
 

Coachning i arbetslivet 

- och dess effekt på medarbetares upplevda autonomi,  
motivation och utveckling  

 

Rebecca Lönnback Yilma 

Tara Nabavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Institutionen för pedagogik och didaktik 
Examensarbete 15 hp  
Pedagogik    
Pedagogisk Forskning III, PAO-programmet  
Höstterminen 2016   
Handledare: Ingela Bergmo-Prvulovic  
Examinator: Susanne Andersson 
Work life coaching- and its effect on employee’s experienced autonomy, 
motivation and development  
 
 
 



 

 
1 

Coachning i arbetslivet 
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Rebecca Lönnback Yilma 
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Sammanfattning  

Arbetslivscoachning har etablerat sig på arbetsmarknaden som utvecklingsmetod av medarbetares 
arbetsprestation. Denna studie syftade till att undersöka coachade medarbetares upplevelser av 
arbetslivscoachning, i förhållande till autonomi, motivation och utveckling. Respondenterna arbetade 
på ett kommunalt äldreboende i Stockholmsregionen. Totalt utgjorde tio semistrukturerade 
medarbetarintervjuer studiens huvudsakliga datamaterial. Dessutom genomfördes en 
semistrukturerad intervju med medarbetarnas enhetschef, som även coachade medarbetarna. Data 
analyserades via empiristyrd tematisk analys, med inspiration från innehållsanalys. Studiens 
teoretiska inramning innefattade Illeris lärmodell, Hackman & Oldhams motivationsmodell, Deci & 
Ryans självbestämmandeteori samt Locke & Lathams målsättningsteori.  
 
Medarbetarna upplevde autonomi inom gruppens målformulering, däremot med begränsad 
individuell autonomi. Resultatet visade att coachen bör vara autonomifrämjande, för att vara 
motivations- och utvecklingsfrämjande. Även relationen mellan coach och medarbetare är 
betydelsefull för att coachningen ska vara motivationsfrämjande, och därigenom 
utvecklingsfrämjande. Slutligen begränsas medarbetares inre motivation då coachen tillämpat ett 
styrande tillvägagångssätt som saknar individanpassning. Avsaknad av individanpassning, samt 
gruppen kollektiva överenskommelse, bidrar snarare till en yttre motivation som är internaliserad.  
     
Nyckelord  
Coachning, arbetsliv, arbetslivscoachning, motivation, medarbetares motivation, medarbetares 
engagemang, inre motivation, yttre motivation, autonomi, utveckling, arbetsprestation.  
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Abstract  

Coaching has established itself on the labor market as a method for employee development, in 
regards to job performance. This study aimed to explore how employees undergoing work life 
coaching experience the coaching in relation to autonomy, motivation and development. All 
respondents worked at a communal geriatric care facility in Stockholm. Ten employees and their 
coach were interviewed, via semi-structured interviews. The coach also worked as the employees’ 
section director. Data was analysed using thematic analysis, with inspiration from content analysis. 
As theoretical framework Illeris Three Dimensions of Learning Model, Hackman & Oldhams Job 
Characteristic Theory, Deci & Ryans Self-Determination Theory, and Locke & Lathams Goal 
Setting Theory was applied.  
 
The employees experienced autonomy within team’s goal setting, however with limited individual 
autonomy. Results showed that a coach should work to enhance employee autonomy in order for 
coaching to have a positive effect on employee motivation and development. The relationship 
between coach and coachee is of importance for the coaching to have positive effect on employee 
motivation and development. Applying directive elements in the coaching style and lacking in 
individual accommodation hinders the employees’ intrinsic motivation. The lack of individual 
accommodation, and presence of collective understanding within the team, rather results in an 
internalised extrinsic motivation.  
 
Keywords 
Coaching, work life, work life coaching, motivation, employee motivation, employee engagement, 
intrinsic motivation, extrinsic motivation, autonomy, development, job performance.  
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1. Inledning 
Idag talas det om karriärscoacher, livscoacher, hälsocoacher, relationscoacher, dejtingcoacher med 
mera. Det tycks finnas en coach för alla möjliga sammanhang och behov (Wikberg, 2010). 
Coachning är numer en kommersiell tjänst som erbjuds av en mängd olika verksamheter, och ett 
flertal marknadsaktörer påverkar dess begreppsbildning (ibid.) Coachningbegreppet kan därmed 
beskrivas som brett, varierat och svårdefinierat. Fenomenet förknippas vanligtvis med idrottslivet, 
och benämningen “coach” med rollen som tränare. I denna studie undersöks däremot den coachning 
som etablerat sig i arbetslivet. Inom arbetslivet kopplas coachning till lärande och används som en 
utvecklingsmetod gentemot chefer, team eller enskilda medarbetare (Wikberg, 2010). Coachen 
utgörs även många gånger av medarbetarnas chef, och arbetare i dessa fall huvudsakligen med att 
inducera medarbetarna till ett lärande, för att utveckla deras arbetsprestation (El Achi & Sleilati, 
2016).  
 
Wikberg (2010) beskriver coachens roll som någon som möjliggör för ett erfarenhetsbaserat lärande, 
vilket bidrar till framtidsorienterade förmågor. Utifrån denna definition ser vi hur 
arbetslivscoachning kan användas som en utvecklingsmetod. Wikbergs (2010) definition ser vi 
således som relevant för det sammanhang vi vill undersöka, vilket är arbetslivscoachning som syftar 
till att utveckla medarbetaren i dennes befintliga anställning. Studiens fokus ligger således på 
medarbetarna, samt deras upplevelser av arbetslivscoachning som utvecklingsmetod. Den undersökta 
arbetsplatsen är ett kommunalt äldreboende, beläget inom Stockholmsregionen. Samtliga 
medarbetare som deltog i studien arbetar som undersköterskor eller vårdbiträden på arbetsplatsens 
demensavdelning. På enhetschefens initiativ slogs två arbetsgrupper ihop för att bilda ett enhetligt 
team, som idag arbetar utefter gemensamma mål och arbetsrutiner. Det var alltså ett antal 
medarbetare från detta team som utgjorde studiens huvudsakliga respondenter. Enhetschefen har 
arbetat som medarbetarnas coach sedan 2013, i samband med att hon gick en ledarskapsutbildning.   
 
Synen på personalen som verksamhetens viktigaste resurs har varit ett genomgående tema i vår 
utbildning. Medarbetarnas möjlighet till lärande och utveckling har beskrivits som central för 
verksamhetens överlevnad och framgång (Ulfsdotter Eriksson, 2013). I och med att coachning idag 
används i arbetslivet som en metod för lärande och utveckling, ser vi fenomenet som starkt 
sammankopplat till personalvetarutbildningen och dess pedagogiska inriktning. Utöver att 
forskningsfältet överensstämmer med våra intresseområden, kan det beskrivas som ett fält där vidare 
forskning är behövlig. Detta behandlas vidare i nedanstående avsnitt.  
 

1.1 Problembakgrund  
Trots att coachning är ett globalt etablerat verktyg inom näringslivet, råder det brist på empirisk 
forskning rörande arbetslivscoachning (El Achi & Sleilati, 2016). Det saknas dessutom statlig tillsyn 
över utbildandet samt certifieringen av coacher (NE, 2016). Tilltron till coachning som 
utvecklingsmetod kan därmed ifrågasättas. Detta påvisar en del av den problematik som återfinns 
inom forskningsområdet, vilket ger oss anledning att tro att vidare forskning rörande 
arbetslivscoachning är av relevans.  
 
Vidare ämnar vi förtydliga varför medarbetarnas upplevda autonomi, motivation och utveckling är 
av intresse. Coachning återkopplas näst intill alltid till någon form av måluppfyllelse, med syfte att 
nå utveckling. Det som driver människans beteende, och styr hennes handlingar mot ett visst mål, 
benämns som motivation (NE, 2016). Coachning i en arbetsplatskontext bör därigenom fungera som 
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motivationsfrämjande för medarbetaren, för att en utveckling också ska kunna ske hos denne (Gilley, 
Gilley & Kouider, 2010). Typiskt för coaching är att coachen inte syftar till att hjälpa individen, utan 
att stimulera denne till att hjälpa sig själv (Wikberg, 2010). Coachning syftar på samma sätt inte till 
att motivera individen till att göra något, utan att få personen att själv inse vad det är hon eller han 
vill göra. Detta innebär att coachen bör stimulera individen till att tänka själv, lösa egna problem 
samt fatta egna beslut (Rogers, 2013). På så vis blir utvecklingen self-motivated, det vill säga driven 
av individen själv (Gabriel, Moran & Gregory, 2014).  
 
När individen formulerar egna mål samt avgör hur målen ska uppnås, är det individens inneboende 
och genuina intresse som styr utvecklingen (Gabriel et al., 2014). Coachen som icke-styrande i sitt 
tillvägagångssätt, och således främjande för medarbetarnas autonomi i arbetet, lyfts således fram 
som betydelsefullt för individens inre motivation. Den inre motivationen beskrivs som optimal, 
eftersom individer som handlar utifrån en inre motivation också påvisar mer iver, engagemang och 
självsäkerhet, jämfört med dem som handlar utifrån yttre och påtvingade krav (Deci & Ryan, 2000). 
Motivationsbegreppet är mångfacetterat. Organisationer som använder sig av hot, finansiella 
belöningar eller deadlines kan eventuellt märka av en ökad motivation hos sina medarbetare (Gabriel 
et al., 2014). Det är däremot en yttre motivation som i dessa fall genereras, eftersom individen inte 
handlar självmant utifrån ett genuint och inneboende intresse (ibid.).  
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2.  Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som anses relevant och applicerbar på studiens 
forskningsområde. För att undersöka vad som hittills skrivits om coachning i arbetslivet, och 
dess förhållande till motivation, autonomi och utveckling, har vi sökt efter litteratur i olika 
databaser. Vi har huvudsakligen använt oss av EBSCO Discovery Service (EDS), men även 
sökt via Google scholar. Olika kombinationer av sökorden coaching, work* life, effect*, 
employee motivation, motivation*, employee performance, employee engagement, develop* 
och autonomy har använts i sökandet. Då arbetslivscoachning är av intresse har andra former 
av coachning, såsom coachning i idrottslivet, exkluderats i sökandet. Den utvalda tidigare 
forskningen har därefter grupperats i följande teman: “Coachning som metod för utveckling 
av såväl individ som organisation- ett relationellt fokus”, “Coachning som 
motivationsfrämjande- teoretiska grunder” samt “Coachning som motivationsfrämjande, och 
därigenom en metod för utveckling av individ och organisation”.  
 

2.1 Coachning som metod för utveckling av såväl 
individ som organisation- ett relationellt fokus  
Ett flertal studier skriver om coachning som utvecklingsmetod, där individuell utveckling av 
medarbetares eller chefers arbetsprestation sammankopplas med organisationens utveckling. Det 
finns således ett relationellt fokus inom befintlig forskning, när det talas om arbetslivscoachning som 
utvecklingsmetod.  

Grover och Furnhams text (2016) är en litteraturöversikt över befintlig akademisk litteratur som 
behandlar arbetslivscoachingens effektivitet som utvecklingsåtgärd, för individ som organisation. 
Grover och Furnham (2016) har använt sig av publikationer, i form av vetenskapliga artiklar och 
konferensbidrag, som utgivits de senaste tio åren. Studiens resultat är således en sammanställning av 
vad andra studier rörande arbetslivscoachning kommit fram till och riktat fokus mot (ibid.). Grover 
och Furnham (2016) skriver om coachingens vida etablering inom näringslivet. Allt fler 
organisationer använder coachning som en förbättringsåtgärd för att öka personalens produktivitet, 
för att därigenom nå organisatorisk utveckling. Trots detta är råder en brist på empirisk forskning 
gällande arbetslivscoachningens effektivitet. Det saknas dessutom konsensus bland akademiker kring 
hur en evaluering av detta bör genomföras, och som konsekvens råder spridda uppfattningar kring 
coachningens effektivitet som utvecklingsåtgärd. Det blir därmed problematiskt att avgöra vilka 
faktorer som förutsätter att coachningen fungerar effektivt som utvecklingsåtgärd (ibid.). De 
huvudsakliga resultaten visar däremot att coachning är ett effektivt verktyg för att utveckla 
medarbetare, team och organisation (Grover & Furnham, 2016).   

Av de studier litteraturöversikten behandlar talar många om individens självförmåga till att uppnå 
arbetsrelaterade mål, när de talar om arbetslivscoachningens effekt på den enskilda individen 
(Grover & Furnham, 2016). Relationen mellan coachen och den som coachas bör präglas av 
samförstånd och tillit, för att coachningen ska ha positiv inverkan på individens självförmåga att 
uppnå mål. På så vis har relationen mellan coach och medarbetare beskrivits som betydelsefull för 
arbetslivscoachningens effektivitet som utvecklingsåtgärd (ibid.).  

I en fallstudie genomförd av McGuffin och Obonyo (2009) undersöks arbetslivscoachningens effekt 
på medarbetarnas arbetsprestation, inom ett stort och multinationellt byggföretag. 
Arbetslivscoachningens effekt har utvärderats utifrån medarbetarnas upplevelser av ett 
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implementerat coachningsprogram. Detta gjordes via en kvantitativ evaluering, och data samlades in 
via enkäter. Författarna förklarar att coachning etablerat sig inom företagsvärlden som en metod för 
att förbättra personalens arbetsprestation, trots att det problematiskt nog råder brist på empirisk 
forskning gällande arbetlivscoachningens effektivitet. Många studier som evaluerar 
coachningsprogram har dessutom genomförts av coacherna personligen, vilket leder till förekomsten 
av bias (ibid.). McGuffin och Obonyo (2009) argumenterar därigenom för den egna studiens 
relevans.  

Arbetlivscoachning beskrivs som en lösnings- och resultatfokuserad process, där en certifierad 
arbetslivscoach skapar förutsättningar för individens förbättrade arbetsprestation och utveckling, och 
således även organisationens framgång (McGuffin & Obonyo, 2009). Coachningsprogram följer 
huvudsakligen en modell där coachen applicerar ett stödjande samt utmanande förhållningssätt. 
Detta innebär att coachen ifrågasätter, lyssnar, observerar samt ger den coachade individen feedback. 
Denna modell används för att individen ska lyckas identifiera egna mål samt formulera lämpliga 
handlingsvägar till att uppnå dessa (ibid.). Resultatet från McGuffin och Obonyos fallstudie (2009) 
påvisar att coachningsprogrammet haft en positiv effekt på medarbetarnas lojalitet gentemot 
organisationen. Medarbetarna upplevde att organisationen värderade deras välbefinnande, och 
uppskattade organisationens investering i dem. Utöver detta hade coachningen bland annat 
uppmuntrat medarbetarna till att vara mer aktiva i problemlösning och beslutsfattande, samt förstärkt 
deras motivation, självmedvetenhet, produktivitet och fokus till måluppfyllelse.  

 

2.2 Coachning som motivationsfrämjande- 
teoretiska grunder 
Följande studier är inte empiriskt grundade, utan presenterar enbart teoretiska resonemang rörande 
coachning som motivationsfrämjande tillvägagångssätt. Därigenom har vi valt att inkludera 
“teoretiska grunder” i rubriksättningen för följande avsnitt. Vi har valt att använda oss av begreppet 
motivationsfrämjande snarare än motivationshöjande, eftersom dessa studier beskriver coachen som 
någon som skapar förutsättningar för individens motivation, snarare än att coachen har en direkt 
inverkan på motivationen. Båda källorna utgår huvudsakligen från Deci & Ryans 
självbestämmandeteori. 
 
Gabriel et al. (2014) har integrerat två teorier med varandra - humanistic coaching theory 
(humanistisk coachningteori) med self-determination theory (självbestämmandeteorin). Enligt 
självbestämmandeteorin sitter individen på en medfödd och inneboende vilja till att utvecklas. Denna 
benämn som intrinsic motivation (inre motivation) och kännetecknas av att människan strävan efter 
ett mål eftersom det som bringar henne glädje (ibid.). Coachen bör således inte motivera individen 
till att göra något, utan att få personen att själv inse vad det är hon eller han vill göra. På så vis blir 
utvecklingen self-motivated, dvs. driven av individen själv (Gabriel et al., 2014). Individen kan 
däremot vara motiverad till en utföra en handling som inte formulerats av individen själv för att 1) få 
en belöning, 2) undvika skuldkänslor eller ångest, 3) målet upplevs som meningsfullt eller 4) målet 
upplevs som roligt. Handlingen är i detta fall däremot driven av en extrinsic motivation (yttre 
motivation) (ibid.).   
 
Enligt självbestämmandeteorin har människan psykologiska behov, och tillfredsställandet av dessa 
har en positiv inverkan på den inre motivationen (Gabriel et al., 2014). Dessa psykologiska behov 
benämns som: autonomy (autonomi), competence (kompetens) samt relatedness (känsla av 
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samhörighet). Gabriel et al. (2014) anser därför att coachningen bör fungera som autonomi-, 
kompetens- och samhörighetsstödjande för att ha en positiv inverkan på medarbetarens inre 
motivation. När den coachade individen upplever autonomi över sina handlingar, ser sig själv som 
kompetent i arbetet, samt känner sig trygg och inlemmad i praktiken, främjas den inre motivationen. 
Som coach innebär det att låta individen själv formulera mål och lösa problem. Coachen ska med 
andra ord stödja individen i dennes utveckling, men aldrig påtvinga något. Relationen mellan 
coachen och den som coachas beskrivs som betydelsefull för individens känsla av samhörighet 
(ibid.).  
 
Rogers (2013) berör den arbetslivscoachning då coachen även arbetar som medarbetarnas chef. 
Enligt Rogers (2013) bör medarbetarna uppleva att chefen är intresserad av dem som personer, 
värderar deras åsikter samt tar medarbetarförslag seriöst. En coachande chef är dessutom effektiv om 
denne utvecklar medarbetarnas förmåga att göra goda val i arbetet. Detta genom att låta 
medarbetarna formulera egna tankegångar och beslut. Istället för att ge förslag, och på så vis vara 
styrande i sitt tillvägagångssätt, bör den coachande chefen istället generera samtal som stimulerar 
medarbetaren till att tänka till och självständigt identifiera handlingsvägar. En effektiv coach 
beskrivs som någon som ställer de rätta frågorna snarare än ger de rätta svaren, samt lyssnar aktivt 
istället för att förklara hur problemet bör lösas. En chef som arbetar på detta sätt applicerar ett 
motivationsfrämjande tillvägagångssätt (ibid.).  
 
Den traditionella personalhanteringen, att som chef ge order, ger eventuellt chefen en känsla av 
kontroll, men beskrivs som förödande för medarbetarnas motivation (Rogers, 2013). Coachen bör 
istället arbeta för medarbetarens självbestämmande över det egna arbetet. Coachen bör även främja 
tillitsfulla relationer inom arbetsgruppen, samt medvetandegöra individens kompetens i arbetet. När 
coachen arbetar för att uppfylla medarbetarens psykologiska behov av autonomi, kompetens och 
känsla av samhörighet, förstärks medarbetarens motivation och självförtroende. Utifrån denna 
princip kommer coachningen ha en negativ inverkan på motivationen, och därigenom även 
arbetsprestationen, om coachen tillämpar ett kontrollerande tillvägagångssätt, försummar att skapa 
ömsesidigt positiva relationer samt fråntar medarbetarna möjligheten till kompetensutveckling 
(ibid.). 
  

2.3 Coachning som motivationsfrämjande, och 
därigenom en metod för utveckling av individ och 
organisation 
I följande empiriska studier sammankopplas coachens roll som motivationsfrämjande för 
medarbetaren, till individens och organisationens utveckling. Det relationella fokus som första temat 
behandlar sammanbinds därigenom med det andra temat rörande coachens roll som 
motivationsfrämjande. Studierna talar alltså om arbetslivscoachning som metod för utveckling, av 
såväl individ som organisation, genom att coachen tillämpar ett motivationsfrämjande 
tillvägagångssätt.  

