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Abstract  

Eriksson, L. (2013). Coaching: En kvalitativ studie om coachers uppfattningar av coaching 

och dess betydelse för hälsan. C-uppsats i pedagogik. Akademin för utbildning och ekonomi. 

Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle.  

 

Coaching är ett relativt nytt begrepp som klev in i den akademiska världen på 1990-talet. Vi 

kan idag urskilja konturerna av coachingbegreppet, men det råder fortfarande delade 

meningar kring det huvudsakliga syftet och den metodiska infallsvinkeln. Därför var syftet 

med denna studie att undersöka coachers värderingar och mål med coaching, hur detta 

påverkar arbetssättet, samt vad coachingen anses ha för betydelse för hälsan. Detta för att 

försöka förstå coachingen och dess betydelse och innehåll, för att skapa förutsättningar för 

vidare enighet och förståelse kring begreppet, samt för att utvärdera användningen av 

coaching som metod för att främja friska individer i samhället. Metodvalet föll därmed på 

kvalitativa intervjuer med sju coacher från egna företag. Studien undersökte dessa coachers 

värderingar och mål med coaching, hur de ansåg att detta kunde påverka dem i deras 

arbetssätt, samt hur de värderade coachingens betydelse för en god hälsa. Ur resultatet kunde 

det urskiljas tre huvudkategorier kring coachernas värderingar och mål och dessa handlade 

om vilka centrala mål det fanns med coaching, vad som ansågs vara coachens uppgift samt 

vad som motiverade coacherna i deras arbete. Hur värderingarna och målen påverkade arbetet 

utgjorde en fjärde huvudkategori. Värderingarna och målen påverkade arbetet genom att leda 

till olika egenskaper hos coacherna samt att det resulterade i ett mod att våga utmana på olika 

sätt. Sammanfattningsvis värderades coachingens betydelse för hälsan som hög och det gavs 

flera exempel på hur coachingen kunde förbättra individens hälsa, vilket utgjorde den femte 

och sista huvudkategorin i resultatet.  

Nyckelord: Coaching, coach, klient, värderingar, mål, arbetssätt, hälsa.  
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1 Inledning   

Det var i slutet av 1990-talet som coachingen klev in i den akademiska världen (Gjerde, 2012). 

Många förknippade då begreppet coaching med idrotten, men så småningom spred sig 

begreppet och det började erbjudas kurser och utbildning inom coaching. Det skrevs även 

böcker om metoden som försök till att teoretiskt förankra området. I och med den växande 

coachingen har det skaffats erfarenheter inom området som nu behöver en teorigrund för att 

kunna utforska coachingens olika element. Här står vi idag och kan se konturerna av coaching, 

men det rådet fortfarande delade meningar kring syftet och den metodiska infallsvinkeln (a.a.). 

Där av är coachingen ett relativt outforskat område och därför vill jag med denna 

undersökning försöka förstå coaching, dess betydelse och innehåll, för att skapa 

förutsättningar för vidare enighet och förståelse kring begreppet. Undersökningen studerar 

coachers värderingar och mål med coaching, hur detta påverkar arbetssättet, samt vad 

coachingen anses ha för betydelse för hälsan.  

Förhoppningen är att studiens resultat om coachingen i relation till hälsan ska väcka intresse 

av att använda coaching som metod i hälsointerventioner eller andra insatser för att främja 

befolkningens hälsa. Resultatet kring värderingarnas och målens betydelse för arbetet kan 

vara värdefullt att som coach få ta del av. Detta för att öka möjligheterna för en så god 

coachingmiljö som möjligt samt ett så framgångsrikt arbete med klienterna som möjligt, för 

att öka klienternas chanser till måluppfyllelse och bättre hälsa. 

Denna uppsats är uppbyggd efter den traditionella lineära dispositionen. Detta innebär ett 

upplägg som börjar med en introduktion och en formulering av undersökningens syfte, följt 

av en presentation av metoden, resultatet med analys samt en avslutande diskussion (Backman, 

2008).  

2 Bakgrund 

Nedan presenteras tidigare forskning kring vad coaching är, coaching och värderingar, 

värderingarnas påverkan på arbetssättet samt coaching i förhållande till hälsa. Begreppet 

klienter används genomgående i uppsatsen för att beskriva individen som blir coachad. 

2.1 Vad är coaching? 

För att avgränsa begreppet coaching till hur det används i den här uppsatsen har Gjerdes 

(2012) definition av begreppet använts. Enligt Gjerde (2012) handlar coaching om att 

underlätta klientens process på väg mot måluppfyllelse, prestationsökning, lärande och/eller 

personlig/yrkesmässig utveckling. Det handlar om att vara aktivt lyssnande, ställa öppna 

frågor och inte gå in och handleda eller ge råd åt klienten. Det är denne själv som sitter inne 

på svaren och kommer fram till beslut och handling med hjälp av coachens öppna frågor (a.a.). 

I denna uppsats kommer alltså begreppet coaching att användas enligt denna definition. 

Knight (2011) menar att kommunikationen med en coach ska vara lika öppen som en 

konversation med en betrodd vän. Han menar vidare att coachingen handlar om att coachen 

ställer bra frågor som han eller hon inte vet svaret på – de lyssnar efter svaret (a.a.).  



2 

 

Coaching är alltså en metod där individen som behöver hjälp med någonting, kanske att 

uppfylla ett mål eller utvecklas inom ett område, kommer till en coach för att underlätta denna 

process. Coachen ställer då öppna frågor till sin klient kring problemområdet för att klienten 

ska komma fram till sina svar och därmed få hjälp med vilken väg han eller hon ska gå. 

Vidare kommer det nedan att skrivas om värderingars betydelse för coachingarbetet. 

2.2 Coaching och värderingar  

Collins, Barber, Moore och Laws (2011) skriver om vikten av att som coach omvandla sin 

filosofi till handling. De menar att coachers filosofi, tro och värderingar är centrala delar som 

påverkar klimatet som coacharna skapar och citerar Martens (2004): ”… the development of a 

sound philosophy is the key to successful coaching” (Martens, 2004, citerad i Collins et al., 

2011, s. 21). Med andra ord är det viktigt att vara medveten om sin filosofi och sina 

värderingar som coach. Collins et al. (2011) studie undersöker unga blivande coachers 

filosofier och det resulterar i sju dimensioner bland dessa som de anser viktiga att reflektera 

över som coach för att skapa en så god coachingmiljö som möjligt. Första dimensionen 

handlar om coachingbeteendet, att kunna skapa en rolig lärande miljö, vara flexibel och 

individualiserad samt att behandla alla klienter rättvist. Nästa dimension handlar om att kunna 

definiera framgång vilket innebär att ha en stark positiv attityd för att kunna sätta ord på det 

som sker i samtalen samt förmågan att tillsammans med klienten sätta upp mål som går att 

utvärdera. Tredje dimensionen benämner de utveckling och det är utveckling både hos 

coachen och klienten för det är viktigt att båda parter kan utvecklas under arbetet. Därefter 

kommer dimensionen förväntningar och här är det angeläget att som coach veta vad som 

förväntas av klienten och att kunna förmedla detta till klienten på ett förtroendeingivande sätt. 

Femte dimensionen behandlar området glädje som har visat sig vara en nyckelkomponent för 

att skapa motivation hos klienterna. Efter detta presenteras dimensionen livslärdomar som 

handlar om respekt och att som coach lära sig coachingvärderingar och ansvarsområden. 

Slutligen sista dimensionen relationer vilket är både relationen från coachen till klienten och 

från klienten till coachen (a.a.). Det handlar alltså om att reflektera över dessa dimensioner 

och kunna omvandla det till handling i sitt coachingarbete.  

Hur kan då coachen arbeta med sin filosofi och sina värderingar? Harvey, Cushion och 

Massa-Gonzalez (2010) skriver om metoden TGfU (Teaching Games for Understanding) som 

kan hjälpa coachen att utmana de trygga och vana metoderna och öppna upp för 

självreflektion. TGfU går ut på att som coach själv vara delaktig i lärandet och fokusera på att 

lösa problemen istället för att fokusera på vad som är fel. Metoden utmanar coachernas 

värderingar, tro och dispositioner (a.a.). I Harveys et al. (2010) artikel har de ett 

sportsammanhang som exempel för att beskriva TGfU, men det är samma princip för en 

enskild klient. Det handlar om att som coach ställa frågor om vad som kan bli bättre i något 

sammanhang och att för att utmana lägga till restriktioner till problemet. På det sättet tvingas 

klienten att se på problemet på ett nytt sätt för att undvika det förbjudna området och det leder 

till att klienten, med hjälp av coachens frågor, kan komma fram till nya svar och strategier. 

Coachen får även utveckla bredare pedagogiska kompetenser och får på det sättet hjälp att 

även utveckla sig själv (a.a.). Sammanfattningsvis vill Harvey et al. (2010) med deras studie 
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visa att det som coach är av vikt att arbeta med sina värderingar för att själv utvecklas och 

även hjälpa klienten att utvecklas.  

 

I denna presenterade forskning framgår det alltså att det finns olika dimensioner som är 

relaterade till coachers värderingar och som kan påverka klimatet i coachingsamtalen, 

beroende på hur coacherna värderar de olika dimensionerna. För att arbeta med dessa 

värderingar ges det ett exempel på metoden TGfU som innebär att coachen själv är delaktig i 

lärandet och utmanar sig själv. Detta för att öppna upp för självreflektion som kan hjälpa till i 

arbetet med värderingarna. Efter att ha beskrivit värderingarnas betydelse kommer nu dessa 

att sättas i relation till arbetssättet. 

2.3 Påverkan på arbetssättet    

Harveys et al. (2010) studie visar även att coachernas värderingar har betydelse för 

arbetssättet och påverkar hur arbetet med klienterna blir. Kan coacherna med hjälp av olika 

metoder, till exempel TGfU, reflektera över sina värderingar och vad de tror på, blir arbetet 

med klienterna framgångsrikare. Detta på grund av att coacherna vet vad de står för, blir 

trygga i sin roll och vågar utmana för att hjälpa klienterna framåt och för att klienterna ska få 

nya perspektiv att reflektera kring. Vad coacherna har för värderingar speglar även deras 

arbetssätt i vilka frågor de ställer samt hur utmanande de vågar vara (a.a.).  

Knight (2011) framför även i sin artikel att hur coachen tänker kring coaching påverkar 

framgången i arbetet. Han menar också att coachers sätt att agera växer naturligt fram ur deras 

tro (a.a.). Det betyder alltså att vad coachen tror på och värderar avgör sättet att arbeta. Tror 

coachen på utmaning och utveckling kanske arbetssättet är mer drivet och utmanande och tror 

coachen mer på trygghet och vanor blir kanske arbetssättet mer lugnt och eftertänksamt. Detta 

visar alltså på att värderingar, tankar och tro har en direkt påverkan på coachernas arbetssätt.  

Även Collins et al. (2011) studie visar att värderingar påverkar arbetssättet. Eftersom de 

skriver om vikten att coachers filosofier och värderingar omvandlas till handlingar för att 

skapa en så god coachingmiljö som möjligt, visar det att värderingarna har betydelse för hur 

coacherna arbetar. Hur coachen värderar de sju ovan givna dimensionerna påverkar hur 

arbetet som coach blir. Värderingarna påverkar bland annat samtalsmiljön, klientens och 

coachens utveckling samt relationen mellan coachen och klienten (a.a.). Värderingar kring 

glädje och lärande påverkar till exempel förmågan att skapa en rolig och lärande miljö i 

coachingsamtalen och värderingar kring relationer påverkar hur relationen mellan klient och 

coach blir.   

  

Det kan sammanfattas att forskningen visar att värderingarna utifrån olika aspekter spelar in 

på arbetssättet. Det påverkar bland annat coachernas frågor, deras mod att vara utmanande, 

miljön och relationen mellan coach och klient. Denna studie kommer att undersöka vilka 

värderingar, och även vilka mål, som påverkar coachernas arbetssätt och på vilket sätt det 

påverkar. Nedan kommer det som skrivits om coaching att sättas i relation till hälsobegreppet. 
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2.4 Coaching och hälsa 

Den här uppsatsen utgår ifrån WHO:s definition av hälsa: ”Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(World Health Organization, 1948, WHO definition of Health, stycke 1).  

