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Abstrakt 

Coaching har under de senaste decennierna växt fram som en metod 

att utveckla individer, både av individuella coacher och av ledare som 

använder coaching i sitt ledarskap. Mycket tid och pengar investeras i 

coaching av både företag, organisationer och privatpersoner. Denna 

uppsats består dels av en litteraturstudie och dels av en kvalitativ del 

och har för avsikt att bringa klarhet i vad coaching är, vad coaching 

inbegriper, hur coaching bör utövas och syftet med coaching utifrån 

coachers perspektiv. Den kvalitativa del utgörs av intervjuer med åtta 

kvinnor och män mellan 35-55 år som har relevant erfarenhet av 

coaching. Resultaten ger ingen entydig bild av coaching. Det finns 

skillnader i vad som läggs in i begreppet coaching, hur coaching bör 

utövas och syftet med coaching. Diskussionen tar upp tänkbara 

förklaringar till varför bilden av coaching är så mångtydig.   

 

 

I n l e d n i n g 

Coaching är ett begrepp som har blivit allt vanligare under de senaste åren. Ordet coach har 

sitt ursprung i ett ungerskt ord för hästdroska, kocs, som sedan togs över till engelskan under 

1500-talet. Coachman var den person som körde hästdroskan och som var ansvarig för skötsel 

och omvårdnad av hästen. Coaching dök först upp i ledarskapslitteraturen under 1950-talet 

som ett sätt att utveckla anställda genom en gesäll-lärningsrelation (Evered och Selman, 

1989). Under 1970-talet publicerades ett antal artiklar som ville överföra erfarenheten från 

idrotts- och sportcoaching till ledarskapsforskningen (Kilburg, 1996). I mitten på 1970-talet 

skrev Timothy Gallwey sin bok ”The inner game of tennis” där han beskrev sin 

framgångsformel för coaching inom idrottsvärlden. Den bygger på att programmera in 

positiva bilder och undanröja mentala hinder. Denna bok anses av många som startskottet för 

överföringen av lärdomar och erfarenheter från idrottsvärlden till ledarskapsområdet (Gjerde, 

2003). 

 

Enligt Stelter (2003) har coachingen genomgått flera utvecklingsfaser sedan överföringen från 

idrottsvärlden under 1970-talet. I början handlade coaching främst om motivation och 
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prestation för att i mitten av 1990-talet inbegripa all form av samtal, träning, 

personalutveckling, undervisning etc.  

 

Orenstein (2006) förklarar coachingens explosionsartade tillväxt under 1990-talet som ett svar 

på den ekonomiska krisen i början av decenniet. Coachingen blev ett sätt att kompensera för 

förlusten av erfarenhet och kompetens när mer eller mindre hela mellanchefsnivån försvann 

både inom det privata näringslivet och offentliga sektorn i början av decenniet.  

 

Coach är idag inte någon skyddad titel som kräver en viss utbildning eller legitimation. Vem 

som helst kan därför kalla sig coach och utöva coaching professionellt. Enligt Bluckert (2004) 

har därför coachingbranschen lockat till sig människor med så skilda bakgrunder som 

ingenjörer, lärare och poliser. Även många psykologer har sadlat om och blivit coacher bl.a. 

för att de är missnöjda med situationen inom den traditionella psykiatrin och för att 

coachingbranschen kan vara väldigt lukrativ (Berman och Bradt, 2006). En hel del lycksökare 

har lockats till coachingbranschen, utveckling har dock berikat coachingen och gjort den mer 

dynamisk (Bluckert, 2004).  Antalet coacher i USA ökade från 2,000 till 10,000 mellan åren 

1996 och 2002. År 2007 beräknas närmare 50,000 coacher vara verksamma i USA (Berglas, 

2002).  

 

I en strävan att skapa etiska riktlinjer och en standard för vad coaching står för har det bildats 

internationella coachingnätverk. Dessa nätverk bedriver coachutbildning och utfärdar 

internationella coachcertifieringar. Någon enhetlig standard för vad en internationell 

coachcertifiering egentligen inbegriper finns dock inte. Varje nätverk har sina egna etiska 

riktlinjer och standarder. De internationella coachingnätverken står inte under någon 

tillsynsmyndighet varje sig i Sverige eller i något annat land.  

 

Det är svårt att få en entydig bild av vad coaching egentligen är. Det finns nästan lika många 

definitioner på coaching som det finns utövare. Vissa beskriver coaching som att frigöra 

individens potential (Whitmore, 2002; Gjerde, 2003) medan andra anser att coaching är ett 

nytt paradigm eller en ny metafor för ledarskap (Ellinger, Ellinger och Keller, 2003). Det 

finns även de som hävdar att inget är nytt under solen och att coaching så att säga är gammalt 

vin i nya buteljer (Yukl, 2006). En orsak till oenigheten anser Gjerde (2003) vara att coaching 

fortfarande befinner sig i sin linda och att det därför råder en viss oenighet om vad det innebär 

och inte innebär. 
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Tidigare har det främst varit företag som använt sig av coaching för sin personal antingen 

genom sitt ledarskap, interna coacher (gäller främst storföretag) eller externa coacher 

(Orenstein, 2006). På senare tid har det blivit allt vanligare att även andra grupper anlitar 

coacher bl.a. har en arbetsförmedling låtit arbetslösa genomgå coaching i ett försök att få dem 

närmare arbetslivet (Thorson, 2005).  

  

Både företag, organisationer och privatpersoner investerar mycket tid och pengar i både 

coachingutbildningar och coaching. Det är därför angeläget att bringa klarhet i vad coaching 

egentligen innebär. 

 

Syftet med denna studie är att försöka reda ut begreppen och klargöra vad coaching är, vad 

coaching inbegriper, hur coaching bör utövas och syftet med coaching. Studien kommer dels 

att presentera relevant forskning och litteratur inom området coaching och dels att genomföra 

ett antal intervjuer med personer med erfarenhet av coaching.   

 
 

Metod 
 

Undersökningen är uppdelad i en litteraturstudie och en empirisk studie i form av 

djupintervjuer med individuella coacher. 

   

Den litteratur som ligger till grund för denna litteratur består dels av litteratur från den 

praktiska coaching världen, i fortsättningen kallad praktisk ansats och dels av vetenskapliga 

artiklar och fackböcker baserade på vetenskaplig forskning, i fortsättningen kallad 

vetenskaplig ansats.  