Allt fler organisationer satsar resurser på personalen för att stärka verksamhetens konkurrensförmåga 
i en föränderlig marknadsmiljö, och coachning är en nutida metod för detta (El Achi & Selati, 2016). 
Trots att coachningen är ett globalt etablerat verktyg inom näringslivet, råder det brist på empirisk 
forskning rörande arbetslivscoachning (ibid.) El Achi & Sleilati (2016) argumenterar därigenom för 
den egna studiens relevans. El Achi & Sleilati (2016) undersöker arbetslivscoachningens effekt på 
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medarbetarnas kreativitet och motivation, som i sin tur anses bidra till förbättrad arbetsprestation. 
Fallstudien är kvalitativ och forskarna använder sig av djupintervjuer som datainsamlingsmetod. Den 
studerade organisationen är ett företag inom den libanesiska banksektorn. Studiens resultat visar att 
arbetslivscoachning kan förstärka medarbetarnas motivation, samt att en ökad motivation korrelerar 
med förbättrad arbetsprestation. El Achi & Sleilati (2016) ser vikten i att som chef vilja sprida 
motivation bland medarbetarna, för att stimulera dem till högre måluppfyllelse i arbetet. Motivation 
bör däremot ses som relativ till individens personliga bakgrund, utbildning, kultur, erfarenhet, ålder 
samt preferenser. En individ kan motiveras av något som en annan person eventuellt anser vara 
värdelöst. Det är därmed essentiellt att en coachande chef också uppmärksammar medarbetarnas 
individuella behov samt olikheter i vad som motiverar, för att stimulera till förbättrad 
arbetsprestation (ibid.). 

Arbetslivscoachning beskrivs som ett partnerskap, mellan chef och medarbetare, där chefens 
coachning syftar till att utveckla medarbetarens kompetens samt hjälpa denne i att nå sin fulla 
potential (El Achi & Sleilati, 2016). Coachen inducerar medarbetaren till lärande genom att tillämpa 
ett uppmuntrande och vägledande angreppssätt, snarare än ett styrande. Genom att vara icke-styrande 
och låta individen fatta egna beslut uppmuntras medarbetaren till att ta egna initiativ. Detta ökar 
individens självbestämmande i arbetet, vilket gynnar dennes motivation (ibid.). El Achi & Sleilati 
(2016) belyser även coachningfenomenet ur ett humanitärt perspektiv. Coachningen kan 
tillfredsställa människans inre och djupa behov av att bli hörd och förstådd utan fördömande. 
Tillfredsställandet av dessa psykologiska behov beskrivs som motivationsfrämjande, vilket i sin tur 
har en positiv inverkan på hennes arbetsprestation. Relationen mellan coach och medarbetare 
beskrivs således som betydelsefull för individens motivation och utveckling (ibid.).  

Gilley, Gilley och Kouider (2010) uppmärksammar att det råder brist på empirisk forskning gällande 
chefers tillämpning av coachning, samt dess fördelar för individ och organisation. 
Coachningbegreppet har dessutom en rad olika definitioner, vilket gör coachning utmanande för 
forskare och organisationer som vill undersöka eller använda sig av coachning (ibid.). Gilley et al. 
(2010) argumenterar således för den egna studiens relevans, då de undersöker coachningsbeteenden 
som associeras med effektiv chefscoachning. Medarbetarnas upplevelser av chefscoachning 
samlades in via enkäter med självskattning, och svaren kunde således kvantifieras. Gilley et al. 
(2010) beskriver arbetslivscoachning som en metod för att generera lärande bland medarbetarna, för 
att hjälpa dem till förbättrad arbetsprestation. Coachningens effekter för den enskilda individen 
sammankopplas med organisationens fördelar. När medarbetarnas arbetsprestation förbättras, stärks 
även organisationens resultat (ibid.). Studiens resultat visar att coachens förmåga att motivera är den 
primära indikatorn för effektiv coachning. Chefer som även coachar sina medarbetare bör således 
tillämpa ett motivationsfrämjande tillvägagångssätt för att medarbetarnas arbetsprestation ska 
förbättras, och coachningen ska anses effektiv (ibid.).  

Coachen kan motivera medarbetarna genom att använda sig av rättvisa kompensationer, bygga en 
tillitsfull relation till medarbetarna, tilldela utmanande arbetsuppgifter, uppmuntra medarbetarna 
samt undvika att detaljstyra (Gilley et al., 2010). Gilley et al. (2010) beskriver även coachens 
kommunikativa färdigheter som betydelsefulla för medarbetarens arbetsprestation. Coachens 
förmåga att ge medarbetarna feedback, och i detta också berömma, beskrivs som viktig för 
medarbetarnas självmedvetenhet över den egna arbetsprestationen. Feedback som läggs fram på ett 
uppmuntrande sätt beskrivs även som en betydelsefull motivator (ibid.). Coachens icke-verbala 
kommunikation, i exempelvis ögonkontakt eller tonläge, beskrivs som betydelsefull för att skapa en 
miljö där medarbetarna vill dela med sig av åsikter, tankar och känslor (Gilley et al., 2010). När 
medarbetarna dessutom upplever att deras åsikter värderas och lyssnas på, känner de sig respekterade 
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av coachen och därigenom mer benägna att dela med sig av egna åsikter samt lyssna på andras. 
Aktiv lyssning och icke-verbal kommunikation beskrivs således som betydelsefulla aspekter i 
coachens tillvägagångssätt (ibid.).  

2.4 Sammanfattning 
Befintlig forskning rörande arbetslivscoachning kretsar kring coachningens utfall som 
utvecklingsåtgärd, och i detta är individens förbättrade arbetsprestation central. Den utveckling som 
arbetslivscoachningen ämnar uppnå är alltså huvudsakligen en utveckling av chefer, team eller 
medarbetares arbetsprestation. Detta sammankopplas i sin tur till organisationens överlevnad, 
utveckling och framgång. I och med att medarbetarnas individuella upplevelser av coachningen är av 
intresse, har föreliggande studie ett tydligt individfokus som tidigare forskning eventuellt saknar. 
Medarbetarnas upplevelser av arbetslivscoachningen relateras till individens och arbetsgruppens 
möjligheter till lärande och utveckling, snarare än organisationens möjligheter till framgång.  

Ett återkommande drag i tidigare forskning är problematiken inom forskningsområdet. Fastän 
coachning idag är ett globalt etablerat verktyg inom näringslivet, råder det brist på empirisk 
forskning rörande arbetslivscoachningens effektivitet (El Achi & Sleilati, 2016). Det saknas 
dessutom konsensus rörande arbetslivscoachningens utfall som utvecklingsåtgärd (Grover & 
Furnham, 2016). McGuffin och Obonyo (2009) belyser att många studier som evaluerar 
coachningsprogram dessutom har genomförts av coacherna personligen, vilket leder till förekomsten 
av bias. Det finns således ett behov av att arbetslivscoachningen evalueras objektivt av forskare 
(ibid.). Coachningbegreppet har även en rad olika definitioner, vilket tes utmanande för forskare 
samt organisationer som vill använda sig av coachning (Gilley et al., 2010). Detta stärker 
argumentationen för denna studies relevans.  

Tidigare forskning som talar om coachning, i förhållande till individens upplevda motivation och 
utveckling, är huvudsakligen relaterad till den coachning som används i idrottslivet. I sökandet 
upplevde vi således en brist på empirisk forskning gällande just arbetslivscoachningens effekt på 
medarbetarnas upplevda motivation, autonomi och utveckling, samt arbetslivscoachens 
tillvägagångssätt som autonomi-, motivations- och utvecklingsfrämjande. Därmed argumenterar vi 
för relevansen i att studera medarbetares upplevda motivation, autonomi och utveckling på en 
arbetsplats som använder sig av arbetslivscoachning.   
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3.  Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka förhållandet mellan coachning som arbetsmetod och 
medarbetarnas upplevda autonomi, motivation och utveckling. Genom att undersöka medarbetarnas 
upplevda autonomi, motivation och utveckling får vi även en inblick i deras förutsättningar för 
lärande i samband med arbetslivscoachningen. På så vis ämnar vi att bidra till en ökad förståelse 
gällande arbetslivscoachningens lärandepotential på den studerade arbetsplatsen.   
 

3.1 Forskningsfrågor 
1. Hur upplever medarbetarna coachning som arbetsmetod på arbetsplatsen, i förhållande 

till den egna autonomin, motivationen och utvecklingen?  
 

2. Vilka faktorer i coachens tillvägagångssätt upplever medarbetarna som främjande              
respektive hindrande för den egna autonomin, motivationen och utvecklingen?   

 
3. Hur kan de coachade medarbetarnas upplevda motivation eller brist på upplevd 

motivation karaktäriseras i förhållande till inre och yttre motivation?  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
Detta kapitel presenterar inledningsvis Illeris lärmodell, där individens lärande sker i samspel 
med dennes omgivning. Denna teori kommer vidare appliceras på coachningssammanhanget, 
för att belysa hur arbetslivscoachning kan innefatta ett lärande. Illeris lärmodell 
sammankopplar dessutom individens motivation till dennes lärande och utveckling, vilket 
sammanfaller med det som redogjorts för under uppsatsens problembakgrund. Vidare 
presenteras Hackman och Oldhams motivationsmodell samt Deci och Ryans 
självbestämmandeteori- två teorier som behandlar individens motivation. Slutligen redogörs 
för Locke och Lathams målsättningsteori, som belyser målformuleringens inverkan på 
medarbetarens motivation. Vi ser dessa teorier som relevanta i förhållande till studiens syfte 
och forskningsfrågor. Genom att undersöka på vilket sätt coachningen fungerat som 
motiverande och utvecklande för medarbetarna, ämnar vi betrakta medarbetarnas 
erfarenheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Detta redogörs för under uppsatsens resultat- 
och analysdel, i samband med att de teoretiska utgångspunkterna appliceras.  
 

4.1 Illeris lärmodell 
Utifrån Illeris lärmodell kan coachning ses som en lärsituation, där medarbetaren både utvecklas med 
hjälp av sin coach och i det arbetssammanhang denne befinner sig i. Lärande bör inte bara relateras till 
konkreta kunskaper, det vill säga det som Illeris (2011) benämner som lärandets innehållsdimension, 
utan måste även förstås i relation till individens drivkrafter och samspel. Lärandet i coachningprocessen 
bör därför granskas både i sitt organisatoriska sammanhang såväl som på individnivå, i och med det 
samspel som sker mellan involverade parterna i lärandeprocessen (Illeris, 2011).  
 
Illeris (2011) beskriver hur lärande kan förstås utifrån tre integrerade dimensioner; innehåll, drivkraft 
och samspel. Ett coachningstillfälle kan vidare ses ske i ett samspel mellan två parter; coachen och 
medarbetaren. Vidare ska medarbetaren lära sig något, vilket motsvarar modellens innehåll. Slutligen 
bör den coachade vara motiverad till att lära sig, vilket utgörs av drivkraft i modellen. På detta sätt, kan 
vi med hjälp av Illeris lärmodell, förstå coachning som pedagogisk aktivitet. Modellen hjälper oss, att ur 
ett pedagogiskt perspektiv, illustrera det övergripande sammanhang individen befinner sig i under 
coachningprocessen. De tre integrerade dimensionerna presenteras av Illeris (2011) likt en 
triangelformad modell. Lärande sker genom två parallella processer; den ena är individens inre och 
kognitiva process, där dennes drivkrafter länkas samman med lärandets innehåll. Den andra processen 
länkar samman individen med dennes omgivning, via socialt samspel. Den kognitiva processen samt 
samspelsprocessen presenteras i modellen med två dubbelriktade pilar för att visa att individen pendlar 
mellan dessa poler (Illeris, 2011).  
 
Innehållsdimensionen utgörs av lärandets innehåll, exempelvis kunskap, förståelse och färdigheter. 
Innehållet är således den kunskap individen lär sig, och måste finnas tillgänglig för att lärande ska 
ske. Färdigheter innebär dels kognitiva aspekter såsom kunskap och förståelse, men kan även vara 
praktiska och motoriska färdigheter. Lärandets innehåll kan även innefatta exempelvis åsikter, 
beteenden, attityder och strategier. Innehållet har en inverkan på individens drivkrafter, vilket 
innebär att ny information i innehållsdimensionen kan ha positiv eller negativ inverkan på individens 
motivation (Illeris, 2007). Drivkraftsdimensionen består av bland annat motivation, känslor och vilja, 
vilket beskrivs som nödvändig för att individen ska kunna mobilisera mental energi på det innehåll 
som denne ska lära sig, och vara mottaglig för lärandet. Lärandet sammankopplas således med hur 
pass intresserad individen är av kunskapen, vilket gör drivkrafter till en avgörande förutsättning. Lär 
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sig individen nya kunskaper kommer detta i sin tur även stärka individens fortsatta drivkraft till att 
lära sig mer. Samspelsdimensionen utgörs av interaktion mellan individ och dess omgivning, något 
som bidrar till individens utveckling. Genom att möjliggöra individens kommunikation och 
samarbete med omgivningen, ges också utrymme för lärandets samspelsdimension (ibid.).  

 

4.2 Hackman & Oldhams motivationsmodell      
Hackman och Oldhams motivationsmodell sammanlänkar arbetets utformning med medarbetarens 
inre motivation till att prestera i arbetet (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). Modellen visar på 
komplexiteten i att kunna generera motivation hos medarbetare, då motivationen både påverkas av 
arbetets utformning och individens psykologiska behov (ibid.). Utifrån motivationsmodellen kan vi 
betrakta medarbetaren som en del av ett organisatoriskt sammanhang. Modellen kopplar samman 
organisationen som kontext med individen som en del av denna, vilket ger oss möjligheten att 
sammanlänka coaching, som arbetsmetod på den studerade arbetsplatsen, till individens motivation. 
Med detta sagt är det fortfarande individen som kommer att stå i fokus, men med vidare förståelse 
för att denne är en del av organisationskontexten.  

Hackman och Oldhams motivationsmodell (1976) visar på förhållandet mellan organisatoriska 
faktorer, såsom arbetsuppgiftens karaktäristiska drag, och medarbetarens motivationsgrunder. De 
uppmärksammar att det finns ett starkt samband mellan individens motivationspotential och dennes 
psykologiska tillstånd. De psykologiska tillstånden styrs i sin tur av arbetsuppgifternas särdrag och 
arbetets utformning. I modellen sammanställs tre kritiska, psykologiska tillstånd som måste 
uppfyllas för att främja medarbetarens inre motivation. Det första tillståndet är att arbetet bör 
upplevas som meningsfullt. Det andra tillståndet är att medarbetaren bör uppleva personligt ansvar 
för sina arbetsresultat, och det tredje handlar om individens kännedom om sin arbetsprestation. 
Medarbetarens motivation är alltså starkt kopplad till arbetsuppgifternas utformning, och 
förekomsten av feedback (Hackman & Oldham, 1976).  

Motivationsmodellen belyser att arbetet bör vara utformat efter fem egenskaper för att främja de 
psykologiska tillstånden. Förenklat utgörs dessa egenskaper av arbetsuppgifternas variation, 
meningsfullhet och relevans. Vidare är egenskaper som autonomi och feedback centralt i arbetet. 
Uteblir exempelvis autonomi eller feedback kan det leda till att något av de psykologiska tillstånden 
uteblir, vilket påverkar motivationen negativt. Ju högre grad arbetet präglas av dessa egenskaper, 
desto mer kommer det gynna de psykologiska tillstånden hos individen. Detta är i sin tur främjande 
för individens inre arbetsmotivation, och huruvida den anställde är självmotiverad till att genomföra 
ett väl utfört arbete (Hackman & Oldham, 1976). Fastän det framstår som att arbetsuppgiften är 
välanpassad för att fungera som motivationsfrämjande, reagerar individer olika på utmaningar 
(Hackman & Oldham, 1976). Därför har de även identifierat tre faktorer som kallas för moderatorer, 
som tar i beaktning subjektiva skiljaktigheter. Bara för att ovan nämnda karaktärsdrag möjligen 
skulle finnas till stor del i arbetet betyder det inte per automatik att medarbetaren upplever förhöjd 
inre motivation. För en individ är kanske autonomi mer avgörande än feedback i arbetet, medan det 
motsatta gäller för någon annan. De tre moderatorerna utgörs av 1) individens kunskaper och 
färdigheters relevans för arbetsuppgiften, 2) individens behov av personlig mognad och utveckling, 
och 3) individens tillfredsställelse kring allmänna arbetsförhållanden, såsom kollegor och 
belöningssystem (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). Genom att ta hänsyn till moderatorerna kan 
de karaktäristiska dragen i arbetet förstås i relation till individens enskilda behov.  
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4.3 Deci & Ryans självbestämmandeteori 
I linje med den tidigare forskning som presenterats i “Coachning som motivationsfrämjande- 
teoretiska grunder” (se 2:2), ser vi värdet av självbestämmandeteorin. Deci & Ryan (2000) gör i 
självbestämmandeteorin en åtskillnad mellan inre och yttre motivation. Inre motivation genererar 
självdrivna handlingar, och beskrivs som människans inneboende och medfödda vilja till lärande. En 
individ som handlar utifrån yttre motivation agerar istället utifrån någon annans direktiv. Individer 
som handlar utifrån inre motivation, och därav har genuint intresse för aktiviteten, påvisar mer iver, 
engagemang och självsäkerhet, jämfört med dem som handlar utifrån ett yttre och påtvingat krav. 
Den inre motivationen beskrivs därmed som optimal, eftersom individen då är som mest engagerad 
(ibid.). Med denna utgångspunkt ser vi teorin som lämplig för att förstå medarbetarnas upplevelser 
vad gäller autonomi, motivation och utveckling. Teorin är även relevant i förhållande till studiens 
tredje forskningsfråga, då vi vill avgöra huruvida den uppvisade motivationen är av inre eller yttre 
karaktär.  
 
Den sociala kontexten kan fungera som främjande eller hindrande för framkomsten av inre 
motivation (Deci & Ryan, 2000). Enligt självbestämmandeteorin har människan tre inre 
psykologiska behov, och vid tillfredsställelse av dessa förstärks hennes inre motivation. Dessa 
benämns som autonomi, kompetens och samhörighet. När individen ser sig själv som kompetent, 
upplever en hög grad av autonomi i sammanhanget, samt känner en social samhörighet med andra, 
förstärks den inre motivationen (ibid.). Social-kontextuella faktorer beskrivs som externa händelser, 
såsom feedback, kommunikation eller belöningar. Deci och Ryan (2000) för följande resonemang; 
när människan mottar positiv feedback, som förstärker hennes syn på sig själv som en kompetent och 
effektiv individ, främjas också hennes inre motivation för den utförda handlingen. Det psykologiska 
behovet att se sig själv som en kompetent individ återkopplas alltså till den externa omgivningen, där 
feedbacken från andra påverkar individens syn på sig själv (ibid.). Denna känsla av kompetens 
förstärker inte den inre motivationen om den utförda handlingen inte genomsyras av autonomi eller 
självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). Individen måste alltså uppleva handlingen som självdriven 
för att också kompetensbehovet ska tillfredsställas. Materiella eller finansiella belöningar beskrivs 
som negativa för den inre motivationen, eftersom de är externt satta incitament. Handlingen 
motiveras således utifrån den externa belöningen, istället från ett inneboende intresse (ibid.). 
Valmöjligheter och handlingsutrymme, som förstärker individens känsla av autonomi, fungerar 
däremot som förhöjande för den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000).  
 
En handling som är externt satt kan upplevas som meningsfull eller betydelsefull för individen som 
utför den, beroende på hur internaliserad eller integrerad den är hos individen (Deci & Ryan, 2000). 
Internalisering berör hur betydelsefull individen värderar aktiviteten. Då yttre motivation 
internaliseras ses aktivitet som meningsfull, men accepteras inte som individens “egen”. Integrering 
beskriver å andra sidan en process där den externt satta aktiviteten ses som alltmer självdriven, eller 
self-determined (ibid.). Deci och Ryan (2000) belyser detta med ett exempel om en student. Hos en 
student som ser sin läxa som en meningsfull aktivitet, har en internalisering skett, men för att en 
integrering ska ske bör studenten se handlingen som självdriven eller “egen”. En integrerad form av 
yttre motivation påvisar således många likheter till inre motivation, men bör ändå betraktas som yttre 
snarare än inre, i och med att handlingen inte ursprungligen växt fram ur ett inneboende intresse. 
Förekomsten av autonomi underlättar både internalisering som integrering (ibid.). En 
integreringsprocess möjliggörs endast då det finns en känsla av valfrihet, egen vilja samt en 
avsaknad av överdrivet yttre tvång. Autonomin beskrivs således som avgörande för att individen ska 
transformera ett externt satt krav till en alltmer självdriven handling. Behovet av social 
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meningsfullhet beskrivs även som viktigt för internaliseringen (Deci & Ryan, 2000). Externt satta 
mål eller aktiviteter ses i större grad som meningsfulla i de sammanhang då individen känner 
trygghet och samhörighet (ibid.).  
 

