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Abstract 
 
The main purpose in this essay is to detect how significant coaching is based on the 

employee's perspective when speaking about development at work. Hopefully this essay get 

more people to realize the benefits of coaching and also implement it at work - not only for 

individual development but also for development of the company. 

Today, coaching is an extending concept and it's used in several ways. The term "coach" 

orginated in sports where it was used to identify the teamleader, the coach. In the society of 

today, people uses the term for other purposes as well, especially when it comes to work. 

Throughout a qualitative study using semistructured intervjues, revealed experiences that both 

strengthened and goes against previous research. 

Based on the results of the study it has been shown that the majority of the respondents 

believe that an important characteristic of a boss that uses coaching at work is that he or she is 

able to see every employee as an individual. For the coach this means to listen to the 

employee, provide feedback, but also dare to face the individual that being coached. 
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II 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen syfte är undersöka coachningens betydelse utifrån den anställdes perspektiv när det 

handlar om utveckling på arbetsplatsen. Genom uppsatsen kommer de framkomma hur företag 

använder sig av coachning för både individuell utveckling samt utveckling av företaget.  

 
Idag är coachning ett brett begrepp och används inom många områden. Termen coach har sitt 

ursprung i sportsammanhang, där det användes för att identifiera lagledare. I dagens samhälle 

är det nu av intresse att använda sig av coachning i företagssammanhang. I coachning ligger 

vikten på personliga beteendeförändringar samt förbättring av ledarskapseffektivitet där starka 

relationer främjas, men också den personliga utvecklingen på arbetsplatsen. Uppsatsens fokus 

är coachning på arbetsplatsen, hur det utförs på bästa sätt, samt vilka för- och nackdelar det 

finns med coachning utifrån den anställdes perspektiv. 

Tidigare forskning visar på att coachens tankesätt och beteende är avgörande för att coachning 

ska bli framgångsrikt. Att en coach bör besitta egenskaper som empati, lyhördhet och 

erfarenheter som den har gemensamt med den coachade, för att kunna förstå den coachade 

individens psykologiska och sociala konflikter. Det krävs inte en titel för att vara coach, utan 

att det finns intresse att hjälpa och kunna inspirera andra. En bra coachningsinsats kan göra 

enorm skillnad på en individs karriär. Coachning är ett urval av verktyg, samtal och processer 

som hjälper individer att få kännedom om hur förbättring kan ske på dess resultat. Processen 

innefattar att en coach ska kunna få individen att släppa på känslor som kan hålla tillbaka den, 

samt utveckla nya kompetenser. 

Genom en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer framkom det erfarenheter som 

både stärktes av tidigare forskning, men även erfarenheter som motstrids. Respondenterna hade 

en relativt gemensam uppfattning av vad coachning är och innebär. En respondent liknade 

coachning som en hjälpande hand över bron, en annan beskrev coachning som att se 

utvecklingspotential hos en individ. Deras gemensamma uppfattning sammanbinds med att 

coachning innebär en trygghet och stöd i situationer där individen inte är säker på sig själv. När 

intervjuernas fokus riktades på orsaker till att coachning misslyckas, svarade respondenterna 

att det sker om en coach visar brist på engagemang. En betydelsefull del i coachning är att 

kontinuerligt göra uppföljning av var den coachade individen befinner sig i fråga mot de mål 

som satts upp. För att kunna förändra ett arbetssätt så krävs feedback, i situationer både när det 

gått bra eller mindre bra. Att ge feedback och summera hur situationer gått till, ger individen 

en bättre förståelse över vad som skett och vilka förändringar den kan göra för att det ska 

hanteras på ett bättre sätt.  

 

Slutsatsen blev att de olika egenskaperna påverkar hur pass bra en coach är, samt att coachning 

på arbetsplatsen underlättar en individs utveckling. 
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III 

Förord 

 
Inledningsvis vill vi tacka ett flertal personer som hjälpt oss under genomförandet av 

uppsatsskrivandet. Våra respondenter har bidragit till större insikt och förståelse inom 

forskningsområdet. Utan våra respondenter hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra.  

 

Stort tack!  

 

/ Sofia Kumpumäki och Lisa Holmén 

 

Studenter på Högskolan i Borås  
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1. Introduktion 

 
I följande kapitel ges en beskrivning om vad coachning innebär och hur dess utveckling har sett 

ut. Idag presenterats främst positiva effekter i användandet av coachning. Utgångspunkt för 

kommande problemdiskussion är vad som kan göra att en coach misslyckas och vilka 

egenskaper som behövs för att kunna tillgodose den anställdes behov. 

 
 

1.1 Inledning 
 

Coachning är ett omskrivet ämne och används i diverse sammanhang, vilket presenteras nedan. 

Studien kommer undersöka vilka egenskaper som är betydelsefulla för en framgångsrik coach 

samt vid vilka tillfällen coachen kan misslyckas med sin coachning. 

 

Coachning har idag blivit ett brett begrepp och används inom olika områden. Från början 

användes termen inom sportsammanhang, där man använde uttrycket för att identifiera 

lagledare, men idag är det även av intresse att använda sig av coachning inom 

företagssammanhang. Den generella uppgiften för en coach var då och är fortfarande att skapa 

motivation och prestationsförbättring hos den coachade individen. De positiva faktorerna som 

visades av coachning inspirerade företagsledare att implementera det till sina företag som ett 

nytt sätt att leda (Kim, Egan, Kim & Kim 2013). 

 

Coachning tar form i bland annat personlig-, livs-, fördjupad- och utvecklingscoachning 

(Segers, Vloeberghs & Henderickx 2011). Företagsledare använder sig av coachning för att 

öka effektiviteten hos sina anställda, men även för att öka motivationen och tillfredsställelsen 

på arbetsplatsen. Studier visar att coachning är ett framgångsrikt sätt att nyttja som chef, där 

individer coachas för ökad framgång både individuellt och åt företaget. Inom ledarskap finns 

det olika sätt att ta sig an sina anställda, uppsatsens fokus är individerna som motar coachning. 

Coachning är ett sätt att utveckla företag, men har också till syfte att hjälpa den enskilda 

individen i sin personliga utveckling. I en undersökning av Grant Thornton (Bodin 2014) 

påvisas det att Sverige till skillnad från resten av världen generellt är sämre på att använda sig 

av coachning inom företag. 

 

1.2 Definition av coachning 
 
Utifrån Stern (2004) så definieras begreppet coachning som ett erfarenhetsbaserat och 

individualiserat ledarskap, där utvecklingsprocessen bygger på ledarens förmåga att uppnå mål 

inom organisationen, både kortsiktiga och långsiktiga. Det byggs på en en-mot-en interaktion 

som drivs av olika perspektiv som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt mellan 

personerna. Den individ som blir coachad, coachen och organisationen arbetar tillsammans i 

ett partnerskap för att uppnå maximalt lärande och påverkan. Joo, Sushko och McLean (2012) 

anser att användandet av medarbetarutveckling har ökat under det senaste decenniet. Den 

traditionella utvecklingen har fokuserat på de anställdas ledningsnivå och de anställda har fått 

utbildning utformad för att förbättra sina specifika färdigheter som behövs i arbetet. 

Utvecklingen har blivit allt mer viktig för de anställda i samband med ökat grupparbete och 

chefers ökade engagemang. Coachning är inriktad att hjälpa medarbetarna förbättra sina 

prestationer i sitt nuvarande jobb. Den utveckling som sker hjälper dem att bli förberedda för 

andra positioner inom organisationer samt ökar deras förmåga att skapa en arbetsroll som ännu 

inte existerar. ICF, International Coach Federation, definierar coachning “som är ett 
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partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att 

maximera sin personliga och professionella potential”. Thorborg (2011) anger sin definition 

av coachnings som hjälp till självhjälp, ställa frågor och ge feedback så individen når de 

självuppsatta målen. 

 

Uppsatsen utgår från Joo, Sushko och McLean (2012) definition av coachning, att förbättra en 

individs prestation och utveckling på arbetsplatsen. 

1.3 Bakgrund 

Det finns diverse teorier om var coachning har sitt ursprung ifrån. En grupp forskare (Kim, 

Egan, Kim & Kim 2013) påstår att termen coach refererades till ett hjul som symbol, ändamålet 

var att få människor flytta sig från en plats till en annan. Det påståendet stärks av McNally 

(2013) som refererar coach till lärare. I mitten av 1800-talet färdades människor längre sträckor 

med diligens och redan då anställdes lärare, där ändamålet var att de skulle coacha barnen i 

deras studier. Andra teorier hävdar att coachning har sitt ursprung i sportsammanhang, där 

coach var ett substantiv för tränare eller lagledare. Då var den generella anledningen med att ha 

en coach att skapa motivation och prestationsförbättring både individuellt, men även inom hela 

laget. Efter en tid upptäckte affärsmanagers och företag fördelen med att använda sig av 

coachning, där det visade sig att de som mottog coachning var i allmänhet mer nöjda, effektiva 

och motiverade på sina arbetsplatser (Kim, Egan, Kim & Kim 2013). Coachning används för 

att stödja en teammedlem, först definieras vilka karriärsambitioner individen har för att sedan 

utveckla en plan. Planen innehåller kunskap om hur de färdigheter och erfarenheter ska uppnås 

som krävs för att nå framgång (McNally 2013). I en intervju gjord av Graya, Ekincib och 

Goregaokara (2011) påstod majoriteten av respondenterna att de olika organisatoriska och 

personliga fördelar ökar vid användning av coachning. I intervjun fick de beskriva innebörden 

av coachning, där en minoritet i studien ansåg att coachning kunde ses som en livsförändrande 

upplevelse för den enskilda individen. 

 

Segers, Vloeberghs och Henderickx (2011) har fastställt att utvecklings-, livs-, personlig- och 

fördjupad coachning kräver högsta engagemang. Det innefattar att ha en bred helhetssyn, där 

det i en del av coachning används personliga, intima och professionella frågor. I coachning 

ligger fokus på personliga beteendeförändringar, förbättring av effektiviteten, samt stärka 

relationer, personlig utveckling och specifika prestationsproblem inom arbetet. Vid användning 

av coachning finns det råd om att våga ha en öppen kommunikation med sin coach, det i sig 

ökar möjligheten att nå sina personliga mål. Forskare (Quick & Macik-Frey 2004) har tagit 

fram en utvecklingsmodell förankrad i coachning för att kunna nå en djupare personlig 

kommunikation. Modellen fokuserar på en trygg och säker kommunikation där problematik 

diskuteras. Avsikten med modellen är att lösa problemet som kommer upp, där det förhindras 

att stress och press ska uppstå (Quick & Macik-Frey 2004). I samtalen med den coachade ställs 

det olika frågor som kan leda samtalet mot personliga mål där känslor och tankar involveras. 

Det leder också till hur problem återgäldas så att individen kan öka effektiviteten och 

tillfredsställelsen på det personliga planet (Segers, Vloeberghs & Henderickx 2011). Personlig 

coachning och livscoachning samverkar då man uppmuntrar individen att kliva utanför sin 

bekvämlighetszon. Det är baserat på en stöd- och utmaningsmodell som innebär att coacherna 

ifrågasätter, lyssnar och observerar med återkoppling. De olika modellerna används för 

personliga-, affärs- och relationsmål, samt utveckla strategier för att uppnå dessa mål 

(McGuffin & Obonyo 2010). Longenecker och Neubert (2005) drar också uppmärksamhet 

genom sin studie att tillfredsställelsen på arbetsplatsen kan öka i takt med användningen av 
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coachning, det innefattar faktorer som delaktighet, auktorisering och självstyrning. De 

argumenterar för att användning av coachning kan få individer att bli självstyrande. Brecher 

(2006) anser att användningen av positiv coachning sker i form av feedback. Feedback ifrån en 

coach kan göra så att den enskilda individen själv börjar analysera om vad som går bra eller 

mindre bra. 