 

Litteraturen kommer främst från biblioteket vid Stockholms Universitet och 

Arbetslivsinstitutets bibliotek. De vetenskapliga artiklarna kommer i huvudsak från databaser 

som PsychInfo och JSTOR. De sökord som använts för att finna artiklar har varit coaching, 

coach, management, leader, leadership, etc. 

 

Åtta halvstrukturerade intervjuer har genomförts, där en intervjumanual med öppna frågor 

utan fasta svarsalternativ använts. Respondenterna skulle uppfylla två kriterier: det första 

kriteriet var att personen yrkesmässigt arbetat som coach i minst två år och det andra att 

personen utbildar andra personer inom området coaching. Urvalet av respondenter gjordes 
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genom att söka på Internet efter företag som utbildar coacher och genomför 

ledarskapsutbildningar som bygger på att deltagarna ska använda coaching som ett 

ledarverktyg. Respondenterna består av fyra kvinnliga respektive fyra manliga deltagare i 

åldrarna 35-55 år.  

 

Respondenterna bokades via telefon in för en intervjutid. Sex av intervjuerna utfördes på 

deras arbetsplats, en intervju genomfördes på ett café samt en via telefon. Samtliga 

respondenter blev tillfrågade om det gick bra att intervjuerna spelades in på en diktafon och 

informerades om att inspelningen var konfidentiell samt att de skulle få vara anonyma i 

studien. Samtliga respondenterna gav sitt medgivande till att vi fick spela in intervjun.  

 

Intervjuerna påbörjades med att varje respondent fick berätta om sin bakgrund. Därefter 

användes intervjumanualen som bestod av sexton öppna frågor. Utifrån svaren som 

respondenterna gav ställdes även öppna följdfrågor för att respondenterna skulle kunna 

förtydliga några av sina svar. Frågorna i intervjumanualen var utformade så att respondenten 

skulle fokusera på vad de ansåg coaching är och hur det kan användas som ett ledarverktyg. 

Frågorna i intervjumanualen var: (1) Vad är coaching för dig? (2) Vad är ledarskap för dig? 

(3) Hur skulle du beskriva relationen mellan en ledare och arbetstagare? (4) Vilka anser du är 

kvalificerade att benämna sig som coacher? (5) Hur bör relationen mellan coach och den 

coachade vara för att coaching ska bli så framgångsrik (framgångsrik här avses att den 

coachade når de uppsatta målen) som möjligt? (6) Vilka personer utbildar du till coacher? (7) 

Hur stor del av personerna som du utbildar till coach har personalansvar, det vill säga innehar 

en ledande befattning? (8) Hur stor del av personerna som ni utbildar använder coachning 

som ett verktyg i sitt ledarskap? (9) Hur anser du att coaching fungerar som ett verktyg för 

ledare?  (10) Vad vill en ledare uppnå med coaching i sitt ledarskap? (11) Hur menar du att en 

relation mellan en ledare och medarbetare kan vara ”jämställd” ”oberoende”? (12) Hur 

kommer det sig då att du anser att coaching fungerar bra som ledarverktyg? (13) Hur tänker 

du när du säger att en ledare och medarbetare kan vara jämställda? (14) Hur kan coaching 

fungera om relationen inte är jämlik? (15) Vilken relation mellan coach och den coachade 

anser du är den bästa för att coachingen ska bli så framgångsrik som möjligt? (16) Vad anser 

du om att coaching jämförs med kognitiv beteende terapi och psykoterapi? Intervjuerna 

varade från 45 minuter till 75 minuter.  
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När intervjuerna var slutförda blev samtliga intervjuer transkriberade. De transkriberade 

intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för de enskilda 

respondenterna uppfattning om coaching och hur de anser att coaching kan användas i 

ledarskapet. Därefter markerades de bitar som ansågs relevanta för frågeställningen. De olika 

citaten sorterades upp efter genomgående teman som beskriver rapportens syfte utifrån 

innebörd och egen tolkning. Datamaterialet lästes sedan om på nytt för att hitta allt som hörde 

ihop med det aktuella temat. Efter denna slutgiltiga genomgång av det totala datamaterialet 

sammanfattades de utplockade citaten till en helhet för att tydliggöra innebörden av respektive 

tema. Till sist plockades de citat ut som ansågs kunna belysa varje tema på ett talande sätt. I 

analysen framkom olika teman som belyser vad coaching är; vilka faktorer coaching bygger 

på; hur det bör utövas; vad som uppnås med coaching samt hur coaching bör tillämpas i 

ledarskapet. 

 

Resultat 
 

Litteraturgenomgång 
 
Trots coachingens popularitet finns det inte mycket vetenskaplig forskning kring coaching att 

tillgå jämfört med andra områden inom personalutveckling och ledarskap. Enligt Berman och 

Bradt (2006) beror det på: att coaching trots allt är ett relativt nytt forskningsområde, att de 

som coachas vill förbli anonyma och därför ogärna ställer upp i vetenskapliga 

undersökningar, samt att det saknas en bred förankrad teori kring coaching. Bristen på 

forskning kring coaching har gjort att den vetenskapliga grunden för coaching blivit något 

begränsad (Kilburg, 1996; Ellinger m.fl., 2003). Den litteratur som finns om coaching är 

många gånger skriven av ledarskapskonsulter med egen praktisk erfarenhet av coaching. 

Hackman och Wageman (2005) anser dock att så kallad eklektisk ansats till coaching har hög 

”face validity” det vill säga är relevant i sitt sammanhang. Den eklektiska ansatsen avser 

litteratur som bygger på författarens praktiska erfarenhet av coaching. Den vetenskapliga 

forskning som trots allt finns kring coaching består till stor del av akademiska uppsatser eller 

avhandlingar (Feldman och Lankau, 2005).  

 

Den teoretiska bakgrunden till coaching går tillbaka ända till 1920-talet då de klassiska 

Hawthornestudierna inleddes. Resultaten av dessa studier ledde fram till att den så kallad 

Human Relationsskolan växte fram vid Harvard Universitet som en reaktion mot den kalla 

människosyn som dittills dominerat organisationsforskningen (Furnham, 1997). Forskningen 
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inriktade sig mer på de mänskliga och sociala sidorna av produktionen (Abrahamsson och 

Andersen, 2000). En följd av detta blev ett ökat intresse för vad som ger människan 

motivation och många motivationsteorier formulerades. Flera av dessa motivationsteorier har 

haft stark influens på coaching (Gjerde, 2003; Whitmore, 2002) kanske främst de som inriktar 

sig på kognitiv utveckling, mest förknippade med Maslows behovshierarki och Herzbergs 

tvåfaktorteori (Locke, 1978). Även vissa ledarskapsteorier baserade på Human 

Relationsskolan, som McGregors (1960) teori Y, ligger till grund för många av de tankar och 

idéer som finns kring coaching (Gjerde, 2003).  