4.4 Locke & Lathams målsättningsteori 
Locke och Lathams målsättningsteorin belyser hur målsättning kan användas som motivationsteknik. 
Genom tydligt formulerade mål främjas motivationen till att faktiskt uppnå målen, vilket utvecklar 
individens arbetsprestation (Locke, 1996). Teorin lägger stor vikt vid individens delaktighet i 
målformuleringen, vilket är något vi, med hjälp av målsättningsteorin, vill granska och vidare 
analysera. Vi ser således målsättningsteorin som lämplig att applicera på medarbetarnas upplevda 
autonomi, motivation och utveckling.  

Enligt målsättningsteorin förbättras individens arbetsprestation om dennes mål är utmanande, 
realistiska och konkreta. Mål har en positiv inverkan på arbetsmotivationen genom att: 1) vara 
tydligt formulerade, 2) ha klara tidsgränser samt 3) vara utmanande för individen (citerad i Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Förutom målen i sig bör även vägen dit vara detaljerat beskriven (Locke, 1996). 
Målformuleringen kräver därför tydliga tidsgränser för att personen ifråga ska kunna se sig själv 
uppfylla målen inom rimlig tid. Med tidsgränser kan motivationen bibehållas genom att individen 
portionerar ut sin kraftansträngning till olika arbetsuppgifter. Målen ska även vara utmanande men 
fortfarande möjliga att uppnå. När individen väl blir motiverad till att uppnå målen kommer arbetet 
utföras med större engagemang, vilket leder till förbättrad arbetsprestation. Är målet för svårt kan 
individen tappa motivationen till måluppfyllelse. Lyckas individen däremot uppnå ett realistiskt mål 
med hög svårighet kommer denne känna sig högpresterande, vilket i sin tur förstärker motivationen 
och således även arbetsprestationen. Dessa komponenter vävs samman inom målsättningsteorin, som 
understryker att individen motiveras när samtliga av dessa förutsättningar finns individen tillhanda. 
Individen anstränger sig betydligt mer om målsättningen är både är komplex och utmanande men 
dessutom tydlig och uppnåelig. Uppfylls dessa komponenter blir individen dedikerad till 
arbetsuppgiften (ibid.). 

Parallellt med att individen arbetar efter måluppfyllelse är det viktigt att feedback ges (Locke, 1996). 
Med hjälp av feedback kan individen få vägledning samt göra eventuella justeringar av målen under 
processens gång. Via feedback informeras även individen om när framsteg skett i måluppfyllelsen, 
vilket fungerar som förstärkande för motivationen och på så vis även arbetsprestationen (ibid.). För 
att målen ska fungera som motiverande måste medarbetarna acceptera och sluta upp kring målen 
(citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). Målen bör vara noga utformade efter både gruppens och 
individens potential och intressen, och samtliga medarbetare vara villiga och dedikerade att jobba 
mot dem. Om eventuellt motstånd uppkommer hos medarbetarna ska detta övervinnas med hjälp av 
att inkludera dem i beslutsprocessen (ibid.).  
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5. Metod 
I följande avsnitt redogör och argumenterar vi för studiens metodik. Metodvalen är gjorda 
utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor. Vi redovisar studiens metodansats, urval, 
datainsamlingsmetod, genomförande samt analysmetod. Därefter presenteras etiska aspekter 
som vi tagit hänsyn till, samt resonemang gällande studiens kvalitet. Avsnittet avslutas med en 
metodreflektion. 

5.1 Metodansats 
Vi har ämnat att bidra till vidare förståelse inom forskningsområdet, utifrån empiriska resultat. 
Studien har således tagit avstamp i ett tolkningsperspektiv (Bryman, 2011). Då vi undersökt 
medarbetarnas upplevelser på en enskild arbetsplats, gäller studiens resultat och slutsatser för det 
specifik fallet. Denna avgränsning har gjorts för att få djupgående förståelse kring det studerade 
fenomenet, vilket är karaktäristiskt för en fallstudie (Bryman, 2011). Resultatet har tolkats utifrån 
tidigare forskning, och utvalda teoretiska utgångspunkter, för att fånga fenomenets subjektiva 
innebörd. Studien har således präglats av kvalitativ forskningsstrategi, och ett induktivt angreppssätt 
(ibid.). Den kvalitativa forskningsstrategin har ansetts lämplig då fokuset legat på respondenternas 
upplevelser, snarare än kvantifiering av data. Ett induktivt angreppssätt har setts som passande 
eftersom det gett oss möjligheten att gå från empiri till teori, och granska verkligheten, på ett så 
förutsättningslöst sätt som möjligt (Bryman, 2011).  

Studiens kunskapsansats har varit empirisk-holistisk, vilket inneburit att vi studerat ett särskilt 
sammanhang i sin helhet (holism) (Åsberg, 2001). Vid insamling av empiri har vi varit särskilt 
intresserade av det mellanmänskliga, och medarbetarnas upplevelser kring arbetslivscoachningen. 
Därför har respondenterna valts ut efter deras kännedom kring fenomenet, vilket är typiskt för den 
empirisk-holistiska kunskapsansatsen. Intervjupersonernas upplevda erfarenheter, och deras sätt att 
ge mening till händelser, har legat till grund för både resultat och analys. Genom att använda en 
empirisk-holistisk kunskapsansats har vi lyckats bibehålla en öppenhet i sökandet efter 
återkommande mönster eller gemensamma drag i respondenternas svar (ibid.).  

5.2 Urval 
Då studien syftade till att undersöka förhållandet mellan medarbetarnas upplevda autonomi, 
motivation och utveckling, och coachning som arbetsmetod, var urvalskriteriet att respondenterna 
coachats i arbetslivet. Bryman (2011) beskriver detta urval som ett målinriktat icke-
sannolikhetsurval, och ett urval som överensstämmer med studiens forskningsfråga. Vi tog initialt 
kontakt med en nyckelperson, det vill säga den coachande enhetschefen, för att därigenom komma i 
kontakt med fler respondenter, det vill säga medarbetarna. Det målinriktade icke-sannolikhetsurvalet 
uppfyllde, i vårt fall, således även kriterierna för ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).  

Vi inledde urvalssökandet med att först hitta en arbetsplats som använde sig av coachning som 
arbetsmetod. Via mejl kom vi i kontakt med den granskade verksamhetens enhetschef, som även 
arbetade som coach på arbetsplatsen. Vi informerade inledningsvis om studiens intresseområde, 
syfte och tidsplan. Efter att enhetschefen hade visat intresse för fortsatt samarbete kunde vi planera 
för samtliga intervjuer, som vidare skedde på den aktuella arbetsplatsen. Intervjuerna låg fördelade 
över tre dagar varav tre till fyra intervjuer genomfördes under respektive dag. Samtliga respondenter 
arbetade under enhetschefen, och hade därmed även erfarenhet kring hennes coachning som 
arbetsmetod.  
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5.3 Val av datainsamlingsmetod                                                                                                     
Valet av ett induktivt angreppssätt ledde oss in på den semistrukturerade intervjun som val av 
datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). Semi-strukturerade intervjuer präglas av flexibilitet och ger 
intervjuaren möjligheten att gå djupare in på respondenternas svar. Intervjupersonerna får dessutom 
utrymme att själva styra in samtalen på de teman dem anser som viktiga (ibid.). Därmed fann vi den 
semistrukturerade intervjun som lämplig för att samla in bred och djupgående data, och på bästa sätt 
fånga medarbetarnas upplevelser av coachning som arbetsmetod. 

5.3.1 Utformning av intervjuguide 
När vi konstruerade intervjuguiden för medarbetarna (se Bilaga 2) formulerades intervjufrågorna 
utifrån fyra frågeområden- “arbete och bakgrund till deltagande i coachning”, “medarbetarnas 
upplevelser av arbetslivscoachning relaterat till autonomi, motivation och utveckling”, 
“medarbetarens upplevda inre respektive yttre motivation/ brist på motivation” samt “coachens 
tillvägagångssätt- främjande/ hindrande faktorer för autonomi, motivation och utveckling”. Att 
konstruera intervjuguiden utifrån specifika frågeområden eller teman är typiskt för semistrukturerade 
intervjuer (Bryman, 2011). Det första temat, “arbete och bakgrund till deltagande i coachning”, 
saknade direkt koppling till studiens forskningsfrågor. Dessa intervjufrågor ställdes istället för att 
samla in relevant bakgrundsinformation gällande fallet. De syftade även till att fungera som “mjuka-
upp-frågor”, för att inleda samtalet på ett naturligt sätt. Hur en intervju börjar beskrivs som 
avgörande för intervjupersonens villighet att dela med sig av känslor, upplever och erfarenheter för 
en främmande part (Kvale & Brinkman, 2015). Vi såg därmed betydelse i att inledningsvis skapa en 
lättsam och öppen stämning i dialogen. 
 
Vid intervjuguidens utformning omformulerades studiens forskningsfrågor även till intervjufrågor, 
efter Kvale och Brinkmans (2015) uppdelning mellan tematiska och dynamiska frågor. Enligt Kvale 
och Brinkman (2015) kan intervjufrågor tolkas på ett tematiskt sätt med hänsyn till forskningens 
"vad", och på ett dynamiskt sätt med hänsyn till intervjuns "hur". De tematiska frågorna genererar 
studiens kunskapsproduktion och de dynamiska det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Det 
mellanmänskliga förhållandet, mellan intervjuperson och intervjuare, var av särskilt värde för denna 
studie, i och med vi la vikt vid medarbetarnas subjektiva uppfattningar (ibid.).  De dynamiska 
intervjufrågorna formulerades och kategoriserades utifrån studiens tre forskningsfrågor. 
Intervjufrågorna motsvarade således fler frågor än forskningsfrågorna, och var betydligt kortare och 
mer lättförståeliga. Detta för att hålla intervjun flytande, med stort utrymme för intervjupersonen att 
tala fritt om sina upplevelser. Många av studiens huvudbegrepp omformulerades i intervjufrågorna, 
för att befria begreppen från den akademiska komplexitet som de annars omfattade (Kvale & 
Brinkman, 2015).  
 
Vi använde oss av direkta och indirekta frågor vid intervjuguidens utformning. Direkta frågor 
översätts rakt av från forskningsfråga till intervjufråga (Kvale & Brinkman, 2015). Ett exempel på en 
direkt fråga i intervjuguiden för medarbetarna (se bilaga 2) är “Beskriv hur coachens 
tillvägagångssätt påverkade din utveckling. Vad upplever du främjade/ hindrade din utveckling?”. 
Indirekta frågor användes då forskningsfrågan var för komplicerad för att ställa som en direkt fråga 
(Kvale & Brinkman, 2015). Coachen intervjuades efter en separat intervjuguide (se bilaga 3), och 
syftet med denna intervju var att rama in det coachningssammanhang medarbetarna befann sig i. 
Intervjun med coachen utgjorde således inte studiens huvudsakliga data, utan användes snarare som 
ett stöd för att skapa en bättre helhetsbild av sammanhanget. Därmed var intervjuguiden för coachen 
inte heller formulerad utefter samma principer som intervjuguiden för medarbetarna.  
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5.4 Genomförande 
Totalt genomfördes 11 semistrukturerade intervjuer, varav 10 intervjupersoner utgjordes av 
medarbetare som coachats i sin arbetsroll. Den elfte intervjupersonen var medarbetarnas enhetschef, 
som även arbetade som deras coach. Medarbetarna var studiens huvudrespondenter och coachens 
intervju användes enbart för att få en inblick i hennes tillvägagångssätt, och således även det 
coachningssammanhang som medarbetarna befann sig i. Samtliga intervjuer spelades in, med 
respondenternas samtycke. Vi var båda närvarande vid alla 11 intervjuer, som varade mellan 20 och 
55 minuter. Skillnaderna i tidsomfattningen hade bland annat att göra med medarbetarnas villighet 
samt förmåga att besvara eventuella följdfrågor. Inför varje intervju introducerade vi oss själva och 
återupptog den information som tidigare hade tillhandagetts samtliga respondenter, via det 
utskickade missivbrevet (se bilaga 1). Vi var således noggranna med att informerade om studiens 
syfte samt forskningsetiska principer väl på plats, innan varje intervju. Då intervjuerna genomfördes 
tog den ena av oss anteckningar medan den andra ansvarade för att ställa intervjufrågorna. Detta 
uppdelade ansvar skiftade sinsemellan intervjuerna. På detta sätt kunde den ena av oss fokusera på 
samtalet, och i att gräva djupare i utsägelser, medan den andra kunde fånga upp värdefulla citat. Vid 
vissa tillfällen flikade den som antecknade in för att ställa följdfrågor, för att förtydliga något i 
respondentens svar. Vid slutet av varje intervju tackade vi för respondenternas deltagande och bad 
om deras tillåtelse att få återkomma om nya funderingar skulle uppstå, eller svaren behöva 
kompletteras. När intervjuerna var klara transkriberades intervjupersonernas svar, varpå deras namn 
anonymiserades.  

5.5 Analysmetod 
Som analysmetod valdes tematisk analys, vilket innefattar en identifiering av mönster i data, som 
därefter formuleras som teman (Braun & Clarke, 2006). Efter genomförandet av 
medarbetarintervjuerna transkriberades inspelningarna för att underlätta den tematiska analysen. 
Transkriberingen gjordes endast av respondenternas svar, och inte av våra intervjufrågor, då det var 
svaren som utgjorde underlaget för den tematiska analysen. Då studien syftade till att undersöka 
medarbetarnas upplevelser var det passande att låta undersökningen vara induktiv, med empirin som 
grund för analys (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen var således empiristyrd. För att 
förtydliga själva tematiseringen kombinerades den tematiska analysen med kvalitativ 
innehållsanalys. Enligt Bryman (2011), underlättar innehållsanalys för att framhäva teman ur 
empirisk data. Innehållsanalysen inkorporerades i analysmetoden för att förtydliga framskrivningen 
av teman och den tematiska analysens process. Det är värt att uppmärksamma att studiens 
analysmetod i grunden var tematiska analys, men med inspiration från innehållsanalys.  

Den empiristyrda tematiska analysen genomfördes utefter Braun och Clarkes (2006) sex steg för hur 
tematisk analys går till. De utarbetade temana samt den tematiska analysens process presenterades i 
tabellformat, utefter Graneheim och Lundmans (2003) sätt att genomföra innehållsanalys. Vi 
kommer att vidare förklara hur vi gått tillväga för varje metod. Inledningsvis bekantade vi oss med 
respondenternas svar, genom att noggrant transkribera inspelningarna. Det färdigtranskriberade 
materialet lästes därefter, och initiala idéer antecknades. Därefter genomfördes systematiska 
noteringar av citat som ansågs särskilt intressanta, och initiala koder plockades ut. I enlighet med 
Braun och Clarke (2006) fördes koderna samman till potentiella teman i tredje steget, för att i fjärde 
steget, kategoriseras. Vid detta skede rensades irrelevanta koder bort, det vill säga koder som 
saknade tematillhörighet, eller tillräcklig med stödjande data för att anses påvisa ett “mönster” i 
datamaterialet. I femte steget definierades och namngavs de slutgiltiga temana. Slutligen i sjätte 
steget, analyserades den tematiska analysens resultat i relation till tidigare forskning och teorier som 
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ansågs lämpliga för att tolka empirin (Braun & Clarke, 2006). För att förenkla och tydliggöra steg 
fyra och fem, sammanslogs den tematiska analysen med Graneheim & Lundmans (2003) 
innehållsanalys. 

Med stöd från Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys i tabellformat, kunde vi skapa en 
tydlig struktur över hur vi gått tillväga i definieringen av teman, det vill säga steg fem i den 
tematiska analysen. Tack vare utformningen av tabeller skapades alltså en tydlig överskådlighet över 
den tematiska analysens teman, samt hur dessa arbetats fram. För varje tabell fanns slutligen teman 
presenterat som direkt kopplade till våra forskningsfrågor. På detta sätt kunde hanteringen av 
dataanalys avgränsas till att endast omfattas av data som var av relevans för studiens syfte och 
frågeställning. De irrelevanta koder som sållades bort under den tematiska analysens kategorisering 
presenteras inte i tabellerna. I tabellerna redovisas således enbart data som anses vara relevant och 
säga något om återkommande och centrala mönster i medarbetarnas svar. Denna avgränsning av data 
är specifikt för tematisk analys och används vanligen inte vid innehållsanalys (Boolsen, 2007). Vi är 
väl medvetna om detta, och vill återigen belysa valet av analysmetod som tematisk analys, inspirerat 
av innehållsanalys. 

Kolumnerna i samtliga tabeller benämndes utifrån Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys. 
Initialt valde vi ut citat som vi ansåg vara representativa för ett mönster i datamaterialet, det vill säga 
en återkommande attityd eller upplevelse bland medarbetarna.  Citaten presenteras i samtliga 
tabellers första kolumn - meningsbärande enheter. Då de meningsbärande enheterna var tagna ur sitt 
sammanhang, och till viss mån svårförståeliga, skapade vi nästliggande kolumn; komprimerade 
beskrivningar av meningsbärande enheter, som syftade till att förtydliga de ursprungliga citatens 
innebörd (Graneheim & Lundman, 2003). Tredje kolumnen syftade till att förtydliga de 
meningsbärande enheternas underliggande mening, vilket innebar att vi i denna kolumn presenterade 
vår egen tolkning av citatens innebörd. Därav benämndes denna kolumn som tolkning av 
komprimerade meningsbärande enheter. För att underlätta analysens övergång mellan tolkning av 
komprimerade meningsbärande enheter till tabellens övergripande teman, sattes subteman in mellan 
dessa. Ett flertal tolkningar av meningsbärande enheter kunde således utgöra ett och samma 
subtema, för att förtydliga analysens formulering av slutliga teman (ibid.).  

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Under studiens gång tog vi kontinuerligt hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002). Principerna utgörs av fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Genom missivbrevet (Bilaga 1) uppfylldes informationskravet, i och med att vi där 
informerade deltagarna om studiens syfte samt deltagandets frivillighet. Vi klargjorde för 
medarbetarna att de själva hade rätten att bestämma över sin medverkan, samt avbryta deltagandet 
när som helst under studiens gång. Vi förklarade även att alla svaren skulle behandlas anonymt, samt 
enbart för forskningsändamål. På detta sätt tillgodosågs samtliga av Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Detta gjordes både genom missivbrevet, som tilldelades respondenterna 
innan samtliga intervjuer, men även på plats innan varje intervju genomfördes.  
 
Vi har undvikit att använda oss av respondenternas riktiga namn och istället anonymiserat dem i 
uppsatsskrivandet. Samtliga medarbetare har presenterats med fiktiva namn, utan koppling till 
könstillhörighet. Coachens har givits det fiktiva namnet Carina för att anonymisera henne för 
allmänheten, men hennes könstillhörighet har inte anonymiserats. Detta eftersom medarbetarna 
redan är väl medvetna om vem coachen är, medan en anonymisering av medarbetarnas 
könstillhörighet är nödvändig för att hålla deras svar konfidentiella för coachen, som kommer få ta 
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del av uppsatsen i dess färdiga format. Kommunen har omskrivits till xy-stad för att anonymisera 
organisationen för allmänheten. Särskilda utbildningar har omskrivits till a eller b-utbildning, för att 
anonymisera medarbetarna för coachen, som även är medarbetarnas enhetschef. Vidare har det 
inspelade materialet endast tillhandahållits oss som genomfört studien. På så vis har vi tagit hänsyn 
till konfidentialitetskravet. All insamlad data har endast använts för forskningsändamål i enlighet 
med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

5.7 Kvalitet 
Larsson (2005) talar om kvalitetsbegreppet perspektivmedvetenhet. Det är essentiellt att en 
utomstående läsare förstår hur datamaterialet genererat de tolkningar och analyser som redogjorts för 
(ibid.). Vi har således försökt vara transparenta genomgående i uppsatsskrivandet, och arbetat för att 
redogöra för vår förförståelse. Vi har bland annat redogjort för det nuvarande forskningsläget, samt 
studiens teoretiska inramning. Dessa texter ger läsaren en inblick i den förförståelse vi har utgått 
ifrån, då vi iakttagit datamaterialet i förhållande till tidigare forskning och teoretiska resonemang. 
Forskarens förförståelse innefattar även förutfattade meningar om det fenomen som undersöks 
(Larsson, 2005). Forskaren bör bortse från förutfattade meningar, vilket kan vara problematiskt i och 
med att dessa kan grunda sig i vetenskapliga teorier (ibid.). Vi har genomfört en empiristyrd tematisk 
analys och därigenom strävat efter att granska datamaterialet med en öppenhet. Vi har i resultat- och 
analysavsnittet dessutom sammanställt datamaterialet i överskådliga tabeller. Tabellerna förtydligar 
hur ett visst citat resulterat i en viss tolkning. Detta kan tyckas stärka studiens transparens, samt tala 
för att empirin styrt den tematiska analysens riktning, snarare än vetenskapliga teorier. Det är 
däremot svårt att undvika all förekomst av förutfattade meningar (Larsson, 2005).  
 