 

I en undersökning av Bower (2012) har det tagits fram en mängd olika teorier som visar att 

välbefinnande kommer ur att individer blir coachade och på så vis uppnår sina mål. När de blev 

coachade upplevde undersökningspersonerna högre nivå av självreflektion och insikt, 

tillsammans med minskad risk för depression, stress och ångest. Bower (2012) trycker på ett 

antal beståndsdelar som kan göra att coachning blir en framgångsfaktor för företaget. En coach 

måste veta företagets affärsmål innan den sätter igång coachningsprocessen. Även om det är en 

väletablerad coach och har de bästa metoderna för att nå resultat, så ligger det stor vikt att 

coachen är medveten om företagets affärsmål, så att resultaten inte blir personliga utan 

professionella. Vet inte coachen vilka mål företaget har, kan det leda till att coachningen 

misslyckas i att leverera ett affärsvärde. Inom ett företag är det viktigt att alla ser värdet av att 

ha en coach, därför ska värdet av coachning knytas an till affärsmålen. Det är även av betydelse 

att se till att ansvaret för coachningen är indelad i ett trevägspartnerskap mellan coachen, den 

coachade individen och företaget (Bower 2012). 

 

Under hösten 2013 gjordes en undersökning av Grant Thornton (Bodin 2014) där tretusen 

trehundra företagsledare från fyrtiofem olika länder blev intervjuade om ledarskap, varav 

hundrafemtio stycken från Sverige, påvisade markanta skillnader på ledarstilar. Ledare från 

länder i Asien och Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning i sitt ledarskap 

till skillnad från ledarna i Europa som har en mer traditionell ledarstil. Undersökningen (Bodin 

2014) lyfte även fram att Sverige hamnade långt ner på listan av dem fyrtiofem länderna, när 

man frågade om företaget använde sig av coachning i nuläget. Vilket visar att coachning inte är 

något som prioriteras i svenska företag. De länder som hamnade högt upp på listan uppvisade 

ett högre resultat av framgång, som mättes via åtta dynamiska faktorer. De faktorerna innehöll 

bland annat att tillväxten ökat med 5 %, företaget har etablerat sig på nya marknader utanför 

landets gränser och antal medarbetare ska ha ökat med 5 % (Bodin 2014). 

1.4 Problemdiskussion 

Utifrån teorin ovan kan det utläsas att ledare och företag finner fördelar med att använda sig av 

coachning. Flera studier betonar betydelsen att anställda var mer nöjda och motiverade, samt 

att arbetsinsatsen blev mer effektivt vid mottagning av coachning (Kim, Egan, Kim & Kim 

2013; McNally 2013). I coachning ligger vikten på personliga beteendeförändringar samt 

förbättring av ledarskapseffektivitet där starka relationer främjas, men också den personliga 

utvecklingen på arbetsplatsen. Det åberopas att coachning används för att nå en djupare 

kommunikation där frågor får personen att ta sig ur sin bekvämlighetszon (Quick & Macik-

Frey 2004; McGuffin & Obonyo 2010). 

 

Utifrån teorin upplever vi att det finns mycket positiva effekter av användningen av coachning 

hos företag. Vad är det då som gör att en coach kan misslyckas i sitt sätt att coacha? Det finns 

olika förslag varför man ska använda coachning för att uppnå specifika mål, men hur ska en 

coach vara för att tillgodose den anställdes behov? Det kanske finns en mängd åsikter om vilka 

egenskaper en coach ska ha för att lyckas. 
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1.5 Problemformulering 

 Vilka egenskaper är betydelsefulla hos en coach utifrån den anställdes perspektiv? 

 Vilka faktorer gör att en coach lyckas eller misslyckas med sin coachning?  

 

 

1.6 Syfte 
 

Uppsatsen syfte är att studera coachning utifrån den anställdes perspektiv för att utvecklas 

på arbetsplatsen 
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2. Teori 

 
I kapitel två framställs ett flertal forskares teorier kring forskningsområdet. Det framkommer 

vilka faktorer som påverkar hur framgångsrik coachning uppnås. Det går att utläsa hur 

utveckling av karriären kan ske genom coachning, där effektivitet och utvecklingsmöjligheter 

är en del faktorer. Forskare påpekar att genom mål kan man effektivisera coachningen på 

arbetsplatsen. Avslutningsvis lyfter Svenska Dagbladet fram en mängd kritik mot coachning i 

skolorna. 

 
 

2.1 Framgångsrik coachning 
 

En fundamental underliggande princip för framgångsrika coachningssamtal enligt Hicks och 

McKracken (2009) är att inte påvisa lösningen till problemet, utan istället skapa de möjligheter 

som krävs för individen som blir coachad. Undersökningar ger upplysning att det som avgör 

om coachning blir framgångsrikt är tankesättet och beteendet hos coachen. Motparten till det är 

hur dagens framgångsrika psykologer har dialoger med sina patienter. Den underliggande 

faktorn i den medicinska modellen är att psykologen vet vad som är bäst för patienten där 

psykologens roll är att diagnostisera och ordinera. Skulle patienten misslyckas att följa 

psykologens rekommendationer så ligger ansvaret hos patienten. I den medicinska modellen 

ansvarar psykologen för noggrannheten och aktualiteten för rekommendationerna och inte för 

hur patienten reagerar eller beter sig efter samtalet. Det som skiljer framgångsrika 

coachningssamtal från den medicinska modellen är coachens tankesätt. Som coach är det 

betydande att inte diagnostisera och lösa ens kollegors problem, utan hjälpa dem att utöka sitt 

tänkande av problem som gör det möjligt för dem att komma fram till egna lösningar och 

samtidigt växa professionellt. Rådgivning är godtagbart i coachningsprocessen dock redogör 

Hicks och McKracken (2009) att framgångsrik coachning involverar främst av att lyssna och 

ifrågasätta än att berätta.  

 

Hicks och McKracken (2009) presenterar en modell med fyra egenskaper som en coach bör 

besitta för att nå framgångsrik coachning. Den första är att ställa öppna frågor, det är viktigt 

som coach att lyssna ordentligt och uppmuntra individen till personliga uttryck. Önskan är att 

den coachade individen ska stå för största delen av konversationen, det görs genom att ställa 

öppna frågor som avvisar korta svar. Det kan vara nödvändigt med ett fåtal stängda frågor men 

de ska ställas med långa intervaller under samtalet. Koncentrationen ska ligga på frågor som 

öppnar möjligheterna för personen att undersöka och expandera deras tankesätt. Den andra 

egenskapen handlar om att bekräfta, coachen ska bygga upp en redogörelse och förstärka det 

öppna tankesättet av lösningar genom att bekräfta och stödja den coachade personen. I 

händelseförloppet används komplimanger eller uttalanden som visar uppskattning och 

förståelse. Lämplighetsnivån och frekvensen på bekräftelse kommer att variera under 

processen, men det viktigt är att registrera och stödja den coachades ansträngningar samt att det 

som sägs är sant. Den mest betydelsefulla och utmanade egenskapen som coach är att ha ett 

reflekterat lyssnade, det involverar att ställa frågor istället för att anta förståelse för vad 

personen menar. Det konstrueras en rimlig gissning om vad den coachade personen har 

framställt och reflekteras sedan tillbaka med ett uttalande. Trots att en coach har ett inkorrekt 

antagagande, så visar det ansträngning och uppskattning som kommer ge bättre förståelse över 

hur individen tänker. Det är också ett annat sätt att ge bekräftelse, då det verifierar att den 

coachade personen fått uppmärksamhet och blivit hörd. Avslutningsvis tar Hicks och 

McKracken (2009) upp att en coach bör summera, samla de viktigaste nyckelpunkterna som 
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gjorts av den coachade personen och sedan föra tillbaka information till den. Det är ett olikartat 

sätt från att reflektera då målet är att återge information som blivit kommunicerat för att skapa 

periodiska punkter för att avsluta konversationen. Summeringar ska helst vara korta, gärna en 

mening eller två och vara en fortsättning på personens tankar. Coachning är en process som är 

beroende av tankesättet och de kompetenser som coachen har, inte vilka råd som kan ges. 

 

2.2 Effektiv coachning 
 

Människor är idag intresserade av hur arbetssättet är på arbetsplatser, hur det integreras och hur 

en individ på bästa sätt kan utvecklas inom organisationen. Alla människor har inte den tid och 

kapacitet att coacha någon annan. Till följd av att det är krävande att vara coach, så är det unikt 

eftersom man vill hjälpa till. Det krävs inte en titel för att vara coach, det grundläggande är att 

kunna inspirera andra till att nå uppsatta mål. Som coach märks det efter en tidsperiod att 

människor söker sig till personen eftersom de har positiva förväntningar, då de med all respekt 

inser hur mycket kunskap en coach bär på (Rohlander 1999). Rohlander (1999) poängterar även 

att oberoende av positionen i hierarkin så kan coachning ske till de som är högre uppsatta, det 

handlar främst om att hjälpa människor då varje individ har olika styrkor. I den situationen rör 

det sig om att en individ tar hjälp av en coach när den vill förbättras eller utvecklas, samt att 

individen känner sig trygg och vågar dela med sig av problem. Empati och tillit är två 

karaktärsdrag som är centrala när coachning sker på en individ, har individen som medarbetare 

dessa två egenskaper kommer individer runt omkring den ge förfrågan om coachning, de 

kommer känna intuitivt att personen är där för att uppmuntra och hjälpa dem. En annan 

betydelsefull del av coachning är att visa respekt för varje individ som coachas. Det inkluderar 

exempelvis hudfärg, nationellt ursprung och fler faktorer som påverkar. Rohlander (1999) anser 

att coachning bygger på att vilja hjälpa en annan individ att utvecklas. Många människor bygger 

upp sin egen styrka genom att trycka ner andra, där kan en coach istället hjälpa till att läsa av 

individer och utveckla dess styrkor samt fastställa dess svagheter. För att coachning ska ske på 

bästa sätt så krävs det användning av frågor. Konsten att kunna ställa bra frågor handlar i grund 

om självinsikt och självförtroende. Den coachade individen kommer att ta lärdom i 

upptäckandet av nya sanningar och insikter utan att höra direkt vad de ska göra. Den tänkande 

individen leds genom processen med hjälp av att ställa rätt frågor. Information söks, kunskap 

ges om hur beteendet uppstår, vilka känslor som finns och hur individen kan hjälpas för att nå 

sina mål. Det handlar även om respons genom återkoppling och feedback, där strävan är att få 

individer att göra något bra (Rohlander 1999). 