 

Definitionen av coaching skiljer sig mellan teoretikerna. Vissa anser att coaching är ett 

permanent förhållningssätt såsom en personlig egenskap (Whitmore, 2002) medan andra 

menar att det snarare är en metod (Gjerde, 2003). En majoritet menar dock att coaching är en 

blandning av båda eftersom coaching som metod förutsätter ett visst förhållningssätt och 

personliga egenskaper hos coachen. Teorierna kring transformellt ledarskap är exempel på 

detta. En transformell ledare besitter personliga egenskaper som utstrålning och generositet 

och använder sig av olika metoder att utöva coaching i sitt ledarskap (Yukl, 2006).  

 

Coaching är ett sätt att få individen att tänka i nya banor och hitta egna lösningar och därmed 

uppnå sin fulla potential. Coaching har genomgått ett antal utvecklingsfaser. I början 

betraktades rådgivning, vägledning och mentorskap vara en naturlig del i coaching (Stelter, 

2003). Idag anser den praktiska ansatsen att varken rådgivning, vägledning eller mentorskap 

tillhör coaching (Gjerde, 2003). En anledning till detta är att rådgivning handlar om 

känslomässigt tillstånd och mentorskap går ut på att överföra erfarenhet och kunskap medan 

coaching enbart handlar om att förbättra prestation (Burdett, 1998). Den vetenskapliga 

ansatsen ser dock både rådgivning och vägledning som värdefulla delar av coaching (Yukl, 

2006). Även den vetenskapliga ansatsen separerar mentorskap och coaching. Finne och 

Roman (2006) ger dock en bred definition av coaching i sin avhandling. De anser att coaching 

är en metod som genom samtal hjälper individen att lära sig genom självreflektion. I denna 

definition skulle även mentorskap kunna anses vara en del av coaching eftersom det blir 

definitionen av samtal som sätter begränsningar för vad coaching inbegriper.  

 

Det är även lätt att se paralleller mellan coaching och psykoterapi. Whitmore (2002) skriver i 

sin bok Coaching för bättre resultat att ”De metoder som används av en coach, en rådgivare, 

en psykoterapeut eller en guru liknar varandra: de bygger upp den coachades medvetenhet och 
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ansvarskänsla” (sid. 61). Samtidigt avfärdar Whitmore jämförelsen med psykoterapi med att 

coaching är framtidsinriktad medan psykoterapi är dåtidsinriktad. Även Gjerde (2003) 

beskriver skillnader mellan psykoterapi och coaching. Hon jämför bl.a. coaching och kognitiv 

beteende terapi (kbt). Enligt henne är det snarast fråga om en gradskillnad mellan de två 

begreppen snarare än en väsenskillnad. Den största olikheten är att coaching riktar sig till 

friska människor utan allvarliga psykiska störningar medan kbt ofta hanterar psykiskt sjuka 

människor.  

 

I den praktiska ansatsen är det tydligt att det är den som coachas som står i fokus. Coachen 

ska bara stå i bakgrunden som en ”kärleksfull förälder eller ett personifierat dåligt samvete 

och påminna … om fastställda mål” (Gjerde, 2003 sid 66). I den praktiska ansatsen är det 

snarare den coachades aktiva handlande som står i fokus (Thorson, 2005). Det viktigaste är 

själva processen av att sammanställa de anställdas prestationer, ge feedback ansikte-mot-

ansikte, att klargöra vilka krav som ställs samt motivera anställda att förbättra sin prestation 

(Krazmien och Berger, 1997). Definitionsskillnaden är relativt stor eftersom referenspunkten 

skiljer sig. Den praktiska ansatsen sätter den coachade i processen i centrum medan den 

vetenskapliga ansatsen sätter ledaren i processen i centrum.  

 

Den praktiska ansatsen anser att vissa förutsättningar bör råda för att coaching ska kunna bli 

framgångsrik. Dessa förutsättningar är: att det finns fullt förtroende och tillit i relationen 

mellan coach och den som ska coachas och att relationen är jämlik och fri från 

maktförhållanden: att relationen är frivillig det vill säga att den som blir coachad faktiskt vill 

bli coachad och av just han eller henne och att coachen vill coacha just honom eller henne; att 

den som coachas står i fokus; att den som coachas sätter upp vilket eller vilka mål som ska 

uppfyllas eller vilket resultat som ska uppnås; att den som coachas är ansvarig för att fullfölja 

coachingprocessen för att uppnå mål eller resultat (Whitmore, 2002). Gjerde (2003) beskriver 

relationen mellan coach och coachad som en arbetsallians som måste byggas på tillit, 

ömsesidig respekt och mod. Tillit skapas genom ärlighet och konfidentialitet, ömsesidig 

respekt skapas genom ödmjukhet och då coachen inte intar någon expertroll inför den 

coachade och den coachade respekterar coachens yrkeskunnande. Mod handlar om att våga 

pröva nya vägar och idéer. Stelter (2003) talar om en asymmetrisk relation mellan coach och 

den som blir coachad i och med att coachen hjälper den som blir coachad. Relationen måste 

dock vara maktfri. Andra kriterier för en framgångsrik coaching är att de mål, eller resultat, 

som ska uppnås ska fastställas av den coachade. Det är även hans eller hennes fulla ansvar att 
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se till att dessa mål uppfylls (Gjerde, 2003). Enligt Whitmore (2002) måste coachen anta en 

optimistisk inställning till människor och deras förmåga. Denna positiva inställning måste 

vara genuin och äkta eftersom han eller hon annars lätt avslöjar sin verkliga uppfattning på ett 

subtilt sätt.  

 

Den vetenskapliga ansatsen beskriver inte förutsättningar eller omständigheter för att 

coaching ska vara effektiv.  Coaching beskrivs som en metod som används av ledare och 

individuella coacher (Yukl, 2006). I forskning om formellt mentorskapsprogram, som kan 

liknas vid en hybrid mellan mentorskap och coaching, betonas dock vikten av att de 

medverkande får en känsla av frivillighet i deltagande (Allen, Eby och Lentz, 2006). 