Intern logik handlar om att studiens forskningsfrågor är styrande för de datainsamlingstekniker och 
analyser som görs (Larsson, 2005). Vi har i detta metodavsnitt förtydligat på vilket sätt bland annat 
en kvalitativ metodansats, semistrukturerade intervjuer, empiristyrd tematisk analys, samt val av 
intervjufrågor, är passande och relevanta i förhållande till studiens forskningsfrågor. Denna 
transparens i studiens genomförande, och hur metodvalen kan återkopplas till formulerade 
forskningsfrågor, kan därigenom ses som till fördel för studiens interna logik.  
    

5.8 Metodreflektion 
Det är värt att poängtera att en övergripande majoritet av de intervjuade medarbetarna var av 
utländsk härkomst, där vissa hade lättare att förstå intervjufrågorna än andra. Vi märkte av denna 
språkbarriär då intervjuerna väl genomfördes, vilket resulterade i att vi, på plats, i vissa fall fick 
omformulera en stor del av intervjufrågorna. Intervjuguiden fungerade således stundtals bra och 
stundtals mindre bra, beroende på respondentens förmåga att förstå frågorna, vilket grundade sig i 
deras språkförståelse. Detta hade i sin tur en inverkan på studiens kvalitet, vilket vi redogör för i 
uppsatsens metoddiskussion (7.3).  
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6. Resultat & Analys      
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys parallellt. Inledningsvis redogörs för 
den tematiska analysens resultat, som därefter betraktas utifrån tidigare forskning och utvalda 
teorier. Den tolkande analysen med teorianknytning presenteras således efter den deskriptiva 
redovisningen av temat. I den deskriptiva framskrivningen av studiens teman har vi även 
använt oss av citat i den löpande texten, för att ge exempel från medarbetarintervjuerna och 
därigenom styrka vårt val av tema. Vi har valt att presentera den tematiska analysens teman i 
fem enskilda tabeller, som syftar till att förtydliga den tematiska analysens process, från 
utsagor till teman. Som nämnt i metodavsnittet har den tematiska analysen även inspirerats av 
innehållsanalys. Detta förklarar benämningen “meningsbärande enheter”, samt 
komprimeringar och tolkningar av dessa, som förekommer i tabellernas kolumner. Det som 
benämnts som subteman i tabellerna har även präglat våra val av underrubriker i den löpande 
texten. Detta för att underlätta läsningen samt förtydliga vilka citat som givit upphov till 
respektive subtema. På så vis tydliggörs den tematiska analysens utarbetning. Kolumnerna i 
tabellerna bör därmed läsas som en stegvis övergång från meningsbärande enheter till teman.  
 
Innan resultatet för den tematiska analysen presenteras, inleds avsnittet med en kortfattad 
beskrivning av coachens intervju. Detta för att rama in det coachningssammanhang 
medarbetarna deltagit i. Intervjun med coachen är således inte en del av den tematiska analys 
som redogörs för.  
 

6.1 Intervjun med coachen  
Coachen arbetade även som enhetschef på avdelningen, och var således både medarbetarnas chef samt 
coach. Hon har tillämpat ett coachande förhållningssätt i cirka fyra år, sedan 2013, i samband med att 
hon gick en ledarskapsutbildning. Enhetschefen beskrev syftet med coachningen som att nå målen, och 
de organisatoriska målen var i fokus. Hon förklarade att avdelningen var tvungen att följa nämndens 
mål, som de därefter bröt ned till egna enhetsmål. Hur målen skulle nås kom arbetsgruppen fram till 
tillsammans med coachen. Enligt coachen har ledarskapsutbildningen resulterat i att hon utövar mindre 
kontroll i sitt tillvägagångssätt, samt att hon upplevs som motiverande och inspirerande av 
medarbetarna. Hon la vikt vid att som coach vara en god vägledare samt förebild, och tillåta 
medarbetarna att vara kreativa, komma med egna förslag samt självständigt lösa problem. Coachen 
uppmärksammade att medarbetarna hade möjlighet att påverka hur målen skulle nås, så länge lagar och 
verksamhetens riktlinjer följdes. Coachen förklarade däremot att ett styrande tillvägagångssätt kunde bli 
nödvändigt i de fall medarbetaren var ny i sin arbetsroll, och därigenom i behov av konkreta förslag.    
 

6.2 Coachens tillvägagångssätt som 
autonomifrämjande för gruppen 
Vi inleder med att redogöra för temat “coachens tillvägagångssätt som autonomifrämjande för 
gruppen”. De utsagor från våra respondenter som redovisas i detta avsnitt härrör således vår andra 
forskningsfråga, gällande coachens tillvägagångssätt som främjande respektive hindrande för 
medarbetarnas autonomi. Med autonomibegreppet menas medarbetarnas upplevda grad av 
självbestämmande. I detta avsnitt redogör vi således för den tematiska analysens resultat, i 
förhållande till medarbetarnas upplevda grad av självbestämmande.  
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6.2.1. Dialog  
Samtliga medarbetare påstod att coachen inte dirigerade i “måsten”, och beskrev således hennes 
förhållningssätt som icke-styrande. Coachen beskrevs genomgående som lyhörd och öppen för 
medarbetarförslag, samt mån om att föra dialog med medarbetarna. Martin beskrev coachens 
tillvägagångssätt på följande vis: “Hon kommer inte och säger 'ni måste göra si och så'. Det är som 
en dialog”. Detta citat förtydligar förekomsten av coachens icke-styrande förhållningssätt, samt 
villighet till att föra dialog. I tabell 1 tolkas detta som “inte påtvingande” (kolumn 3), som därefter 
övergår till subtemat “dialog” (kolumn 4). Att coachen inte var ordergivande, utan snarare skapade 
möjligheter för dialog, ser vi som en förutsättning för medarbetarnas möjligheter till att få vara med 
och bestämma. På så vis kan coachens tillvägagångssätt beskrivas som autonomifrämjande (kolumn 
5).  
 
Gemensamt för alla tio medarbetare som deltog i studien, var att de beskrev en god möjlighet till att 
påverka i gruppens målformulering. Peter berättade att medarbetarna fick vara med och delge förslag 
och åsikter under formella möten, och då gällande arbetsgruppens mål (se meningsbärande enhet i 
tabell 1). Detta antyder på förekomsten av en dialog både inom teamet samt mellan medarbetare och 
coach. Detta har formulerats under kolumn tre i tabellen som “möjlighet att påverka”, som även det 
mynnar ut i subtemat “dialog”. Medarbetarnas upplevda möjlighet att påverka kan ses som starkt 
sammankopplat med att coachen inte ses som påtvingande, utan snarare som lyhörd för 
medarbetarförslag och öppen för dialog. “Möjlighet att påverka” samt “inte påtvingande” är således 
två tolkningar av meningsbärande enheter som sammankopplats genom att övergå i det 
gemensamma subtemat “dialog”. Vi valde att presentera denna distinktion i tabellen, och lyfta fram 
vissa meningsbärande enheter som “möjlighet att påverka” och andra som “inte påtvingande”, i och 
med att vi upplevde att vissa citat talade mer för den egna möjligheten att lägga fram förslag, medan 
andra i större grad beskrev coachens tillvägagångssätt. Båda aspekter talar däremot för att coachens 
tillvägagångssätt fungerat som autonomifrämjande.  

6.2.2. Autonomi i gruppens målformulering 
Ett flertal medarbetare förklarade att formella rum såsom APT-möten fungerade som forum för 
gemensam diskussion. Ungefär en gång i månaden fick medarbetarna därigenom lägga fram förslag, 
samt prata ihop sig för att nå en kollektiv överenskommelse. Coachen närvarade vid dessa möten, 
och det skedde då en coachning av hela teamet snarare än av enskilda medarbetare. Det blev även 
uppenbart utifrån övriga intervjusvar att medarbetarna hade en tydligare bild av gruppens eller 
organisationens gemensamma mål, snarare än de egna individuella målen. Upplevelsen av autonomi 
har därigenom beskrivits som huvudsakligen relaterad till gruppen, snarare än den enskilda 
individen, i tabell 1.  
 
Peter förklarade att medarbetarna fick vara delaktiga i målformuleringen och komma med förslag på 
mål, men att dessa beslutades tillsammans med coachen samt resterande i arbetsgruppen. I och med 
att coachen uppvisade intresse för medarbetarförslag, och ville att medarbetarna, tillsammans, skulle 
delta i målformuleringen, har vi tolkat det som att coachen hade en “tilltro till arbetsgruppens 
förmåga” (kolumn 3 i tabell 1). Förekomsten av enighet, både med resterande arbetskollegor samt 
med coachen, framkom som essentiell för att individuella medarbetarförslag skulle träda i kraft för 
hela teamet. Därigenom har “tilltron till arbetsgruppens förmåga” övergått i subtemat “autonomi i 
gruppens målformulering”. Att medarbetarnas autonomi är relaterad till gruppen förtydligas även i 
följande citat: (Lina) “Ja, jag älskar bestämma men som jobbar i grupp man måste komma överens, 
man kan inte bara säga 'idag till exempel det är jag som ska bestämma'”. Utöver Peter och Lina 
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delades denna uppfattning av Emma och Fredrik. Citatet “Jag bestämmer ingenting. Vi jobbar i 
grupp och vi pratar i gruppen.”, angivet av Emma, är ett till synes enkelt citat som tydligt påvisar 
denna attityd. Medarbetarnas individuella möjlighet till självbestämmande kan således beskrivas som 
beroende av coachens och teamets villighet till att arbeta mot det föreslagna målet.  
 
När medarbetare upplever att deras åsikter värderas och lyssnas på, känner de sig respekterade av 
coachen (Gilley et al., 2010). De blir således mer benägna att dela med sig av egna åsikter, samt 
lyssna på andras (ibid.). Även coachens icke-verbala kommunikation, som återfinns i exempelvis 
ögonkontakt eller tonläge, beskrivs som betydelsefull för att skapa en miljö där medarbetarna vill 
dela med sig av åsikter, tankar eller känslor (ibid.). Detta resonemang kan kopplas till den studerade 
organisationen. Medarbetarna uppgav att coachen var intresserad samt lyhörd till deras förslag och 
åsikter (kolumn 2). Resultatet talade även för att denna lyhördhet inte enbart inneburit att 
medarbetarna tillåtits delge åsikter, utan att de också blivit mer villiga till detta:  
 

(Lina) Vad som är bra är när jag tar upp nånting eller när jag känner ‘Carina, jag vill ha det så 
här’ eller när jag känner mig missnöjd med nånting, hon brukar vara med och 
uppmärksamma och lyssna, faktiskt oavsett vad hon tycker, och då... man vill dela med sig. 

 
Utifrån ovanstående teoretiska resonemang har coachens “tilltro till arbetsgruppens förmåga” lett till 
att medarbetarna upplevde att coachen värderade deras åsikter, och kände sig därigenom 
respekterade av henne. Detta har i sin tur gjort dem mer villiga till att dela med sig av åsikter. Det 
finns således anledning att tro att coachens “tilltro till arbetsgruppens förmåga” kan beskrivas som 
autonomifrämjande för gruppens målformulering, inte bara i att medarbetarna givits möjligheten till 
att delge åsikter, men att de även blivit mer villiga till detta. Det både vår analys och Gilley et al. 
(2010) belyser är att coachen inte enbart kan skapa möjligheter för medarbetarna till att påverka, 
såsom rum för diskussion eller formella möten (se tabell 1), utan att coachens uppvisade attityd 
gentemot medarbetarförslag även har en inverkan på deras villighet till att utnyttja dessa möjligheter.  
 
En övervägande majoritet av medarbetarna förklarade att coachen ofta deltog i medarbetarnas 
dagliga arbete och ryckte in vid behov. Därför såg dessa medarbetare inte heller coachen som en 
hierarkiskt upphöjd chef, utan snarare som en arbetskollega. I tabellen har således coachens 
behjälplighet i det dagliga arbetet (kolumn 2) övergått till en upplevd känsla av närhet till coachen 
(kolumn 3). Emma anger att denna närhet till coachen dessutom haft en positiv inverkan på hennes 
villighet till att lägga fram förslag:  
 

(Emma) Jag blir nöjd och glad för jag vet att min chef kan komma in och hjälpa oss, så vi 
vågar prata med henne. Det finns några chefer som personalen vågar inte säga vad dom 
tycker eller så, men på Carinas sätt, jag vågar prata med Carina…Jag vågar lägga förslag för 
hon visar oss, jag kan se på hennes sätt, hon visar inte att hon är chef, hon visar att hon är 
som medarbetare, som oss.   

 
Ovanstående citat visar att coachens behjälplighet i det dagliga arbetet haft en positiv inverkan på 
medarbetarens villighet att prata med coachen samt delge åsikter. Detta resultat belyser således 
relationen mellan coach och medarbetare som viktig, för att medarbetaren ska våga vara autonom i 
målformuleringen. Att medarbetarna vågar vara autonoma i gruppens målformulering, ser vi som en 
förutsättning för att de i praktiken faktiskt delger åsikter och är delaktiga. “Närhet till coach” 
(kolumn 3) har på så vis övergått till subtemat “autonomi i gruppens målformulering”, i tabell 1. Vi 
gör således en åtskillnad mellan att ha en möjlighet till att lägga fram förslag, samt att våga utnyttja 



 

 
25 

dessa möjligheter, och menar på att coachens tillvägagångssätt kan tyckas fungerat som 
autonomifrämjande utifrån båda dessa aspekter.  
 
Gilley et al. (2010) förklarar det som att coachen i sin kommunikation skapar en miljö som 
stimulerar medarbetarna till att delge åsikter, samt lyssna på andras. Vi ser däremot att resultatet talar 
för att coachen i sitt tillvägagångssätt format nära relationer till medarbetarna, och därav stimulerat 
dem till att delge åsikter. I tabellens sista meningsbärande enhet beskrivs coachen som lyhörd till 
medarbetarnas behov, samt tillitsfull. Detta var något återkommande i intervjusvaren, och en 
majoritet av medarbetarna beskrev just relationen till coachen som öppen, trygg och tillitsfull. Den 
sista meningsbärande enheten i tabellen har därigenom även den övergått till “närhet till coachen” 
(kolumn 3). Medarbetarna uppgav även att de, tack vare denna nära relation till coachen, kunde prata 
med henne och lägga fram förslag: (Emma) “Jag känner att jag kan komma med önskemål för jag 
litar på henne, jag har förtroende för henne”. Därmed ser vi att relationen till coachen fungerat som 
en förutsättning för medarbetarnas villighet att lägga fram förslag, och således även villighet till att 
vara autonoma i gruppens målformulering.  
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Tabell 1. Innehållsanalys från meningsbärande enheter till temat coachens tillvägagångssätt 
som autonomifrämjande för gruppen.  

Meningsbärande enheter Komprimerade 
beskrivningar av 
meningsbärande enheter 

Tolkning av 
komprimerade 
meningsbärande 
enheter 

Subteman Teman 

(Kalle) Hon är inte så här “jag är 
chef, jag bestämmer, ni ska jobba 
på det här sättet”...Jag tar upp 
min åsikt, hon tar upp sin åsikt, 
sen vi kommer överens 
nånstans...vi har bra dialog 
faktiskt. 

Coachen ger inte order, 
utan är lyhörd till 
medarbetarnas åsikter 
samt öppen för dialog.  

Inte påtvingande  
 

 
 
 
 
 
 
Dialog 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
       Coachens 

    tillvägagångssätt som                                                    
autonomifrämjande  

       för gruppen 

(Peter) Våran chef kommer ju 
oftast ner till oss och har APT 
möten... så hon återkopplar - ‘är 
det någonting som behöver 
förbättras, som ni inte tycker är 
bra?’ ... Hela personalen som är 
tillgänglig ska då få vara med och 
yttra sig.  

Under formella möten får 
medarbetarna vara med 
och delge förslag och 
åsikter.  

Möjlighet att 
påverka 

(Peter) Vi har den möjligheten, 
det har till och med vår chef sagt, 
att om ni kommer på någon idé 
eller något mål som ni vill ändra 
säg det bara. Vi får den 
möjligheten att ta ett beslut också, 
men då ska vi göra det 
tillsammans i grupp, med vår 
chef. 

Coachen är intresserad av 
medarbetarnas förslag 
gällande målen, och 
målformuleringen sker i 
grupp.  

Tilltro till 
arbetsgruppens 
förmåga 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomi i 
gruppens 
mål- 
formulering 

(Martin) Hon kan delta i arbetet, 
hon kan hjälpa till. Till exempel 
om vi hinner inte, ‘vill du ha 
hjälp, jag kan sitta med boende, 
du kan göra det du behöver’. 

Coachen är behjälplig i 
det dagliga arbetet. 

 
 
 
 
 
 
 
Närhet till coach (Peter) Jag kan berätta till min 

chef om det är något som inte 
stämmer, eller som jag inte 
känner mig trygg i, och det 
behöver inte leda till att hon går 
och berättar till de andra. Jag har 
den tilliten...Jag känner mig 
trygg.  

Coachen är lyhörd till 
medarbetaren, och visar 
lojalitet mot det 
medarbetarna berättar i 
förtroende. 
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6.3 Coachens tillvägagångssätt som 
motivationsfrämjande för medarbetaren 
I följande avsnitt redogörs resultatet för den tematiska analysen, i relation till medarbetarnas 
upplevelse av coachens tillvägagångssätt som främjande respektive hindrande för motivationen. De 
utsagor som redovisas i detta avsnitt härrör således vår andra forskningsfråga. En övervägande 
majoritet av medarbetarna uppgav att coachningen haft en positiv inverkan på motivationen. 
Därigenom har temat i tabell 2 benämnts som “coachens tillvägagångssätt som motivationsfrämjande 
för medarbetaren”.  

6.3.1. Närhet till coach  
Medarbetarna upplevde att de kunde prata med coachen om hur de mådde, samt att coachen var 
lyhörd till detta. Detta var gemensamt för alla medarbetare som deltog i studien och visas som den 
första meningsbärande enheten i tabell 2. Vidare har detta tolkats som att coachen värdesätter 
personalens välmående (kolumn 3). Peter förklarade att han kunde prata med coachen, utan rädsla 
över att coachen skulle utelämna informationen till resterande i gruppen. Peter beskrev därigenom 
relationen till coachen som tillitsfull och trygg, något som även återkommer i uttalanden från Kalle 
och Emma. Att alla medarbetarna upplevde att de kunde prata med coachen, både gällande arbetet 
men även privata ärenden, påvisar även att relationen präglades av trygghet, tillit och öppenhet. 
Coachens hänsyn till medarbetarnas välmående tycks således haft en positiv inverkan på 
medarbetarnas relation till coachen. Därigenom har “värdesätter medarbetarnas välmående” (kolumn 
3) övergått till subtemat “närhet till coach” (kolumn 4). Följande citat angivet av Martin visar på 
medarbetarnas goda relationer, både inom arbetsgruppen samt med coachen: “Man vill ju komma till 
jobbet. Man känner sig hemma. Som arbetsgrupp, med henne, vi har blivit mycket närmare med 
varandra… Vi samarbetar ju ganska bra just nu”.   
 
Gabriel et. al (2014) beskriver individens psykologiska välmående som av stor betydelse för 
motivationen. Coachningen bör bland annat fungera som stödjande för individens känsla av 
samhörighet, för att tillfredsställa individens psykologiska behov av att känna sig trygg samt 
inlemmad i praktikgemenskapen. Därigenom beskrivs relationen till coachen samt övriga kollegor 
som viktig för individens motivation. Coachen bör således jobba på att ha en öppen, trygg, och ärlig 
relation till den coachade individen, samt undvika att döma (ibid.). El Achi och Sleilati (2016) 
belyser att coachningen kan tillfredsställa människans behov av att bli hörd och förstådd, utan 
fördömande. Coachen motiverar därmed medarbetaren genom att förstå denne samt etablera en 
tillitsfull relation (ibid.). Förekomsten av en tillitsfull relation mellan coach och medarbetare är 
således något som genomgående beskrivs som motivationsfrämjande för individen.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi förstå det som att Martin känner sig trygg och inlemmad i 
praktiken, vilket därav påverkat hans motivation att komma till jobbet. Medarbetarnas trivsel i 
arbetsgruppen, och med coachen, är återkommande i intervjusvaren, vilket visar på en god 
praktikgemenskap. Utifrån de resonemang Gabriel et. al (2014) samt El Achi & Sleilati (2016) för, 
har coachens tillvägagångssätt bidragit till ett tillfredsställande av medarbetarnas inre psykologiska 
behov av att bli hörda, förstådda samt känna samhörighet. Tillfredsställandet av dessa psykologiska 
behov har i sin tur haft en positiv effekt på medarbetarnas motivation. I ovanstående fall talade 
Martin om en motivation till att komma till jobbet, vilket även framkom i Emmas intervjusvar. 
Fredrik, Peter och Mia blev däremot motiverade till att genomföra ett bra arbete. Resultatet kan 
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således användas för att stödja resonemanget att coachen, genom att tillfredsställa medarbetarnas 
behov av att bli hörda, förstådda och känna samhörighet, också främjar deras motivation. 