 

För att ett företag ska vara resultatgivande krävs det enligt Boyce, Jackson och Neal (2010) att 

det finns framgångsrika coachningsrelationer på arbetsplatsen. För att en gynnsam relation ska 

uppnås mellan coach och den coachade krävs det ett fåtal gemensamma egenskaper eller 

erfarenheter. De delas upp i tre olika kategorier: demografisk, yrkesmässiga och personliga. I 

den demografiska kategorin refererar forskarna till ålder, kön och etnicitet. Den yrkesmässiga 

kategorin omfattar tidigare arbetserfarenheter och utbildningar, medan den personliga kategorin 

är väldigt bred och refererar till fritidsintressen, religion och därtill även sexuell läggning. Om 

det finns många gemensamma faktorer så tror Boyce, Jackson och Neal (2010) att det snabbare 

uppnås en stark och förtroendegivande relation. Med denna hypotes hävdar de att svaret till 

attraktion mellan individer är dess likheter, som grundas i variationen mellan fysiska, sociala 

och statusnivåer. För att kunna nå djupare nivåer av tillit och samarbete så krävs det att coachen 

har liknande bakgrund som den individ den coachar, så väl som att kunna förstå deras sociala 

och psykologiska konflikter. Coachen bör även vara trovärdig för att kunna uppnå en gynnsam 

coachningsrelation, den bör besitta erfarenhet och kompetens för att kunna möta den coachades 

behov på ett resultatrikt sätt. Den coachades uppfattning om coachens tidigare meriter och 
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erfarenheter kommer påverka i vilken grad förtroendet kommer hamna på. Boyce, Jackson och 

Neal (2009) argumenterar att genom erfarenhet växer även effektivitet. Det ges även belägg att 

tillfredsställelsen hos den coachade blir mindre om trovärdigheten brister yrkesmässigt för 

coachen. Andra faktorer som kan påverka förtroendet och effektiviteten i coachningsrelationen 

är ledarskap, företag och politiskt kunnande. En coachningsrelation är en en-mot-en hjälpande 

relation mellan den coachade och coachen. Där ömsesidig överenskommelse är grunden för att 

förbättra den coachades arbetsrelaterade prestationer och tillfredsställelse på arbetsplatsen. 

Framgångsrik coachning kommer ur effektiviteten i förhållandet mellan coachen och den 

coachade individen (Boyce, Jackson & Neal 2010). 

 

2.3 Karriärsutveckling 
 

Neitlich (2013) skriver om en situation där det fanns skepsis till att införa coachning, dock 

ändrades uppfattningen när de positiva effekterna uppkom efter implementering av coachning 

på arbetsplatsen. Coachning hjälper de anställda att se fördomar och utveckla nya beteenden, 

kunskaper och uppfattningar samt ta itu med de faktorer som påverkar negativt. Av det kan 

affärsmål nås och organisationens resultat utvecklas, vilket i sin tur kan leda till större 

framgång. Genom en bra coachningsinsats kan coachen göra enorm skillnad i ens karriär. 

Coachning är ett urval av verktyg, samtal och processer som hjälper individer att få kännedom 

om hur förbättring kan ske på dess resultat. Processen innefattar att en coach ska kunna få 

individen att släppa på känslor som kan hålla tillbaka den, samt utveckla nya kompetenser. 

Majoriteten av individerna konstaterade att coachning gör händelseförloppen enklare för att 

komplexa projekt ska kunna förverkligas. Neitlich (2013) påstår att coachning ger den coachade 

individen perspektiv och lösningar som kan vara svåra att lösa på egen hand. I de flesta 

organisationer handlar det om hur människor förhåller sig till varandra, coachning lägger stor 

vikt i hur individer hjälps till att värdera arbetslivet med andra. Manchester Inc., ett av Floridas 

konsultföretag som är inriktat på karriärsmanagement, rapporterade att sex av tio organisationer 

erbjuder idag coachning eller annan liknad rådgivning. En anledning till att coachning ökar är 

att arbetsinsatsen blir bättre på arbetsplatsen vilket skapar resultat. Det menas på att coachning 

är viktigt för att kunna utvecklas och jobba sig uppåt i en organisation, coachning används för 

att få individer att utföra sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt. Coachning är en beprövad, 

vetenskaplig process som påverkar beteenden, där coachen hjälper individen att utveckla ett 

effektivt beteende. Genom fördelaktig kommunikation kan det skapa förståelse att bygga ett 

effektivt team, där varje individs behov synliggörs (Neitlich 2013). Det stärks av 

Onyemah (2009) att coachning inte bara är ett verktyg till att åtgärda problem utan även ett sätt 

att utveckla en individs styrkor, färdigheter samt att coacherna bidrar till skapandet av optimala 

arbetsförhållanden.  

 

2. 4 Återkoppling och feedback 
 
Heen och Stone (2014) belyser att återkoppling är en betydelsefull del i coachning, då den 

förbättrar, utvecklar, justerar och löser problem. I en undersökning framkom det att endast 

trettiosex procent av cheferna gör kompletta bedömningar och inom rimlig tidsram. Det finns 

två centrala mänskliga behov som påverkar hur individer mottar feedback. Det första behovet 

är att lära och växa, det andra är att godtas precis som man är. Att förstå och kunna hantera 

känslor gör det mer naturligt för att kunna bemöta feedback. Det finns tre olika aspekter i vilken 

återkoppling ges och hur reaktionen artar sig. Dessa tre aspekter är sanning, identitet och 

förhållande till ens coach. Är feedbacken orättfärdig kan reaktionen hos individen vara att den 

känner sig kränkt, upprörd och bitter. Identiteten kommer ur relation till sig själv. Relationen 

till coachen är avgörande i mottagandet av feedback, från en coach kan det kännas korrekt, en 
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annan felaktigt. Alla tre reaktioner är naturliga och oundvikliga. Det bästa som mottagare i 

sammanhangen är att känna igen vad som händer och lära sig att dra nytta av återkopplingen, 

trots att feedbacken sätter igång en av de tre reaktionerna (Heed & Stone 2014). 

Bozer, Sarros och Santora (2013) anser att feedback är som tidigare nämnts en betydelsefull del 

i coachning och tillika en betydelsefull del om en individs karriär blir framgångsrik. Som en 

handlingsorienterad utvecklingsprocess, är coachningens syfte att uppmuntra individen att våga 

ta sig an nya arbetsuppgifter. Genom feedback på de resultat individen åstadkommit, ger 

coachen det stöd och förmedlar ett förtroende (Bozer, Sarros & Santora 2013). 

 

Att identifiera via feedback är relevant i bemötandet av de anställda. Exempelvis när 

nyanställda bemöts av en social miljö där feedback existerar, så kommer de anpassa sig 

snabbare till organisationen då de har stöd och vägledning vid de nya arbetsuppgifterna. 

Positiva och berikande relationer på arbetsplatsen mellan de anställda leder till en ökad 

tillfredsställelse och längre anställningstid, då individerna känner att de har ett stöd och 

förtroende från chefen (Young & Steelman 2014).  

 

2.5 Att coacha mot mål 
 
Enligt Hui, Sue-Chan och Wood (2013) så finns det två olika coachningsstilar, en vägledande 

och en underlättande. En experimentell studie utfördes på effekterna som är kapaciteten av den 

coachade och överförbarheten, som kommer från de två coachningsstilarna. Vägledande 

coachning innebär att coachen har en direktivande roll, genom klara förväntningar och feedback 

vägleder den hur den coachade individen ska förbättra sig. Den underlättande coachningen 

medför att hjälpa den coachade att individuellt undersöka och analysera uppgiften, det gör att 

den coachade själv kommer fram till de rätta svaren och förbättrar sin kapacitet. I studien visade 

det sig att vägledande coachning är mer effektiv än underlättande coachning när man vill 

förbättra den coachades arbetsförmåga, medan underlättande coachning är mer effektivt när 

man vill förbättra att personen ska förstå arbetsuppgiften i fråga. Resultatet av de självuppsatta 

målen påverkas av vilken coachning man mottar. Coachning definieras ofta som en utvecklande 

tillämpning, det krävs att coachen ger en informell och kontinuerlig uppföljning av mål för att 

förbättra den coachades prestation. Enligt Hui, Sue-Chan och Wood (2013) definieras mål som 

ett önskat utfall om en högre kapacitet som önskas uppnå på en arbetsuppgift. Ett flertal studier 

påvisar att motivationen och överförbarheten påverkas av mål. Mål främjar till att förändra och 

förbättra prestationen för en individ, då utmanande och specificerade mål leder till en bättre 

individuell prestation. Andra studier har visat att inflytandet av tilldelade mål avgörs i vilket 

engagemang och acceptans individen har till målet. När målet är accepterat så blir det tilldelade 

målet ett internaliserat och personligt mål. Tilldelade mål påverkar de personliga målen och 

därmed uppgiftens kvalité. Det antas att coachen delar implicita uppgiftsrelaterade mål till den 

coachade genom att rikta uppmärksamheten på relevanta nivåer av resultat och beteende som 

ska nås. Det implicita målsättningen av en coach påverkar personliga mål och det är dessa som 

avgör graden av resultat. Det föreslås att användning av mål ska ske för att effektivisera 

coachning (Hui, Sue-Chan & Wood 2013). 

 

 

2. 6 Kritik mot coachning 
 
Bertilsson och Eidevall (2013) skriver att skolverket investerar sextio miljoner kronor i ett 

coachningsprojekt, där coacher ska uppmuntra lärare att bli bättre i klassrummet. Kritiker har 

en negativ inställning till projektet och anser att pengarna ska investeras i andra projekt. Det 

riktade sig främst till skolor där kunskapsresultatet var mindre bra. Målet med att implementera 
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coachning i skolorna var för att höja kunskapsresultatet, genom att lärarna fick individuell samt 

gruppcoachning. Den bakomliggande tanken var att coacherna skulle fungera som ett bollplank, 

de skulle hjälpa till att utveckla lärarens undervisning genom att lyssna och ställa frågor. 

Coacherna anställdes för stöttning där den coachade individen skulle utveckla sitt arbetssätt och 

finna nya lösningar i sitt eget lärande. Kritiker menar att coachning saknar vetenskaplig 

förankring där man istället lägger mer fokus på den coachade individens privatliv. De menar på 

att det endast kommer bli som en studiedag för lärarna där kunskapen inte kommer existera i 

arbetet efter två år. Det råder tveksamhet till coachningsinsatserna i skolorna, där man ser risker 

kring yttre press på den enskilde individen, då en coach är där för att driva på (Bertilsson & 

Eidevall 2013). 
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3. Metod 

 
I detta kapitel kan man utläsa vilken metod som använts i studien och hur urvalet gick tillväga. 

Vi beskriver intervjuguidens utformning och genomförande av varje intervju. Slutligen 

presenteras trovärdigheten, relevans och reliabilitet samt vilka etiska ståndpunkter som vi tagit 

hänsyn till i vår studie.   

 

3.1 Val av metod 

En kvalitativ studie har en induktiv syn på relationen mellan teori och praktik, grunden i teori 

är insamlad data. I kvalitativ forskning är det viktigt att förståelsen av den sociala verklighet 

studeras, som är beroende av hur individer i en viss miljö tolkar den verkligheten. Den innebär 

också att de sociala egenskaperna är ett resultat av ett samspel mellan individer snarare än de 

företeelser som kan uppkomma (Bryman & Bell 2011). Valet av metod baseras på att den 

kvalitativa studien ger en djupare förståelse. Vi ville undersöka coachning och dess betydelse i 

den sociala verkligheten, därför valde vi att genomföra en kvalitativ studie.  