 

De flesta teoretiker är dock ense om att coachen ska ge den coachade struktur, stöd och 

feedback och att individen ses som full av potential som väntar på att utvecklas (bl.a. 

Whitmore, 2002; Yukl, 2006). För att kunna skapa den tillit och det förtroende som en 

effektiv coaching förutsätter bör coachen besitta vissa personliga egenskaper som empati, 

integritet och neutralitet avgörande för framgångsrik coaching (Whitmore, 2002). Frisch 

(2001) anser även att en coach bör ha relevant utbildning i rådgivning, organisationsbeteende 

och individuell psykologi. 

 

Coaching kan dels utövas av individuella coacher och dels av coachande ledare som använder 

ett coachande ledarskap som ett ledarskapsverktyg. Individuella coacher går under flera olika 

benämningar såsom exempelvis karriärscoacher, livscoacher, executive coacher, personliga 

coacher etc. Fastän de riktar sig till olika målgrupper arbetar de efter liknande koncept där 

lyssnande och effektfulla frågor är några av huvudmomenten. Det är hans eller hennes mål 

som ska uppnås. I ett coachande ledarskap är det däremot organisationens mål som är 

övergripande.  

 

Mycket av idéer i coaching bygger på erfarenheter från idrottsvärlden. Även där finns det en 

avgörande skillnad mellan en individuell coach och en lagcoach. Den individuelle coachen 

har en bakgrundsroll och i stället är det idrottsmannen/idrottskvinnan som står i centrum. För 

lagsporter råder ofta motsatt förhållande. Coachen har många gånger lika framträdande roll 

som laget eller enskilda individer i laget, som exempel kan ges engelska fotbollslandslagets 

tidigare coach Sven-Göran Eriksson vars privatliv ständigt var en cirkus både i engelska och 

svenska medier.  
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Det råder full enighet bland teoretikerna om att en bra coach ställer frågor (Gjerde, 2003; Yukl, 

2006). Frågorna ska vara effektfulla och effektiva vilket innebär att de bör vara öppna utan 

givna svar (Whitmore, 2002) och hjälpa den coachade att analysera sig själv och sin egen 

prestation (Yukl, 2006). Frågorna sätter igång tankeverksamheten hos den som coachas och får 

honom eller henne att tänka i nya banor och utifrån detta komma med egna svar. Frågorna får 

inte vara ledande. Feedback är också viktig men får inte innehålla råd (Burdett, 1998). I den 

vetenskapliga ansatsen anser flera teoretiker att 360-graders feedback är en naturlig början på 

en coachingprocess. 360-graders feedback innebär att människor i den coachades omgivning 

får ge sin feedback på den coachade. Dessa människor kan vara kollegor, överordnade, 

underordnade etc. Den information som framkommer av denna feedback används som 

utgångspunkt för coachingen (Orenstein, 2006).  

 

Förutom att ställa effektfulla frågor måste coachen även kunna lyssna på vad den coachade 

säger. Gjerde (2003) delar in lyssnande i tre nivåer: Inre lyssnade när vi lyssnar med 

utgångspunkt från oss själva. Vi försöker applicera vår egen erfarenhet på det vi hör. 

Fokuserat lyssnande när vi kopplar bort oss själva och lyssnar fördomsfritt och utan att 

försöka förstå utifrån tidigare erfarenhet. Globalt lyssnande när vi kopplar på samtliga sinne 

och vår intuition. Vi lever oss in i det outtalade, känslor, kroppsspråk och tonfall. Coaching 

handlar mycket om globalt lyssnande.  

 
Från företag och organisationers synpunkt handlar coaching mycket om att öka den enskildes 

prestation (Burdett, 1998). Kilburg (1996) beskriver coaching som en ledaregenskap att hjälpa 

underordnade att förändra sitt beteende för att förbättra produktivitet, bidra mer till företagets 

tillväxt och bli något av en ”peak performer”. Coaching handlar om att få med sig de anställda 

att uppnå företagsmål. Ett coachande ledarskap med stöd och feedback blir ett sätt att få med 

sig de anställda på att uppnå företagsmål. Enligt van Dierendonck, Borrill, Haynes och Stride 

(2004) påverkar ledares beteende i stor utsträckning hur medarbetare mår och presterar på 

arbetsplatsen. Yukl och Tracey (1992) fann att de medarbetare som ansåg att deras ledare i sitt 

ledarskap använde sig av inspiration, stödjande feedback och frågor – som enligt Yukl (2006) 

är delar av coaching – hade högre grad av engagemang i arbetsuppgifter än de som hade 

ledare som använde sig av påtryckningar i sitt ledarskap.  
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Från den enskildes perspektiv handlar coaching om att uppnå sin fulla potential och 

självförverkligande (Gjerde, 2003; Whitmore, 2002). Coachingen måste därmed vara frivillig. 

Den coachade kan inte tvingas till att blir coachad. Det är den coachades mål som coachingen 

strävar efter att uppnå och han eller hon är hela tiden ansvarig för coachingprocessen.  

 

För att uppnå resultat med coaching anser vissa teoretiker att den bör anpassas efter 

situationen. Enligt Hackman och Wageman (2005) handlar coaching främst om timing. I en 

arbetsprocess finns det naturliga brytpunkter där människor är mer mottagliga för coaching. 

Deras slutsats blir att coaching därmed inte passar i alla situationer. Whitmore (2002) ha en 

annan uppfattning. Han anser att coaching visst passar i alla situationer bara coachen/ledaren 

har empati, integritet och kan hålla sig neutral. 

 
Intervjuer 
 

Enligt våra respondenter är coaching framförallt ett förhållningssätt som coachen använder 

oavsett situation. Samtidigt anser de att coaching är ett verktyg eller en metod som både 

individuella coacher och ledare med ett coachande ledarskap kan använda, vilket ger en 

otydlig bild av vad coaching är. Coaching kan således vara både ett förhållningssätt och/eller 

en teknik eller en metod. Vikten läggs vid att det är ett förhållningssätt, men förhållningssättet 

i sig innebär att man använder ett antal tekniker som också benämns 

coaching/coachingtekniker. Respondenterna ser ingen skillnad mellan förhållningssätt och 

teknik, utan kallar helheten för coaching.  

 

Två respondenter skiljer sig dock från övriga respondenter i sin syn på coaching. De har inte 

samma dubbla bild av coaching utan ser det som ett renodlat begrepp. Den ene beskriver 

coaching som en livsstil, vilken appliceras i arbets- och privatlivet.   