6.3.2. Autonomi i gruppens målformulering  
Vidare i tabellen presenteras två meningsbärande enheter. Både “inte påtvingande” och “möjlighet 
att påverka” talar för att coachen är lyhörd samt öppen för medarbetarförslag, snarare än styrande. 
Coachens tillvägagångssätt skapade således förutsättningar för medarbetarnas deltagande i gruppens 
målformulering, och var på så vis främjande för medarbetarnas “autonomi i gruppens 
målformulering” (kolumn 4). I tabell 2 anger Lina att coachens lyhördhet till förslag fungerat som 
främjande för hennes motivation. Lina utvecklar detta i följande citat: 
 

(Lina) Jag ger mera från mig själv, från min kraft. Jag känner så hära 'vad ska jag hitta på 
för att förbättra situationen'… Om personen kommer med den ord att 'du ska gör den, du 
måste göra den' nästan som 'du är min slav, du ska uppföra dig' … om personen kommer 
och missbehandlar dig, då man tänker 'var är jag någonstans'.   

 
Lina förklarade att hon blev motiverad till att engagera sig mer i arbetet, i och med att coachen inte 
var ordergivande utan värderade medarbetarförslag. Även Peter, Fredrik och Erik uppgav att 
coachens lyhördhet till medarbetarförslag hade en positiv inverkan på deras motivation till att utföra 
ett bra arbete. Subtemat “autonomi i gruppens målformulering” har därmed övergått till temat 
“coachens tillvägagångssätt som motivationsfrämjande”. Autonomin som främjande för individens 
motivation är ett återkommande resonemang bland motivationsteoretiker. Att coachen inte var 
ordergivande, utan snarare skapade möjligheter för dialog, kan bland annat analyseras med hjälp av 
Hackman & Oldhams (1976) motivationsmodell. Särskilt lämpar sig modellens del om autonomi, 
som syftar på individens upplevda personliga ansvar i arbetet. Enligt motivationsmodellen är 
individens upplevda personliga ansvar i arbetet ett av tre psykologiska tillstånd som bör 
tillfredsställas för att främja motivationen. Medarbetarna som deltog i studien upplevde att de kunde 
delge åsikter om de exempelvis ville förändra något. Coachen har, utifrån Hackman och Oldhams 
motivationsmodell (1976), således främjat medarbetarnas känsla för personligt ansvar över 
arbetssituationen, vilket utifrån ovanstående resonemang bidragit till deras uppvisade motivation till 
att engagera sig i arbetet.  
 
Trots att coachen undvek ordergivning eller att tala i “måsten”, uppgav flera medarbetare att hon 
lade fram egna förslag. Följande citat angivet av Peter förtydligar detta: “När hon coachar mig så 
bokar vi in en tid och hon frågar mig 'vad är det du känner att du vill utveckla?'. Sen säger hon sitt att 
'vad tycker du om att utveckla inom de här områdena’?'”. Autonomi i målformuleringen, samt i hur 
målen ska nås, beskrivs som främjande för individens inre motivation (Gabriel et al., 2014). Den inre 
motivationen genererar självdrivna handlingar, och är individens genuina vilja till att utforska, lära 
sig samt söka utmaningar (Deci & Ryan, 2000). Ett gemensamt drag för de teoretiska resonemang 
som redogjorts för, är att coachen bör vara icke-styrande i sitt tillvägagångssätt, för att skapa 
förutsättningar för individens inre motivation. Enligt Gabriel et al. (2014) bör coachen låta individen 
självständigt formulera mål, samt komma fram till egna lösningar på problem. Även Rogers (2013) 
menar att coachen bör låta individen formulera egna tankegångar och fatta självständiga beslut. 
Istället för att ge förslag, och på så vis vara styrande i sitt tillvägagångssätt, bör den coachande 
chefen istället arbeta för att generera samtal som stimulerar medarbetaren till självständigt tänkande 
(Rogers, 2013). I och med coachen la fram förslag kan hennes tillvägagångssätt inte heller beskrivas 
som helt och hållet icke-styrande utifrån studiens resultat. Att coachen gett förslag på mål eller 
handlingsvägar har, utifrån ovanstående teoretiska resonemang, dessutom fungerat som begränsande 
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för medarbetarnas inre motivation. Studiens resultat talade däremot för att medarbetarna fann värde i 
att coachen gav förslag och råd. Denna aspekt av coachens tillvägagångssätt upplevdes alltså inte 
som motivationshindrande bland medarbetarna. Det kan däremot vara värt att uppmärksamma att 
förekomsten av förslag kan ses som hindrande för medarbetarnas möjligheter att komma fram till 
egna handlingsvägar, och således också begränsa den inre motivationen.  
 
Som nämnt i anslutning till tabell 1 var autonomin relaterad till gruppens målformulering snarare än 
den individuella. Medarbetarna uppgav att de inte enskilt bestämde något i målformuleringen eller 
vägen dit, utan att besluten fattades i den gemensamma dialogen, tillsammans med coachen samt 
resterande i arbetsgruppen. Målformuleringen var således i högre grad anpassad till gruppen, snarare 
än individen. Målsättningsteorin (Locke, 1996) talar för att målen bör vara individanpassade för att 
upplevas som utmanande och intressanta för den enskilda individen, och således fungera som 
främjande för motivationen. Är målen väl utformade utefter medarbetarens behov kommer det 
resultera i en bättre arbetsprestation, eftersom individen då är motiverad till att utföra arbetet med 
större engagemang (ibid.). Att autonomin på den studerade arbetsplatsen var relaterad till gruppens 
målformulering, snarare än individens, kan därigenom kritiseras utifrån målsättningsteorin. 
Visserligen upplevde medarbetarna att det fanns en möjlighet till att påverka i den gemensamma 
målformuleringen, men de var inte särskilt medvetna om deras individuella mål. I och med att målen 
formulerades via en gemensam dialog med kollektiv överenskommelse, finns det anledning att tro att 
målen anpassats för gruppen som helhet, snarare än den enskilda medarbetaren. Individanpassningen 
kan således tyckas begränsad då målen inte grundade sig i medarbetarnas enskilda behov eller 
förkunskaper, utan gruppens. Utifrån dessa resonemang i Locke och Lathams målsättningsteori 
skulle medarbetarnas “autonomi i gruppens målformulering” (kolumn 4) därmed ses som 
begränsande för medarbetarnas motivation. Resultatet talade dock för att alla medarbetare upplevde 
autonomin i gruppens målformulering som enbart främjande för den egna motivationen. 
 
Enligt Latham & Lockes målsättningsteori (1996) är det viktigt att dels sätta tydliga huvudmål att 
rikta arbetet mot, men även formulera delmål som fungerar likt milstolpar längst vägen. Det betyder 
att både målen i sig, men även vägen dit, bör vara tydliga för medarbetarna på arbetsplatsen. Genom 
att inkludera samtliga i målformulering och beslutsfattning kan medarbetarna bättre förstå, acceptera 
samt ansluta sig till målen, och därigenom känna sig motiverade till att uppnå dem (Locke, 1996). 
Att coachen beskrivs som lyhörd till medarbetarnas idéer, och att alla medarbetare som är 
tillgängliga under exempelvis APT-möten får vara delaktiga i gruppens målformulering, kan således 
utifrån målsättningsteorin beskrivas som en förutsättning för medarbetarnas förståelse och acceptans 
av arbetsgruppens mål. Trots antydan av en brist på individanpassning i målformuleringen, kan 
autonomin i gruppens målformulering alltså främjat medarbetarnas motivation till att arbeta mot 
formulerade mål. Även om målen inte talade för medarbetarnas personliga behov, kan förekomsten 
av dialog och delaktighet under gruppmötena alltså resulterat i att medarbetarna bättre förstått målen 
samt sett mening i dem, vilket i sin tur motiverat dem att arbeta mot det. “Autonomin i gruppens 
målformulering” kan således utifrån målsättningsteorin även ses som främjande för medarbetarnas 
motivation.  

6.3.3. Coachen som drivkraft 
Kalle förklarade att han blev motiverad till att noggrant utföra sina arbetsuppgifter, eftersom coachen 
märkte av om medarbetarna hade gjort sitt jobb eller inte: 
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(Kalle) När jag började jobba här, jag jobba sen gick jag hem - jag struntade i vad dom gör. Men när 
Carina började, man märker hon följer också upp. Hon kollar efter om vi gjort den eller inte, så man är 
tvungen att göra det också.  
 

Flera medarbetare beskrev just coachen som vaksam och medveten. Säreget för Peter och Mia var att 
de såg mening och värde i att coachen var vaksam över medarbetarnas arbete:  
 

(Peter) Om det är så att hon vet mer, då svarar hon och hjälper oss till bättre, så att vi inte 
står där och äventyrar säkerheten eller gör våra egna beslut, utan vi frågar först våran chef 
‘är det såhär det ska gå till?’ för att hon återkopplar ofta då om det har gått rätt tillväga. 

Utifrån Kalles uttalande inrymmer motivationen till att följa arbetsrutiner en känsla av tvång, snarare 
än en genuin vilja. Därigenom har vi benämnt detta som förekomsten av “uppföljning” i tabell 2, 
snarare än återkoppling. Peter beskrev det däremot som att coachens uppföljning ledde till att han 
bättre kunde anpassa sig till rutiner, samt arbeta på ett säkrare vis, vilket påvisar att han såg 
meningsfullhet i coachens tillvägagångssätt. Utifrån Petes citat har coachens uppföljning upplevts 
som betydelsefull feedback, snarare än förekomsten av kontroll. Trots att coachens uppföljning i 
vissa fall talar för en förekomst av kontroll, och i andra för en förekomst av feedback, har den i båda 
fallen haft en motivationsfrämjande effekt på medarbetarna. Därigenom har subtemat “coachen som 
drivkraft” (kolumn 4) övergått i temat “coachens tillvägagångssätt som motivationsfrämjande”. 

Enligt Deci och Ryan (2000) kan individen vara motiverad till att arbeta mot ett mål, för att 
exempelvis undvika skuldkänslor eller ångest. Utifrån detta resonemang kan Kalles motivation till 
att jobba utefter arbetsrutinerna förklaras som en vilja till att undvika konflikt eller negativ feedback 
från coachen, och därigenom också de skuldkänslor som detta skulle frambringa hos individen. 
Gilley et al. (2010) beskriver coachens förmåga att ge systematisk feedback gällande arbetsprestation 
som betydelsefull för medarbetarens självmedvetenhet i det egna arbetet, och således även 
motivationen till att förbättras. Även Hackman och Oldham (1976) tar upp feedback som viktigt för 
medarbetarens motivation. Feedback beskrivs som centralt för att individen ska uppleva det tredje 
psykologiska tillståndet, det vill säga kunskap kring sin arbetsprestation, som tillfredsställt. Om 
medarbetaren kontinuerligt tilldelas information gällande sin arbetsprestation, kommer detta öka 
medarbetarens medvetenhet kring det egna arbetsresultatet, vilket fungerar som motiverande för 
fortsatt förbättrad arbetsprestation. Dessa teoretiska resonemang blir applicerbara på de uttalanden 
som gjorts av Peter och Mia. Coachens uppföljning har således stärkt medarbetarnas kunskap kring 
arbetsprestationen, och således självmedvetenhet i arbetet, och därmed fungerat som motiverande.  

Tabellens sista meningsbärande enhet visar att coachen uppmuntrade medarbetarna, och att hon var 
nöjd med deras arbetsprestation, vilket ledde till att medarbetarna engagerade sig mer i arbetet. Detta 
sammanställs i kolumn tre som “uppmuntran”, som även det övergår i subtemat “coachen som 
drivkraft”. Subtemat “coachen som drivkraft” har använts i anknytning till “uppföljning” och 
“uppmuntran” i och med att vi tolkar det som att coachen i båda fallen drivit på medarbetarna till att 
bli motiverade. Enligt Deci och Ryan (2000) har individen ett psykologiskt behov av att se sig själv 
som kompetent i sitt arbete. Coachen bör därmed arbeta för medarbetarens kontinuerliga 
kompetensutveckling, men även bekräfta individen som kompetent. När människan mottar positiv 
feedback, som förstärker hennes syn på sig själv som en kompetent individ, främjas också hennes 
inre motivation för den utförda handlingen. Det psykologiska behovet att se sig själv som en 
kompetent individ, återkopplas således till den externa omgivningen, där feedback från andra 
påverkar individens syn på sig själv (ibid.). Utifrån detta resonemang har coachens uppmuntran 
tillfredsställt medarbetarnas behov av att se sig själva som kompetenta, vilket motiverat dem till att 
engagera sig i arbetet.  
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Tabell 2. Innehållsanalys från meningsbärande enheter till temat coachens tillvägagångssätt 
som motivationsfrämjande 

Meningsbärande enheter Komprimerade 
beskrivningar av 
meningsbärande 
enheter 

Tolkning av 
komprimerade 
meningsbärande 
enheter 

Subteman Teman 

(Martin) “Jag kan säga till 
henne, vet du vad ibland det 
blir lite för mycket för mig, 
och då jag kan ta en dag 
ledigt.” 

Medarbetaren kan prata 
med coachen om hur hen 
mår, och coachen är 
lyhörd till detta.  

Värdesätter 
personalens 
välmående 

Närhet till 
coach 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coachens 
tillvägagångssätt som                        
motivationsfrämjand
e  
för medarbetaren 

(Kalle) Hon är inte så här 
‘jag är chef, jag bestämmer, 
ni ska jobba på det här 
sättet’. Alltid vi har 
diskussion, jag tar upp min 
åsikt, hon tar upp sin åsikt, 
sen vi kommer överens 
nånstans. 

Coachen ger inte order 
utan är lyhörd till 
medarbetarnas åsikter. 

Inte påtvingande  
 
 
 
 
 
 
Autonomi i 
gruppens 
mål- 
formulering  
 
 

(Lina) När jag  
ser att Carina tar hand om 
det som man säger, det som 
man vill uppnå eller målen 
som man vill uppnå, man blir 
motiverad. 

Coachen är lyhörd till 
medarbetarnas förslag på 
mål, vilket motiverar 
medarbetaren.  
 

Möjlighet att 
påverka 

(Peter) Hennes coachning 
har lett till att hon 
återkopplar hela tiden, så det 
finns ingen chans att jag inte 
gör mitt arbete, hon ser allt. 
Det är det som gör att jag 
känner mig motiverad, att jag 
gör mitt jobb för att hon ser. 

Coachen märker om 
medarbetaren gjort sitt 
jobb, vilket motiverar 
medarbetaren till att 
genomföra 
arbetsuppgifterna.  

Uppföljning  
 
 
 
 
 
Coachen 
som 
drivkraft 

(Fredrik) Jag blir mycket 
engagerad på jobbet, för att 
blir mycket glad att min chef 
är nöjd med vad jag gör. 

Coachen visar att hon är 
nöjd med medar- 
betarens arbete, vilket 
gör medarbetaren 
engagerad.  

Uppmuntran 
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6.4 Coachens tillvägagångssätt som 
utvecklingsfrämjande 
I följande avsnitt redogörs resultatet för den tematiska analysen, i relation till medarbetarnas 
upplevelse av coachens tillvägagångssätt som främjande respektive hindrande för deras utveckling. 
De utsagor som redovisas i detta avsnitt härrör således vår andra forskningsfråga. Alla medarbetarna 
uppgav att coachningen haft en positiv inverkan på deras utveckling. Därigenom har temat i tabellen 
benämnts som “coachens tillvägagångssätt som utvecklingsfrämjande för medarbetaren”.  

6.4.1 Coachen som drivkraft 
Fredrik angav att coachens uppmuntran och beröm hade en positiv inverkan på hans självförtroende. 
Även Martin berättade att han var tystlåten då han började arbeta på den aktuella arbetsplatsen, men 
att coachens uppmuntran samt bekräftelse hade lett till en individuell utveckling. Vi ser att coachens 
uppmuntran bidragit till ett ökat självförtroende bland medarbetarna. Detta har i sin tur stimulerat 
medarbetarna till att våga mer i sina arbetsroller, vilket kan ses som en individuell utveckling hos 
dem. Därigenom har coachens uppmuntran av medarbetarna övergått till “individuell utveckling” 
(kolumn 3). Vi ser det som att coachen drivit på medarbetarnas utveckling (kolumn 4) och 
därigenom applicerat ett utvecklingsfrämjande tillvägagångssätt (kolumn 5).  
 
En övervägande majoritet av medarbetarna såg coachens tillvägagångssätt som utvecklingsfrämjande 
i samband med att hon uppmuntrade medarbetarna till att utbilda sig, samt skapade 
utbildningsmöjligheter för dem. Utbildning likställdes alltså många gånger med utveckling: 
 

(Fredrik) Från början när jag börja jobba här, jag vågade inte prata när vi har möte eller vi 
sitter med gruppen eller så… när hon var min chef vi gick till kurs “våga och vilja”. Man 
måste våga säga eller vilja göra nånting. Så det var jättebra, för jag har vågat säga vad jag 
tycker. 

 
Medarbetarna upplevelse av coachen som uppmuntrande, och därigenom även utvecklande, kan 
relateras till Deci & Ryans självbestämmandeteori (2000). Coachen bör bekräfta individen som 
kompetent i dennes arbete. När människan mottar uppmuntran, som förstärker hennes syn på sig 
själv som en kompetent och effektiv individ, främjas också hennes motivation. Det psykologiska 
behovet av att se sig själv som en kompetent individ, återkopplas således till den externa 
omgivningen, där uppmuntran från andra, påverkar individens syn på sig själv (ibid.). Utifrån 
självbestämmandeteorin har coachens uppmuntran och bekräftelse således tillfredsställt 
medarbetarnas psykologiska behov av att se sig själva som kompetenta individer, vilket motiverat 
dem till att våga mer, och växa i sina arbetsroller. Det förvärvade självförtroende över den egna 
kompetensen leder dessutom medarbetaren till att i praktiken våga mer i sin arbetsroll (El Achi & 
Sleilati, 2016). På så vis kan coachens tillvägagångssätt som motivationsfrämjande, även fungera 
som utvecklingsfrämjande för individen (ibid.). Coachen har således, via uppmuntran och 
bekräftelse, motiverat medarbetarna till att växa i sina arbetsroller och utbilda sig, vilket drivit på 
deras utveckling. Därigenom har subtemat “coachen som drivkraft”, och slutligen temat “coachens 
tillvägagångssätt som utvecklingsfrämjande”.  
 
Drivkrafter är ett centralt begrepp inom Illeris lärmodell. Enligt Illeris (2007) är individens 
drivkrafter centrala för både lärande och utveckling. När individen har ett intresse av att lära sig 
innehållet, eller en vilja till att söka nya kunskaper, främjas också dennes lärande och således 
individuella utveckling. Genom att coachen uppmuntrade medarbetarna till att utbilda sig, talar 
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resultatet för att de även inspirerats till att kompetensutvecklas genom olika kurser. Vi ser således att 
det skett en överföring av coachens drivkrafter till individens, som vidare använt coachens drivkraft 
som sin egen. Detta kan förklaras med hjälp av lärmodellens samspelsdimension, som 
sammankopplar individens drivkrafter med dess sociala omgivning.  

6.4.2 Dialog 
Bland annat Fredrik förklarade att han vågade lägga fram förslag, tack vare att coachen inte 
upplevdes som en ordergivande och hierarkiskt upphöjd chef. Vi ser således att coachens närhet till 
medarbetarna (kolumn 3), det vill säga att hon upplevdes som en kollega snarare än chef, motiverat 
medarbetarna till att föra dialog med coachen (kolumn 4). Att våga delge förslag kan ses som en 
utveckling av medarbetarnas delaktighet i gruppens målformulering, vilket förklarar övergången till 
temat “coachens tillvägagångssätt som utvecklingsfrämjande”. Att coachen undvek att tala i 
“måsten” innebar också att hon indirekt var lyhörd i sitt tillvägagångssätt. Vi ser således en naturlig 
övergång från “närhet till coach” (kolumn 3) till subtemat “dialog” (kolumn 4), eftersom coachens 
närhet till medarbetarna också innefattade en lyhördhet gentemot dem.  
 