Dusenbury et al. (2010) studerar coachingens betydelse för att förbättra kvaliteten på 

preventioner och deras undersökning går ut på att ge lärare coaching för att hjälpa dem att 

besluta hur preventionsarbetet ska se ut i skolan och sedan hur detta påverkar eleverna när 

lärarna tillämpar sina beslut på dem. I deras studie handlar det om en drogprevention. Lärarna 

blir bland annat coachade i klassrumshantering, att visa entusiasm och upprätthålla fokus och 

får med hjälp av coachingen verktyg hur de kan förbättra elevernas situation. Resultatet visar 

att coachingen leder till ett bättre arbetssätt både hos lärare och elever men också till att 

elevernas hälsa förbättras då de är villiga att delta i preventionen och arbeta för att förebygga 

droganvändning. Coachingen inspirerar och motiverar till ett preventivt arbete, både hos 

lärare och elever och det leder också till ett mer objektivt förhållningssätt från lärarnas sida 

vilket frambringar djupare reflektion och analys hos eleverna. Författarna menar att coaching, 

till skillnad från vanliga seminarier eller liknande som tillför abstrakt information om 

förebyggande koncept, tillämpas med verkliga inställningar, som att lärarna är med i 

genomförandet av konceptet, vilket leder till att rådgivningen blir mer relevant och 

meningsfull (a.a.). Med andra ord är coaching associerat med ett förändrat arbetssätt som i sin 

tur förbättrar preventionsarbeten vilket påverkar hälsan positivt.  

Vidare behandlar även Gilbert, Gilbert och Morawski (2007) förhållandet mellan coaching 

och hälsa. Deras studie beskriver coachingstrategier som kan vara användbara för att hjälpa 

unga idrottare att hantera stress. Detta gäller inte bara i sportsammanhang utan kan tillämpas i 

all form av coaching. I resultatet framgår det att strategierna bland annat handlar om att som 

coach ha en positiv attityd, uppmuntra positiv kommunikation, betona målsättning, berömma 

prestation och ansträngning, klargöra regler, hålla klienten informerad samt att fokusera på 

kompetenser. Alla dessa strategier har visat sig ha betydelse för att förbättra uppkommen 

stress hos klienter (a.a.). Stressen har med vårt hälsotillstånd att göra och coachingen kan 

alltså hjälpa oss att bemästra denna stress och påverka vår hälsa positivt.  

Shaws et al. (2012) studie undersöker coachingsamtal utifrån den transteoretiska modellen för 

att förbättra motivationen hos klienterna och hjälpa dem att utveckla strategier för att öka den 

fysiska aktiviteten samt att övervinna hinder. Den transteoretiska modellen består av fem 

stadier. Förnekelsestadiet där klienten inte anser att det finns ett förändringsbehov, 

begrundarstadiet där klienten inser att det finns ett behov av förändring, förberedelsestadiet 

där klienten förbereder sig för förändringen, handlingsstadiet där förändringsbeteendet börjar 

visa sig och slutligen underhållsstadiet där förändringsbeteendet är konsekvent. Varje samtal 

är anpassat efter varje individs behov och med hänsyn till var de befinner sig i de olika 

stadierna. I slutet av varje samtal har klienterna skrivna mål för att hjälpa dem att nå sitt stora 

mål. Resultatet visar att klienterna är positiva till dessa coachande hälsosamtal, men att 

metoden inte fungerar på alla. De som inte har viljan går det inte att påverka. Det finns till 

exempel klienter som inte tycker att en ökning av den fysiska aktiviteten är nödvändig på 
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grund av att det skulle utsätta de för en hög risk på grund av sjukdom som enligt dem 

förhindrar fysisk aktivitet. Eller så kunde de känna press eller känna att de redan var 

tillräckligt fysiskt aktiva. Slutsatsen är att de som är redo för en livsstilsförändring och har 

viljan, de blir hjälpta av coaching och värderar metoden värd att använda. Om viljan finns kan 

coachingen bidra till att förbättra varje enskild klients behov av förbättrad hälsa (a.a.). 

 

Coaching har alltså visat sig ha betydelse för människors hälsa. Forskningen visar att 

coachingen kan motivera preventionsarbeten, bemästra stress samt motivera till fysisk 

aktivitet och öka förutsättningarna för att övervinna hinder. 

Slutsats  

Det som framkommer genom tidigare forskning är alltså att värderingar är en viktig aspekt i 

coaching som anses påverka coachingarbetet. Det framgår även att coachingen kan ha en 

betydelse för hälsan. Detta utgör kunskaperna som finns inför denna studie. För att gå vidare 

utifrån detta undersöker denna studie mer konkret vilka värderingar, och även vilka mål, det 

är som kan påverka coachingarbetet samt hur det påverkar. Slutligen undersöks coachingens 

betydelse för hälsan för att få fram ytterligare hälsoaspekter som coachingen kan förbättra.  

3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka coachers värderingar och mål med coaching, hur 

coacherna menar att detta påverkar arbetssättet, samt hur de värderar coachingens betydelse 

för en god hälsa. 

4 Metod  

I detta avsnitt presenteras valet av metoden, urvalsprocessen, förberedelsen av intervjuerna, 

datainsamlingen, databearbetningen samt de etiska ställningstagandena. Metoddelen avslutas 

med en metoddiskussion.  

4.1 Val av metod 

Kvalitativa intervjuer valdes som metod för att göra det möjligt att ta del av variationerna i 

coachernas värderingar och mål med coaching, påverkansaspekterna samt värderingarna av 

coachingens betydelse för hälsan. Trost (2010) menar att om intresset för undersökningen är 

att förstå människors sätt att resonera och urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster 

så är en kvalitativ studie rimlig. Detta var av intresse i denna studie och därför upplevdes det 

inte att det fanns något annat alternativ till metod. En kvantitativ studie med exempelvis 

enkäter är enligt Trost (2010) att föredra när intresset ligger i att kunna säga ett visst antal 

procent av någonting. Detta var inte aktuellt i denna studie, för att ett procentantal inte var 

intressant utifrån undersökningens syfte, och därför lämpade sig intervjuer bättre än enkäter. 

De individuella intervjuerna var delvis strukturerade med frågor (se bilaga 1) för att uppfylla 

syftet med undersökningen, men hölls även öppna för andra frågor för att kunna anpassa 

intervjun efter coachernas individuella infallsvinklar, eftersom deras specifika erfarenheter 

var av betydelse för studien.  
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4.2 Urval 

Ett strategiskt urval genomfördes då en googlesökning på coacher i den aktuella staden 

genomfördes och kontakt togs med alla relevanta träffar som sökningen gav. Det vill säga de 

som arbetade aktivt med coaching inom ett eget företag. Sökorden som användes var ”coacher 

+ den aktuella staden” och ”coach + den aktuella staden”. Detta resulterade i fem coacher som 

alla hade egna företag. En av dessa kunde sedan föreslå ytterligare två coacher genom 

kontakter och kontakt togs med dessa två som också ville delta i studien. Sammanlagt blev det 

alltså sju coacher som deltog i intervjuerna. Valet av urvalsprocess grundade sig i målet att få 

så stor spridning och variation i materialet som möjligt. Detta uppfylldes i och med att 

coachernas olika företag fanns på olika platser i den aktuella staden samt att deras 

coachingarbete handlade om allt ifrån individuella coachingsamtal till samtal i grupp eller om 

utbildning inom coaching.  

4.3 Förberedelse av intervjuerna  

Förberedelserna inför studien gjordes efter Kvale och Brinkmanns (2009) begrepp 

tematisering och planering. I tematiseringen klargjordes undersökningens syfte och 

förkunskap inom ämnet skaffades (a.a.). Detta genom kunskapshämtning av tidigare forskning 

inom ämnet och faktaläsning om coaching. Under tematiseringen förvärvades även kunskap 

om olika intervju- och analystekniker för att avgöra vilka som var lämpligast i sammanhanget 

(a.a.). Även Trost (2010) menar att det är en självklarhet att som intervjuare vara inläst på det 

aktuella ämnesområdet. Därefter gjordes en planering av intervjustudien. En grov 

tidsdimension strukturerades över arbetets gång med planering för när de olika stegen i 

processen bör vara klara. Detta för att få en överblick över hela undersökningen och 

säkerställa att undersökningen blev klar inom tidsramen. Även antalet nödvändiga 

intervjupersoner bestämdes under planeringen. Detta utifrån hur många personer som 

behövdes för att besvara det undersökningen söker svaret på samt med hänsyn till 

tidsaspekten för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Beslutet togs att det krävdes 

mellan fem och tio intervjupersoner för att en jämförelse skulle vara möjlig och att resultatet 

skulle vara givande. Detta kunde svara på syftet och skulle vara tidsmässigt genomförbart. 

Det utvecklades en intervjuguide till undersökningen med frågor att ställa under intervjun 

med utgångspunkt från undersökningens syfte, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan 

vara lämpligt att göra. Själva grunden i intervjuguiden till denna undersökning var likadan vid 

alla intervjuer, sedan anpassades frågorna efter varje specifik intervjusituation för att lämpa 

sig till situationen. Intervjufrågorna utformades efter det undersökningen ville söka svar på 

och var anpassade till intervjupersonernas vardagsspråk. Frågorna var öppna och inleddes 

med frågeställningarna hur, var, vad och när vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

framkallar spontana beskrivningar från intervjupersonerna samt att dessa är bättre än 

frågeställningen ”varför”, som kan skapa minnen av muntliga läxförhör eller leda till 

försvarsställning. Slutna frågor användes emellanåt för att hela tiden klargöra innebörden av 

svaren, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är viktigt att göra för att kategorierna som 

kommer att användas ska bli så korrekta som möjligt vilket ger forskaren en säkrare grund för 

analysen. 
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4.4 Datainsamling  

Urvalsgruppen blev kontaktad via mail (se bilaga 2) där undersökningens syfte och metod 

presenterades. Även de etiska rättigheterna klargjordes, det vill säga att deltagandet var helt 

frivilligt, ett deltagande kunde alltid avbrytas samt att allt deltagande behandlades 

konfidentiellt. Intervjutid och plats bestämdes sedan via mail och de coacher som inte 

besvarade mailet blev uppringda och intervjutid och plats bestämdes via telefon. Alla 

intervjuer ägde rum på respektive coachs arbetsplats och varade mellan 20-40 minuter. Varje 

intervju spelades in efter samtycke från respektive coach, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) minskar risken för att avbryta det fria samtalsflödet med distraherande anteckningar. 