 

”Coaching är alltid att coacha till en bild. Om den är individuell, om det är för ett 
lag, det spelar ingen roll. Coaching är inte en teoretisk modell, det är ett sätt att 
leva. Det är skillnaden.” (Respondent H) 

 

Den andre har helt motsatt uppfattning och anser att coaching enbart ska betraktas som en 

teknik eller verktyg bland andra. 
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”Åh, det är ett kanonverktyg och ett helt nödvändigt verktyg att ha idag. Om man 
kommer ihåg att det är ett verktyg. Ett hus byggs inte enbart med en hammare. 
Men coaching är en superhammare.” (Respondent D) 

 

Vidare betonar våra respondenter betydelsen av att en bra coach har en god självkännedom, 

att det är de personliga kvaliteterna som är avgörande för hur framgångsrik coachingen blir. 

De understryker även att en coach måste ha en positiv människosyn samt ha uppnått en hög 

grad av personlig mognad. De anser att personliga egenskaper hos coachen har större 

betydelse för hur lyckosam coachingen blir än de coachingutbildningar som leder till 

internationella coachcertifieringar. Samtidigt hävdar de respondenter som själva utbildar 

coacher inom ramen för internationell coachcertifiering att just personlig mognad är en 

egenskap som väger tungt inför en certifiering. De som inte uppvisar tillräcklig 

självkännedom och självinsikt blir inte certifierade coacher.  

 

En coach får inte vara fördomsfull och egoistisk utan ska tro på varje individs potential. 

Flertalet respondenter påtalade därför betydelsen av att en professionell coach är certifierad av 

en internationell coachorganisation för att kvalitetssäkra coachingen samt göra coachyrket 

mer seriöst. Två av respondenterna är mer reserverade till certifiering av coacher eftersom de 

anser att coachyrket kan framställas som ett kommersiellt yrke där det finns mycket pengar 

tjäna.  

 

”Det är jävligt inne att jobba med coaching för det ger väldigt snabba pengar och 
det är väldigt enkelt att läsa sig till det, men det är jävla skillnad att förstå det till 
100 % och verkligen ifrågasätta det till varje liten del.” (Respondent H) 
 

Trots meningsskiljaktigheter gällande synen på begreppet coaching bland respondenterna så 

går det ändå att urskilja fyra faktorer som samtliga respondenter anser är en förutsättning för 

framgångsrik coaching. Dessa faktorer är: att coaching måste bygga på förtroende och tillit 

mellan coach och coachad; att coachen lyssnar aktivt på vad den coachade säger utan att lägga 

in egna värderingar; att coachen genom kraftfulla frågor får den coachade att tänka i nya 

banor och därmed uppnå sin fulla potential; samt att coaching handlar om härifrån och framåt, 

det vill säga att få den coachade att utifrån sina egna resurser gå från nuläge till önskat läge. 

 

”Att ta någon från A till B, att ställa de rätta frågorna för att få de för klienten 
rätt tankar, inte för mig rätt tankar, utan för klienten rätt tankar med hjälp av rätt 
frågor, kraftfulla frågor så de kommer till insikter, för det är just insikten när de 
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får en aha-upplevelse, när polletten trillar ner eller vad vi nu kallar det, det är då 
verklig förändring kommer till stånd.” (Respondent F) 

 

Genomgående i intervjuerna återkom respondenterna till att förtroendet mellan coach och den 

coachade är mycket viktigt. Respondenterna är medvetna om att en coach idag inte har någon 

lagstadgad tystnadsplikt, men är mycket noggranna med att poängtera etiken som ligger till 

grund för coaching. Flera respondenter uppgav att de brukar inleda en ny coaching med att 

skriva ett avtal med den som ska coachas för att formalisera vad som gäller kring sekretess 

och tillvägagångssätt. De respondenter som är knutna till något av de större internationella 

coachingnätverken betonade att etiska riktlinjer var en viktig del i nätverkens arbete. De 

coacher som bryter mot gällande riktlinjer riskerar att bli av med sin certifiering och uteslutas 

ur nätverket.  

   

”Nu kan jag inte alla de lagarna men det finns inte i coaching men däremot etiken 
att det finns tystnadsplikt den gäller alltid för mig.” (Respondent A) 

 

De flesta av våra respondenter är överens om hur relationen mellan coachen och den coachade 

bör vara. De anser att det coachande förhållningssättet bygger på att coachen och den 

coachade har en jämlik relation. De beskriver förhållandet mellan coach och coachad som ett 

partnerskap där coachen går bredvid den som coachas. Avsaknad av makt i relationen betonas 

eftersom makt kan skapa distans och därmed försvåra tillit och fullt förtroende.   

 

”Relationen är en ärlighet, det handlar ju om att vara ärliga i relationen. 
Coaching handlar väldigt mycket om att gå bredvid.” (Respondent F) 
 

”Coaching är mer ett partnerskap, vi springer tillsammans, så det är viktigt, men 
ändå så måste det finnas ett förtroende.” (Respondent C) 

 

En av våra respondenter anser dock att coaching inte kan vara jämlikt eftersom coachen är 

den i relationen som är expert på den metod som används.  

 

”Den är inte jämlik så, och det är inte egentligen inte en coach -klient relation 
heller, för coachen anlitas ju för att coachen är expert på en metod som klienten 
inte är, så den är inte jämlik så.” (Respondent E) 

 

Respondenterna anser att coaching är att påverka den coachade och att få henne/honom att 

förändra sin situation, dock säger de inte uttalat att detta innebär att det finns makt i 
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relationen. De påpekar att det främst handlar om förändring och att den förändringen är 

någonting som coachen sätter ramverket för, men de vill inte definiera det som makt. En 

respondent, som tidigare påstått att relationen är ett partnerskap, säger spontant  i samband 

med att hon beskriver vikten av coachens egenskaper att en coach har stor makt över de som 

de coachar. 

 

”Coacherna har ju sådan himla makt över dem de coachar.” (Respondent C)  

 

Samtliga respondenter ansåg att det är den coachade som bär ansvaret för att uppsatta mål 

uppnås. Coachens uppgift är att få individerna att plocka fram sin fulla potential och utnyttja 

sina egna resurser att övervinna hinder som den coachade identifierar står i vägen för målet. 

En coach förutsätter att individen som blir coachad har förmåga att utifrån de kraftfulla 

frågorna finna sina egna svar och lösningar.  