Bland annat Peter, Fredrik och Lina angav även att coachens tillvägagångssätt haft en positiv 
inverkan på deras motivation till att ge mer i arbetet, och förbättra situationen för de boende. Detta i 
samband med att coachen inte var en ordergivande chef, utan snarare lyssnade på medarbetarförslag. 
Medarbetarnas förstärka motivation till att engagera sig i arbetet, kan ses som en förutsättning för att 
deras arbetsprestation också utvecklas (El Achi & Sleilati, 2016). Detta är ännu en anledning till 
varför subtemat “dialog” övergått till temat “coachens tillvägagångssätt som utvecklingsfrämjande”, 
i och med att medarbetarna, genom förekomsten av dialog, blivit motiverade till att engagera sig mer 
i arbetet, vilket kan ses som en förutsättning för utvecklingen av deras arbetsprestation.   
 
Erik, Peter, Martin och Mia beskrev coachens feedback som betydelsefull, eftersom medarbetarna då 
visste vad de skulle rätta sig efter, och kunde således utvecklas. Förekomsten av feedback beskrevs 
alltså som en viktig förutsättning för medarbetarnas utveckling. Resultaten talade även för att 
coachens sätt att lägga fram feedbacken på hade en positiv inverkan på medarbetarnas utveckling. 
Coachen skällde aldrig ut medarbetarna då de gjorde misstag, utan la snarare fram feedbacken på ett 
mjukt sätt som genererade dialog. Coachen valde att rikta samtalet mot hur hon och medarbetaren, 
tillsammans, kunde förebygga att misstaget upprepades. Att coachen “inte tittade på felet” utan 
snarare förde dialog med medarbetarna var något återkommande i alla medarbetarintervjuer. Mia 
förtydligade detta i följande citat: “Hon tar en åt sidan och berättar, eller frågar 'hur tänkte du nu?', 
man har en bra dialog och får en chans att förklara”. Denna aspekt av coachens tillvägagångssätt har 
således benämnts som “återkoppling” i tabellen (kolumn 3), som i sin tur övergått till subtemat 
“dialog”. Bland annat Martin angav att han såg värde i coachens feedback, samt att han ville växa 
och utvecklas när feedbacken gavs på ett mjukt sätt. Resultatet talar således för att coachens mjuka 
sätt att återkoppla på haft en positiv inverkan på medarbetarnas motivation till att utvecklas. 
Subtemat “dialog” har således övergått i temat “coachens tillvägagångssätt som 
utvecklingsfrämjande”. Gilley et al. (2010) förklarar att feedback som läggs fram på ett 
uppmuntrande sätt fungerar som en betydelsefull motivator, vilket överensstämmer med studiens 
resultat. Även Hackman och Oldham (1976) tar upp förekomsten av feedback som av vikt för 
medarbetarnas motivation. Om medarbetaren kontinuerligt tilldelas information rörande sin 
arbetsprestation, kommer detta att öka medarbetarens medvetenhet kring sina arbetsresultat. Detta 
fungerar som motiverande för fortsatt förbättrad arbetsprestation, vilket är en förutsättning för att 
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individens arbetsprestation också utvecklas (ibid.). Genom att tillämpa ett motivationsfrämjande 
tillvägagångssätt, kan coachens tillvägagångssätt således även ses som utvecklingsfrämjande.  

Att subtemat “dialog” mynnar ut i ett utvecklingsfrämjande tillvägagångssätt kan även förklaras med 
hjälp av Illeris lärmodell. I modellen utgörs samspelsdimensionen av kommunikation och samarbete. 
När människan interagerar med sin sociala omgivning gynnas hennes utveckling och sociala 
kompetens (Illeris, 2007). Resultatet talar för att coachen på den studerade arbetsplatsen visat 
intresse för medarbetarnas åsikter, och uppmuntrat dem till att komma med förslag gällande 
arbetsgruppens gemensamma mål och arbetssätt. Detta har stimulerat till ett samarbete både mellan 
medarbetarna och coachen, samt inom arbetsgruppen. Detta samspel leder, utifrån lärmodellen, till 
en utveckling och ett lärande, som inte förekommit om medarbetarna istället varit isolerade från 
varandra samt styrda i arbetet. På detta sätt kan medarbetarnas utveckling delvis förklaras som ett 
resultat av den kommunikation och det samarbete som coachen möjliggjort för.  
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Tabell 3. Innehållsanalys från meningsbärande enheter till temat coachens tillvägagångssätt 
som utvecklingsfrämjande 

Meningsbärande enheter Komprimerade 
beskrivningar av 
meningsbärande 
enheter 

Tolkning av 
komprimerade 
meningsbärand
e enheter 

Subteman Teman 

(Martin) Jag hade rädsla i 
början att prata, och sitta 
i intervju med folk, tänkte 
på min svenska hela tiden. 
Det är hon som pratade 
med mig - nej du kan, du 
behöver inte vara rädd.  

Coachen 
uppmuntrade 
medarbetaren, vilket 
påverkade 
medarbetarens 
personliga utveckling.  

Individuell 
utveckling 

 
 
 
 
Coachen 
som 
drivkraft  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
           Coachens 
           tillvägagångssätt  
           som utvecklings- 
           främjande  

 
 

(Emma) Jag menar hon 
kommer hit och hon också 
säger till oss att vi ska gå 
på utbildning… hon vill 
att vi ska utveckla oss. 

Coachen uppmuntrar 
medarbetarna till att 
utbilda sig. 

Utbildning 

(Kalle) Inte för att titta på 
felet, det är för att vi ska 
utvecklas vidare. När det 
gäller Carina, hon ser till 
exempel när vi gjort något 
fel, men hon pekar inte på 
felet. Hon säger ´hur ska 
vi utvecklas vidare, varför 
har vi missat det här?´ 
sådär, så vi sitter och 
diskuterar. 

När medarbetaren 
gjort fel klagar inte 
coachen på denne, 
utan diskuterar med 
medarbetaren.  

Återkoppling  
 
 
 
 
 
 
Dialog 

(Fredrik) Jag vågar lägga 
förslag för hon visar oss… 
jag kan se på hennes sätt, 
hon visar inte att hon är 
chef, hon visar att hon är 
som medarbetare, som 
oss.  

Coachen ses inte som 
en upphöjd chef och 
ger inte order, och 
medarbetaren vågar 
därför lägga fram 
förslag.  

Närhet till coach 
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6.5 Medarbetarnas upplevda inre motivation  
I detta avsnitt redogörs för resultat och analys för medarbetarnas upplevda motivation, i förhållande 
till inre motivation. De utsagor som redovisas i detta avsnitt härrör således till vår tredje 
forskningsfråga gällande medarbetarnas upplevda motivation i förhållande till inre respektive yttre 
motivation. Likt föregående avsnitt presenteras den tematiska analysen resultat i slutet av avsnittet i 
form av en tabell. Kapitlet korrelerar starkt med nästkommande kapitel (6.6), gällande 
medarbetarnas upplevda yttre motivation, varpå de tillsammans mynnar ut i en gemensam analys 
som kan läsas om i kapitel 6.7. Den inre samt yttre motivationen är starkt sammanflätade, och det 
kan således tes problematiskt att tala om den ena utan att beröra den andra. Därigenom argumenterar 
vi för att en slutgiltig, gemensam analys är nödvändig.  

6.5.1 Genuint intresse- en inre drivkraft 
I de få fall medarbetarna beskrev förekomsten av en individuell målformulering återkom de till 
ämnet utbildning. När medarbetarnas talade om den individuella utvecklingen berättade de således 
huvudsakligen om de utbildningar och kurser som de hade gått, samt planerade att gå. Martin, Emma 
och Julia uppgav att de själva kom till coachen med förslag på utbildningar som de ville gå. Att 
medarbetarna upplevde en möjlighet att lägga fram förslag på utbildningar, samt att coachen visade 
sig vara lyhörd och positivt inställd till dessa, kan ses som främjande för medarbetarnas autonomi i 
den egna målformuleringen. Medarbetarna förklarade att de var intresserade av ett särskilt ämne, och 
ville utöka sin kunskap inom området. Detta har tolkats som förekomsten av ett “genuint intresse”, 
som övergått i subtemat “inre drivkraft”, i tabell 4. Nedanstående citat påvisar förekomsten av detta 
genuina intresse hos medarbetarna, och att förslagen kommit från medarbetarna själva: 
 

(Fredrik) Till exempel nu idag jag sa till henne “jag vill gå till en a-utbildning”. Jag passar, 
och jag tycker om och jag ska söka, det finns utbildning som man kan söka, och jag vill 
studera den. 
 
(Julia) Nu för tiden man får inte göra den, det är bara ansvariga sjuksköterskor...det togs 
bort från våra arbetsuppgifter... Jag vill inte att det ska försvinna, för om man inte jobbar 
med det så glömmer man bort. Så Carina sa, “om ni vill gå b-utbildningen, jag skaffar det”. 

 
Förekomsten av ett genuint intresse för tankarna till den inre motivation som beskrivs i Deci och 
Ryans (2000) självbestämmandeteori. Enligt teorin behöver individens uppvisa ett genuint intresse 
för aktiviteten, för att motivationen ska anses som av inre karaktär (Deci & Ryan, 2000). Detta 
förklarar övergången till temat “medarbetarnas inre motivation”, i tabell 4. Medarbetarnas 
motivation kan i detta fall även förstås som av inre karaktär, i och med att de hade möjligheten att 
självständigt formulera individuella mål, utan att någon annan sagt åt dem vad de skulle göra (ibid.). 

6.5.2 Inte drivna av genuint intresse, och därför inte heller av inre 
motivation  
Som angivet i anslutning till tabell 1, var coachens tillvägagångssätt autonomifrämjande för gruppen. 
Medarbetarna hade möjlighet att påverka målformuleringen tillsammans med coachen samt 
resterande i teamet. Formella rum såsom APT-möten, rapporter och reflektionsmöten var något ett 
flertal medarbetarna återkom till. Dessa möten fungerade som rum för dialog och diskussion där 
medarbetarna, tillsammans med coachen, ämnade att nå en gemensam överenskommelse i 
målformuleringen. Samtliga medarbetare beskrev en god möjlighet att lägga fram förslag på mål 
eller arbetsrutiner, men att det krävdes överenskommelse, inom arbetsgruppen samt med coachen, 
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för att föreslagna mål skulle träda i kraft. Att målformuleringen skedde i grupp ledde däremot till en 
slags “filtreringsprocess”. De enskilda medarbetarförslagen skulle godkännas av coachen, gruppen 
som helhet, samt inte gå emot externt satta värdegrunderna satta av kommunen (xy-stad), för att få 
appliceras på arbetsplatsen.  
 
Enligt Deci & Ryan (2000) är individen driven av en inre motivation då handlingen är helt och hållet 
självdriven, oberoende av andra parter i omgivningen. Medarbetarnas initiala förslag på mål kan 
utifrån självbestämmandeteorin ses som uppkomna ur ett genuint och inneboende intresse. Den 
“filtreringsprocess” som autonomin i gruppformuleringen gav upphov till, kan däremot fungerat som 
hindrande för den inre motivationens framväxt. Medarbetarnas självdrivna förslag på mål anpassades 
till gruppen, coachen samt de kommunala riktlinjerna, vilket innebar att målen anpassades utefter 
gruppens eller organisationens intressen snarare än individens. Utifrån Deci och Ryans (2000) 
resonemang kan vi således se det som att medarbetarnas genuina intressen, och således även inre 
motivation, begränsats i samband med denna “filtreringsprocess”. Vi kan därför förstå det som att 
medarbetarna huvudsakligen inte var drivna av genuint intresse (kolumn 3), och därför inte heller av 
inre motivation (kolumn 4).  
 
Kalle tillkännagav att han var intresserad av att vidareutbilda sig inom ett annat fält, utanför det 
befintliga arbetet som vårdbiträde. Detta hade en negativ inverkan på hans motivation till att 
utvecklas inom den befintliga arbetsrollen: 
 

(Kalle) Carina som min coach, hon vill att jag ska gå vidare och utbilda och utveckla mig, 
men det är vissa saker som jag bromsar själv. Jag tänker att det här är ingenting, vad ska jag 
bli om jag pluggar det här. 

 
Kalle saknade således ett genuint intresse till att gå vissa av coachens föreslagna utbildningar. 
Tidigare redogjorde vi för att medarbetarnas genuina intresse begränsats i samband med den 
“filtreringsprocess” autonomin i gruppens målformulering gav upphov till. I detta fall handlar det 
däremot snarare om ett bristande genuint intresse. Att Kalle inte drevs av ett genuint intresse 
bottnade i hans egna preferenser, snarare än coachens tillvägagångssätt som främjande respektive 
hindrande för den inre motivationen. Kalles intervjusvar var specifika för honom, i och med att ingen 
av de andra medarbetarna uppgav att de egentligen ville arbeta med något annat. Vi valde däremot 
att redogöra för dessa, eftersom svaren på ett tydligt sätt talade för att han inte drevs av ett genuint 
intresse eller en inre motivation, vilket var ett återkommande mönster inom arbetsgruppen. Genom 
att presentera hans intervjusvar har vi även belyst hur förekomsten av inre motivation inte heller 
alltid har med coachens tillvägagångssätt att göra. Kalles inre motivation kan dessutom anses som 
svår för coachen att skapa förutsättningar för, i och med att han egentligen ville utvecklas inom en 
annan bransch.  
 
Utifrån Hackman och Oldhams motivationsmodell (1976) kan medarbetarens bristande intresse för 
föreslagna utbildningen förklaras med hjälp av moderatorer som åsyftar individers subjektiva 
skiljaktigheter. Moderatorerna tar i beaktning hur individer motiveras på olika sätt, vilket betyder att 
det inte spelar någon roll hur väl en arbetsplats är anpassad efter ett motiverande arbetssätt om 
moderatorerna inte tas hänsyn till. Moderatorerna delas in efter tre egenskaper; 1) vilken 
utsträckning individens kunskaper och färdigheter är relevanta för arbetsuppgiften, 2) individens 
behov av personlig mognad och utveckling samt 3) individens tillfredsställelse kring allmänna 
arbetsförhållanden som kollegor och belöningssystem (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). Av 
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citatet ovan visar Kalle tecken på moderator 2, i och med att de föreslagna utbildningarna inte går i 
linje med hans personliga behov av mognad och utveckling.  
 
Att individer motiveras av olika faktorer bekräftas även av El Achi och Sleilati (2016). De menar att 
coachen bör vara uppmärksam till medarbetarnas individuella behov och vad varje enskild 
medarbetare finner motiverande. För att stimulera individen till förbättrad arbetsprestation bör 
coachen således anpassa sitt tillvägagångssätt för varje medarbetare (ibid.). Då Kalle uppgav att han 
inte såg värdet i vissa av coachens föreslagna utbildningar, är detta något som coachen bör ta hänsyn 
till i coachandet av just Kalle. Coachen bör utifrån ovanstående resonemang justera och anpassa sin 
coachningstil till Kalles enskilda behov, så han blir motiverad till förbättrad arbetsprestation och 
således mottaglig för utveckling. Trots att en majoritet av intervjupersonerna uppskattade coachens 
tillvägagångssätt bör coachen ta hänsyn till de subjektiva skiljaktigheter som är avgörande för att 
coachningen ska fungera som gynnsam hos samtliga medarbetare. Kalle angav även att coachningen 
ibland blev “för mycket”, då hon ställde för höga krav på medarbetarna: 
 

(Kalle) Hon är bra men ibland det blir för mycket också. Allting kan inte vara perfekt. Hon 
tänker kanske att hon vill bli bäst chef i hela xy-stad kanske jag vet inte. Ibland går inte, 
kanske hon är för snabb, alla kan inte följa efter, vi har olika utbildningar, olika språk och 
kultur… så jag brukar säga till henne att 'Carina du ska lugna dig'.  

 
Detta citat stärker vår tidigare analys av coachen som drivkraft, och att det även förekommer en viss 
styrning i detta. Att individen inte är den som styr sin egen utveckling, beskrivs som hämmande för 
den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000). Utifrån detta resonemang begränsas medarbetarnas 
självdrivna handlingar, då coachen är den som driver på medarbetarna till att utvecklas, och kraven 
formuleras utanför medarbetarna själva.  
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Tabell 4. Innehållsanalys från meningsbärande enheter till temat medarbetarnas inre 
motivation 

Meningsbärande 
enheter 

Komprimerade 
beskrivningar av 
meningsbärande 
enheter 

Tolkning av 
komprimerade 
meningsbärand
e enheter 

Subteman Teman 

(Emma) “Till exempel 
nu idag jag sa till 
henne ´jag vill gå till 
en a-utbildning´... Jag 
passar, och jag tycker 
om och jag ska söka... 
jag vill studera den.”  

Medarbetaren kommer 
till coachen med eget 
förslag på en utbildning 
som denne vill gå.  

Genuint intresse  Inre drivkraft   
 
 
 
 
 
Medarbetarnas 
inre motivation 

(Kalle) “Carina som 
min coach, hon vill att 
jag ska gå vidare och 
utbilda och utveckla 
mig, men det är vissa 
saker som jag bromsar 
själv. Jag tänker att 
det här är ingenting, 
vad ska jag bli om jag 
pluggar det här.” 

Coachen uppmuntrar 
medarbetaren till att 
utbilda sig, med 
medarbetaren vill inte.  

Inte driven av 
genuint intresse 

Inte driven av 
inre 
motivation 
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6.6 Medarbetarnas upplevda yttre motivation 
I detta avsnitt redogörs för resultat och analys för medarbetarnas upplevda motivation, i förhållande 
till yttre motivation. De utsagor som redovisas i detta avsnitt härrör således till vår tredje 
forskningsfråga gällande medarbetarnas upplevda motivation i förhållande till inre respektive yttre 
motivation.  

6.6.1 Rutiner som externt satta mål  
Samtliga tio medarbetare uppgav att avdelningen för tillfället arbetade utefter tydligare rutiner, bland 
annat gällande dokumentation samt skrivande av genomförandeplan. Fyra medarbetare förklarade att 
det inledningsvis hade uppstått oroligheter inom arbetsgruppen, i samband med införandet av nya 
arbetsrutiner, och att coachningen därför inte heller upplevdes som positiv av alla i början. Kalle 
förklarade dessutom att han inte ville följa de satta rutinerna för hur medarbetarna skulle skriva 
genomförandeplan, och skrev därför på sitt sätt istället för coachens. Utifrån uttalanden från Kalle, 
Peter, Martin, Lina och Julia verkar det som att arbetsgruppens nya arbetsrutiner formulerades 
externt av coachen. Respondenternas svar skiljde sig däremot åt och var stundvis även 
motsägelsefulla. Det blev således svårt för oss att avgöra huruvida de nya arbetsrutinerna 
huvudsakligen formulerats inom arbetsgruppen, av coachen, eller om dessa var externt formulerade 
av kommunen (xy-stad):  

 
(Lina) Vi har arbetsmiljöpärmar, det är xy-stad som sagt att vi ska inte ha för mycket saker på 
rummet. Om det händer något, vem som vi vänder oss till, eller om någon ramlar och så…Jag 
måste följa rutiner, annars jobbet fungerar inte… för att det ska fungera, man måste 
dokumentera. Om vi inte gör, den som kommer till kvällen blir belastad.   
 
(Fredrik) Rutinen som vi har nu, vi har rutin som vi ska göra nu. På morgonen, vad vi ska 
göra, hur vi serverar frukost… som vi pratade om måndagar och torsdagar vi har continental 
breakfast för boende, vi brukar göra omelett och prinskorv till dom. Så vi tog upp förslaget, 
sen hon tackade ja till den. 