Ljudinspelningarna fångar även de exakta formuleringarna vilket gör att intervjuaren kan 

koncentrera sig på samtalsämnet och inte själv behöver minnas de exakta formuleringarna 

(a.a.). Till Trosts (2010) givna fördelar med ljudinspelningar hör att det möjliggör lyssnande 

till tonfall och ordval upprepande gånger samt att intervjuaren kan lyssna på sig själv och lära 

sig av sina misstag och vad som gjordes bra under intervjun. Enligt Backman (2008) är 

inspelningarna även en förutsättning för att kunna genomföra analys och tolkningar av varje 

intervju. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är de första minuterna av intervjun avgörande och därför 

är det viktigt att intervjuaren skapar en god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, visa 

intresse, förståelse och respekt samt att vara tydlig med det han eller hon vill veta. Dessa 

aspekter togs det hänsyn till genom en tydlig förklaring till undersökningens syfte, 

intervjuernas upplägg samt ett genomgående aktivt lyssnande till det intervjupersonerna hade 

att berätta, vilket visade på intresse, förståelse och respekt. Trost (2010) skriver att en intervju 

aldrig ska börja med allmänna frågor utan de ska vara specifika för att undvika förvirring och 

oförståelse. Därför öppnades denna undersöknings intervjuer med specifika frågor om hur 

länge coacherna arbetat med coaching samt hur det kom sig att de började med det. Vidare 

ställdes det en fråga i taget och det undveks negationer, vilket Trost (2010) rekommenderar.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är lämpligt med en avrundning av intervjun för att 

bemöta eventuell spänning eller oro från intervjupersonerna samt att klargöra eventuella 

frågor. För att infria detta avslutades varje intervju med frågan om det fanns något mer som 

intervjupersonen ville ta upp eller undrade över. För att pröva intervjupersonernas 

uppfattningar under intervjun ställdes olika typer av frågor, främst specificerade frågor som 

”hur märker du att…”, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan ge mer precisa 

beskrivningar och uppfattningar. Det användes även direkta frågor som ”vad är hälsa för 

dig?”, detta för att introducera till ett ämne och därigenom fånga uppfattningar (a.a.). Dessa 

frågor varvades med uppföljningsfrågor och tystnad. Intervjuerna upplevdes lyckade då 

informativ och användbar data samlades in från varje intervju och ingenting störde 

intervjusituationen. Det var en lugn och avslappnad miljö som ibland snarare hade karaktär av 

ett samtal istället för en intervju, vilket var positivt då det var ett resultat på ömsidig respekt 

mellan coach och intervjuare och de upplevde att de var på samma nivå. Det kan tänkas att de 

i och med yrket de har, är vana att prata och samtala med folk och därmed kändes detta inte 

alltför främmande. 
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4.5 Databearbetning  

Varje intervju transkriberades vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär en 

transformering från en form till en annan, det vill säga översättningar från ett muntligt språk 

till ett skrivet språk. Förutsättningarna är att materialet verkligen har spelats in och att 

inspelningarna är hörbara (a.a.). Studiens alla intervjuer spelades in samt var hörbara och 

kunde därför transkriberas. Detta skedde genom avlyssning av varje intervju med en samtidig 

översättning av det muntliga till en skriftlig dokumentation i programvaran Microsoft Office 

Word 2007. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) behöver forskaren ställa sig frågan hur 

detaljerade utskrifterna ska vara och denna fråga kan besvaras med avsikten för utskriften. 

Avsikten med denna studies utskrift var att analysera materialet och genom kodning skapa 

kategorier och därför ansågs inte exakta utskriftsformer med detaljerade pauser, stakanden 

eller överlappningar relevanta för studiens syfte. En fördel enligt Trost (2010) är att endast en 

person har genomfört alla intervjuer vilket gör minnet till god hjälp för utskrifterna då det inte 

behöver jämföras eller klargöras med någon annan. Som ensam intervjuare kan intervjuaren 

sitt material (a.a.). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar kodning om att hitta nyckelord i 

intervjupersonernas svar för att underlätta senare identifiering av ett uttalande och de menar 

att det finns två typer av kodningar där den ena är en datastyrd kodning. Det innebär att 

forskaren startar utan förutbestämda koder och utvecklar koderna genom tolkning av 

materialet (a.a.). Denna typ av kodning har använts i den här studien och det söktes alltså i ett 

första steg efter nyckelord. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2009) att målet sedan är att 

utveckla kategorier utifrån dessa kodningar. Kategorierna ger en överblick av utskrifterna och 

möjliggör jämförelser av resultatet (a.a.). De identifierade kodningarna i denna undersökning 

bildade därmed kategorier i ett andra steg. De huvudområden som coacherna pratade om 

under intervjuerna bildade huvudkategorier och dessa kategoriers varierande innehåll skapade 

olika dimensioner av underkategorier. Dessa analysmetoder har alltså använts för att hitta 

variationerna i svaren och för att kunna jämföra dessa med varandra. Eftersom kategorierna 

utformades efter deras variationsrika innehåll fanns alla undersökningspersoner i flera 

kategorier.  

4.6 Etiska ställningstaganden  

Undersökningen har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De 

berörda av forskningen, det vill säga de sju intervjupersonerna, informerades i missivbrevet 

om undersökningens syfte, villkor för deras deltagande, att deltagandet var frivilligt och att de 

alltid hade rätt att avbryta sin medverkan. Detta för att tillgodose informationskravet (a.a.). 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan (a.a.) och alla undersökningsdeltagares samtycke inhämtades innan 

intervjuerna började. Även deltagarnas samtyckte till användning av inspelare under 

intervjuerna inhämtades.  

Alla uppgifter från intervjuerna har behandlats med största möjliga konfidentialitet, inga 

personuppgifter har redovisats och dessa har även förvarats så att obehöriga inte kan ta del av 
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dem. Deltagarna blev även informerade om att deras deltagande kommer att behandlas 

anonymt, detta för att tillgodose konfidentialitetskravet (a.a.). Kvale och Brinkmann (2009) 

rekommenderar att innehållet från inspelningsbanden raderas när de inte längre behövs för att 

värna om konfidentialiteten, och detta tillfredsställdes i undersökningen. Slutligen 

informerades deltagarna, i enlighet med nyttjandekravet, om att det insamlade materialet 

endast kommer att användas till detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det gavs 

även information om var deltagarna kan ta del av den färdiga uppsatsen, vilket är en 

rekommendation från Vetenskapsrådet (2002). 

4.7 Metoddiskussion  

Intervjuerna och resultatet kan ha påverkats av mitt eget intresse och min tidigare kunskap 

inom området coaching, att jag kan ha tolkat data på ett sätt som är till fördel för min 

undersökning. För att minimera den risken försökte jag ha ett kritiskt förhållningssätt genom 

att hela tiden vara frågande under intervjuerna för att klargöra eventuella frågetecken. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att denna kunskap och detta intresse samtidigt är nödvändigt för 

att kunna förnimma innebörden av ett svar bland alla möjliga innebörder som öppnar sig efter 

ett svar. Eftersom coaching går ut på att lägga egna tankar och åsikter åt sidan, för att 

klienterna ska ha allt fokus och vara den som bestämmer (Gjerde, 2012), var jag påläst om 

detta och hade då större förutsättningar till att själv tillämpa detta förhållningssätt. Vidare 

skedde alla intervjuer i enskilda rum med endast intervjuare och undersökningsperson 

närvarande, för att eliminera risken för att obehöriga kunde påverka situationen. Det 

minimerade även risken för upplevd stress eller oro från undersökningspersonerna, då andra 

inte kunde höra deras samtal och de kunde vara koncentrerade på intervjun och inte på 

någonting runtomkring.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det i kvalitativa studier en giltighetskontroll under 

kunskapsproduktionens alla stadier, och alltså inte enbart som en kontroll i slutet av 

produktionslinjen. Giltigheten finns från tematiseringen och planeringen samt alla 

nästkommande steg fram till rapporteringen. Det handlar om att de olika stadierna ständigt har 

förankring till undersökningens syfte och ämne samt har en tydlig och logisk koppling till det 

som ska undersökas (a.a.). I denna studie har alla stadier genomförts med hänsyn till syftet 

och redovisningen har innehållit det som studien var avsedd att undersöka. Jag anser att det i 

denna studie var angeläget med kreativitet och variationsrikedom då jag ville fånga 

variationer i svaren för att kunna göra en jämförelse mellan dessa. Eftersom intervjuerna 

endast skedde utifrån min intervjustil skapades samma förutsättningar för detta under alla 

intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna kreativitet och variationsrikedom 

kan motverkas om en för stark tonvikt läggs på tillförlitligheten.  

Angående om intervjuresultatet kan bero på att frågorna har varit ledande, tror jag att detta 

istället kan ha ökat tillförlitligheten. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan de ledande 

frågorna pröva tillförlitligheten i undersökningspersonernas svar och verifiera intervjuarens 

tolkningar. Därmed kan det lämpa sig väl i kvalitativa forskningar (a.a.). Jag menar att det blir 

svårt att genomföra en studie helt utan ledande frågor, det skulle innebära avsaknad av 

kunskap inom ämnet och detta kan istället resultera i svar som inte har relevans för 
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undersökningens syfte. Det kan även i andra undersökningsformer som enkäter förekomma 

begränsade svar som ”ja” eller ”nej”, vilket utesluter möjligheter för argumentation i frågan 

och kan därmed bli ett påverkat svar (a.a.). ”Det avgörande är inte om intervjufrågorna ska 

vara ledande eller inte ledande, utan vart de leder, om de kommer att leda till ny, vederhäftig 

och värdefull kunskap” (a.a., s. 189). Denna undersöknings frågor ledde intervjuerna framåt 

och resulterade i kunskap kring undersökningens syfte. 

5 Resultat 

Nedan redovisas resultatet av studien i form av huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier. Huvudkategorierna urskiljs genom deras innehåll och varierar i fråga om 

centrala mål, coachens uppgift, coachens drivkraft, påverkningen på arbetssättet samt 

coachingens betydelse för hälsan. Underkategorierna beskriver olika dimensioner av 

respektive huvudkategori. Citat från undersökningspersonerna presenteras med fingerade 

namn för att värna om konfidentialiteten. Resultatdelen avslutas med en tabell där det 

presenteras en sammanfattning av alla huvudkategorier med respektive underkategori samt 

vilka skillnader och likheter det finns mellan varje kategori (se tabell 1).  

5.1 Centrala mål med coaching 

De centrala målen med coaching beskrivs på olika sätt, vilket gör att de delvis skiljer sig åt. 

Variationerna skildras genom att målen innebär yttre påverkan på klienten, genom målet att 

uppnå förändring och måluppfyllelse, respektive inre påverkan genom målet att uppnå 

personlig utveckling samt nya insikter och perspektiv. De inre påverkningarna skiljer sig även 

åt genom att personlig utveckling handlar om vem klienten är som individ och nya insikter 

och perspektiv handlar om vad klienten behöver lära sig. 

5.1.1 Förändring och måluppfyllelse  

Ett centralt mål med coaching som kan urskiljas är att uppnå en förändring och ta sig till ett 

mål. Förändringen kan uppnås genom att coachen får klienten att tänka större och våga 

utmana det som känns främmande eller otäckt. 

Lisa: 

… att få människor att kanske tänka större än det de själva kan göra. Att utmana, stötta dem, att ställa 

frågor som ibland är obekväma för att de på något sätt ska få tillgång till sina egna svar. 

Här framkommer det att alla svaren på klientens problem eller frågor finns inom honom eller 

henne själv, det behövs endast rätt frågor och utmaning varvat med stöttning för att svaren ska 

finnas. 

Peter: 

… alltså det handlar om att man vill uppnå någonting eller förändra någonting och vägen dit, hur bär 

jag mig åt för att ta mig dit.  
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Detta visar att klienten kan veta vart han eller hon är på väg, men inte vilken väg som leder dit. 

Här kommer coachingen in och kan hjälpa till att visa vägen. 

Målen handlar om klientens mål, det är dessa som är av betydelse och som coacherna vill 

uppnå tillsammans med sin klient.  

Gunilla: 

Att de ska gå härifrån och ha uppnått det de vill. 

Patrik: 

… jag vill hjälpa den här personen att uppnå sitt mål.  

Dessa två visar att det är klientens mål som är i fokus och som både coach och klient strävar 

efter att uppnå. 

Sammanfattning  

Förändring och måluppfyllelse handlar alltså om att genom frågor hitta till klientens inre där 

svaren finns och genom svaren förstå vart klienten vill nå, för att försöka visa hur vägen dit 

kan se ut, hela tiden med klientens mål i fokus. Detta resulterar i en förändring i klientens 

situation och att förhoppningsvis målen uppnås. 

5.1.2 Personlig utveckling 

En annan dimension anses vara att klienten ska uppnå en personlig utveckling och bli mer av 

sig själv. Klienten ska genom coachens stöttning utveckla sin personlighet och få hjälp att 

fatta de rätta besluten för att leva sitt eget liv och inte någon annans.  

Siv: 

… personlig utveckling, om man tittat på ordet så är det ju att utveckla sin personlighet. Det är ju inte 

personlighetsförändring, man ska inte bli någonting utan man ska bli mer av den man är.