 

”Du kan som coach inte motivera en annan människa, det måste man förstå. 
Motivera, det betyder en persons vilja att jobba mot ett mål och det är man själv 
ansvarig för.” (Respondent H) 

 

Respondenterna uttrycker vikten av att coachen inte ger råd eftersom det hämmar den 

coachades förmåga att tänka och själv finna nya perspektiv. De menar att en människa 

kommer ihåg hur de ska gå tillväga för att förverkliga sina mål om de själva ger svar på hur 

de ska gå tillväga. Tre respondenter säger att det däremot kan förekomma att en coach ger råd 

men klargör att det inte tillhör grundtanken i coaching. En respondent skiljer sig mot övriga 

respondenter genom att påstå att ju starkare coachingrelationen är desto fler råd ska en coach 

ge. Coachen ska inte ge råd utifrån sina egna erfarenheter utan ifrån den målbild som den 

coachade uppgivit. 

 

”Coaching är definitivt att ge råd, men inte ge råd utifrån mina viljor, utan 
utifrån den bild som du och jag har ett commitment att du vill uppnå, och så länge 
du inte har målat upp bilden så kan jag inte coacha dig.” (Respondent H) 

 

Respondenterna beskriver att målet med coaching är att stärka individens självkänsla och 

våga tro på sig själv. Det bygger på att personen som coachas förstår sig själv och känner 

trygghet. Coachen strävar efter att stödja den coachade så att en förändring kan komma till 

stånd. En individ som coachas söker själv upp sin coach och vill bli coachad. De sätter upp 

sina egna mål och det är deras agenda som ska leda samtalet. Enligt respondenterna varierar 



14 

 

målen från klient till klient, men ofta finns det en grundläggande problematik som klienten 

inte vet hur han eller hon ska angripa. Coachens uppgift blir då att få den coachade att 

omvandla sitt problem till ett mål. Respondenterna menar dock att målen ofta omformuleras 

efter ett fåtal coachingsessioner eftersom individen börjar analysera sin problemställning från 

nya perspektiv. En respondent avviker genom sin åsikt att en coach bör ha ett upplägg för hur 

coachingen ska utformas, men understyrker att det främst är klienten som ska föra samtalet. 

 

”Då tycker jag att det är bra coaching att man låter klienten styra innehållet så 
mycket som möjligt. Det är bra om coachen har någon slags agenda i botten, men 
den ska man definitivt kunna göra avsteg ifrån när det passar.” (Respondent E) 

 

Respondenternas uttalande om att målet med coachingen oftast kan hänföras ur ett problem 

styrde in intervjuerna mot ämnet psykologi. Respondenterna tydliggjorde att deras klienter är 

friska medan personer som vänder sig till en psykolog eller terapeut är sjuka. Samstämmigt gav 

de uttryck åt att det är viktigt att göra en distinktion mellan coaching och psykoanalys kontra 

kognitiv beteende terapi (kbt). Skillnaden mellan coaching och psykoanalys är att coachingen 

är framtidsorienterad och psykoanalysen mer handlar om att gå tillbaka och analysera vad det 

var som orsakade klientens problem. Vad gäller kbt hade respondenterna visserligen reflekterat 

över att tillvägagångssättet i coaching kan påminna om kbt, eftersom båda är 

framtidsorienterade, men fem av respondenterna hade en alltför vag uppfattning för att kunna 

uttala sig om eventuella likheter och olikheter i arbetssätten. Återigen betonar respondenterna 

att deras klienter är friska, vilket är den stora skillnaden. Om en coach i en coachingsession 

upplever att den coachade faller tillbaka till hur problemet uppkommit eller påvisar en 

djupgående depression hänvisar de klienten till en psykolog eller terapeut i stället.  

 

”Ja, alltså psykoterapi pratade vi om i början. Det är en stor distinktion emellan 
där. Där gör man den här, men sen kommer man till beteendeterapi är ju en 
modern psykologi där du har så att säga framtidsfokus. Så det finns många 
likheter mellan coaching och kognitiv beteende terapi.” (Respondent B) 

      

Coachingens funktion i ledarskapet anser respondenterna syftar till att utveckla och driva 

fram medarbetarnas fulla kapacitet och kompetens. Det coachande förhållningssättet bygger 

på att ledaren ska lyssna, ställa frågor, ge feedback och uppgifter. Genom att låta 

medarbetarna få mer eget ansvar och omvandla organisationens mål till sina egna mål, 

upplever medarbetaren möjlighet att påverka sin egen situation vilket bidrar till att 

medarbetarna blir mer motiverade. Ledaren ska applicera ett coachande förhållningssätt och 
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stödja medarbetarna i sin utvecklingsprocess. En respondent delar inte uppfattningen om att 

en ledare alltid kan tillägna sig ett coachande förhållningssätt utan påstår att coaching i 

ledarskapet enbart fungerar i vissa situationer och utifrån vilken kompetens medarbetaren 

har. 

 

”Ja, om man inriktar sig på lite situationsanpassad ledning så kan man säga att 
coaching fungerar perfekt på personer som är väldigt engagerade och vill nå ett 
mål. Och också har kompetensen eller tron på sig själv att dom kan nå de målen.” 
(Respondent D) 

 

Några specifika hinder för en ledare att utöva coaching i sitt ledarskap ser inte våra 

respondenter. De flesta har uppfattningen om att en ledare kan skapa förtroende och en 

jämbördig relation med medarbetarna. Samtidigt medger de att det kan uppstår vissa 

svårigheter beroende på att det ingår flera olika roller i ledarskapet. De delar in ledarskapet i en 

chefsroll, en ledarroll och en roll som coach. 

 

”En chef kanske jobbar mer med verksamhetsutveckling och implementerar mål i 
organisationen och så, medan en ledare jobbar mer med att få med sig 
människorna som arbetar i organisationen, motivera, skapa bra arbetsmiljö och 
ser till att alla plockar fram sin potential. Chefsrollen är mer en position man 
söker, en befattning man får. Ledarskap är något man kan utveckla själv, hur bra 
ledare man är.” (Respondent B) 
 

Vidare beskriver respondenterna de flesta organisationer idag som hierarkiska, vilket innebär 

en maktstruktur med ledare som har positionsmakt genom sin titel som chef. De säger även att 

en chef dessutom har ett ansvar att leda sin personal till att uppnå de givna organisatoriska 

målen. Respondenterna beskriver hur relationen mellan en ledare och medarbetare och 

konstaterar att det inte överensstämmer med hur coachingrelationen bör se ut. De drar inte 

någon slutsats med hänsyn till det utan för resonemanget steget längre och skildrar coaching i 

ledarskapet och coaching mellan coach och klient ur olika synvinklar.  