Kritiker menar att ett problem med kvalitativ forskning är att man beskriver forskningen utifrån 

vad den kvantitativa forskningen inte är för något. Olika kritiker påvisar att kvalitativ forskning 

inte tar upp de olika former som denna forskningsstrategi kan anta, andra menar att kvalitativ 

forskning har utvecklas under lång tid genom syfte att få en bild av den kultur som en social 

grupp uppvisar. En annan anledning till valet av kvalitativ forskning är kopplingen mellan teori 

och praktik, där teoretiska frågeställningar styr problemformuleringen, som i sin tur styr 

insamling och analys av data (Bryman & Bell 2011). Genom vårt val av studie ville vi få en 

djupare förståelse genom att studera coachning och dess betydelse i praktiken. Litteratur kan ge 

en förståelse inom ämnet dock tror vi att det inte är förrän forskaren kommer ut i verkligheten 

som man får en djupare förståelse. Där verkligheten i vårt fall är coachningens betydelse för de 

anställda.   

Den kvalitativa forskningen kommer ta form i semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade 

intervjuer använder sig forskaren av en förteckning som innefattar specifika teman som ska 

beröras, de kallas även intervjuguide. Den enskilda respondenten har frihet att utveckla svaren 

på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte ha samma följd i intervjun, utan de kan också ställas 

utifrån någonting som knyter an till vad respondenten tidigare sagt (Bryman & Bell 2011).  Vi 

trodde att genom semistrukturerade intervjuer skulle det vara lättare att få en bredare förståelse 

och kunskap kring forskningsområdet. Där respondenterna skulle ge oss mer utförliga svar.  

3.2 Urval  

I kvalitativa intervjuer råder ofta brist på transparens som är extra tydlig när det gäller urval. 

Det kan vara problematiskt att utläsa i en rapport hur intervjupersonerna har valts ut och hur 

många intervjuer som genomförts (Bryman & Bell 2011).  

Utifrån tidigare forskning inom ämnet kan det utläsas positiva effekter som genereras ur 

användning av coachning. I inledningen av forskningen var tanken att fokus skulle vara att göra 

intervjuer inom ett specifikt företag, istället valde vi att göra intervjuer med individer från olika 

företag. Då det med för stor sannolikhet skulle gett likartade svar ifrån individer från ett företag 

och resultatet skulle bli tunt. Därför genomfördes intervjuerna med sju individer från vår 

bekantskapskrets som arbetade på olika företag, för att kunna få en bredare helhetssyn inom 
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forskningsområdet. Med förståelse för att urvalet inte kan representera all coachning utan 

endast utifrån respondenternas perspektiv. 

Ett bekvämlighetsurval kommer ur individer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman & Bell 2011). Urvalet bedrevs på detta vis, då tidsbristen rådde. De 

tillfrågade var individer kring området Göteborg med erfarenhet av coachning. 

3.3 Utformning av intervjuguide samt datainsamling 

En intervjuguide kan liknas vid en minneslista över de områden som bör tas upp eller vilka 

frågor som ska ställas under intervjutillfället. Det som har stor betydelse för forskaren är att få 

den information om hur de intervjuade upplever sin värld och att intervjuerna är 

anpassningsbara. Formuleringen av frågeställningar ska inte vara så specificerade, det kan 

hindra alternativa idéer och synsätt under insamlingen av data (Bryman & Bell 2011). 

Med utgångspunkt i tidigare forskning utformade vi intervjufrågor som skulle leda oss till mer 

information kring forskningsområdet. Frågorna utformades även för att hålla respondenten 

inom forskningsområdet. Intervjuguiden baserades på frågor gällande vad respondenterna 

ansåg att coachning var, hur det gick till på deras företag samt för-och nackdelar med coachning. 

Genom att vi försökte utesluta ledande frågor, undveks det att leda in respondenten i hur den 

ska ställa sig till svars. Bryman och Bell (2011) skriver att under intervjutillfället kan frågorna 

skilja sig ifrån varandra. De tar upp nio olika kategorier av frågor exempelvis, inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, tystnad samt tolkande frågor.  

Tidigare forskning som använts i studien är vetenskapliga artiklar från Högskolan i Borås 

databas, Business Source Premier samt tidningsartiklar från Högskolan i Borås Mediearkiv. Vi 

använde oss av sökord som coaching, business development, negative coaching, executive 

coaching för att finna vetenskapliga artiklar som var relevanta för vår studie. I mediearkivet 

sökte vi på coachning, nackdelar med coachning, fördelar med coachning och coacha anställda. 

Vi använde även Google för att påträffa fakta utifrån coachningsföretag och fann International 

Coach Federation, som gav en bra definition på vad coachning är. Vi försökte ha en tidsram på 

fem år för att ha så aktuell forskning som möjligt, dock fanns det vetenskapliga artiklar utanför 

den tidsramen som vi ansåg vara intressanta för studien. Genom de olika teorierna skapade vi 

den teoretiska referensramen som gav oss grunden till vår analys och slutsats.   

 

3.4 Genomförande 

Studien startades med att göra en förstudie i vad coachning är och vart det härstammar ifrån. 

Baserat på litteraturgenomgången togs det beslut att genomföra intervjuer med individer från 

olika företag som mottar coachning.  

Urvalet baserades på att vi tog kontakt med de individer i vår bekantskapskrets som vi antog 

hade erfarenhet av coachning i arbetet. Via Google sökte vi på bemanningsföretag och 

eventföretag i Göteborg, då vi av egna erfarenheter antog att det fanns möjlighet att de använder 

sig av coachning. Vi fick även hjälp av en professionell coach som gav namn på företag vi 

kunde kontakta. Återkopplingen uteblev på hälften av de tolv utskickade mailen, där företag 

avböjde på grund av tidsbrist eller att de inte använde sig av coachning på arbetsplatsen. Vi 

valde istället att ta kontakt med de individer som vi redan visste mottog coachning på sin 

arbetsplats. Med hjälp av kontakter fick vi access till sju individer från fem olika företag. De 

som hade gemensam arbetsplats hade olika positioner och mottog därmed olika 
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coachningsnivåer. Grunden till urvalet var att studera utifrån den anställdes perspektiv, då 

tidigare forskning gjorts utifrån ledaren och ytterst få från den anställdes. 

Intervjuerna gjordes på både arbetsplatser och i hemmamiljö hos de individerna. I början av 

intervjuerna användes inledande frågor, ”Hur kommer det sig att ert företag använder sig av 

coachning?”. Uppföljningsfrågor och tystnad var något som användes, där uppföljningsfrågan 

kunde ställas ”Kan du berätta lite mer?” och tystnaden användes för att ge respondenten tid för 

att komplettera med svar. Tolkande frågor var också något som uppkom under intervjuerna där 

det kunde låta ”Menar du att din chef är mindre bra på att coacha än din tidigare chef?”. 

Intervjuerna varade mellan tjugoåtta till fyrtio minuter med var enskild respondent. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av egna mobiltelefoner för att sedan på enkelt sätt föras in i 

datorerna för att sedan transkriberas. Transkriberingen delades upp lika mellan oss, där vi 

transkriberade intervjuerna ingående med varje ord som sagts under intervjun. 

Transkriberingstiden varierade från fyra till sex timmar per intervju. Anteckningarna som 

gjordes under intervjuerna av den observerade skrevs även in i dokumentet. När den insamlade 

empirin gav oss en mättnad så gjordes en teoretisk sökning som kunde komplettera den 

insamlade data vi fått. Den teoretiska sökningen gjordes genom Högskolan i Borås databaser 

Business Source Premier och Mediearkivet, samt Google. Utifrån de kunde vi sedan se samband 

och olikheter mellan teori och empiri, för att komma fram till en slutsats. 

3.5 Bearbetning av material                 

Under bearbetningen av materialet hade vi alla intervjuer framför oss och började gå igenom 

vad som sagts av individerna. Efter sju intervjuer med olika individer ansåg vi att likartade svar 

uppkom samt att svaren kompletterade varandra. Vi upplevde en mättnad, där den ena delen 

innefattar insamlingen av data som inte ger någon ny information (Bryman & Bell 2011). Vi 

började summera vad som hade sagts och vilka likheter och skillnader svaren kunde ge oss. Vi 

använde oss av öppen kodning som innebär att man bryter ner, studerar, jämför och 

kategoriserar data. Där man omvandlar begrepp som därefter grupperas och omformuleras till 

kategorier (Bryman & Bell 2011). Genom kodningen kunde vi sedan få ut olika delar ur 

coachningen utifrån våra svar som vi kunde relatera till tidigare forskning. De olika 

kategorierna blev exempelvis ”Hur är en bra coach” ”Vad innebär coachning” och ”Misslyckad 

coachning”. 

3.6 Etiska överväganden 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de olika etiska ståndpunkter som finns. Dessa ståndpunkter 

brukar innefatta frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  Informationskravet är 

delvis att respondenten har kunskap om undersökningens syfte, samtyckeskravet är att 

respondenterna ska veta om att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta när som helst. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att man behandlar personerna med största 

möjliga konfidentialitet, där ingen annan kan komma åt personliga uppgifter (Bryman & Bell 

2011). 

Vi har därför valt att inte nämna några namn varken på företag eller varken personer i fråga. Vi 

var även noga med att poängtera hur intervjuerna skulle gå till väga och berättade tydligt varför 

vi gjorde denna studie för våra respondenter innan intervjuerna startades. 
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3.7 Trovärdighet, relevans och replikerbarhet 

Bryman och Bell (2011) tar upp två kriterier för kvalitativ forskning, trovärdighet och relevans. 

Trovärdigheten beskrivs utifrån hur pass bra en kvalitativ studie är och relevansen ser till 

studiens bidrag till litteraturen inom ett visst område. Studien är både tillförlitlig och relevant 

då båda var pålästa om forskningsområdet innan intervjuerna genomfördes. Genom vår 

teorigenomgång och förstudie i ämnet anser vi att den har varit betydelsefull genom att vi kunde 

förstå vårt resultat. 

Då vi var två forskare som medverkade under intervjuerna där den ena tog på sig rollen som 

intervjuare och den andra som observatör. Vi valde att den som lämpligast passade som 

intervjuare skulle ha den rollen under hela processen i insamlingen av data. Bryman och Bell 

(2011) hänvisar att den som genomför intervjun med respondenten bör tänka på att lyssna aktivt 

på vad respondenten säger. Intervjuaren ska vara aktiv men inte påträngande, vilket kan vara 

en hårfin balans. Intervjuaren bör även vara lyhörd så att den icke-verbala kommunikationen 

som kan framkomma ses av intervjuaren i form av att respondenten blir nervös eller orolig 

(Bryman & Bell 2011). Genom att båda närvarade under alla sju intervjutillfällena kunde vi 

diskutera om vi hade olika tolkningar av resultatet som samlades in. 

Genom vårt urval som baserades på sju individer med erfarenhet av bli vägledd av coachning i 

arbetet har vi fått en klar och tydlig bild av coachning. Ändamålet har aldrig varit att 

generalisera vårt resultat utan snarare få mer insikt och kunskap kring forskningsområdet, 

utifrån våra sju respondenter.  

I genomförandet presenteras tillvägagångssättet ingående för att läsaren ska kunna förstå hur 

det gått till. Det bidrar även till att studiens replikerbarhet ökar. Bryman och Bell (2011) 

beskriver replikerbarhet som ett kriterium inom forskningssammanhang där forskare kan 

upprepa en studie för att säkerhetsställa resultatet. Vi anser att vår studie är replikerbar, då vi 

utförligt beskriver genomförandet av studien. Avvikelsen av replikerbarhet är de anonyma 

respondenterna.  
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4. Resultat 

 
I detta avsnitt redogör vi resultatet av vår insamlade data. Vi har sammanställt materialet ifrån 

alla respondenternas svar, där vi bland annat undersökt vad coachning är, hur coachning och 

utveckling hänger ihop samt vilka egenskaper som gör att en coach lyckas eller misslyckas.