      

 … jag vill inte att man ska leva någon annans liv, jag vill att man ska leva sitt eget liv, det blir bäst för 

alla. 

Det första citatet visar att det är viktigt att vara medveten om att coaching inte formar en ny 

person, utan hjälper till att forma mer av den personen som redan finns. Detta hänger ihop 

med det andra citatet, att klienten ska bli mer av sig själv för att leva sitt eget liv och inte 

någon annans liv. Skulle coachingen innebära en personlighetsförändring som inte 

överensstämmer med individens vilja att leva sitt liv, så blir det att någon annans liv levs.  

Den personliga utvecklingen innefattar också självtrygghet, att klienten ska få hjälp att arbeta 

med och stärka sin självtrygghet. 

Maria: 

… det är egentligen att hjälpa människor att ta de små stegen de behöver. Bli självtrygga. Jag tror att 

alla har hotsjälvkänsla, det finns inte på kartan att människor inte har, det är bara det att det har blivit 
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skit i vägen, det har dumpats en massa skräp. Vi föds ju med kanonsjälvkänsla så den finns ju där under 

och vi får krafsa och hålla på och leta och ta bort lite skräp och såhär. Så det blir liksom transparant och 

glaset blir klart. 

Detta tyder på att alla människor någonstans har en stark självkänsla, men de kan på grund av 

olika anledningar ha förlorat den. Därför kan coachingen hjälpa till att finna självkänslan igen, 

genom att gräva efter den med utmanande frågor. Sedan blir följden att människor blir mer 

självtrygga för att de blir mer starka i sig själva. 

Sammanfattning  

Personlig utveckling handlar alltså om att coachingen bidrar till att klienten kan bli mer av sig 

själv, genom att exempelvis självkänslan kan stärkas, vilket resulterar i en självtrygghet och 

att klienten lever sitt eget liv.   

5.1.3 Öka medvetenheten och insikten samt skapa förutsättningar för nya perspektiv 

Ytterligare en dimension är att öka klienternas medvetenhet och insikt samt att ge dem 

förutsättningar för nya perspektiv. När nya perspektiv är funna och insikten och 

medvetenheten har ökat om situationen, handlar det om att ta nästa steg i riktning mot målet. 

Därför handlar det även om att få klienten att våga, att våga ta nästa steg för att prova de nya 

insikterna och perspektiven.  

Stefan: 

Coaching är för mig ett sätt att öka medvetenheten och insikten om saker och ting och att få perspektiv 

på saker och ting. 

Ett mål är alltså att uppnå ett nytt synsätt och lära sig något nytt och coaching upplevs därför 

som ett lärande arbete.  

Gunilla: 

… om man gör som man alltid har gjort så blir det ju ingen skillnad. Man behöver våga ta ett steg till. 

Man måste våga misslyckas för att lyckas.  

Här framkommer vikten av att även våga misslyckas i sitt arbete med sig själv. Det går inte att 

ständigt lyckas, utan ibland krävs ett misslyckande så att en framgång ska få chans att infinna 

sig. Citatet visar också att det inte går att fortsätta som vanligt om önskan är att en förändring 

ska uppstå. För att uppnå en skillnad krävs en förändring i beteendet. 

Sammanfattning  

Att öka medvetenheten och insikten samt skapa förutsättningar för nya perspektiv handlar 

alltså om att det behövs ett nytt synsätt, någon form av förändring samt ny kunskap. Till detta 

adderas det ett mod för att våga pröva dessa nya insikter för att tillslut finna det som gör att 

klienten lyckas med det han eller hon vill.   

Centrala mål med coaching – slutsats   

Variationen mellan dessa tre kan beskrivas som att det första centrala målet handlar om yttre 

påverkan, hur klienternas situation och handlingar påverkas i och med coachingen. De två 



13 

 

andra centrala målen innefattar mer inre påverkan där klienten själv ska utvecklas och hans 

eller hennes eget inre, tankar och känslor spelar in. Skillnaderna mellan kategorierna med inre 

påverkan är att det andra målet handlar om vem individen är och det tredje målet om vad 

individen behöver lära sig. Dessa mål kan skildras som beroende av varandra. För att målet 

om förändring och måluppfyllelse ska infrias behöver klienten arbeta med sig själv som 

person och få tillgång till nya perspektiv för att öka sin medvetenhet och insikt. Omvänt blir 

det detsamma, för att medvetenheten och insikten ska öka, som ger tillgång till nya perspektiv, 

måste det ske en förändring av något slag. Det är skilda mål som ändå påverkar och är 

beroende av varandra. Därför kan det gemensamma samtidigt vara att alla tre målen handlar 

om att klienten på något plan ska förändras och uppnå någonting nytt, förhoppningsvis både 

med sig själv som person och med sina handlingar.  

5.2 Coachens uppgift  

Vad som anses vara coachens uppgift skiljer sig en del och har främst att göra med vad det 

kräver av coachen. Det varierar kring egenskaper, genom uppgiften att vara stödjande, 

färdigheter, genom uppgiften att vara en vägvisare med utvecklande frågor samt förmåga att 

känna empati, genom uppgiften att ta klientens perspektiv.  

5.2.1 Vara stödjande  

En uppgift som en coach anses ha är att vara stödjande för klienten i dennes arbete och 

utveckling. Stödet ska fungera som hjälp till självhjälp, att klienten, men hjälp av coachens 

stöd, ska kunna motivera sig själv till förändring och handling. 

Maria: 

… det är ett sätt att stötta en annan människa att… stötta sig själv egentligen.  

Att vara stödjande innebär alltså att det egentligen inte är coachen som stöttar själva arbetet, 

det gör klienten själv. Coachen stöttar klienten till att hitta det som kan stötta denne själv. 

5.2.2 Vägvisare med utvecklande frågor 

En coach ska enligt denna kategori vara en vägvisare, utan att bestämma. Coachen hjälper 

klienten att själv inse vilka vägval som finns, genom utvecklande och öppna frågor. Sedan är 

det upp till klienten att välja vilken väg som ska tas. 

Gunilla: 

Just det här att, jag ska inte tala om för den här personen vad den ska göra. Jag ska bara vara en spegel 

där den bollar med sig själv i princip. 

Coachen ska alltså fungera som en spegel där klienten kan se sig själv. Det visar att klienten 

genom coachen får tillgång till sitt eget beteende och detta leder till att klienten kan se sig 

själv i ett nytt perspektiv, vilket resulterar i att en reflektion kring en förändring av beteendet 

är möjlig. 

Patrik: 
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… att vägleda den här personen, men inte bestämma över… den coaching jag lärde mig det var liksom 

att jag bestämmer ingenting åt den här personen, jag vägleder via frågor. 

Detta visar också på att det är viktigt att inte ta över och bestämma, det är upp till klienten att 

välja vilket väg som ska tas. 

Det framkommer även att ju mindre coachen kan om coachingämnet, desto bättre blir de 

utvecklande och öppna frågorna. Då kan inte coachen ställa ledande frågor för att medvetet 

eller omedvetet styra klienten i dennes svar. Frågorna blir öppna på grund av okunskapen, 

vilket leder till klientens ärliga och äkta svar som finns på insidan.  

Gunilla:  

… vad som är roligt med coaching är att ju mindre jag kan om det jag ska coacha i desto bättre blir det 

ju. Därför att kan jag en massa frågor, kan jag en massa saker, då blir det att jag ställer ledande frågor, 

att jag styr in dem dit jag vill att de ska gå och så vidare. Kan jag ingenting så måste jag ju fråga mig 

fram och personen i fråga har ju svaren, alltid. 

Detta tyder på att det ibland kan vara svårt att hålla distans till klientens val, att till exempel 

tidigare kunskap kan leda in klienten på en önskad väg. Då blir vägvalet påverkat av coachen, 

vilket inte anses som en uppgift coachen ska ha. Därför kan okunskap vara en fördel i detta 

sammanhang. 

Sammanfattning 

Att vara en vägvisare med utvecklande frågor innebär alltså att fungera som en spegel där 

klienten får tillgång till sitt eget beteende samt att inte ta över för att det är klienten som ska 

fatta besluten. Det kan vara svårt att hålla den distansen som krävs för att som coach inte ta 

över och då handlar det om att hela tiden fokusera på att det är klienten som bestämmer och 

som coach istället ägna uppmärksamheten åt de utvecklande frågorna. 

5.2.3 Att ta klientens perspektiv   

Ytterligare en dimension av coachens uppgift är att som coach inneha en förmåga att lägga 

egna föreställningar, sanningar och kunskaper åt sidan. Detta för att det ska vara fokus på 

klienten och därmed upprätthållas ett klientfokus, men även för att kunna möta klienten där 

just denne befinner sig. 

Lisa: 

… att verkligen fokusera på individen och där den befinner sig.  

Det handlar inte om någon annan, endast klienten som sitter i den andra stolen i samtalet. 

Siv: 

… det handlar framför allt om att möta människor där de är… det är så lätt att ta sina egna sanningar, 

kunskaper eller kompetenser för given… för att jag ska kunna möta den här personen där den är 

behöver jag ställa frågor för att få veta var befinner sig den här personen, vad är det som har lett fram 

till att du sitter här? 
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Citatet framhäver att normer och förutfattade meningar måste läggas åt sidan. Varje klient har 

en individuell resa som har lett dem till coachingsamtalet och det är denna resa coachen 

behöver fånga och förstå för att kunna hjälpa klienten där denne står i nuläget. 

Sammanfattning  

Att ta klientens perspektiv handlar alltså om att vara medveten om att varje enskild klient har 

en personlig resa som fört dem till coachingsamtalet, vilket innebär att normer och 

förutfattade meningar behöver elimineras. Detta för att det ska vara fokus på varje individuell 

klient utifrån där denne befinner sig, vilket är unikt för alla. 

Coachens uppgift – slutsats   

Variationen mellan dessa uppgifter är att de ställer olika krav på coachen. Att vara stödjande 

kan ses som en egenskap en coach behöver besitta för att, enligt dessa coacher, kunna utföra 

ett framgångsrikt coachingarbete. Att vara en vägvisare och bemästra utvecklande frågor kan 

beskrivas som en färdighet som uppfyller coachingens metodik. Det är det coachingen går ut 

på och därför kan det anses vara en färdighet som coacher får utbildning inom. Den sista 

uppgiften som handlar om att ta klientens perspektiv kan ses som en uppgift som handlar om 

empati, att förstå klienten för att kunna hjälpa denne där han eller hon befinner sig. Det 

gemensamma handlar om klientens välmående. Coachen ska vara stödjande för att hjälpa 

klienten, vara en vägvisare och ställa frågor för att hjälpa klienten framåt samt fokusera på 

klienten för att det är denne det handlar om. Alla tre dimensioner har betydelse för klienten på 

olika sätt. Utan stöd kan klienten uppleva övergivenhet, utan frågorna förs inte klientens 

utveckling och arbete framåt och utan ett klientfokus handlar det inte längre om individen 

som kommer för att få coaching. 

5.3 Motiv: Vad driver coachen?  

Resultatet av studien kan urskilja olika drivkrafter som coachernas värderingar och arbete 

påverkas av. Det som skiljer dessa driv åt är vilket perspektiv de har, om det är klientens eller 

coachens perspektiv. Utifrån coachens perspektiv utgörs drivkraften av en personlig 

nyfikenhet för andra och utifrån klientens perspektiv handlar det om klientens hälsa och 

klientens behov av utmaning. Dessa klientperspektiv skiljer sig åt genom att det första skildrar 

viljan att förbättra positiva tillstånd hos klienten och det andra skildrar viljan att uppfylla ett 

behov hos klienten.  

5.3.1 Personlig nyfikenhet för andra 

Ett driv handlar om nyfikenhet för andra människor. Att coachen inte förutsätter att svaren 

finns inom honom eller henne, utan är nyfiken på att finna svaren hos klienten.  