 

”Som ledare har du ett ansvar gentemot dina medarbetare att berätta vad som 
gäller, vilka riktlinjer och ramar, vissa beslut, det är det här som gäller. Medan 
som coach så har jag det inte för det är inte mitt jobb. Syn ur den synvinkeln kan 
du inte vara 100 % coach när du är ledare. Så det är en stor skillnad.” 
(Respondent G) 

 

Två av respondenterna beskriver ingående om hur de anser att ledarskap utövas idag och hur de 

anser att ledarskapet borde utövas. Flera av de andra respondenterna beskriver ideala 
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ledarskapsförhållanden där ledaren har lika stort förtroende för samtliga i personalen och utgår 

från att alla anställda strävar efter att uppnå sin fulla potential på arbetsplatsen. De förutsätter 

att alla anställda på arbetsplatsen har ambitionen att nå organisationens mål genom att göra 

dem till sina egna samt att all personal faktiskt vill bli coachade. En respondent reagerade på 

frågor om ett eventuellt gap mellan den idealbild som respondenten beskrev och hur 

verkligheten ser ut idag genom att ställa en motfråga.   

 

”Hur kan du som anställd anse dig ha rätten att inte bli coachad av din chef, det 
betyder ju att det inte finns någon respekt då. Chefen har ju helhetsansvaret. Och 
hur kan det komma sig att du tycker dig som anställd ha rätten att säga att jag vill 
inte bli coachad av dig. Javisst, men då får ju en av oss sluta då.” (Respondent H) 

 

Dessutom antyder fyra av respondenterna att en anställd som inte delar organisationens mål 

och inte vill eller har förmåga att finna sina egna mål inom ramen för organisationens 

övergripande mål bör fundera på att byta arbetsplats.  

 

”Om man ser företaget som en båt, en båt har en viss besättning, en viss kurs, 
vissa resurser i form av segel och så vidare, och det finns även en kapten på den 
här skutan och den ska ut och segla. Och är man inte intresserad av att segla till 
Bahamas, utan man vill hellre segla till Svalbard, ja då får man ju ställa sig 
frågan det kanske är fel båt, du kanske ska mönstra på en annan båt.” 
(Respondent F) 

 

En respondent inledde precis som de övriga respondenterna med inställningen att när en 

ledare tillämpar ett coachande förhållningssätt eller använder sig av tekniken så träder ledaren 

och medarbetarna in i en jämställd relation. I ett senare skede av intervjun förmedlade han 

däremot att positionsmakten är ett hinder. Motsägelsen i hans uttalande belyser en osäkerhet 

kring hur coachingrelationen mellan en ledare och medarbetare är. 

 

”Just i coaching delen så tror jag att den måste vara det jämlik och så ändå. Just 
där då jag coachar en annan människa så finns ingen makt eller formellt 
ledarskap.” (Respondent A)  
 

”Ja, alltså utifrån att jag tänker, då tänker jag mer på den här mandatbiten att 
det blir ett maktförhållande som ledare. Det är för mig ett hinder i coaching. Det 
tror jag. Jag är helt övertygad om att det är så.” (Respondent A) 

 

Genomgående i intervjuerna används begreppet coaching i flera skilda sammanhang och 

begreppet ges därmed flera betydelser. Respondenterna använder coaching i samband som 
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professionell coaching, individuell coaching och coachande ledarskap. Respondenterna är 

hängivna coachingentusiaster, och en förklaring som de ger till varför coaching är så 

fantastiskt är att det kan få människor att utvecklas och finna välmående. Flera respondenter 

uppger att de anser att coaching är framtidens ledarskap och därför ett nödvändigt 

förhållningssätt och/eller verktyg för en ledare att bära med sig. Även om de skildrar coaching 

ur olika perspektiv så är respondenterna eniga om vad som i grunden är coaching.  

 
 

Diskussion 
 

Syftet med vår uppsats är att försöka besvara frågorna vad coaching är, hur coaching bör 

utövas samt syftet med coaching. Nedan kommer vi att redovisa de resultat som vi kommit 

fram till genom våra intervjuer och litteraturstudier. 

 

Den bild som litteraturen på området förmedlar är att coaching ska ge struktur, stöd och 

feedback till den coachade. Grundsynen är att varje människa är full av potential och kan nå 

sina mål (bl.a. Whitmore, 2002; Gjerde, 2003). Dock är man oense om var gränserna för 

coaching går, vissa anser att rådgivning och vägledning är en del av coaching medan andra 

anser att det inte är det. Gränsen går ofta mellan den praktiska ansatsen och den vetenskapliga 

ansatsen. Teoretikerna skiljer även på coaching och psykoterapi, även om man medger att 

gränsen mellan coaching och kognitiv psykoterapi (kbt) kanske är något suddig.  

 

Det råder även delade meningar bland respondenterna om vad som egentligen ingår i 

begreppet coaching. De kan dock enas om att coaching bygger på fyra förutsättningar: 1) att 

coaching måste bygga på förtroende och tillit mellan coach och coachad; 2) att coachen 

lyssnar aktivt på vad den coachade säger utan att lägga in egna värderingar; 3) att coachen 

genom kraftfulla frågor får den coachade att tänka i nya banor och därmed uppnå sin fulla 

potential; samt 4) att coaching handlar om härifrån och framåt, det vill säga att få den 

coachade att utifrån sina egna resurser gå från nuläge till önskat läge. Respondenterna är 

också helt överens om att det är skillnad på coaching och psykoanalys. De anser att det är två 

skilda discipliner, man är även medveten om att skillnaden mellan coaching och kbt kanske 

inte är glasklar. Flera av respondenterna kan inte helt redogöra för hur coaching skiljer sig 

från kbt förutom att coaching riktar sig till friska människor.   
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När det gäller råd går meningarna bland respondenterna isär. Ett flertal respondenter betonar 

vikten av att inte ge råd – den coachade ska själv hitta lösningen på sina problem. En 

respondent är helt klar i sin uppfattning av nyttan med att ge just råd, och ytterligare några 

respondenter anser att råd kan förekomma, men inte är det grundläggande i coaching.  