 

4.1 Vad är coachning 
 
I utlåtandet av varje respondents svar kunde vi se både likheter och olikheter. Var enskild 

respondent skulle beskriva vad coachning innebar för dem. Majoriteten av svaren var av 

liknande karaktär, där ett flertal respondenter ansåg att coachning handlade om att bli sedd samt 

att få hjälp och stöd. Respondenterna hävdade också att coachen i fråga ska få den coachade 

individen att komma fram till sina egna slutsatser, men även kunna få individen att identifiera 

sina egna behov. En respondent påpekade att en coach kan i liknelse ses som en hjälpande hand 

över bron. Coachen hjälper individen att se problem som kan uppkomma, identifierar 

arbetssättet i nuläget och underlättar för förändringar som leder individen framåt i arbetet. I en 

av intervjuerna framkom det att coachning kunde stärka, bygga upp självförtroendet och hjälpa 

individen uppfatta helhetsbilden över den rådande situationen. Respondenten menade att 

coachen kan vara den som samlar ihop helhetsbilden till en boll och ge den till individen. Det 

påpekades att mål anses drivande oavsett om målen sätts upp individuellt eller tillsammans med 

coachen, där coachen genom stöd och trygghet hjälper individen nå målet. En respondent 

definierade coachning som: 

  
“Det är väl att få hjälp att se möjligheter, utvecklingspotential och sådant där som man 

kanske inte själv tänker på… Det är att man går in och tittar på individen och ser vad 

den har för möjligheter att förändras i sin arbetssituation.” 

 

En respondent ansåg att en coach ska komma med tips vid situationer som är främmande eller 

svåra att hantera. Med hjälp av coachning kan individen själv komma fram till hur problemet 

ska lösas på bästa sätt. En respondent ansåg att coachning har med ledarskap att göra, att 

användningen av coachning är för att se de anställdas kapaciteter och ta tillvara på dem.  

 

En annan aspekt var att det krävs högt engagemang från coachen och den coachade individen. 

Trygghet ansågs också vara en av faktorerna som ökade i takt med coachning. När 

respondenterna gav oss svar på vad coachning innebar för dem, ansåg de flesta att det var en 

bra hjälp. Dock påstod ett flertal att coachen inte ska ge svar, utan tillsammans diskutera, där 

den coachade individen kan finna egna lösningar på sitt problem. En av respondenterna såg en 

coach som ett bollplank, hon menade att coachen ska ge stöd och tips i olika situationer inom 

arbetet. Majoriteten belyste även att coachning handlar om att bli sedd och få uppmärksamhet 

för någonting som utförs. I vissa tillfällen fungerade det bättre än andra. En respondent jobbade 

tidigare på en serviceavdelning som hon hanterade bra, visste hur hon skulle tala för att det 

skulle låta trovärdigt även när hon inte riktigt hade full kännedom. Dock var det väldigt sällan 

någon som visade uppskattning för det som genomfördes. Hade hon inte haft annan 

sysselsättning bredvid arbetet så hade hon aldrig stannat på företaget, men tack vare coachning 

från chefen så stannande hon. Respondenten berättade att hon sedan fick byta avdelning där 

ansvarstagandet ökade markant, ju mer ansvar hon fick desto mer coachning fick hon i sitt 

arbete. Vilket medförde att övertid inte sågs som ett problem längre och hon påstod att hennes 
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arbetsinsats ökade till 110 %. Hon kände sig sedd för det hon genomförde, där hennes coach 

noterade hennes ansträngningar. 

 

Coachning innebar för de flesta förändring, resultat, hjälp, stöd och att bli sedd. Att kunna prata 

och diskutera var också en viktig del i den coachande processen samt kunna se vad som behövs 

förbättras och vad som är bra i nuläget.  

 

4. 2 Coachning och dess utvecklingsmöjligheter 
 
De flesta respondenterna ansåg att coachning och utveckling hör ihop, varav en påstod att 

utveckling inte sker utan coachning. Respondenten menade att hans arbete kräver 

kunskapsöverföring från tidigare erfarenheter för att utvecklas, där kunskapsöverföringen kom 

genom coachning. En minoritet påpekade att coachning är ett bra verktyg, men att coachning 

inte sågs som nödvändigt för att kunna utvecklas. De ansåg att med hjälp av coachen utvecklas 

individen snabbare, samt att coachen underlättar när förändringar sker på arbetsplatsen. De 

beskrev att coachen ger stöd som gör att de vågar utvecklas, där hjälp finns att tillgå när 

utvecklingen som ska genomföras är diffus. De beskrev också att coachen hjälper en att stanna 

upp och analysera situationen, där coachen motverkar att individen hamnar i likartade 

beteendemönster. Genom coachning hävdade en respondent att han vågade testa nya saker inom 

områden där kunskap och erfarenhet saknades. Stöd från coachen resulterade i att han tog sig 

ur sin trygghetszon.  

 

Utveckling via coachning relaterades till personlig utveckling hos en av respondenterna. Hon 

ansåg att den personliga utvecklingen kunde leda till utveckling av hela arbetsplatsen. Då hon 

genom coachning blev mer säker i sin arbetsroll, och därmed kunde påverka sina medarbetare 

till utveckling. Utvecklingen bidrar positiv till företaget som får bättre och mer trivsamma 

anställda. Det är en “win-win situation” som en respondent uttryckte sig, som menade att om 

det går bra för företaget brukar relationen mellan chef och anställd vara bra. En annan 

respondent hävdade att coachning är bron mellan arbetsgivare och arbetstagare. Resurser och 

möjligheter från chefen underlättar utvecklingen när det är svårt att ta sina val, han poängterade 

dock att individuell utveckling kan ske utan coachning från en chef. 

 

Enligt en respondent var det svårt att se att coachning och utveckling inte skulle samspela, 

medan en annan ansåg att det inte alls hörde ihop. Den respondent som inte ansåg att coachning 

och utveckling inte hörde ihop fick endast gå utbildningar om hon visade engagemang, men 

chefen coachade inte till någon utveckling. Då respondentens arbetssituation inte ger några 

utvecklingsmöjligheter är det svårt för henne att utvecklas inom just det företaget. 

Respondenten berättade att hon ser utvecklingsmöjligheter hos sina medarbetare, men det är 

inget som tas tillvara på grund av chefens bristande engagemang. Hon beskrev att en av hennes 

medarbetare misskötter sina arbetsuppgifter och trodde att en lösning kunde vara att ta tillvara 

på personens kunskaper och ge individen möjlighet till utveckling. 

 

4. 3 Motivation 
 
En annan respondent beskrev att motivation växte i takt med coachning. Han ansåg att vid 

coachning är det viktigt att identifiera individerna med vilken potential de har och få dem att 

utvecklas, om båda är med på det. Han menade att varje individ ska få möjlighet att utvecklas 

vilket han ansåg skulle motivera individerna att göra sitt bästa på arbetsplatsen. Han underströk 

att det var viktigt att det finns mål att sträva efter, uppnås målen ska belöning ges i form av 

feedback från coachen. En av respondenterna berättade att på deras arbetsplats motiveras de 
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anställda genom att komma på förbättringsmöjligheter. De belönas sedan med pengar som de 

lägger på någon aktivitet som deras avdelning kan göra tillsammans. 

 

4. 4 En bra coach 
 
Respondenterna skulle beskriva karaktärsdrag som framställer en bra coach. Majoriteten 

beskrev en coachs egenskaper som trofast, någon som lyssnar, någon som ser individernas 

potential inom organisationen för att kunna utvecklas. En av respondenterna påstod också att 

livserfarenhet kunde vara positivt för coachen, där personliga egenskaper påverkar om det är 

en bra coach eller inte. Han yttrade sig om att trygghet är viktigt för en ledare där coachen inte 

får vara rädd att förlora sin roll, samt låta olika människor träda fram. Respondenten beskrev 

en coach som någon som arbetar engagerat och helhjärtat med sina medarbetare. Han menade 

att ledarskap handlar om att se sina medarbetare och utveckla de förmågor som är fördelaktiga. 

Att coachen ska finna dem bra egenskaper i varje individ, som sedan sätts samman i en väl 

kombinerad grupp. En annan respondent menade att en bra coach är någon som lyssnar, tar in 

och ställer öppna frågor som leder individen mot att finna sina egna lösningar på problematiska 

situationer. Men även känna tillit till coachen. En tredje ansåg att företaget skulle bli mer 

lönsamt om individernas potential tas tillvara på, där coachen utvecklar potentialen. Medan en 

annan respondent påstod att kunskap och intresse av arbetet är viktigt, att intresse finns av varje 

individs arbetsinsats. En respondent menade att det positiva med en bra coach är någon som 

bekräftar ett bra arbete, hjälper till med att strukturera individens arbete och komma framåt 

genom att stödja. En bra coach beskrevs så här av en respondent: 

 
”Han var mer intresserad av jobbet. Det blev lite mer utveckling på avdelningen. Det 

liksom hände grejer, flyttade sådana jättestora pallställ skulle vi bygga där, och målade 

linjer det var lite mer så här. ” 

 

Hon menade att tidigare coach var mer engagerad i deras arbete. Det gjorde att alla individer 

på företaget utvecklades mer, då den tidigare coachen var mer mån om utveckling och 

kreativitet på arbetsplatsen. 

 

4. 5 Relationen till en coach 
 

Respondenternas relationer till sina coacher var olikartade. En respondent ansåg att samspråket 

mellan en chef och en anställd bör var bra, där de hjälps åt att utvecklas tillsammans. Han 

menade att en chef ska coacha, men anställda ska också kunna ge coachning tillbaka till sin 

chef. Han förklarade att en chef också behöver utvecklas, han ansåg att en stark chef vågar 

omge sig med individer som vågar säga vad de tycker. Negativ feedback från en anställd sågs 

som positivt, då det leder till att chefer inte begår liknande misstag. Dock ansåg han att de 

saknades på hans arbetsplats.   

 

Förtroende betonade en respondent var viktigt för att kunna anförtro sig till sin coach. Hon 

beskrev att i vissa situationer när hon behöver hjälp i arbetet brukar hon vända sig till sin coach. 

En annan beskrev relationen till sin coach som någon hon går till varje månad, där fokus ligger 

på de betydelsefulla delarna i arbetet. Hon framställde sin coach som en vän hon kan lita på. 

“Min coach är någon jag kan säga precis vad jag tycker och tänker till”, beskrev en av 

respondenterna relationen till sin coach. Hon berättade att hon kan säga vad som helst till honom 

utan att han tar illa vid sig. Hon beskrev även sin coach som social, öppen och lätt. Det går emot 

vad en av de andra respondenterna svarade, då hon tyckte relationen var strikt med sin coach. 

En tredje respondent träffade inte sin coach dagligen vilket han gärna gjort för att få mer 
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coachning. Relationen till sin coach beskrev han som bra, då dem har en öppen kommunikation 

och det känns tryggt att ha någon att vända sig till när problematik uppstår på arbetsplatsen.  