Lisa: 

… alltså jag drivs väldigt mycket av nyfikenhet. Jag är nyfiken och det tycker jag är en bra egenskap 

när det gäller att coacha. För att, jag utgår inte ifrån att jag har svaren utan jag ställer frågorna så att jag 

får personens svar… jag tycker att det är spännande att få reda på hur andra människor tänker, för 

ibland kan det ju vara väldigt långt utifrån hur jag tänker, så att då tycker jag att det är en bra 

utgångspunkt att jobba ifrån.  
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Det kan alltså handla om en drivkraft som bottnar i det egna jaget och i egna intressen. Att det 

finns en vilja att få reda på hur andra människor tänker för att kanske själv få nya 

infallsvinklar i det egna tänket. 

Nyfikenheten kan också handla om en personlighet som anses passa för coachingarbetet. 

Detta motiverar till att arbeta med coaching. 

Patrik: 

Jag är nog lite så som person faktiskt, positivt lagd, lösningsfokuserad. Så på sätt och vis passar det mig. 

Här tyder det också på ett eget intresse och det egna jaget. Det kan ses som en central del att 

ha någon form av egen anknytning till metoden för att göra framgång. 

Sammanfattning  

En personlig nyfikenhet för andra innebär alltså att coachen kan motiveras av egna intressen 

och en egen personlighet som överensstämmer med det coachingen eftersträvar, det vill säga 

att förstå individer för att kunna hjälpa dem. Att ha en egen anknytning till metoden upplevs 

öka motivationen i coachingarbetet. 

5.3.2 Klientens hälsa 

Det finns också dimensioner av drivkrafter i coachingarbetet som skildrar klientens hälsa, 

bland annat viljan att få människor att uppleva frihet och våga känna sårbarhet. Friheten 

innebär att individen ska kunna känna sig stolt över sin historia, vilket resulterar i en 

självstolthet. Denna självstolthet leder till att individen kan respektera sin sårbarhet och det är 

då individen blir stark och vågar fatta de rätta besluten. 

Maria: 

… att de känner att de har frihet och kontroll. Jag vill att man ska vara glad och nöjd och stolt med det 

som har hänt, jag är den jag är tack vare min historia, inte trots att. Och att jag ska vara vän med den 

också. Jag vill att människor ska kunna vara stolta över den de är, vad de gör och det de har gjort. För 

när du kan vara stolt och har självstolthet, då kan du också stå för vad du är och göra dina val och 

respektera dig att du är sårbar… bli trygga i sin sårbarhet. För när du kan vara det, det är då du blir stark. 

Det är först då du blir stark. Om du är rädd för din egen sårbarhet och rädd för rädslan liksom, då 

kommer du alltid att fatta konstiga beslut. 

Här vill coachen hjälpa klienten att kunna vara stolt över sig själv för att sedan kunna 

respektera sina svagheter på ett annat sätt. Det kan tolkas som att när klienten kommer till 

coachen är sårbarheten större än stoltheten, vilket kan leda till att sårbarheten inte kan 

respekteras och därför är klienten rädd för att till exempel fatta beslut.  

Det handlar också om viljan att få människor att må bra. Ett driv att klienterna på något sätt 

ska känna sig hjälpta och lite bättre till mods när de lämnar coachingsamtalet. 

Gunilla: 

Att få människor att må bra… att de ska gå härifrån och må lite bättre. 
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Återigen ett fokus på klienten och där denne befinner sig. Att hon eller han ska ha tagit några 

kliv framåt från där de började. 

Vidare finns det ett driv i en tro på människors egna unika resurser. Alla har egna kapaciteter 

som inte alltid är bekanta och då finns det ett driv i att frambringa dessa kapaciteter för att 

människor ska inse vilka enorma krafter de har när de bara vill. 

Peter: 

De flesta människor har ingen aning om sin kapacitet skulle jag vilja säga… det går ju nästan att göra 

vad som helst, man kan känna sig hur trasig som helst, men jädrar när man bestämmer sig. Vilka krafter 

man då besitter, och när man känner värdet när man tar sig ifrån a till b, är så här stort. Då får man luft 

under vingarna.  

Detta visar att ingenting är omöjligt, bara viljan och beslutsamheten finns. När klienten 

bestämmer sig för någonting som verkligen betyder något och har ett stort värde, då finns 

tillräckligt med motivation och krafterna kommer fram. 

Till sist finns det en dimension av ett driv genom bekräftelsen att se folk växa och se dolda 

potentialer. Vetskapen om att det inte är coachen som gjort arbetet, endast ställt frågorna, och 

få se klienten växa och de dolda potentialerna kommer fram. 

Stefan: 

Och så är det så fantastiskt att se när folk växer, fast det inte är jag som har gjort så mycket egentligen, 

jag har ställt frågorna och då växer folk. Så vad som driver det är mitt sätt att kunna få folk att växa, att 

se människor växa driver mig. Att se potentialer, dolda potentialer. 

Detta visar att det är klienten som utför arbetet, coachen leder bara arbetet framåt genom 

frågor. Det är klienten själv som växer under arbetets gång och det ger coachen en bekräftelse 

på att arbetet fungerar. 

Sammanfattning  

Att motiveras av att förbättra klientens hälsa handlar alltså om att få klienternas stolthet större 

än deras sårbarhet, att se att de tar kliv framåt, få dem att inse att ingenting är omöjligt bara 

viljan finns där samt att få se hur de växer genom att det är de som utför allt arbete. 

Coacherna vill se och bidra till att klienternas hälsa, självförtroende och stolthet ska öka. 

5.3.3 Klientens behov av utmaning 

En annan dimension handlar om att våga lämna det trygga för utmaningar och utveckling. 

Coachen vill hjälpa klienterna att våga utmana och inte enbart infinna sig i det trygga. Det 

betonas att människor har behov av utveckling, likväl som människor har behov av trygghet. 

Siv: 

… vi har trygghet som ett behov och vi har utveckling som ett annat behov… finns en mening med att 

få blomma ut liksom, allt levande syftar till att växa och blomma ut. Men vi blir fostrade här väldigt 

mycket till att gå i den här tryggheten. 
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Klientens behov av utmaning handlar alltså om att det krävs en utmaning som resulterar i en 

utveckling för att ett behov hos människor ska uppfyllas. Coachingen kan hjälpa till med 

denna utmaning och utveckling, vilket leder till att klienten får blomma ut och förändras på ett 

positivt sätt. 

Vad driver coachen? – slutsats   

Det finns alltså olika driv som upplevs motiverande i coachingarbetet. Det första drivet som 

handlar om personlig nyfikenhet skiljer sig från de två andra genom att det innehar ett fokus 

på coachen. Det är ett driv för coachens egen del och vad han eller hon har för intressen och 

önskemål. De två andra drivkrafterna handlar om klientens perspektiv och vad klienten 

behöver. Då drivs coachen mer av att uppfylla klientens behov samt att förbättra dennes hälsa. 

Skillnaden mellan kategorierna som utgår ifrån klientens perspektiv är att det första handlar 

om att förbättra positiva tillstånd hos klienten och det andra handlar om att uppfylla ett behov. 

Det gemensamma är att alla handlar om en inre känsla, antingen hos klienten eller hos 

coachen. En inre känsla som ger någon form av tillfredsställelse hos coachen som motiverar 

till att arbeta med coaching. Vissa vill fånga den inre känslan hos andra och vissa vill hitta 

den i sig själv.  

Sammanfattning av de tre första huvudkategorierna   

De ovan beskrivna huvudkategorierna handlar om coachernas värderingar i olika frågor. De 

försöker svara på vilka värderingar det finns i coaching som metod, målen med coaching, 

coachens uppgifter samt coachens motiv. Dessa värderingar och mål påverkar i sin tur 

coachernas arbetssätt, vilket kommer att presenteras nedan.  

5.4 Tillämpning: Värderingarnas och målens påverkan på det konkreta 

arbetssättet 

Värderingarna och målen påverkar coachernas arbetssätt genom att egenskaperna influeras 

och de upplever att de vågar mer. Det som skiljer påverkansaspekterna är att egenskaperna 

bedöms handla om en inre påverkan medan känslan av att våga beskriver mer konkreta 

handlingar.  

5.4.1 De påverkade egenskaperna   

Ett av målen med coaching beskrivs ovan vara att hjälpa människor till en förändring. Detta 

mål bidrar till locka fram nyfikenheten. Nyfikenheten påverkar arbetssättet till att ställa de 

öppna frågorna som får klienten att utvecklas och tänka större.  

Lisa: 

Det blir ju att jag ställer mycket frågor, alltså att jag blir nyfiken.  

Nyfikenheten lockar fram frågorna och motiverar till att hjälpa klienten framåt. 

Värderingen att utveckling är minst lika viktigt som trygghet bidrar till att våga lämna 

tryggheten för utvecklingen. Det i sin tur leder till en målmedvetenhet hos coachen. Det 

påverkar arbetssättet till att bli målfokuserat och beslutsamt och coachen ger inte upp för att 

återgå till tryggheten när utvecklingen känns utmanande.  
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Siv: 

… jag tänkte bara, det där vill jag göra, det var liksom fokus på målet. Det var det här jag ville och inte 

bara att jag vill göra det här utan jag ska göra det här. 

Detta visar på en stark beslutsamhet som påverkar coachingarbetet till att också bli beslutsamt 

och strukturerat. Coachen vill inte ge upp och vill därför inte heller att klienten ska ge upp. 

Målet att genom coaching uppnå nya perspektiv påverkar coachen till att själv kunna se saker 

på distans och använda sig av coachingmetoden på sig själv. Det i sin tur leder till ett lugn 

vilket påverkar arbetssättet till att också bli lugnt och strukturerat. 

Stefan: 

Sen har jag lärt mig att titta på saker med distans och jag använder flera av metoderna som jag använder 

i coaching på mig själv. Så jag har blivit mycket lugnare själv av att kunna de här metoderna. 

Coachingen kan bidra till en förmåga att hjälpa sig själv som coach för att metoderna är 

tillgängliga. Detta leder till att coachen blir lugn för att denne kan hjälpa sig själv i frågor och 

behöver inte stressa upp sig. Lugnet avspeglas även under samtalen och klienten kan 

förhoppningsvis ta efter detta lugn. 

Sammanfattning  

Egenskaperna som influeras är alltså nyfikenhet, målmedvetenhet samt ett lugn. Detta leder 

till frågor, en stark beslutsamhet att inte ge upp för enkelt samt ett lugn och en trygghet i 

coachingmetoden. Det vill säga olika faktorer som verkar motiverande för coacherna i deras 

arbete. 

5.4.2 Mod till att våga  

Målet att uppnå klientens mål i coachingarbetet bidrar till att coachen vill att arbetet ska ge 

rätt effekt som leder till att klienten hela tiden kommer framåt. Det påverkar arbetssättet till 

att coachen vågar mer, vågar vara rak och tala om när det inte riktigt fungerar eller om det 

märks att klienten egentligen inte vill. 

Gunilla: 

… sen gäller det ju att man är ganska rak när man jobbar så att när jag ser att det här funkar inte, så 

måste jag ju säga det. Jag kan inte fortsätta coacha någon när jag ser att den inte vill. 

Coachen måste vara så säker i sig själv och i metoden att denne kan säga till när arbetet inte 

fungerar som det ska. Det visar också att viljan är en avgörande faktor för att coachingarbetet 

ska fungera och att coachen måste se till att denna vilja finns. 

Värderingen att självtryggheten är en viktig del i coachingarbetet bidrar till målet att hjälpa 

människor att bli mer trygga i sig själva. Detta påverkar arbetet till att bli beslutsamt och 

coachen vågar utmana klienten och släpper inte undan honom eller henne förrän de kommit 

till kärnan i klientens problem, utmaning eller vad det nu kan vara. Coachen vill att klienten 
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ska våga ta tag i sitt bekymmer och inte smita undan, vilket påverkar arbetet till ett mod att 

vara kraftfull och ärlig. 