 
Enligt Deci & Ryan (2000) kan individen däremot inte vara omotiverad till aktiviteten om denne 
formulerats av individen själv. Att det inledningsvis förekom motstånd gentemot rutinerna, samt en 
brist på motivation att arbeta utifrån dessa, stärker således synen på rutinerna som externt satta mål, 
av antingen coachen eller kommunen. I och med att målen delvis var externt satta exkluderades 
medarbetarna i beslutsprocessen, vilket innebär att en uppvisad motivation till att arbeta efter de nya 
arbetsrutinerna också kan tolkas som en yttre motivation (ibid.). Därigenom har “rutiner” (kolumn 3) 
övergått i subtemat “externt satta mål” (kolumn 4), och slutligen temat “medarbetarnas yttre 
motivation” (kolumn 5). Enligt målsättningsteorin är det, trots detta, viktigt att medarbetarna är eniga 
om vilka målen är, och att de ser sig villiga att jobba mot dem (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
I organisationens fall tänker vi därmed oss att gruppmöten, såsom APT-möten, bör fungera som 
tillfällen då de externt satta målen överförs till medarbetarna, för att generera förståelse samt 
acceptans gentemot dessa. Detta skulle, utifrån målsättningsteorin, minska medarbetarnas motstånd 
gentemot målen.  

6.6.2 Uppföljning- ett externt satt mål 
Innan coachning tillämpades på arbetsplatsen var vissa medarbetare omotiverade till att utföra vissa 
arbetsuppgifter. Den numer upplevda motivationen till att följa rutiner beskrivs av Kalle, Peter, Mia 
och Lina, som ett resultat av att de nya rutinerna tydliggjort huruvida medarbetarna utfört sina 
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arbetsuppgifter eller inte. Coachen har fått god uppsikt över medarbetarnas arbete, eftersom det i 
pärmarna visas vem som gjort vad under arbetsdagen: 
 

(Kalle) När jag började jobba här, jag jobba sen gick jag hem - jag struntade i vad dom gör. 
Men när Carina började, man märker hon följer också upp. Hon kollar efter om vi gjort den 
eller inte, så man är tvungen att göra det också. På så sätt man lär sig att anpassa sig till 
rutiner. 
 
(Peter) Förut så var jag väldigt slapp, jag bah 'ah det är ingen som ser mitt arbete, om jag inte 
skriver på papperna va fan ingen kommer se det', så jag kände inte att min chef kommer se 
det. Hennes coachning har lett till att hon återkopplar hela tiden, så det finns ingen chans att 
jag inte gör mitt arbete, hon ser allt. Det är det som gör att jag känner mig motiverad, att jag 
gör mitt jobb för att hon ser. 

 
Individens inre motivation resulterar i självdrivna handlingar, där aktiviteten uppstått ur ett genuint 
intresse och bringar individen glädje (Deci och Ryan, 2000). I ovanstående citat förklarar 
medarbetarna att motivationen till att arbeta utefter rutinerna, var ett resultat av coachens 
uppföljning. Att medarbetarnas motivation inte framkallats ur ett genuint intresse, stärker synen på 
medarbetarna som drivna av externt satta krav, och således även motivationen som av yttre karaktär 
(ibid.). Därigenom har “uppföljning” (kolumn 3) övergått i subtemat “externt satta mål” (kolumn 4), 
och slutligen temat “medarbetarnas yttre motivation” (kolumn 5). Gabriel et al. (2014) förklarar att 
individen kan vara motiverad att utföra ett externt satt mål för att 1) få en belöning, 2) undvika 
skuldkänslor eller ångest, 3) målet upplevs som meningsfullt eller 4) målet upplevs som roligt. 
Utifrån detta resonemang kan ovanstående uttalanden ses som en yttre motivation till att följa externt 
satta rutiner, för att (1) få beröm eller (2) undvika negativ feedback från coachen, och därigenom 
också de negativa känslor som detta frambringar hos individen.  

6.6.3 Coachen som drivkraft- externt satta mål 
Medarbetarna beskrev coachens tillvägagångssätt genomgående som uppmuntrande snarare än 
påtvingade. Coachen föreslog däremot utbildningar och drev således på medarbetarnas individuella 
utveckling. Tillvägagångssättet innefattade således styrande element, men medarbetarna hade viss 
autonomi i sammanhanget, i och med att utbildningarna som föreslogs av coachen inte beskrevs som 
obligatoriska. Följande citat stödjer vår tolkning av “coachen som drivkraft” i tabell 5: (Julia) “Hon 
brukar uppmuntra oss 'varför går ni inte andra utbildningar, ni kan mycket, varför går ni inte för att 
höja eran kunskap'. Hon ger oss förslag på hur vi ska utvecklas.” och (Kalle) “Som person är jag sån 
som inte vågar nånting, hon är bra faktiskt. Hon uppmuntrar oss att våga göra nånting, bli bättre”.   
 
Trots att coachen inte var påtvingande, kan hennes uppmuntran och driv ses som styrande i viss mån. 
Coachen kan beskrivas som en extern drivkraft som uppmuntrat medarbetarna till att våga fatta 
beslut som de annars själva eventuellt inte hade vågat ta. Medarbetarnas val av att hoppa på en 
föreslagen utbildning kan därför inte heller ses som en helt självdriven handling. Utifrån Deci och 
Ryans (2000) resonemang kan medarbetarnas uppvisade motivation till att gå en föreslagen 
utbildning således förstås som yttre motivation, som kan vara mer eller mindre internaliserad eller 
integrerad. Därav har “coachen som drivkraft” övergått i subtemat “externt satta mål”, samt temat 
“medarbetarnas yttre motivation” i tabell 5.  
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Tabell 5. Innehållsanalys från meningsbärande enheter till temat medarbetarnas yttre 
motivation 

Meningsbärande enheter Komprimerade 
beskrivningar av 
meningsbärande 
enheter 

Tolkning av 
komprimerade 
meningsbärande 
enheter 

Subteman Teman 

(Lina) “Vi har 
arbetsmiljöpärmar, det är 
xy-stad som sagt att vi ska 
inte ha för mycket saker på 
rummet. Om det händer 
något, vem som vi vänder 
oss till, eller om någon 
ramlar och så…Jag måste 
följa rutiner, annars jobbet 
fungerar inte… för att det 
ska fungera, man måste 
dokumentera. Om vi inte 
gör, den som kommer till 
kvällen blir belastad.”   

xy-stad har 
formulerat 
medarbetarnas 
rutiner. 

Rutiner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externt satta 
mål  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbetarnas 
yttre motivation 

(Kalle) “När jag började 
jobba här, jag jobba sen 
gick jag hem - jag struntade 
i vad dom gör. Men när 
Carina började, man 
märker hon följer också 
upp. Hon kollar efter om vi 
gjort den eller inte, så man 
är tvungen att göra det 
också. På så sätt man lär 
sig att anpassa sig till 
rutiner.”  

Coachen märker om 
medarbetaren gjort 
sitt jobb, och 
medarbetaren 
känner sig därför 
tvungen till att 
genomföra 
arbetsuppgifterna.  

Uppföljning 

(Julia) “Hon brukar 
uppmuntra oss ´varför går 
ni inte andra utbildningar, 
ni kan mycket´.”  

Coachen 
uppmuntrar 
medarbetarna till att 
utbilda sig. 

Coachen som 
drivkraft  
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6.7 Internaliserad yttre motivation 
Då den inre och yttre motivationen är starkt sammankopplade syftar detta avsnitt till att redogöra för 
en ytterligare analys, som väver samman dessa dem (kapitel 6.5 och 6.6). Detta ser vi som 
nödvändigt för att redovisa samt förtydliga studiens empiriska resultat, som tydde på medarbetarna 
huvudsakligen upplevde en yttre motivation som var internaliserad. Medarbetarna hade möjligheten 
att formulera mål för arbetsgruppen, så länge de inte gick emot de riktlinjer som gavs av xy-stad. Det 
fanns alltså externt satta riktlinjer att utgå ifrån i den gemensamma målformuleringen. Fanny 
förklarar att hon fann kommunens externt satta riktlinjer som meningsfulla: 
 

(Fanny) Målet är för att förbättra livskvalitén för dom boende, faktiskt själva målet det är bra. 
Det är fem punkter som är viktiga för en människas liv, för att det handlar om 
självbestämmande för dom som kommer, boende. En person som kommer hit och har bott 
själv länge och har sin integritet och självbestämmande, den personen måste behålla sin 
självbestämmande. 

 
Ovanstående citat visar på medarbetarens förståelse samt acceptans av det externt satta målet. Med 
stöd av målsättningsteorin kan detta förklaras som ett resultat av att medarbetarna lyckats förstå samt 
acceptera dessa, trots att de varit externt satta (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). Trots 
exkludering i målformuleringen kan en ordentlig uppslutning, som också sker vid ett tidigt stadie då 
målet introduceras på arbetsplatsen, lyckas få medarbetarna att arbeta mot målen utan motstånd 
(Locke, 1996). Även Deci och Ryan (2000) menar att externt satta mål kan bli mer eller mindre 
internaliserade eller integrerade hos individen, och därigenom närma sig en mer “inre motivation”. 
Internalisering berör hur betydelsefull individen värderar aktiviteten. Då den yttre motivationen 
internaliseras ses aktiviteten som meningsfull, men accepteras inte som individens “egna”. 
Integrering beskriver å andra sidan en process där den externt satta aktiviteten ses som alltmer 
självdriven (ibid.).  
 
Den upplevda meningsfullhet som beskrivs av Fanny, samt ett flertal andra medarbetare, talar 
således för att medarbetarna drivits av en yttre samt internaliserad motivation till att arbeta utefter 
externt satta mål. Utifrån studiens resultat blir det uppenbart att just den internaliserade yttre 
motivationen varit central för medarbetarna. Vi ser detta som ett resultat av det kollektiva fokus som 
coachningen genomgående haft på arbetsplatsen. Den individuella autonomin var begränsad till de 
utbildningar medarbetarna ville gå, och självbestämmandet liknande snarare en möjlighet att påverka 
i den kollektiva målformuleringen. Så länge någon annan part involveras i målformuleringen och 
påverkar den, är målen inte längre självdrivna eller anpassade till den enskilda individens genuina 
intressen (Deci & Ryan, 2000). Att målen formulerades i grupp har således begränsat den inre 
motivationens framväxt (ibid.). Det finns däremot anledning att tro att detta främjat den yttre samt 
internaliserade motivationen, i och med att medarbetarna arbetade för att nå en gemensam 
överenskommelse i målformuleringen, och därigenom lättare kunnat se meningsfullhet i målen. En 
yttre motivation närmar sig en inre i samband med internalisering (Deci & Ryan, 2000). Möjligtvis 
var det därför medarbetarna huvudsakligen beskrev coachningen som positiv för motivationen, trots 
att det var en yttre motivation som framkallades.   
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7. Diskussion och slutsats   
Följande avsnitt avser att synliggöra hur studiens forskningsfrågor besvarats, vilka var: 1) 
“Hur upplever medarbetarna coachning som arbetsmetod på arbetsplatsen, i förhållande till 
den egna autonomin, motivationen och utvecklingen?”, 2) “Vilka faktorer i coachens 
tillvägagångssätt upplever medarbetarna som främjande respektive hindrande för den egna 
autonomi, motivationen och utvecklingen?” och 3) “Hur kan de coachade medarbetarnas 
upplevda motivation eller brist på upplevd motivation karaktäriseras i förhållande till inre och 
yttre motivation?”. Inledningsvis förs en resultatdiskussion, som därefter mynnar ut i studiens 
slutsatser. Resultatdiskussionen är uppdelad i underrubriker, för att underlätta läsningen 
samt tydliggöra vilka resultat som hör till respektive forskningsfråga. Diskussionen avslutas 
med en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning.  
 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Medarbetarnas upplevelser av arbetslivscoachningen, i 
förhållande till deras autonomi, motivation och utveckling  

Enligt coachen var syftet med coachningen att nå de organisatoriska målen. Redan utifrån coachens 
intervjusvar ser vi således en brist på individfokus i coachningen. Även den tematiska analysens 
resultat talade för att enhetschefen huvudsakligen coachade gruppen, och fokuserade på teamets 
målformulering och utveckling. Under formella möten fördes snarare en gemensam dialog, mellan 
arbetskollegor och coachen, för att nå en kollektiv överenskommelse gällande teamets mål. 
Autonomin i målformuleringen var alltså huvudsakligen relaterad till gruppen. Detta med syfte att nå 
en kollektiv utveckling av arbetsgruppens arbetssätt eller rutiner. Förutsättningarna för den 
individuella målformuleringen, och således även individuella utvecklingen, kan därigenom beskrivas 
som begränsad. När medarbetarna talade om den egna utvecklingen beskrev de utbildningar och 
kurser som betydelsefulla. Den individuella utvecklingen likställdes således många gånger med att 
gå utbildningar.  
 
Trots att autonomin huvudsakligen var relaterad till gruppens målformulering upplevde 
medarbetarna coachningen som motiverande. Enligt målsättningsteorin kan människan bli motiverad 
till att uppfylla mål om de upplevs som meningsfulla (Locke, 1996). Förekomsten av autonomi i 
gruppens målformulering, skapade förutsättningar för en gemensam dialog samt kollektiv 
överenskommelse, och har därigenom fungerat som främjande för medarbetarnas förståelse samt 
acceptans av målen. Utifrån målsättningsteorin kan vi tolka det som att medarbetarnas känsla av 
meningsfullhet gentemot arbetsgruppens mål, motiverat dem till arbeta mot målen. Detta trots att 
målen huvudsakligen inte formulerades utifrån individuella behov eller intressen, utan snarare var 
anpassad efter gruppens.  
 
Coachen närhet till medarbetarna, samt att hon upplevdes som lyhörd och öppen för 
medarbetarförslag, upplevdes som motiverande för medarbetarna. De kände sig respekterade, sedda 
och hörda, vilket tycktes resultera i ett förstärkt arbetsengagemang. Relationen till coachen var 
således central för medarbetarnas motivation. Relationen beskrevs genomgående som öppen, 
tillitsfull och trygg, vilket hade en positiv inverkan på medarbetarnas villighet att komma till jobbet, 
samt engagera sig i arbetet. Detta resultat stödjer de resonemang som presenterats i tidigare 
forskning, som talar om relationen mellan coach och individ som betydelsefull för motivationen (se 
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t.ex. El Achi & Sleilati, 2016, Grover & Furnham, 2016). Även coachens uppmuntran och beröm av 
medarbetarna beskrevs som motiverande, och hade dessutom en positiv inverkan på medarbetarnas 
självförtroende i arbetet. Utöver detta upplevdes coachens mjuka sätt att ge feedback på som 
motiverande för medarbetarna. Även detta resultat gick i linje med det som presenterats i tidigare 
forskning (se Gilley et al, 2010).  
 
Coachens närvaro och behjälplighet i det dagliga arbetet, samt sätt att interagera med medarbetarna, 
hade således en positiv effekt på medarbetarnas motivation och engagemang i arbetet. Tack vare 
hennes tillgänglighet på arbetsplatsen, fanns det förutsättningar för samspel mellan coachen samt 
medarbetarna. Även sättet hon samspelade med medarbetarna upplevdes som motiverande. 
Samspelsdimensionen är central i Illeris lärmodell (2011). Enligt Illeris innefattar allt lärande ett 
samspel mellan individen och dennes sociala omgivning (ibid.). Därigenom kan vi, utifrån Illeris 
resonemang, se coachningen som en lärandesituation, där samspelet mellan coach samt medarbetare 
haft en inverkan på medarbetarnas drivkrafter till att arbeta mot målen. På arbetsplatsen ifråga 
innefattade målen ett innehåll, till exempel ett nytt arbetssätt eller nya rutiner, som skulle läras in av 
medarbetarna. I samband med detta lärande menar Illeris (2011) att individen även utvecklas. Fastän 
autonomi var begränsad i den individuella målformulering, kan vi utifrån Illeris modell se det som 
att medarbetarnas motivation mot de gemensamma målen förstärktes, via det samspel som förekom 
inom arbetsgruppen samt med coachen. Därigenom var de också mottagliga för målets innehåll, och 
de nya rutiner eller arbetssätt som skulle läras in. I samband med det lärande av exempelvis nya 
arbetssätt eller rutiner som uppstod har de, utifrån Illeris lärmodell, även utvecklats i sina 
arbetsroller.  
 
Medarbetarna angav att de hade möjlighet att, tillsammans med coachen samt resterande i 
arbetsgruppen, formulera mål för teamet, så länge dessa inte gick emot de externt satta målen givna 
av kommunen. Om givna medarbetarförslag inte sammanföll med de kommunala värdegrunderna, 
trädde de alltså inte heller i kraft. Skulle en medarbetare avvika från de externt satta värdegrunderna, 
kan vi därmed tänka oss att medarbetaren skulle uppleva delaktigheten och autonomin i gruppens 
målformulering som begränsad. Gemensamt för de resonemang som förs i tidigare forskning och 
teori är just autonomins betydelse för individens motivation och utveckling (se t.ex. Gabriel et al., 
2014, Deci & Ryan, 2000). Att autonomin inte enbart begränsades till gruppen, och den kollektiva 
överenskommelsen, men även till kommunala lagar och riktlinjer, kan således ses som hindrande för 
medarbetarnas motivation och utveckling. Coachen bör således arbeta för medarbetarnas förståelse 
samt acceptans av dessa värdegrunder, för undvika motsättningar inom arbetsgruppen (Locke, 1996). 
Medarbetarna talade huvudsakligen om värdegrunderna, och externt satta mål eller arbetsrutiner, 
som meningsfulla. Att coachen la stor vikt vid att föra en gemensam dialog, där medarbetarna hade 
möjligheten att tycka till, har eventuellt fungerat som främjande för medarbetarnas förståelse av de 
externt satta målen. Därigenom kan vi se att coachen tillvägagångssätt fungerat som främjande för 
medarbetarnas motivation i detta avseende.   
 
Autonomin som relaterad till gruppen tydde på att coachningen saknade individanpassning. 
Målsättningsteorin talar för att detta kan fungera som hämmande för individens motivation (Locke, 
1996). Locke och Latham (1996) redogör för att mål bör vara tydligt anpassade samt utmanande för 
individen. Medarbetarna kunde inte redogöra för individuella mål, utan att tala om utbildning, vilket 
talar för att coachningen saknade en tydlig individuell målformulering. Det bristande individuella 
fokuset ledde inte automatiskt till bristande motivation hos medarbetarna, i och med att 
medarbetarna kunde se mening samt intresse i de mål som formulerades inom teamet. Motivationen 
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som främjades var däremot snarare än yttre internaliserad eller integrerad, än inre motivation. Detta 
diskuteras mer djupgående i avsnitt 7.1.2.  
 
I intervjun med coachen förklarade hon att det ibland var nödvändigt att ge medarbetaren förslag på 
handlingsvägar, om medarbetaren var ny i sin arbetsroll. Att ge förslag, och på så vis vara styrande i 
sitt tillvägagångssätt, beskrevs således som en nödvändighet för att medarbetaren skulle kunna utföra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det resonemang som coachen för, samt studiens 
resultat, förtydligar en problematik som vi anser finnas inom arbetslivscoachning. Det studerade 
sammanhanget är en arbetsplats, där arbetet sker i team, och riktas mot samma organisatoriska mål. 
Ett icke-styrande tillvägagångssätt där individen har full autonomi i målformuleringen, kan således 
bli problematiskt för en organisation som präglas av att arbetsgruppen ska arbeta som team, i en och 
samma riktning. Coachen är utöver detta även enhetschef över medarbetarna, med ansvar över att 
rutiner följs samt att medarbetarna presterar på ett sätt som gynnar organisationen som helhet. Att 
överlämna beslutsfattandet så pass mycket till den enskilda individen kan eventuellt resultera i mål 
som inte överensstämmer med organisationens, eller inte är optimala för det resultat eller den 
produktivitet som organisationen strävar efter att uppnå. I detta sammanhang ser vi således att en 
obegränsad autonomi i den individuella målformuleringen som tidigare forskning talar för, kan bli 
svåruppnåelig i en verksamhet som arbetar i team, samt utefter organisatoriska mål.  
 
Tidigare forskning återkopplar till Deci och Ryans självbestämmandeteori, då det talas om 
coachning som ett motivationsfrämjande tillvägagångssätt (se t.ex. Gabriel et al., 2014, Rogers, 
2013). Ett genomgående drag är att coachen bör vara icke-styrande i sitt tillvägagångssätt, för att 
främja individens inre motivation och självdrivna handlingar (ibid.). Genom att skapa förutsättningar 
för individens autonomi, främjas således den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000). Utifrån detta 
resonemang kan coachens tillvägagångssätt ses som hindrande för medarbetarnas inre motivation, i 
och med att coachen gav medarbetarna egna förslag på utbildningar och handlingsvägar, höll 
autonomin som relaterad till gruppen samt var delaktig i gruppens målformulering. Den inre 
motivationen beskrivs dessutom som optimal för individens utveckling och arbetsprestation (Deci & 
Ryan, 2000). Därigenom kan tillvägagångssättet indirekt även beskrivas som utvecklingshämmande.  
 