 

4. 6 Feedback 
 

Respondenterna påvisade att lärdom kommer ur feedback. Att få veta vad som är bra eller vad 

som kan göras bättre ger chans till utveckling. En respondent tyckte att feedback speglar hur 

andra ser på en. En annan skildrar feedback på följande vis: 

 
”Så det är väldigt viktigt med feedback att kunna ge ärlig feedback och även sådant 

som kan vara lite obekvämt att säga och det är lättare sagt än gjort då. Jaa, alltså 

feedback det är på det sättet som man kan växa lite som människa också tror jag, och 

utvecklas. För om man inte blir påtalad sina brister eller fel som alla har, så är det svårt 

att göra någonting åt dem, för själv kanske man inte alltid ser det.” 

 

En annan respondent belyste att feedback tillrättavisar en i arbetet när individen är på väg åt fel 

riktning. En fjärde respondent beskrev att feedback också hjälper en mot uppsatta mål, men det 

måste finnas en förståelse hos coachen att mål kan vara svåra att nå. Att coachen ger kritisk 

feedback hjälper individen när den strävar mot fel mål. Merparten av respondenterna ansåg att 

återkoppling var betydelsefullt i coachningprocessen, där diskussion hjälper den coachade 

individen att finna lösningar på sina problem. En av respondenterna beskrev att hon fick 

förklara hur hon hade hanterat en situation där coachen hjälpte henne i tänkandet av hur hon 

kunde förbättra sig i situationen. 

 

4. 7 Stöd 
 

Stöd var något som de flesta av respondenterna relaterade till coachning. En respondent fick 

byta avdelning med hjälp av coachningen, där hon fick en högre position. Hon beskrev också 

att arbetet blev mycket roligare och hon försöker hela tiden göra sitt allra bästa. Men det viktiga 

var att någon uppmärksammar det hon åstadkommer på arbetsplatsen. En annan respondent 

ansåg att stödet från coachen kom ifrån feedback, där coachen uppskattade hans jobb. Han 

berättade att coachen hade sagt att den var nöjd och glad för att den hade anställt honom. 

 

4.8 Att lyssna 
                                         
Alla respondenter har påpekat att en bra coach är någon som kan lyssna. En respondent beskrev 

betydelsen av att coachen i fråga tar till sig det den coachade individen säger och gör något bra 

av det.  

 
”Alla behöver ju inte pushas lika mycket, jag behöver inte pushas mycket till exempel 

för jag har så mycket driv i mig ändå. Men mig kanske man hellre behöver hålla tillbaka 

lite. Det kan en coach också göra, för att jag inte ska skena iväg och bara göra massa 

grejer. Det kan ju också vara ett sätt också, att chilla lite liksom. “ 

 

En av respondenterna påpekade att det är viktigt att en coach lyssnar, ställer rätt frågor och kan 

hjälpa en när det uppkommer problem.  

 
“En coach ska ställa frågor som hur kände du dig i den situationen? Vad skulle du 

kunna tänka på för att göra annorlunda nästa gång för att de ska bli bättre, alltså ställa 

ledande frågor. Så att det blir personen i frågan själv som ger svaren men det är hon 

som luskar fram dem genom sina frågor.” 
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·           

Flertalet respondenter påstod att en coach ska vara lyhörd, där den hör och vägleder individen 

i sitt arbete. Det var också viktigt för att kunna se individens behov. En respondent hävdade att 

det var bra med öppna frågor så det ger chans till eget tänkande, det var viktigt för henne att det 

inte togs över. 

 

4. 9 Trygghet 
 

Trygghet är något som alla respondenter tyckte var viktigt på arbetet. En respondent yttrade sig 

om att genom ett ärligt förhållande till coachen så kommer trygghet och tillit automatiskt. Han 

berättade också att en coach kan hjälpa att se möjligheter, utvecklingspotential och liknande 

som individen inte är medveten om. Tryggheten för en annan respondent kom ur att prata med 

en erfaren coach, där diskussioner kan leda till nya tillvägagångssätt. Han menade att det ger 

trygghet nästa gång situationen inträffar. En tredje respondent ansåg att det inte spelar någon 

roll vart coachningen kommer ifrån, det behöver inte alltid komma från någon chef, utan det 

kan komma från andra med. Han menade att coachning kan ges från en yngre kollega, som kan 

öppna upp ens ögon. Han menade att coachning handlar om en tvåvägskommunikation mellan 

två individer, där båda kan coacha varandra. 

 

4. 10 Misslyckad coachning 
 
En respondent berättade att de använder sig av coachning på hans företag, men han ser ingen 

utveckling på arbetsplatsen. Han menade att coachning ska utföras helhjärtat, där coachen sätter 

sig in i individen och ser utvecklingsmöjligheterna den har. Han poängterade att som anställd 

måste man vara öppen för coachning för att kunna motta coachning, det handlar om att vara 

engagerad att jobba mot sina mål. Han tyckte att en coach ska sträva efter att få den anställda 

bli engagerad i den coachning som ges, genom att påvisa att coachningen är positiv för 

individen själv och för företaget. Att chefen förklarar varför de använder sig av coachning och 

vad det kommer bidra till. Respondenten ansåg att företaget endast sätter upp mål som 

symboliska och inte arbetar för att nå dem, att företaget ger löften som de inte kan hålla. Dess 

nonchalans gör att respondenten motivation minskar för att arbeta mot utveckling av företaget. 

Han menade att de anställda inte känner tillit till företaget när de pratar om förändringar och 

mål. Han påstod att de misslyckas med användningen av coachning i och med att det inte vet 

vad de vill få ut av den. Det leder till att han tappar förtroendet för vad coachning innebär från 

sin chef. Han beskrev också en situation där coachning misslyckats, då företaget han jobbar på 

inte reflekterar över de uppsatta målen, utan fortsätter i samma riktning utan förändring. Han 

hävdade att analysering av händelseförloppet gör att företaget ser vilka förändringar som krävs 

för att uppnå målen. Ett exempel var när han blev coachad att söka en tjänst som han själv inte 

trodde han hade behörighet till. Chefen uppmanade honom att söka tjänsten och ingav ett hopp 

om att han skulle få den. Tjänsten blev tillsatt av någon annan och respondenten fick aldrig 

något svar på varför han inte fick tjänsten vilket gjorde honom besviken. Han ansåg att ges det 

inte en förklaring till när saker misslyckas, så minskar motivationen då det inte finns någon 

möjlighet att förändra, för att kunna uppnå det till nästa gång. Respondenten visste inte heller 

att företaget använde sig av coachning, då han aldrig tänkt att det är coachning han får. 

 

En del av respondenterna påpekade att företag med ett smalt synsätt misslyckas oftast med sin 

coachning. De menade att ett smalt synsätt påverkar att se utvecklingsmöjligheter som finns 

inom företaget och därmed begränsar det hela företaget från att utvecklas. Två respondenter tog 

upp att gruppcoachning var mindre bra, dels för att coachen inte går på djupet när den coachar 

dels att den bara ser till gruppens utvecklingsmöjligheter. De menade också att det kan vara 
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svårt att gå på djupet i en grupp där fokus bör ligga på varje individ. En respondent menade att 

om coachningen inte går på djupet blir det svårt att ta coachningsprocessen på allvar. Hon 

påstod även att om coachningen inte utförs fullt ut, blir responsen från individen detsamma. En 

annan respondent påstod att om den coachande chefen inte har fullt mandat att göra förändringar 

bidrar det också till misslyckad coachning. Han ansåg att chefer som inte är trygga i sina roller 

har svårare att fatta beslut utan hjälp från övre chefer, han menade att det påverkar också när de 

ska coacha för förändringar.   

 

En nackdel med coachning enligt en av respondenterna var att ta in en utomstående coach på 

företaget. Hon menade att risken finns att individen tror att coachen ska ha svar på problem 

med en gång, för att individen sedan ska implementera lösningarna på arbetsplatsen. Det hon 

hade erfarenhet av är att coachen måste veta båda sidorna av en situation, ha kännedom om hela 

arbetsplatsen och veta hur arbetssättet är på företaget för att kunna coacha på bästa möjliga sätt. 

Respondenten beskriver ett exempel om hon skulle gå till sin coach och be om lösningen på 

problemet som coachen inte är insatt i, kan det leda till att det inte alls fungerar. Hon ansåg att 

om coachen inte sett situationen från alla håll och försöker ge lösningen på problemet, kan det 

leda till svårigheter. En annan respondent ansåg att tidigare chef var bättre coach än den 

nuvarande, då den tidigare hade börjat på samma nivå som de anställda och sedan jobbat sig till 

chefsposition. Den tidigare chefen hade erfarenhet av deras arbetsuppgifter och kunde på så sätt 

coacha dem på ett bra sätt, till skillnad från nuvarande chef som inte har någon kunskap om vad 

som sker. Hon menade att den nya chef inte engagerar sig i att förstå sina anställdas arbete och 

skjuter gärna över arbetsuppgifter som han själv är osäker på. Respondenten känner att chefen 

inte har någon förståelse över problem som uppstår under arbetsdagen och därigenom inte får 

det stöd som behövs.   
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5. Diskussion och analys 

 
I kommande del går det att utläsa samband mellan resultatet och tidigare forskning om ämnet. 

Det tas upp både negativa och positiva faktorer som påverkar coachningen, såsom coachens 

egenskaper, framgångsrik coachning, feedback samt relationen till en coach.  

 
  

5.1 Coachning i skolmiljö 
 

Bertilsson och Eidevall (2013) presenterade kritik mot coachning inom skola, det anses inte 

tillhöra skolorganisationer, då det är mer personligt samt saknar vetenskaplig förankring. Det 

motstrider vad en respondent sa som arbetar inom skola, hon upplevde att utveckling kommer 

genom coachning. Hennes personliga utveckling påverkar hennes omgivning positivt, hon blir 

starkare i sin roll av coachning och kan därigenom stärka sina medarbetare samt lösa situationer 

i klassen. Enligt Rohlander (1999) så är det unikt att vara coach då man vill hjälpa andra. Det 

krävs inte titeln coach utan det grunden till coachning är att inspirera andra att nå sina mål. 

Människor kommer söka sig till personen med dessa egenskaper, då de inser vilken kunskap 

den bär på och att den har intresset att hjälpa dem framåt i sitt arbete. Personens position i 

hierarkin är oberoende, coachning handlar främst om att hjälpa människor där varje individ har 

olika styrkor (Rohlander 1999). Tanken bakom coachning i skolor var att coacherna skulle 

hjälpa till att utveckla lärarens undervisning och fungera som ett bollplank. Coacherna skulle 

vara stöd så att lärarna kunde utveckla sitt arbetssätt och finna nya sätt i sitt lärande (Svenska 

Dagbladet 2013). Att kritiker anser att coachning inte passar in i skolmiljö motstrids då lärarna 

coachar barnen i lärandet. Optimalt är att ge lärare stöd i sitt coachande genom en egen coach, 

som kan fungera som ett bollplank när situationer uppstår med barnen där den känner att det 

blir problematiskt. Som respondenten själv sa så påverkar hennes personliga utveckling hennes 

omgivning och det är en del av coachning, att utvecklas individuellt. Att coachning inte är 

vetenskapligt förankrat (Svenska Dagbladet 2013) argumenterar emot Neitlich (2013) som 

anser att coachning är en beprövad, vetenskaplig process. Respondentens åsikter är relevanta 

då hon själv arbetar i skolmiljö och har upplevt hur det är att bli coachad. Oavsett om coachning 

är vetenskapligt förankrad eller inte, så ska fokus kanske vara på hur de anställda upplever 

coachning och hur de upplever effekterna av att bli coachade. 