Maria: 

… det är som att människor smiter undan från sig själva, det går jag inte med på. Därför att jag vet och 

är övertygad om att de, när de inte smiter från sig själva längre, det är då de kan börja ta hand om sig 

själva, då behöver de ingen coaching längre. Det är nog det. Det påverkar mig så att jag vågar vara 

kraftfull tror jag, att jag vågar utmana. 

Detta visar att coaching är någonting som kan behövas under en period i livet och när sedan 

klienten vågar ta tag i sig själv och kan ta hand om sig själv, då behövs inte coachingen längre. 

Det handlar om att våga utmana sin egen rädsla och det som känns svårt och att som coach 

våga utmana detta och vara kraftfull nog till att tala om för klienten hur det ligger till, samt 

ställa frågor som utmanar klienten. 

Värderingen att alla människor har egna och unika resurser samt målet att uppnå en 

förändring påverkar arbetet till att bli utmanande. Coachen själv vill prova sina egna resurser 

för att också uppnå förändring så att klientens situation blir mer förståelig då coachen själv 

upplevt det klienten ska gå igenom. Det påverkar till att våga mer och utmana sig själv som 

coach. Detta på grund av en tro att människor aldrig blir fullärda utan ständigt kan utvecklas 

och se saker på nya sätt. 

Peter: 

… det får mig att kasta mig ut i saker som jag är mer eller mindre rädd för. Därför att jag känner att jag 

kan inte sitta och coacha en person bara genom att ha läst mig till saker och ting, förstår du hur jag 

menar? Jag vill också ha varit där själv och ha testat många olika saker… Det här får också mig att 

utmana mig själv hela tiden… Att inte tro att man någonsin är fullärd för det är man aldrig, det finns 

hela tiden nya infallsvinklar och nya sätt att se det på. 

Coachen påverkas alltså till att själv vilja utmana sig och vill inte att det enbart är klienten 

som ska utmanas. Det finns en vilja att förstå coachingen som någonting mer än bara en 

teoretisk förklaring. Det visar också att utmaning och utveckling ständigt är nödvändigt hos 

människor då det hela tiden finns nya infallsvinklar på saker och ting. 

Sammanfattning  

Modet till att våga innebär alltså att som coach vara så pass säker i sig själv och sitt arbete så 

att modet att ärligt tala om hur arbetet går infinner sig. Det handlar också om att våga vara 

kraftfull och rak samt att själv våga utmana sig som coach.  

Värderingarnas och målens påverkan på det konkreta arbetssättet – slutsats  

Det som skiljer dessa två påverkansaspekter från varandra är att aspekten ”att våga” främst 

handlar om konkreta handlingar som coacherna påverkas till att göra, medan 

aspekten ”egenskaper” mer innebär en inre påverkan hos coacherna. Sedan bidrar denna inre 

påverkan i form av egenskaper till att utföra konkreta handlingar så som att ställa öppna 

frågor till klienten. Det gemensamma dem emellan är att de skildrar coacherna som personer. 

Det handlar om vilka coacher de blir genom sina värderingar och sina mål. I aspekten ”att 
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våga” skiljer det sig genom att värderingarna och målen resulterar i olika slags mod, men det 

gemensamma är att det handlar om att utmana sig själv eller klienten. Slutligen kommer det 

nedan att presenteras kategorier kring coachingens betydelse för hälsan. 

5.5 Coachingens betydelse för god hälsa 

Coachingens betydelse för en god hälsa värderas som hög och det anses att det är en metod 

för hälsofrämjande. Det beskrivs även vilka generella vinster som kan uppnås med 

coachingen samt hur det observeras att en klients hälsa påverkas positivt. En del vinster anses 

påverka hälsan direkt, andra indirekt. Klienternas resultat uppmärksammas antingen genom 

konkreta ”bevis” i form av utvärderingar eller tester, eller genom en syn på klientens 

förändrade kroppsspråk och agerande.  

5.5.1 Metod/verktyg för hälsofrämjande  

Coaching anses vara ett verktyg eller en metod för att arbeta med hälsan. Människor skulle 

må bra av att gå i coaching då det handlar om att självbilden av någon anledning inte är så bra. 

Då kan coachingen bidra med frågor kring detta och förhoppningsvis en förändring. 

Lisa: 

… alltså jag ser det som ett verktyg att ta sig dit. Sen kan man använda olika verktyg men coaching är 

definitivt ett verktyg att jobba med hälsan.  

Detta visar att det går att arbeta med hälsan på flera olika sätt och att det kanske är 

individuellt vad som passar för olika personer. Coaching kan vara en av metoderna eller 

verktygen på vägen mot en bättre hälsa. 

Gunilla: 

Om alla människor gick på coaching, så skulle de ju må mycket bättre… självbilden inte är riktigt 

bra, ’nej det där törs jag inte’ eller ’nej det där vågar inte jag’ och då kan man ställa frågor utifrån det, 

så att de kommer in på ’hur skulle du vilja att det såg ut?’. 

Här framkommer det att alla människor skulle må bra av coaching och det kan tolkas som att 

alla människor är i behov av någon form av ventilering, reflektering, tillgång till nya 

perspektiv, förändring och så vidare. När det är någonting som känns främmande eller otäckt 

behövs det frågor kring detta för att reda ut fenomenet och kunna svara på vad oroskänslorna 

beror på. Därefter kan det besvaras hur de kan upphöra för att den känslan som vill uppnås 

ska infinna sig. 

Sammanfattning  

Att coaching anses vara en hälsofrämjande metod innebär alltså att det är en av flera metoder 

att använda för att förbättra hälsan, och det kan vara individuellt vilken metod som passar för 

olika individer. Det gemensamma anses vara att alla individer i någon form är beroende av 

reflektion för att det ibland uppstår oklarheter eller frågor under livet. Coachingen anses 

uppfylla detta behov av reflektion och därför ses det som en hälsofrämjande metod. 
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5.5.2 Generella vinster  

Denna kategori beskriver vilka vinster klienterna kan uppnå med coachingen. En vinst handlar 

om att få ett nytt synsätt eller nya perspektiv på begreppet hälsa. Klienten får med hjälp av 

coachingen upp ögonen för hälsobegreppets breda innehåll vilket kan leda till ett 

förebyggande hälsoarbete.  

Siv: 

Alltså jag tror att det kan bidra till ett synsätt, på en annan syn på hälsa helt enkelt, än den vi är tränade 

att ha. Det vill säga hälsa kan vara någonting mer än frånvaro av sjukdom… Jag tror att coachingen kan 

bidra mer till att titta här, hur kan jag må ännu bättre, hur kan jag jobba förebyggande för att må bra? 

Och inte bara fysiskt utan själsligt och mentalt och sådär också. 

Detta visar att coachingen kan få klienter att förstå att det inte krävs en fysisk sjukdom för att 

det ska räknas som ohälsa. Känner klienten att hälsan inte är fulländad, utan att en fysisk 

sjukdom ligger bakom, är det ändå okej att arbeta med. Det kan hjälpa klienten att finna 

resurser för att må ännu bättre och arbeta med den hälsan som är just nu. 

Detta leder i sin tur till en balans i livet eftersom hälsan påverkas av hela vår livssituation. 

Hälsan påverkas av andra delar i livet vilket leder till en öka balans när hälsan påverkas 

positivt som i sin tur kan balansera de andra delarna i livet. 

Siv: 

… då påverkar man ju också andra delar av livet eftersom hälsan är ju ingen liksom, vad ska man säga, 

en separat liten enhet. Den är ju en del av någonting, relationer, jobb, familjesituation, allt möjligt i vårt 

liv påverkar ju hälsan. Och jag tror att det i sin tur gör så att man kanske tittar mer på att hitta en balans 

i livet i stort då.  

När hälsan förbättras ökar förutsättningarna för att övriga delar i livet, till exempel relationer 

och jobb, förbättras för att hälsan upplevs mer stabil och de övriga delarna kan inte lika enkelt 

påverka hälsan negativt. Hälsan balanserar upp de övriga delarna i livet vilket resulterar i en 

ökad balans i stort. 

De nya perspektiven och synsätten kan även leda till en förbättring av klientens 

allmäntillstånd genom att det då ges möjlighet till att se på sig själv på ett annat sett. Det ställs 

också frågor vilket leder till att klienten får tänka till och fundera över nya saker. 

Stefan: 

… men allmäntillståndet, om jag kan se på mig själv från ett annat perspektiv och får frågor som gör att 

jag tänker till på ett annat sätt, för det finns ju i mig, ’åh det tänkte inte jag på, det har jag aldrig tänkt’. 

Och att få se hur personen växer, för det har jag verkligen fått göra. Hur man växer genom den tiden när 

man får reflektion, det tänker jag är jätteviktigt. 

Detta hör lite samman med citatet ovan, att coachingen kan förbättra allmäntillståndet vilket 

kan liknas vid en balans i livet. Klienten blir mer trygg och bekant med sig själv och växer 

därigenom. 
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En annan dimension handlar om att coachingen kan verka stressreducerande hos chefer i deras 

relation till medarbetarna.  

Maria: 

Så att hålla stress i schack, hålla gränssättning i schack, våga vara tydlig utan att vara auktoritär så att 

jag som ledare kan lugna ner och trygga mina medarbetare och hela systemet, det är ju otroligt 

hälsofrämjande tänker jag. 

Detta visar att det kan vara stressande att försöka våga vara tydlig och bestämma, för att 

rädslan att vara autoritär tar över. Därför kan coachingen bidra till att bemästra denna stress 

och ge verktyg för hur tydligheten kan övervinna auktoriteten, vilket ger en bättre relation 

mellan exempelvis chefer och medarbetare. 

Coachingen kan också bidra till att reda ut frågetecken och klienten kan hitta svar på vem han 

eller hon är som människa och vilken väg han eller hon vill gå. Även detta kan verka 

stressreducerande genom ventilation och reflektion. 

Peter: 

Jag tänker att vi människor, särskilt i västvärlden där vi är så uppstressade och har tappat oss själva, att 

vi skulle ständigt behöva coachas... För att inte hamna snett… en del det är ju att jag vet vem jag är som 

människa, att jag vet vart jag är på väg. För om man inte vet vart man är på väg, då hamnar man ju vart 

som helst och då är man också ett lätt byte för andras viljor… alla människor borde av och till gå och, 

ja vad ska jag säga, ventilera och reflektera, tänka till. 

Här framkommer det att den stress som kan upplevas hos människor kan bero på en okunskap 

om det egna jaget eller den egna vägen, vilket kan leda till en enkel negativ påverkning från 

andra. Finns då tillgång till ventilering och reflektering ökar möjligheterna för att svara på 

dessa frågor, vilket resulterar i en minskad stress och ökad trygghet. 

Sammanfattning  

De generella vinsterna som kan uppnås med coaching handlar alltså om insikter och en 

stabilare livssituation. Insikterna handlar om förståelsen att hälsa är någonting mer än 

frånvaro av en fysisk sjukdom samt förståelsen av kunskaperna om det egna jaget. Den 

stabilare livssituationen innebär en ökad balans i stort, ett förbättrat allmäntillstånd samt en 

stressreducering. Dessa vinster ökar den totala hälsan. 

5.5.3 Tecken på klienternas resultat  

Att se på klienten hur dennes hälsa påverkas positivt i och med coachingen beskrivs på olika 

sätt. Nedan presenteras citat som redogör för detta. 

Lisa: 

… det är ju som att följa med på en resa där du ser hur människor utvecklas. En del människor 

utvecklas mindre än andra. På en del är det ju väldigt tydligt att se. De sätter mål och så når de sina mål, 

det är ju ett väldigt konkret sätt att se.  
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Här ges exempel på ett konkret sätt att se, att klienternas mål uppnås som ett kvitto på arbetet. 

Det visar också att vissa mål är tydligare än andra. 

Gunilla: 

… man gör ett test när man börjar och man gör ett test när man slutar… Eftersom de oftast säger 

såhär ’ja men du vet att det där visste jag redan, det har ju inte hänt någonting’ och då måste man 

liksom ha dokumenterat att såhär svarade du faktiskt första gången du var här, då såg det ut såhär, och 

nu ser det ut så här, då måste det ha hänt någonting eller hur? 