Vi ställer oss fundersamma kring huruvida en chef även kan tillämpa ett coachande tillvägagångssätt. 
Vid de tillfällen individens egna mål eller intressen inte sammanfaller med organisationens hamnar 
coachen i en svår sits. En av medarbetarna ville inte gå vissa utbildningar som coachen föreslog, 
eftersom han egentligen ville studera något annat, som låg utanför den befintliga arbetsrollen. 
Medarbetarens mål låg utanför organisationen och han visade därigenom ett bristande engagemang i 
att tillvarata vissa utbildningsmöjligheter som erbjöds. I detta fall hamnar coachen i kläm gällande 
hur hon bör förhålla sig till medarbetarens egna genuina intresse, då coachen har två arbetsansvar att 
förhålla sig till; dels som coach men även som chef. Vi vill därmed belysa att coachens arbete kan 
kritiseras för att vara bristfällig samt hindrande för medarbetarnas autonomi, motivation och 
utveckling, men att detta många gånger kan förklaras med att coachen även arbetade som enhetschef 
på arbetsplatsen. Hade coachen endast infunnit sig som coach hade hon eventuellt inte behövt ta lika 
stor hänsyn till organisatoriska mål eller riktlinjer. När hon nu agerar som både coach och chef finns 
det således anledning att tro att hon behöver vara, till viss del, styrande i sitt tillvägagångssätt. Denna 
problematik ligger till grund för förslag till vidare forskning (7.4). 
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7.1.2 Upplevd motivation i förhållande till inre och yttre motivation 
I resultat- och analysavsnittet redogjordes för medarbetarnas motivation, i relation till inre respektive 
yttre motivation. Denna åtskillnad var av intresse då utvald tidigare forskning och teori belyser den 
inre motivationen som den mest gynnsamma (se t ex. Gabriel et al., 2014, Deci & Ryan, 2000). 
Utifrån Deci & Ryans självbestämmandeteori (2000), tolkade vi det som att medarbetarna var drivna 
av en inre motivation de tillfällen dem själva kom med förslag på utbildningar som de ville gå. Detta 
eftersom aktiviteten tycktes bottnade i ett genuint intresse (ibid.). Brist på inre motivation visades 
bland annat då medarbetarna inte fann coachens föreslagna utbildningar som intressanta, eftersom 
detta talade för ett bristande genuint intresse.  
 
Vi tolkade medarbetarnas motivation som av yttre karaktär då de talade om de nya arbetsrutinerna 
eller målen som hade införlivats på arbetsplatsen. Resultatet talade för att dessa delvis var externt 
satta av kommunen, externt satta av coachen eller formulerade inom gruppen, tillsammans med 
coachen. Så fort det skedde en exkludering i målformuleringen, samt det som vi i analysen 
benämnde som en “filtreringsprocess”, kunde motivationen förklaras som yttre. Detta eftersom den 
inre motivationen enbart kan uppkomma utan påverkan från en extern part (Deci & Ryan, 2000). 
Den studerade motivationen kan således huvudsakligen beskrivas som av yttre karaktär. Däremot 
uppgav majoriteten av medarbetarna att de såg värde och mening i att arbeta efter arbetsgruppens 
gemensamma mål, de nya rutinerna samt de externt satta värdegrunderna från kommunen, trots att 
dessa inte formulerades utifrån medarbetarnas individuella intressen. Resultatet påvisade således att 
den yttre motivationen hos medarbetarna hade internaliserats (ibid.).  
 
Coachens uppföljning och vaksamhet över medarbetarnas arbete hade motiverat dem till att utföra 
arbetsuppgifter noggrannare. Medarbetarna uppgav att de ville utföra arbetet med större noggrannhet 
eftersom de var medvetna om att coachen ändå skulle märka av om arbetsrutinerna hade följts eller 
inte. Denna typ av uppföljning talade således för förekomsten av kontroll i coachens 
tillvägagångssätt. I de fall medarbetarna upplevde sig vara tvungna att arbeta efter arbetsrutinerna 
var motivationen av yttre karaktär, i och med att medarbetarna handlade utifrån ett yttre satt krav, 
snarare än ett inneboende intresse (Deci & Ryan, 2000). Av andra intervjusvar utläses däremot att 
vissa medarbetare såg meningsfullhet i coachens uppföljning, och uppskattade värdet i att utföra ett 
ordentligt arbete. Detta resultat påvisade att medarbetarna såg meningsfullhet i att följa rutinerna, 
vilket talar för att den yttre motivationen i dessa fall internaliserats.  
 
Deci och Ryan (2000) belyser svårigheten i att särskilja en inre motivation från en yttre motivation 
som internaliserats, i och med att en yttre motivation därigenom närmar sig en inre. Med hjälp av 
självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000) insåg vi att medarbetarna kunde uttrycka intresse och 
engagemang gentemot ett arbetsrelaterat mål, utan att detta mål hade framkommit ur deras egna 
inneboende och genuina intresse. Förutom att studera intervjupersonerna utsägelser gällande 
motivationen till en viss handling, var det nödvändigt för oss att även tolka svaren i sitt sammanhang 
och undersöka handlingens ursprung, för att på så vis utläsa om motivationen var av yttre eller inre 
karaktär.  
 

7.2 Slutsatser 
Studiens första forskningsfråga - “Hur upplever medarbetarna coachning som arbetsmetod på 
arbetsplatsen, i förhållande till den egna autonomin, motivationen och utvecklingen?” - har 
besvarats i de meningsbärande enheter som redogjorts för under studiens resultatavsnitt. Där 
framkommer att medarbetarna upplevde autonomin som relaterad till gruppen. Trots coachningens 
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bristande individfokus, upplevde medarbetarna sig motiverade i arbetet. Utifrån studiens resultat kan 
vi dra slutsatsen att relationen mellan medarbetarna och coachen, samt coachens sätt att interagera 
med medarbetarna, var betydelsefull för medarbetarnas motivation och utveckling. Medarbetarna 
beskrev coachningen huvudsakligen som motiverande och utvecklande, trots viss avsaknad av 
individuell autonomi.  
 
Autonomin i gruppens målformulering fungerade som motivationsfrämjande för medarbetarna i och 
med att den resulterade i att en kollektiv överenskommelse, vilket gynnade medarbetarnas förståelse 
samt acceptans av målen. När medarbetarna såg meningsfullhet i att arbeta mot målen, var de även 
motiverade till måluppfyllelse. Medarbetarna upplevde således att de hade en god möjlighet att 
bestämma tillsammans med resterande i arbetsgruppen, och att coachen värderade deras åsikter samt 
var lyhörd till medarbetarförslag. Detta motiverade dem i sin tur till förbättrad arbetsprestation. 
Studien stärker därigenom de teoretiska resonemang som talar för att coachen bör vara 
autonomifrämjande, för att även kunna vara motivations- och utvecklingsfrämjande (se t.ex. Deci & 
Ryan, 2000, El Achi & Sleilati, 2016).  
 
Coachens uppmuntran och bekräftelse hade god inverkan på medarbetarnas motivation, samt 
självförtroende i arbetet. Medarbetarna uppgav att de, tack vare coachens uppmuntran, vågade mer i 
arbetet, samt var mer motiverade till att gå utbildningar. Coachens uppmuntrande tillvägagångssätt 
stärkte således medarbetarnas syn på sig själva som kompetenta individer, vilket i sin tur hade en 
motivations- och utvecklingsfrämjande effekt. Även coachens mjuka sätt att lägga fram feedback på 
beskrevs som en betydelsefull motivator. En trygg, öppen och tillitsfull relation fungerade som 
motiverande för medarbetarna, och bidrog till förbättrad arbetsprestation. Relationen mellan coach 
och medarbetare var således betydelsefull för medarbetarnas motivation samt utveckling. Detta 
stärker den tidigare forskning som talar för relationens betydelse för att coachningen ska vara 
motivationsfrämjande och därigenom också utvecklingsfrämjande (se t.ex. El Achi & Sleilati, 2016, 
Grover & Furnham, 2016). Dessa slutsatser besvarar således studiens andra forskningsfråga - “vilka 
faktorer i coachens tillvägagångssätt upplever medarbetarna som främjande respektive hindrande 
för den egna autonomi, motivation och utveckling?”.    
 
Bristen på individanpassning i coachningen begränsade medarbetarnas inre motivation. Även ett 
styrande tillvägagångssätt begränsade förutsättningarna för medarbetarnas inre motivation. 
Avsaknad av individanpassning samt förekomsten av kollektiv överenskommelse ledde till en yttre 
motivation som hade internaliserats. Denna slutsats besvarar således studiens tredje forskningsfråga - 
“hur kan de coachade medarbetarnas upplevda motivation eller brist på upplevd motivation 
karaktäriseras i förhållande till inre och yttre motivation?” Slutligen kan det vara värt att 
uppmärksamma att respondenternas bristande språkkunskaper kan ha haft en negativ inverkan på 
slutsatsernas tillförlitlighet, vilket vidareutvecklas i nästkommande metoddiskussion.  
 

7.3 Metoddiskussion 
I metodreflektionen belyste vi den språkbarriär som återfanns hos ett flertal medarbetare. Trots att vi 
hade implementerat ett medvetet tänk i sammanställningen av intervjuguiden (se bilaga 2), var vi i 
praktiken drivna till att använda oss av mer lättbegripliga formuleringar, samt improvisera på plats. I 
dessa justeringar hade vi som avsikt att göra intervjufrågorna mer lättbegripliga, utan att avleda från 
forskningsområdena. Detta resulterade däremot många gånger i mer stängda samt ledande frågor. I 
vissa fall fick vi utesluta intervjufrågor helt och hållet för att intervjupersonen inte förstod dem, trots 
att dessa bröts ned i mer lättbegripliga formuleringar. Vi upplevde dock att de intervjupersoner som 
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hade större språkförståelse var mer kapabla, samt villiga, att ge djupgående svar, utveckla dessa samt 
besvara eventuella följdfrågor. Dessa aspekter begränsade således vår möjlighet att samla in så bred 
och djupgående data som möjligt, vilket i sin tur begränsade studiens trovärdighet, både gällande den 
tematiska analysens resultat samt studiens slutsatser.  
 
Språkbarriären påverkade även vår tolkning av intervjupersonernas svar. Vi upplevde stundtals 
svaren som motsägelsefulla eller otydliga, vilket försvårade vår tolkning av den insamlade datan. Vi 
återupprepade stundvis medarbetarnas svar under intervjun, för att försäkra oss om att vi tolkat dessa 
rätt. Vi är däremot osäkra om medarbetarna alltid förstått oss i detta, eller enbart hållit med. Även 
denna aspekt kan ha fungerat som begränsande för tolkningarnas trovärdighet. Vi valde att utesluta 
en genomförd intervju på grund av denna språkbarriär, men återvände till organisationen för att 
komplettera för detta. På så sätt lyckades vi bibehålla antalet respondenter, och basera studien på 
sammanlagt tio medarbetarintervjuer. Om den rådata som samlades in inte heller resulterade i 
trovärdiga tolkningar av medarbetarnas upplevelser, har detta indirekt haft en negativ inverkan på 
den tematiska analysens tillförlitlighet. Analysarbetet och bearbetning av data genomfördes däremot 
som en sambedömning, för att stärka tolkningarna av respondenternas svar. Inledningsvis 
utplockades de initiala koderna enskilt, för att vidare i analysprocessen arbeta med tematiseringen 
tillsammans, för att nå en gemensam förståelse. Genomgående i uppsatsskrivandet strävade vi efter 
en jämn arbetsfördelning, med samarbete i den tematiska analysen, dess teorianknytning samt 
uppsatsens avslutande diskussionsavsnitt.  
 
Då studien varit kvalitativ och intresserat sig för medarbetarnas upplevelser i dess specifika kontext, 
finns det svårigheter i att generalisera studiens resultat och slutsatser (Bryman, 2011). Detta kan 
dock även ses som studiens möjlighet; att kunna applicera slutsatser på andra sociala sammanhang, 
med liknande organisationsstruktur. I och med att en liten social grupp studerades, samt att deras 
sociala miljö inte gick att “frysas” ner för replikation av undersökningen, säger resultatet samt 
tillhörande slutsatser snarare något om en specifik grupp, i en specifik kontext och tid (ibid.).  
 
I intervjuguiden för medarbetarna finns en fråga som lyder: “om du inte deltagit i coachningen, hade 
du arbetat mot dessa mål då och i sådana fall hur?”. Frågan formades för att undersöka 
respondentens inre respektive yttre motivation. I och med att externa mål kan vara mer eller mindre 
internaliserade eller integrerade, och på så vis närma sig det som karaktäriserar inre motivation, kan 
det vara svårt att avgöra huruvida motivationen är inre, eller extern samt internaliserad eller 
integrerad (Deci & Ryan, 2000). Avsikten var att använda svaret på denna fråga som en indikation 
på hur stor roll coachen faktiskt hade spelat i målformuleringen. En medarbetare som formulerar mål 
helt självständigt, utan yttre förslag eller påtryckningar, kan tänkas arbeta mot dessa mål oberoende 
av coachen. När det som driver medarbetaren är ett genuint och inneboende intresse, som finns där 
oberoende av coachen, kan den motivationen tolkas som inre. Efter genomförda intervjuer insåg vi 
däremot en viss problematik med denna fråga. Coachen kan vara icke-direktiv i sitt tillvägagångssätt 
och stimulera medarbetaren till att själv komma fram till mål. Detta genom att exempelvis ställa 
frågor, lyssnar aktivt samt stimulerar individen till reflektion (Rogers, 2013). Det finns således en 
risk för att individen upplever att hen inte hade kommit fram till dessa mål, om det inte vore för 
coachens vägledning och stöd, och svarar därför nekande på frågan. Ett nekande svar, det vill säga 
att individen påstår att hen inte kommit fram till samma mål om det inte vore för coachen, skulle vi 
eventuellt tolkat som att coachen varit styrande i sitt tillvägagångssätt och motivationen därmed som 
yttre, och internaliserad eller integrerad. I själva verket har individen i detta fall däremot drivits av 
inre motivation.  
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7.4 Vidare forskning  
Denna studie syftade till att undersöka medarbetares upplevelser av coachning som arbetsmetod, i en 
arbetsplatskontext. För den studerade arbetsplatsen var coachen även enhetschef och utgjorde således 
både rollen som coach och som chef i verksamheten. Att chefer integrerar ett coachande 
förhållningssätt är idag ett vanligt fenomen (Gilley et al., 2010). Att vara coach innefattar att vara 
icke-styrande, samtidigt som chefsrollen innefattar styrande element. Detta kan leda till konflikt 
mellan motstridiga arbetsroller. Något som anses lämpligt som coach, kan anses olämpligt som chef, 
och då behöver personen ifråga ta ställning till sitt förhållningssätt i arbetet. Vi ser därmed ett behov 
av att belysa denna problematik i vidare forskning, samt undersöka hur en coachande chef bör 
förhålla sig till dubbla arbetsroller.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Stockholms Universitet. Vi är nu inne på 
vår sista termin, och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vårt valda ämne är 
coachning i arbetslivet. Vi är så glada över att du visat intresse till att medverka i vår studie!  
 
Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan coachning och individens upplevda 
motivation. Vi vill ta reda på hur coachning som arbetsmetod kan se ut på en arbetsplats, och om 
coachade individer upplever att coachningen har motiverat dem. Vi kommer därför att intervjua en 
chef som utövar coachning som arbetsmetod för att få oss en uppfattning av coachning som 
tillvägagångssätt, på arbetsplatsen ifråga. Utöver detta vill vi intervjua dig som medarbetare i och 
med att du coachas i sin yrkesroll.   
 
Intervjun kommer ta mellan 30-45 minuter och spelas in för att sedan transkriberas inför vårt 
analysarbete. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som välja att avbryta din medverkan i 
både intervjun och i studien. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten 
kommer enbart att användas i forskningsändamål. Dina svar kommer att behandlas anonymt.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Ingela 
för mer information. 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
 
Tara Nabavi                 xxx@student.su.se                             
Rebecca Lönnback Yilma         xxx@student.su.se          
 
 
Ingela Bergmo Prvulovic (handledare)                 xxx@edu.su.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide - intervjufrågor till medarbetarna  
Frågor om arbete och bakgrund till deltagande i coachning 
1. Berätta om ditt arbete. 
2. Berätta om din erfarenhet av coachning på din nuvarande arbetsplats. Följdfråga: Hur såg 
coachningen ut, som arbetsmetod? 
3. Hur kommer det sig att du coachas? Vad är målet med coachningen?  
 
Frågor om medarbetarnas upplevelser av arbetslivscoachning relaterat till autonomi, 
motivation och utveckling 
4. Hur har du upplevt den coachning som du deltagit i här på arbetsplatsen? Följdfråga: Hur 
upplevde du din möjlighet till att själv bestämma över coachningen? Utveckla. Följdfråga: Upplever 
du att coachningen har motiverat dig, och isåfall på vilket sätt? Och till vad? Vad har bidragit till att 
coachningen motiverat/ inte motiverat dig? Följdfråga: Upplever du att coachningen har utvecklat 
dig, och i sådana fall på vilket sätt? Vad har bidragit till att coachningen utvecklat /inte utvecklat 
dig? 
5. I den coaching du deltagit i här på arbetsplatsen, upplever du att ni formulerade några delmål? 
Vilka?  
Följdfråga: Hur kom ni fram till dem? Följdfråga: Upplever du att det var dina egna delmål, som du 
själv önskar uppnå? 
 
Frågor om medarbetarens upplevda inre respektive yttre motivation/brist på 
motivation. 
6. Hur upplever du målen som formulerats i samband med coachningen? 
7. Berätta vad det är som gör att du arbetar mot de mål som formulerats i coachningen. Vad är det 
som driver dig mot de uppsatta målen? 
8. Om du inte deltagit i coachningen, hade du arbetat mot dessa mål då, och i sådana fall hur? 
9. Har det funnits tillfällen när du upplevt brist på motivation när du deltagit i coachningen? Om så 
är fallet, hur kommer det sig, tror du?  
 
Frågor om coachens tillvägagångssätt – främjande/hindrande faktorer för autonomi, 
motivation och utveckling 
10. Hur skulle du beskriva coachens tillvägagångssätt? Hur coachade hon/han dig? Beskriv hur detta 
gick till.  
11. Beskriv hur coachens tillvägagångssätt påverkade din möjlighet att själv få bestämma. 
Följdfråga: Vad upplever du var främjade/ hindrade din möjlighet att själv få bestämma?  
12. Beskriv hur coachens tillvägagångssätt påverkade din motivation. Följdfråga:  Vad upplever du 
förstärkte/ förminskade din motivation?  
13. Beskriv hur coachens tillvägagångssätt påverkade din utveckling. Följdfråga: Vad upplever du 
främjade/ hindrade din utveckling?  
14. Hur skulle du beskriva din relation till coachen?  
15. Hur upplever du att coachen gav dig feedback? Kan du ge något exempel? Följdfråga: På vilket 
sätt har ev återkoppling påverkat din  känsla av kontroll i arbetet/ motivation/ utveckling/ ? 
Slutliga frågor: Finns det något mer du vill berätta om? Får vi återkomma om det är något ytterligare 
vi kan behöva få svar på? 



 

 
55 

Bilaga 3  
Intervjuguide - intervjufrågor till coachen  
 
1. Berätta lite om din roll i verksamheten, vem är du och vad arbetar du som?  
2. Berätta om din erfarenhet som coach. Hur länge har du coachat, och är det något du fortfarande 
gör i ditt arbete? Hur många medarbetare coachar du?  
3. Hur förbereddes du inför rollen som coach? Gick du en utbildning eller liknande, och vad lärde du 
dig där? 
4 Varför coachar du dina medarbetare? Vad är det huvudsakliga syftet med coachningen?  
5. Hur skulle du definiera coachning och coachens roll?  
Följdfråga: Hur ser du på din roll i den coachning du bedriver? 
6. Hur ser du på medarbetarens roll i coachningen?  
7. Hur skulle du beskriva ditt tillvägagångssätt? Hur coachar du? Beskriv ett konkret exempel av hur 
en coachningssituation kan se ut. 
8. Vad är det som avgör hur du går tillväga i din coachning?  
9. Hur skulle du beskriva relationen mellan dig som coach och medarbetarna?  
Följdfråga: På vilket sätt är relationen viktig för coachningen?  
Slutliga frågor: 
Finns det något mer du vill berätta om?  
Får vi återkomma om det är något ytterligare vi kan behöva få svar på? 
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