 

5.2 Coachens egenskaper 
 

Om man ser till vad som är en bra coach så konstaterade en av respondenterna att en coach 

besitter olika egenskaper som gör att den kan se individer. Han trodde också att det handlar 

mycket om personliga egenskaper som avgör om det är en bra coach. Det stärks av Hicks och 

McKracken (2009) som tar upp fyra egenskaper som en individ måste besitta för att vara en bra 

coach. Där tankesättet och beteendet hos coachen är avgörande för framgångsrika 

coachningssamtal. Den första egenskap de nämner är att kunna ställa öppna frågor för att 

uppmuntra till personliga uttryck, den andra handlar om att bekräfta. Den tredje är att ha ett 

reflekterat lyssnande där det kontrolleras vad som egentligen menas och den fjärde är att 

summera, där man återger information som blivit kommunicerat. Det finns andra egenskaper 

som tillika påverkar hur bra en coach är och det tas upp som tre olika kategorier; demografisk, 

yrkesmässiga och personliga (Boyce, Jackson & Neal, 2010). Enligt dessa tre forskare så krävs 

det ett fåtal gemensamma egenskaper eller erfarenheter för att en gynnsam relation ska uppnås 

mellan coach och den coachade. Deras hypotes är att ju fler gemensamma faktorer, desto 
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snabbare uppnås en stark och förtroendegivande relation. Det innefattar även hur väl coachen 

kan förstå den coachades sociala och psykologiska konflikter.  

 

5.3 Framgångsrik coachning 
 

En annan respondent ansåg att öppna frågor leder den coachade individen i rätt riktning där de 

hjälper den att komma fram till egen lösning på problemet i fråga. Hui, Sue-Chan och Wood 

(2013) beskriver att den underlättande coachningen innebär att coachen hjälper den coachade 

att individuellt undersöka och analysera uppgiften. Tillvägagångsättet gör att den coachade 

själv kommer fram till de rätta svaren och förbättrar sin kapacitet. Det stödjs av Hicks och 

McKracken (2009) som skriver att ställa öppna frågor öppnar möjligheten för personen att 

undersöka och expandera tänkandet, att tänka utanför ramarna. Rohlander (1999) bekräftar att 

användningen av frågor är betydande vid coachning. Att kunna ställa bra frågor som coach 

grundar i självinsikt och självförtroende. Genom frågor kommer den coachade individen att ta 

lärdom i upptäckandet av nya lösningar i arbetsuppgifterna, där coachen leder den med hjälp 

av frågor genom processen. Coachen söker efter känslor och kunskap för att kunna hjälpa 

individen att nå sina mål på bästa sätt (Rohlander 1999). Hicks och McKracken (2009) antyder 

att det är viktigt att lyssna och reflektera för att kunna ställa bra frågor, men också för att 

coachen bildar en rimlig gissning om vad personen har berättat och reflekterar tillbaka det med 

ett uttalande. Även om det skulle vara fel gissning så blir det i slutändan bra för individen, då 

den kommer uppskatta att coachen anstränger sig och det kommer ge coachen bättre förståelse 

över individens tankar. Ett reflekterat lyssnande innebär snarare att kontrollera än förståelsen 

av vad som menas. Det är tillika en form av bekräftelse för den coachade individen då den får 

uppmärksamhet (Hicks & McKracken 2009). Det ansåg även majoriteten av respondenterna då 

de upplevde att de kan gå till sin coach om det uppstår problem och behöver få stöd. Det tyder 

på att coachen ska ta till sig vad den coachade individen säger och gör något bra av det samt 

uppmärksammar det individen gör. För andra respondenter var det viktigt att coachen var 

lyhörd, lyssnade och vägledde individen i sitt arbete, samt att kunna se individens behov. En 

öppen fråga ger alltid större förståelse än en sluten fråga som ger ett kort och koncist svar. 

Öppna frågor sätter igång tankar, där coachen möter med en motfråga så individen kommer 

längre i sitt tänkande.  

 

5.4 Feedback 
 

Respondenterna hade åsikt om att lärdom kom ur feedback. En av respondenterna menade att 

feedbacken skulle vara ärlig även sådan feedback som kan vara lite obekväm att säga som 

coach, han sa att uppmärksammas inte ens brister och fel, så kan det inte bli någon förbättring 

i arbetet. En annan respondent påpekade att feedback tillrättavisar när en individ arbetar i fel 

riktning. Heen och Stone (2014) skriver att som mottagare av feedback är det bra att känna igen 

vad som händer och lära sig att dra nytta av återkopplingen, på så sätt utvecklas individen. Två 

andra respondenter menade att en bra coach är någon som bekräftar ett bra arbete, hjälper till 

med att strukturera och komma framåt genom hjälp. En coach är någon som arbetar engagerat 

och helhjärtat med sina medarbetare. Han menade att ledarskap handlar om att se sina 

medarbetare och utveckla deras förmågor som är bra, därigenom coachas individerna. Att finna 

de bra egenskaperna och ta det bästa ifrån varje person där coachen sedan sätter samman en bra 

fungerande grupp. Som nämndes i resultatet så anser en del av respondenterna att det är viktigt 

att reflektera över när mål inte nås och ge feedback på det, för att kunna förändra och utvecklas. 

Likt Hui, Sue-Chan och Wood (2013) kommit fram till så påverkas de personliga målen av 

coachens implicita målsättning och avgör i vilken grad målet kommer uppnås, de föreslår att 

använda sig av det för att effektivisera coachningen. Feedback behöver inte alltid vara i positiv 
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anda utan kan vara konstruktiv för att förändring ska kunna ske. En respondent berättade om en 

situation där den konstruktiva feedbacken uteblev. Han fick inte förståelse för vad som gjorts 

fel, vilket resulterade i att han tappade en del av förtroendet för coachen. Hicks och McKracken 

(2009) beskriver att en coach bygger upp en redogörelse och förstärker den öppna utforskningen 

av lösningar genom att bekräfta och stödja den coachade personen under coachningsprocessen. 

Det kan vara i form av komplimanger eller uttalanden som visar uppskattning och förståelse 

samt att det som sägs är sant. Respondentens åsikt samtycks ytterligare av Heen och Stone 

(2014) som anser att återkoppling är en viktig del då det justerar och löser problem. Om 

feedback aldrig ges så kan en individ inte veta om arbetsinsatsen är bra eller mindre bra. 

 

Alla människor behöver bekräftelse på olika sätt och feedback är som sagt ett bra sätt att 

bekräfta en individ och ser vad den gör. Det skapar även motivation att fortsätta göra ett bra 

arbete när det lönar sig. Målsättning som vi tidigare tog upp i resultatet är en faktor som skapar 

motivation hos en individ, men för att motivationen ska bibehålla så behöver den underhållas 

med feedback. Både positivt som negativ, så chansen till förändring finns. Negativ feedback 

måste sägas på ett bra sätt så individen tar till sig det utan att ta det personligt. Feedback är 

endast något som ges för att bidra till utveckling och ska inte ses som något negativt.   

 

5.5 Coachens sätt att summera  
 

En minoritet av respondenterna beskriver att en del av coachens arbete är att den ska hjälpa till 

att ge en översiktsbild över hela situationen. Den ena respondenten säger att coachen hjälper 

till att samla ihop bollen och den andra beskriver processen som en ihop knuten säck. Hicks 

och McKrackens (2009) sista egenskap som coach är att summera, att samla de viktigaste 

nyckelpunkterna i samtalet som varit. Där man återger informationen till individen som gör att 

individen ska få en bättre förståelse över den rådande situationen. Summering ger ut sin rätt när 

det varit svåra situationer, där man som individ inte förstått konsekvenserna av arbetet. 

Summering från coachen ökar förståelsen över situationen hos individen (Hicks & McKracken 

2009). Individen kan på så sätt tillsammans med coachen peka ut vart bristerna befinner sig och 

vad som måste göras för att situationen inte ska uppstå igen. 

 

5.6 Nackdelar med coachning 
 

I utlåtandet av nackdelar med coachning från respondenterna menade en respondent att 

företaget han arbetar på sätter upp mål som symboliska och inte arbetar aktivt för att nå dem, 

där coachen ger löften som inte hålls. Det kan i sin tur leda till att individen inte har stort 

förtroende och tillit till organisationen, som i sin tur minskar motivation och hindrar företaget 

från att utvecklas. Ett annat sätt att misslyckas med coachning är att arbeta utan att reflektera 

kring graden av måluppfyllelse, så arbetssättet inte förändras.  För att kunna förstå hur mål ska 

uppnås krävs analysering av händelseförloppet, annars sker ingen förändring. Rohlander (1999) 

poängterar att återkoppling är en viktig förutsättning i coachning, vilket samtycks av 

respondenterna. Han menar att det ska vara strävan efter att få olika individer att göra bra saker 

och ge feedback på arbetet. Hui, Sue-Chan och Wood (2013) förefaller att användningen av 

coachning kräver att coachen gör en kontinuerlig uppföljning av mål som satts upp för att kunna 

förbättra den coachades prestation. Det resultat som uppnås påverkas av vilken coachning 

individen mottar. Det har visats genom studier att mål påverkar motivationen och att det främjar 

att förändra samt förbättra en individs prestation. Det finns även studier som visat att de 

tilldelade målens inflytande avgör vilket engagemang som individen kommer ha till målen 

(Hui, Sue-Chan & Wood 2013). Coachning är till för att hjälpa individen att utvecklas och om 

det inte sker en reflektion när mål inte uppnås så kan det inte ske en förändring i arbetssättet. 
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Coachen ska även vara ett stöd och om det inte kontinuerligt sker uppföljning av målen, är det 

svårt att agera som det stöd som individen behöver. Det är viktigt att veta varför målen sätts 

upp, att individen visar engagemang för det och tillsammans med coachen hittar ett arbetssätt 

för att kunna uppnå dem. Annars misslyckas syftet med coachningen och utfallet blir att 

coachning uppfattas negativt från individen.  

 

Två respondenter ansåg gruppcoachning är ett exempel på misslyckad coachning, då coachen 

inte går på djupet och därmed blir inte coachningen framgångsrik. Den ena respondenten 

menade att coachning bör vara djupgående vilket gör de lättare att fokusera på varje individ och 

koppla samman deras kapaciteter till effektivitet för företaget. Det stödjer Neitlich (2013) 

genom att lära sig kommunicera på ett bättre sätt, lära sig hur man bygger ett framgångsrikt lag 

och få coachning på varje enskild individs behov.  

 

5.7 Relationens betydelse 
 

Respondenterna beskrev relationerna till sina coacher på olika sätt. En respondent menade att 

samspråket mellan chef och medarbetare är fördelaktigt att ha, där gemensam utveckling kan 

ske. En annan menade å sin sida att förtroende till sin coach är betydelsefullt. “Min coach är 

någon jag kan säga precis vad jag tycker och tänker till” så beskriver en av respondenterna 

relationen till sin coach. Hon beskrev sin coach som social, öppen och lätt. Det går emot vad en 

av de andra respondenterna svarade, då hon tyckte relationen var väldigt strikt med sin coach. 