Detta är också ett konkret sätt att se en förändring, att göra en jämförelse innan och efter 

coachingen för att bevisa hur svaren skiljer sig åt. 

Patrik: 

… alltså det är med kroppsspråket, det ser man ju ganska tidigt om det har någon verkan eller inte… 

blir mer avslappnat och så. Det blir mer leenden och kan även synas på ögonen, att de blir mera.. mera 

fart på dem så att säga. Så det är massvis med små detaljer liksom. 

Här uppmärksammas de positiva förändringarna genom en iakttagelse av klientens 

kroppsspråk och det kräver en kunskap från coachens sida att kunna läsa av det. Coachen 

måste kunna se och avgöra vilka signaler som kan bedömas positiva respektive negativa. 

Maria: 

… jag kan bara märka upplevelser hos människor och så får jag utvärderingen tillbaka. Jag har ibland 

mailkontakt med människor som säger att det har varit stora förändringen i deras liv och sådana saker 

på bara tre månader. 

Detta citat visar också på en konkret bekräftelse på de positiva förändringarna, genom att 

klienterna själva berättar om förändringen eller att den visar sig i en utvärdering.  

Peter: 

… att någon börjar stå upp för sig själv, att någon rätar på ryggen, att någon börjar ta för sig, att någon 

kommer in och ler… de börjar förstå att, ja jag måste också bidra med någonting. 

Här ges det flera exempel på hur det kan synas på klientens handlingar och beteende att 

positiva förändringar skett. Det är tydliga förändringar som tyder på positiva insikter, men 

även här krävs det en viss förmåga hos coachen att lägga märke till detaljer och kunna läsa av 

människor. 

Stefan: 

… jag kan se att deras medvetenhet ökar. Och då ser också folk att, jag själv kan styra en del också 

faktiskt... jag sitter mer vid ratten liksom. Det beror ju lite på vad man är coachad om men jag har fått 

höra flera gånger att det kan infinna sig ett lugn om man har varit stressad innan, man får ett annat 

perspektiv.  

Att se att en medvetenhet ökar visar på det mest opreciserade synsättet och handlar om att se 

hur klienten tar större initiativ och ansvar under coachingen. Citatet visar också att klienterna 
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ibland talar om att ett lugn infinner sig och det ger en konkret bekräftelse på den ökade 

medvetenheten. 

Sammanfattning 

Klienternas resultat kan alltså uppmärksammas som konkreta och abstrakta. Det konkreta kan 

framträda genom tester, att mål uppnås, att klienterna själva berättar om sina resultat eller att 

coacherna får en utvärdering från klienterna. De mer abstrakta resultaten framstår genom 

kroppsspråket och en upptäckt från coachen att klientens medvetenhet ökat.  

Coachingens betydelse för god hälsa – slutsats   

Sammanfattningsvis kan det utifrån dessa svar sägas att en likhet mellan kategorierna är att 

coachingen har en betydelse för hälsan och kan genom flera aspekter förbättra den. Det 

beskrivs konkret att coaching är en metod för hälsofrämjande och det räknas upp flera vinster 

som kan uppnås samt hur det märks på klienterna att deras hälsotillstånd påverkas positivt. 

Variationen mellan de tre kategorierna kan beskrivas som att den första är en 

begreppsförklaring vad coaching är för något i förhållande till hälsan, den andra är en 

beskrivning av generella vinster som kan uppnås och den tredje är vilka resultat som just 

dessa coacher uppmärksammat hos sina klienter. 

Det som skiljer vinsterna åt är om de mer direkt eller indirekt har en påverkan på hälsan. 

Vinsten att uppnå stressreducering kan anses vara en direkt påverkan på hälsan då stress är en 

hälsofaktor som kan vara avgörande för hur hälsotillståndet upplevs. Även vinsten att 

allmäntillståndet förbättras är en direkt påverkan på hälsan för att allmäntillståndet är ett 

resultat på hur vi mår, det vill säga hur vår hälsa är. Vinsterna att uppnå nya synsätt och få en 

balans i livet kan verka mer indirekt för vår hälsa. I och med att nya synsätt uppnås kan en 

balans infinna sig vilket leder till ökade möjligheter att hälsan för övrigt förbättras. Det har 

ökat förutsättningarna till att göra en förändring för att må bättre, genom de nya perspektiven. 

En ökad balans ger även det större förutsättningar för en ökad hälsa då det inger mer kontroll 

över livssituationen och vad som behöver göras för att den ska bli bättre. Det gemensamma är 

att alla vinster på något sett påverkar hälsan positivt. 

Det som skiljer hur klienternas resultat kan urskiljas är om det syns direkt på klienternas 

beteende eller som konkreta ”bevis”. Bevisen beskrivs i form av tester där för- och 

efterresultat visar sig, utvärderingar från klienten själv eller att coachen tillsammans med 

klienten utvärderar att målen är uppnådda. Det andra sättet är att direkt se på klienten att 

denne uppnått förändring, genom att kroppsspråket på olika sätt har förändrats. Till exempel 

genom ökad självstyrning eller stoltare hållning. Det finns alltså olika metoder för att se hur 

klientens hälsa och tillstånd förbättras i coachingen, samtidigt som det gemensamma är att det 

återigen handlar om positiva resultat oavsett hur de yttrar sig. 

5.6 Sammanfattning av resultatdelen  

Resultatet har nedan sammanfattats i en tabell för att tydliggöra en åskådning av respektive 

kategori samt vad som skiljer mellan kategorierna och vad som är gemensamt mellan dem. 
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TABELL 1 Sammanfattning av de olika huvudkategorierna med respektive underkategori samt presentation av 

skillnader och likheter mellan underkategorierna  

Huvudkategorier Underkategorier  Skillnader  Likheter 

 

 

Centrala mål med 

coaching 

Förändring och 

måluppfyllelse 

Personlig utveckling 

 

Öka medvetenhet/insikt, 

skapa förutsättningar för nya 

perspektiv 

Yttre påverkan - klientens 

situation och handlingar 

Inre påverkan - vem 

individen är 

Inre påverkan - vad 

individen behöver lära 

 

 

 

 

 

Klienten ska förändras 

och uppnå någonting nytt 

 

 

Coachens uppgift 

Vara stödjande  

 

Vägvisare med utvecklande 

frågor 

Att ta klientens perspektiv 

En egenskap hos coacherna   

 

En färdighet hos coacherna 

 

Förmåga att känna empati 

 

 

Klientens välmående 

 

 

Motiv: Vad driver 

coachen? 

Personlig nyfikenhet för 

andra 

 

Klientens hälsa 

 

Klientens behov av 

utmaning 

Fokus på coachen - 

intressen och önskemål 

Fokus på klienten - förbättra 

positiva tillstånd  

Fokus på klienten - uppfylla 

ett behov  

 

En inre känsla hos klient 

eller coach som 

tillfredsställer coachen 

och motiverar till 

coachingarbetet 

Tillämpning: 

Värderingarnas och 

målens påverkan på 

det konkreta 

arbetssättet 

De påverkade egenskaperna 

 

Mod till att våga 

Inre påverkan - nyfikenhet, 

målmedvetenhet, lugn 

Konkreta handlingar 

 

Skildrar coacherna som 

personer och visar vilka 

de blir genom värderingar 

och mål 

 

 

Coachingens betydelse 

för god hälsa 

Metod/verktyg för 

hälsofrämjande 

Generella vinster 

 

Tecken på klienternas 

resultat 

Begreppsförklaring 

 

Direkta eller indirekta 

hälsovinster 

Resultat som dessa coacher 

observerat 

 

 

Coachingen har en 

betydelse för hälsan och 

kan genom flera aspekter 

förbättra den 
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6 Diskussion 

I diskussionsdelen kommer det att föras en diskussion i förhållande till tidigare forskning samt 

samhällsintresset. Diskussionsdelen avslutas med uppsatsens slutsatser.  

Tidigare forskning  

Sammanfattningsvis åskådliggör resultatet att värderingarna och målen påverkar arbetssättet 

på olika sätt. Det kan relateras till Collins et al. (2011) beskrivning att omvandla sin filosofi 

och sina värderingar till handling som coach. De presenterar de olika dimensionerna som 

coacher kan reflektera kring för att bli medvetna om sina värderingar, för att sedan omvandla 

dessa till handling med målet att utföra ett så framgångsrikt coachingarbete som möjligt (a.a.). 

Resultatet i denna studie visar att coacherna har reflekterat över dessa dimensioner, bland 

annat om coachingbeteendet, att kunna definiera framgång samt att uppmuntra utveckling. 

Enligt Collins et al. (2011) har detta inverkan på arbetssättet och det kan också vara svaret på 

hur det kommer sig att coachernas värderingar och mål påverkar arbetssättet. Eftersom 

coacherna vet vilka mål de har med coaching och vad de värderar viktigt i ett coachingarbete 

har de också omvandlat dessa till handling i sitt arbete för att det ska överensstämma med 

deras personlighet. Detta motsvarar Martens (2004) resultat som Collins et al. (2011) 

presenterar, det vill säga att utvecklingen av värderingarna är nyckeln till framgångsrik 

coaching. 

Harvey et al. (2010) skriver också om att arbeta med sina värderingar för att själv utvecklas 

som coach och presenterar TGfU (Teaching Games for Understanding) som en metod för 

detta. Sådant arbete finns det också exempel på i resultatet då en kategori handlar om att våga 

utmana sig själv för att förstå det klienten går igenom och hela tiden själv utvecklas. Det visar 

att coacherna är medvetna om deras egen roll i sammanhanget och vad deras upplevelser och 

ståndpunkt har för betydelse. Harvey et al. (2010) menar att värderingarna speglar arbetssättet 

och därför påverkar arbetet med värderingarna och modet att våga utmana sig själv, 

speglingen till klienten. Har inte coachen något mod eller intresse för utveckling kanske detta 

ger en negativ spegling för klienten då denne känner brist på engagemang och motivation från 

coachens sida. Det upplevs handla om att vara medveten om vilka signaler som sänds till 

klienten och en respekt för vad denne ska genomgå. Där av har värderingarna en central 

betydelse som i sin tur påverkar arbetssättet. Detta är också någonting som Knight (2011) står 

för, att vad coachen tror på avgör sättet att arbeta.  

Vidare menar Knight (2011) att en coach ställer bra frågor där han eller hon inte vet svaret, 

utan lyssnar efter svaret hos klienten. Detta kan liknas vid ett citat från resultatet, att ju mindre 

coachen vet om coachingämnet, desto bättre blir frågorna och arbetet. Detta på grund av att 

coachen då tvingas att ställa öppna frågor för att erhålla kunskap kring ämnet och kan då inte 

ställa ledande frågor för att styra klienten åt något håll. Därför blir frågorna enligt Knights 

(2011) definition, det vill säga frågor med oförutsedda svar där endast klienten har svaret. 

Knight (2011) skriver också att vad en coach tror på avgör sättet att arbeta. Denna tro kan 

liknas vid det driv i resultatet som motiverar coacherna i deras arbete, alltså vad coacherna 

tror på eller drivs av utgör deras unika utgångspunkt som påverkar arbetet på olika sätt. Det 
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framkommer i resultatet att dessa utgångspunkter i form av drivkrafter bland annat påverkar 

arbetet till att bli målfokuserat, nyfiket och inspirerat av mod. Detta visar då att coachernas tro 

eller utgångspunkter avgör arbetssättet. Trots att arbetssättet präglats av olika 

påverkansaspekter och lett till olika följder på arbetet, visar resultatet att alla coacher upplever 

att de har framgång med sina klienter. Det visar att det inte finns ett specifikt arbetssätt eller 

en specifik påverkansaspekt som föredras framför någon annan. De olika aspekterna och 

följderna har sina unika fördelar som verkar passa för respektive coach, eftersom de uppnår 

resultat med sina klienter oavsett vad som påverkat dem i arbetet och hur det påverkat. Jag 

kan tänka mig att coachernas egna värderingar och mål är just deras unika och utgår därför 

från dem själva. Därför påverkar det just deras arbete positivt, för att det överensstämmer med 

deras tro, och därför kan också arbetet bli framgångsrikt med olika verktyg för samma arbete. 

Ett verktyg kan vara att arbeta målfokuserat, ett annat att arbeta nyfiket och så vidare. Vilket 

verktyg det blir beror på värdering och mål från coachen, då detta avgör hur arbetet påverkas. 

Oavsett vilket verktyg som används utför coacherna samma arbete och uppnår resultat med 

sina klienter, det är bara verktygen som skiljer för att de ska kunna anpassas efter coachernas 

unika personligheter. 

Det framkommer i resultatet att värderingarna och målen kan leda till en ökad självreflektion 

då coachen återigen är medveten om sina värderingar och kan därför reflektera kring dessa. 

Detta kan också förstås till Harveys et al. (2010) metod TGfU, där ett mål är att öka 

självreflektionen. Det kan tänkas att coachen genom sin medvetenhet vågar utmana sina 

tankar och känslor genom reflektion och därmed ökar förståelsen för de egna ståndpunkterna 

och handlingarna. Detta i sin tur påverkar arbetet positivt genom att coachen blir mer säker i 

sin roll och har större förutsättningar för att hjälpa klienten, då utmaningar och reflektion är 

bekanta inslag i vardagen.  

Dusenbury et al. (2010) anser att coaching tillämpas med verkliga inställningar och ger inte 

enbart abstrakt information, delvis på grund av att den som coachas själv får vara delaktig i 

arbetet. Denna delaktighet framkommer som en central del i resultatet då det betonas att det är 

klientens perspektiv och situation som ska vara i fokus och att det är klienten själv som ska 

utföra arbetet, coachen ska endast fungera som en vägledare. Jag menar att det är detta som 

gör det mer verkligt, att klienten själv får vara delaktig och inte bara ta del av information på 

avstånd. Vidare tror jag att detta kan vara en anledning till att ett coachingarbete kan nå 

sådana framgångar. Det får klienten att själv prova sig fram för att hitta den väg som passar 

för just honom eller henne, vilket jag tror kan vara motiverande. Samtidigt kan det nog vara 

frustrerande och svårt att utföra allt arbete själv och svara på alla frågor själv, utan råd eller 

handledning. Ibland kan det vara skönt att få handledning i någon fråga och bara be någon om 

ett råd för att själv slippa ta ställning. Dock tror jag att det kan vara nyttigt att ibland bli 

tvungen att själv tänka till för att svaret ska bli så rätt som möjligt, ingen annan än personen 

själv vet vad som blir bäst för honom eller henne. Där med ger coachingens möjligheter till 

delaktighet goda förutsättningar för självinsikt och framgång i arbetet med sig själv. 

Resultatet visar att coacherna från dessa intervjuer svarar att coachingen har en betydelse för 

god hälsa och det kan enligt Dusenburys et al. (2010) teorier vara en följd av det påverkade 



29 

 

arbetssättet. Enligt Dusenbury et al. (2010) kan coachingen förändra arbetssättet, som i deras 

studie förbättrar ett preventionsarbete, som i sin tur påverkar hälsan positivt. I resultatet av 

denna studie kan det utläsas att coachingen påverkar klienternas arbete med sig själva på olika 

sätt, vilket skulle kunna ses som ett personligt preventionsarbete med den egna situationen. 

Detta i sin tur påverkar klienternas hälsa positivt och det ges flera exempel på vinster och 

hälsoförändringar som coachingen bidrar till. Det upplevs vara en lång process där alla delar 

har betydelse för varandra och avlöser varandra. Först krävs det någon form av förändring för 

att klientens situation ska bli annorlunda och där har coachernas värderingar och mål 

betydelse för hur arbetet med klienten blir. Värderingarna och målen påverkar coachernas 

arbetssätt vilket i sin tur påverkar klientens arbete. När klienten har uppnått en förändring i 

sitt arbete med sig själv medföljer det positiva hälsoförändringar då klientens situation blir 

bättre, vilket innebär att hälsan i någon mån också blir bättre.  

Att kunna se på klienten hur dennes hälsa och situation blir bättre beskrivs på olika sätt i 

resultatet och kan diskuteras i relation till Shaws et al. (2012) studie om den transteoretiska 

modellen. De använder den transteoretiska modellen i coachingsamtalen för att bland annat 

motivera klienterna till fysisk aktivitet och se var de befinner sig i processen på vägen dit 

(a.a.). Detta kan liknas vid resultatet i denna studie, att coacherna kan läsa av klienterna var de 

befinner sig i en process. De kan urskilja när klienterna uppnår resultat och kommer framåt, 

alltså när de är i någon form av handlings- eller underhållsstadium, som Shaw et al. (2012) 

benämner det. Shaws et al. (2012) slutsats är att de som är redo för en livsstilsförändring blir 

hjälpta av denna form av coaching och detta kan tänkas vara en anledning till att resultatet i 

denna studie visar framgång hos klienterna. De är förhoppningsvis positivt inställda till en 

förändring och har viljan som krävs för att kunna genomföra den. Därför kan de utvecklas i de 

olika stegen i processen fram till målet, och coacherna kan följa dem på vägen och se var de 

befinner sig.  

Slutligen visar resultatet att coacherna svarar att metoden kan verka stressreducerande och 

detta kan förstås enligt Gilberts et al. (2007) teorier om coachingstrategier mot stress. Gilbert 

et al. (2007) ger exempel på framgångsrika strategier att använda sig av som coach för att 

bemästra stress hos klienter. Några av dessa är att uppmuntra, betona målsättning, berömma 

samt hålla klienten informerad (a.a.). Alla dessa strategier framkommer på något sätt i 

resultatet som mål eller uppgifter en coach anses ha. Det visar att coacherna använder 

befogade strategier i arbetet som är positiva för stressreducering och kan vara en anledning till 

att stressen hos klienterna minskar. 

Samhällsintresset  

Som coach kan detta resultat ha en viss yrkesrelevans. Det visar vad en coachs värderingar 

och mål kan leda till i arbetet, vilket kanske inte alltid är någonting coacherna reflekterar över. 

Det kan hjälpa coacherna till nya reflektioner kring deras egna ståndpunkter och åsikter för att 

fundera hur det påverkar just dem i deras arbetssätt. Resultatet skulle kunna reda ut 

frågetecken kring vad det är som avgör att coachernas arbetssätt är just som det är samt bidra 

till att hjälpa coacherna i en eventuell förändring i arbetssättet, om det är någonting de 

upplever behöver ändras eller förtydligas. Jag tror att ju mer individen förstår av sitt eget 
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arbete och vad det är som påverkar hur det blir, desto bättre blir arbetet med klienterna. Då är 

förutsättningarna som störst för att skapa den rätta coachingmiljön för varje unik klient och 

förstå vad det är varje klient behöver. Det ökar klienternas hälsa och bidrar till friskare 

individer. En coach kan alltså av detta lära sig vad i deras värderingar och mål som påverkar 

deras arbetssätt och därmed också klienternas framgång och måluppfyllelse.  

Slutsats  

Slutsatsen med denna studie är att coachernas värderingar och mål främst utgår från klienten 

och påverkar arbetssättet genom att egenskaperna influeras och coacherna upplever att de 

vågar mer, samt att coacherna menar att metoden har en betydelse för god hälsa. Variationen i 

de centrala målen handlar om förändring och måluppfyllelse, personlig utveckling, ökad 

medvetenhet/insikt samt skapa förutsättningar för nya perspektiv. Dessa innehåller också 

skillnader genom att det tas upp både inre och yttre påverkansaspekter hos klienten. För att 

uppnå målen varierar värderingarna till att handla om att vara stödjande, fungera som en 

vägvisare med utvecklande frågor samt erhålla ett klientperspektiv. Dessa skiljer sig också på 

grund av att det anses vara en egenskap, en färdighet eller förmåga att känna empati. Det som 

driver coacherna att vilja uppfylla det de tycker krävs av coachen grundar sig i variationerna 

om personlig nyfikenhet, vilja att förbättra klientens hälsa samt tillgodose klientens behov av 

utmaning. Dessa motiv skiljer sig åt på grund av att det finns antingen ett fokus på coachen 

eller ett fokus på klienten.   

Målen, värderingarna och motiven påverkar i sin tur arbetet med antingen inre faktorer som 

olika egenskaper eller yttre faktorer som konkreta handlingar. Detta visar att alla delar har 

olika dimensioner som gör att de skiljer sig åt och går att jämföra med varandra. Coachingen 

handlar om att veta vad som vill uppnås, vad som krävs på vägen dit samt vad som är viktigt 

på vägen dit. Detta influerar arbetssättet och därför är det angeläget att reflektera kring dessa 

aspekter.  

Slutligen kan det sammanfattas att coachingen anses ha en betydelse för en god hälsa då det 

bedöms som en hälsofrämjande metod som resulterar i olika hälsovinster. Dessa vinster kan 

vara i form av stressreducering, en ökad balans i livet eller ett förbättrat allmäntillstånd. Det 

ges även exempel på hur klienters positiva resultat kan urskiljas, vilket också tyder på att 

coachingen har en positiv och stor betydelse för hälsan.  

7 Förslag till fortsatt forskning  

Efter denna undersökning kan det vara intressant att byta perspektiv, det vill säga utgå ifrån 

klienterna istället för coacherna, och studera om de upplever att coacherna lever upp till deras 

förväntningar kring coachingsamtalen. Det kan även vara intressant att göra fler 

undersökningar kring coaching i relation till hälsan för att kunna stärka hypotesen om att 

coachingen kan förbättra hälsan.   
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

Hur länge har du arbetat med coaching? 

Hur kommer det sig att du började med coaching? 

Var har du arbetat under den här tiden? 

Vad är hälsa för dig? 

När skulle du säga att fokuspersonen utvecklat sin hälsa i god riktning? Hur märker du att det 

går åt rätt håll? 

Hur värderar du coachingens betydelse för god hälsa? 

Vad är coaching för dig? (värderingar, drivkraft) 

Vad vill du uppnå med att coacha andra? Vad är målet? (Om det inte uppnås?)  

Vad betyder det för dig att hjälpa andra? 

Hur påverkar dina värderingar och mål ditt arbetssätt? 

Är det något du vill ändra eller tillägga?  
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9.2 Bilaga 2 

 

Missivbrev  

Hej! 

Mitt namn är Linda Eriksson, jag är 21 år och studerar min sista termin till hälsopedagog på 

Högskolan i Gävle. Sista terminen skriver vi ett examensarbete i form av en C-uppsats inom 

något område som vi är intresserade av och vill fördjupa oss i. Jag är väldigt intresserad av 

coaching och vill därför skriva min C-uppsats inom det området. Jag läser även en kurs vid 

sidan om hälsopedagogprogrammet i coaching och det har ytterligare väckt min nyfikenhet. 

Syftet med min kommande studie är att undersöka coachers värderingar och mål med 

coaching, hur detta påverkar arbetssättet, samt hur de värderar coachingens betydelse för god 

hälsa. För att kunna ta reda på detta har jag tänkt mig att genomföra intervjuer med några 

personer som arbetar med coaching och därför undrar jag om Du skulle vilja ställa upp på 

detta? Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter och materialet kommer endast att användas 

till min uppsats. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras i DiVA-portalen vilket är 

en portal där alla godkända uppsatser från Högskolan i Gävle samlas. Det innebär att 

uppsatsen är en offentlig handling och alla som vill kan ta del av den. All medverkan kommer 

att behandlas anonymt.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du har alltid rätt att avbryta ditt deltagande om så önskas. 

Jag kommer gärna in till din arbetsplats och presenterar mig närmare och så kan vi komma 

överens om en eventuell intervjutid.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Linda Eriksson 

 

Om Du har några frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig på 070 14 28 XXX 

Eller maila tillbaka till XXX@hotmail.com  
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