En fjärde respondent tyckte att det var synd att han inte träffade coachen mer, en daglig kontakt 

önskades av respondenten. Boyce, Jackson och Neal (2010) beskriver relationen till en coach 

som en en-mot-en hjälpande relation, där ömsesidig överenskommelse förbättrar prestationer 

på jobbet och tillfredställelse på arbetsplatsen. Förhållandet mellan coachen och den coachade 

individen är nyckelfaktorn för att uppnå framgångsrik coachning. Den teori stärks av Rohlander 

(1999) som anser att empati och tillit är två centrala delar när coachning sker hos en individ. 

Enligt Rohlander (1999) ska coachen visa respekt för varje individ som coachas, vilket anses 

hör samman med en förtroendegivande relation. Genom att visa respekt så skapas tillit, då vågar 

även den coachade anförtro sig till sin coach när den upplever att åsikter och känslor kommer 

bli respekterade. En respondent ansåg att när coachens inte har kunskap om en situation eller 

arbetsplats, kan det påverka coachningen negativt. Hon gav ett exempel att om problem uppstår 

så kan coachens hjälp inte alltid fungera, då den inte sett situationen från alla håll. Det är alltså 

viktigt att coachen är insatt i hela arbetssituationen för att kunna coacha på bästa sätt. En annan 

respondent säger att tidigare chef hade mer erfarenhet av deras arbetsuppgifter, vilket påverkade 

positivt i hans sätt att coacha. Den nuvarande chefen ansågs inte lika engagerad och sköt gärna 

över arbetsuppgifter på de anställda, där ansvaret egentligen låg hos honom. Det stärks av 

Boyce, Jackson och Neal (2009) som menar att en faktor för en bra coachningsrelation uppstår 

genom trovärdighet från coachens sida. Hänvisning ges till de egenskaper som krävs av en 

coach för att kunna möta behov, men tillika kompetens och erfarenhet. Coachens erfarenhet 

och meriter kan påverka relationen i den grad av förtroende. Det visar att coacher med 

erfarenhet är mer effektiva än de med mindre erfarenhet. Det hävdas att coacher som inte har 

liknande bakgrund som den coachade individen inte kan förstå deras sociala och psykologiska 

konflikter, samt nå djupare nivåer av tillit och samarbete (Boyce, Jackson & Neal 2009).  
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6. Slutsats 

 
I slutsatsen presenteras de olika egenskaperna som är betydelsefulla hos en coach utifrån 

resultatet, samt vad som gör att en coach lyckas eller misslyckas.

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser att en betydelsefull egenskap hos en 

chef som coachar är att den kan se alla individer. Att se olika individer innefattar att lyssna på 

den man coachar, ge feedback men även våga möta den coachade individen. Med det menar vi 

att det är viktigt att chefen hör vad alla individer har att säga, att chefen visar uppskattning för 

individens prestation i form av feedback, samt att våga öppna upp och prata med den coachade 

individen fullt ut.  En del coacher lämpar sig bättre till att ge feedback än andra. Vid feedback 

så underlättar det om coachen är empatisk. Att ha förståelse över hur individen är och på vilket 

sätt feedbacken ska sägas för att mottas på bästa sätt. Feedback måste vara genomtänkt och 

ärligt för att godtas på bästa sätt. Det framkommer också att en chef bör vara säker i sin roll 

samt att kunna se potentialen och behov hos varje individ.  

Att vara sympatisk, lyhörd och engagerad var egenskaper som delvis påpekades under 

intervjutillfällena. Sympatisk innebär att ha förståelse för alla individer inom företaget, för att 

kunna möta alla behov. Att vara lyhörd syftar till att lyssna aktivt vid samtal med den coachade 

individen och att vara uppmärksam på vad som sker på arbetsplatsen, vilket har samhörighet 

med hur insatt en coach är i företaget.  Engagemang är något som vi anser är väldigt avgörande 

i hur en coach går tillväga i sitt arbetssätt mot de anställda. Alla egenskaper samverkar med 

varandra och bildar en symbios av coachningsanda.  

En faktor som framkom för lyckad coachning är att ha kontinuerliga samtal med uppföljning, 

för att ge en förståelse och helhetsbild över den rådande situationen. Samtalen kan innefatta 

diskussion av uppkomna problem, varför målen inte blivit uppnådda samt se den positiva 

utvecklingen. Utifrån resultatet kan vi även se att den personliga utveckling ökar i form av eget 

tänkande och ansvar, där individen stärks som person. Får individen bättre självförtroende så 

blir den säkrare i arbetsrollen och ökar sitt ansvarstagande. Öppna frågor bidrar till diskussion 

som leder till nya tankesätt att se på arbetsuppgifterna och arbetsrollen. För att inte misslyckas 

med coachning ska coachen vara en hjälpande hand som alltid finns där och vara en stödjande 

person för den coachade individen, samt att vägleda individen in på rätt spår i arbetet. När en 

coach saknar vissa egenskaper kan det leda till att misslyckad coachning uppstår som kan 

påverka företaget eller organisationen negativt. Uteblir feedbacken eller uppföljning på arbetet 

kommer inte individens prestation vara lika bra. Uppföljning blir därför en viktig del inom 

coachningen för att kunna utveckla varje individ på rätt sätt vilket kommer påverka hela 

organisationen eller företaget positivt. Feedback och uppföljning skapar tillit och en bättre 

relation mellan den coachade individen och coachen.  

Slutsatsen är att de olika egenskaperna påverkar hur pass bra en coach är, egenskaperna är 

betydelsefulla för lyckad eller misslyckad coachning.  
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7. Metoddiskussion 

 
I kapitel sju analyseras studiens metod och tillvägagångsätt. Det presenteras för- och nackdelar 

med vald metod, urval och genomförande som vi kan se i efterhand. Slutligen framställs varför 

en observation skulle vara vid intresse för studien.  

 
 
7.1 Analys av metod  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden hjälpte oss i kombinationen av teori och insamling av data. 

Studien bygger på respondenternas svar och som stärks av tidigare gjorda forskningsresultat. 

Genom att göra semistrukturerade intervjuer fick vi större förståelse av individernas sociala 

verklighet.  

 

Det var problematiskt att få tillgång till individer som ville medverka för en intervju. Dels 

beroende på tidsbrist från deras sida och dels för att de inte hade erfarenhet av att bli coachade. 

Det var helt enkelt ett bekvämlighetsurval som fick göras, då tidsbristen för uppsatsen rådde. 

Därför valde vi att intervjua individer som var lätta att få tag på, kontakter som vi hade en 

tidigare relation med. Det kan påverka tillförlitligheten då det fanns en möjlighet att 

respondenterna svarade utifrån vad de trodde vi ville höra. Det som kan vara positivt är att de 

vågade öppna upp och svarade ärligt då de kände oss. Om studien skulle genomföras på nytt, 

hade vi gjort ett annorlunda urval av individer. Sökandet av individer skulle gjorts utanför vår 

bekantskapskrets.  

 

Trovärdigheten av studien är tillförlitlig då vi valde att inte begränsa antalet intervjuer, utan 

strävade efter en mättnad.  Som tidigare nämnt uppnåddes det efter sju intervjuer. Vi 

transkriberade intervjuerna för att få förståelse och ökad kunskap, men även för att göra en 

grundlig analys av insamlad data. Vi tror även på en ökad trovärdighet då båda var närvarande 

under alla sju intervjutillfällena och detta gör att två olika tolkningar samlades in under 

tillfällena, där resultatet diskuterades grundligt.   

Trovärdighet hög då valet av vår metod var funktionell med studiens syfte.  Efter genomförande 

av första intervjun ökade kunskap och förståelse kring forskningsområdet. Det tror vi inte skulle 

skett om vi valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod där svaren hade blivit snäva 

med en minskad förståelse över respondentens svar. Under semistrukturerade intervjutillfällena 

fanns det möjlighet att ge förklaring om missförståelse uppstod, samt möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor om svaren uppfattades otillräckliga. En av respondenterna krävde mer 

uppföljningsfrågor då han var försynt och inte utvecklade svaren. De semistrukturerade 

intervjuerna gjorde också att det blev lättare att ställa nästa fråga, då frågorna inte behövde 

komma i samma ordning. Det gjorde att samtalet blev mer avslappnat och naturligt. Vi hade i 

åtanke att rollerna som intervjuare och observatör kunde påverka respondentens svar.  Två av 

intervjuerna gjordes på individernas arbetsplats där den ena respondenten var restriktiv. Vi inser 

nu i efterhand att det var bra med en observatör under alla tillfällen, dock fanns det en negativ 

faktor när intervjuaren i fråga missar en bra uppföljningsfråga som den andra kunde ställt. Fem 

av sju intervjuer gjordes i hemmamiljö, vilket vi tror påverkade att respondenterna kände sig 

mer avspända och vågade öppna upp mer än de två som utfördes på arbetsplatsen. Vi upplevde 

inte att det inte gav någon påverkan på vårt resultat. Efter genomförda intervjuer kände vi att 

förståelsen och kunskapsnivån hade ökat. Det i form av att intervjuerna kunde kodas på ett bra 

sätt där vi kunde koppla samman respondenternas svar med tidigare forskning kring området. 
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Det fanns ett begränsat antal metoder att välja mellan, ett alternativ var att göra observation hos 

ett företag då vi tror att kunskapen kring forskningsområdet hade ökat. Dock hade vi begränsat 

med tid under vår studie, vilket gjorde att en observation inte blev aktuell. 

 

Vi har full förståelse för att de sju individer inte kan generaliseras, då de är ett fåtal intervjuer 

som är genomförda. I urvalet av individer var vi noga med att poängtera att anonymitet var ett 

krav, dock kanske det hade varit mer trovärdigt om individernas arbetsplatser presenterats. 

Arbetsplatserna kan ha påverkat slutsatsen då vi som sagts var externa på arbetsplatsen och 

respondenterna kan ha valt att inte nämna vissa erfarenheter med coachning.  

7.2 Fortsatt forskning 

För vidare forskning inom coachning och dess betydelse är det av intresse att studera individens 

utveckling i mottagandet av coachning. Att studera hur individen påverkas psykologiskt vid 

coachning och hur dess personliga utveckling ser ut. I nuläget har det gjorts en studie i vad 

anställda anser om coachning, men inte hur de påverkas av coachning. Genom att göra en längre 

observation samt genomföra kontinuerligt djupgående intervjuer, skulle det kunna påvisa 

effekterna som kommer ur coachning. Där det är intressant att göra en studie på tankesättet hos 

den coachade individen och dess utveckling på arbetsplatsen, men även kunna framlägga de 

faktorer som påverkar om coachning har stor betydelse för individen i dess utveckling.  
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9. Bilaga 
 

9.1 Intervjuguide 

 

Hur kommer det sig att ert företag använder sig av coachning?  

 

Kan du se några förändringar inom företaget i användningen av coachning? 

            

Vid vilka tillfällen används coachning inom företaget?  

 

Hur går det till?  

 

Vad är coachning för dig?  

 

Berätta en situation när coachning varit aktuellt inom arbetet? 

 

Vad tycker du om coachning generellt?  Varför?  

             

Vad tycker du är fördel/nackdel med användning av coachning?  

 

Når du uppsatta mål med hjälp av coachning? 

 

Hur anser du coachning hänger ihop med utveckling? 

 

Vad anser du om ledare/chefer som använder sig av coachning?  

 

Beskriv din relation till din coach? Vågar du prata om allt?  

Hur får du feedback på ditt arbete? 
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