 

Vår slutsats är att grundstenarna till coaching är både teoretiker och praktiker eniga om, man 

har en gemensam grund att utgå ifrån. Däremot skiljer det sig huruvida man anser att 

rådgivning och vägledning är en del av coaching eller inte, både inom teorin och inom 

praktiken. Gränsdragningen mot terapi är tydlig, dock har många av de utövande coacherna 

alltför dålig kunskap om vad till exempel kbt är för att veta var gränsen mellan coaching och 

kbt går. Alltså kan vi se coaching som ett begrepp med en gemensam grund, olika påbyggnad 

beroende på vem man frågar samt en delvis oklar gräns mot närliggande discipliner som kbt. 

 

Litteraturgenomgången ger två olika referensramar för coaching; den praktiska ansatsen utgår 

från den coachade och hans/hennes behov av att nå mål och uppnå resultat relevanta för 

honom/henne. Den vetenskapliga ansatsen utgår från att coaching är ett sätt att få personer att 

nå mål satta av någon annan, till exempel resultatmål i en organisation. Dessa två synsätt är 

vitt skilda åt, det första utgår från personen och hans/hennes behov medan det andra istället 

utgår från satta mål i omgivningen och där coaching är ett sätt för att få individen att uppnå 

dessa mål. Det förstnämnda tillvägagångssättet är det som individuella coacher använder sig 

av, det andra är det som coachande ledare använder sig av som ett verktyg i sitt ledarskap.  

 

Vår litteraturstudie visar att coaching vilar på relationen mellan coach och den coachade. 

Denna relation måste vara tillitsfull, jämlik, respektfull och bygga på mod. De redskap som en 

coach har att jobba med är kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och att ge feedback.  

 

Våra respondenter anser att coaching framför allt är ett förhållningssätt som coachen använder 

sig av oavsett situation, samtidigt som de även framhåller det som ett verktyg som kan 

användas vid vissa situationer. Att endast två av våra respondenter ser skillnaden på de två 

angreppssätten visar att coaching fortfarande är något som inte är definierat och som även de 

som utövar coaching har svårt att se tydligt.  

 

Respondenterna anser även att coaching vilar på relationen mellan coach och den coachade, 

att relationen måste vara jämlik och förtroendefull. Att coaching handlar om påverkan och 
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förändring definieras inte som makt, vilket kan anses som naivt i det här sammanhanget. 

Förändringar i en människas liv kan vara omfattande och vem kontrollerar vem som initierar 

och styr dessa? Vem kontrollerar coachen? Man kan alltså säga att den maktfria relation som 

våra respondenter anser ska ligga till grund för coachingen helt och hållet är beroende av 

coachens förmåga att själv sätta gränserna för den påverkan som han/hon kan ha på den 

coachade. 

 

Respondenterna anser att coaching går att utöva i ledarskapet, att det är möjligt för en ledare 

att skapa förtroende och tillit i sin relation till medarbetarna. Samtidigt konstaterar de dock att 

den relation som finns idag mellan ledare och medarbetare sällan är som den relation som en 

coach och en coachad bör ha och de beskriver även den ideala relationen ledare/medarbetare. 

Samtidigt beskriver de även att den övergripande rollen som ledare består av tre delar; 

chefsrollen, ledarrollen och coachrollen. Tolkningen av deras resonemang är att de utgår från 

en ideal relation som de egentligen vet inte existerar.  I denna ideala relation är dock coaching 

möjligt mellan ledare och medarbetare. I verkligheten splittras ledarrollen upp i tre delar där 

coachrollen är en del och utifrån vilken en ledare kan uppnå en jämlik och maktfri relation till 

sina medarbetare. I chefsrollen ligger positionsmakten och den administrativa makten i 

ledarskapet. 

 

De två olika ansatserna för coaching som vi funnit i litteraturen återspeglas hos våra 

respondenter, men deras tillvägagångssätt för att lösa detta är den tredelade ledarrollen. På 

samma sätt ser man i praktiken inget motsägande i att relationen ledare – medarbetare kan 

vara maktfri och jämlik. Den fråga som vi dock ställer oss är om det är troligt eller rimligt att 

en ledare kan både vara coach, chef och ledare på samma gång? 

 

De syften som lyfts fram i litteraturen är dels att få medarbetarna att nå organisationens mål 

och dels att ge den coachade möjlighet att nå sin fulla potential genom att sätta upp mål och 

nå dessa. 

 

I våra intervjuer anger respondenterna att syftet med coaching är att stärka individens 

självkänsla och få henne/honom att våga tro på sig själv. Coachens uppgift är att stödja den 

coachade så att han/hon kan genomföra de förändringar som krävs för att nå de mål som 

han/hon har satt upp. Trygghet och självkännedom anges också som medel i processen, och i 

vissa fall borde även detta bli mål eller delmål. För om slutmålet bygger på att den coachade 
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har hög självkännedom, så är ett av delmålen att uppnå rimlig självkännedom för att kunna 

fortsätta processen framgångsrikt. Här är alltså frågan om vad som är mål och vad som är 

medel. Man anger även att coaching i ledarskapet syftar till att få medarbetarna att nå 

organisationens mål. 

 

När det gäller syftet med coaching är teoretiker och respondenter i stort överens; det handlar 

om att nå individens personliga egna mål och om att nå organisationens mål. När det gäller 

våra respondenter kan man diskutera huruvida de blandar samman mål och medel, är hög 

självkänsla och självkännedom ett medel eller ett mål för den coachade?  

 

Den bild som tonar fram när vi jämför våra resultat från litteraturstudien med de resultat som 

vi funnit i våra intervjuer är att den praktiska ansatsen och respondenterna är eniga i både 

grundläggande definitioner av och förutsättningar för coaching. Coaching bygger på 

relationen mellan coach och den coachade och denna relation måste vara jämlik, frivillig och 

förtroendefull. Man är även överens om att det är den coachade som står i fokus vid coaching 

och att det är den coachade som sätter mål och resultat för coaching. Den skiljelinje som finns 

i litteraturstudien mellan den praktiska ansatsen och den vetenskapliga ansatsen finns även 

mellan respondenter och den vetenskapliga ansatsen och går vid samma punkter. Den 

praktiska ansatsens litteratur bygger på praktisk erfarenhet av coaching. Överensstämmelse 

mellan respondenter och den praktiska ansatsen är därför knappast förvånande. Det är troligt 

att flera av våra respondenter både har läst, och kanske påverkats av samt hämtat inspiration 

från litteratur från den praktiska ansatsen.  

 

En möjlig förklaring till de skillnader som finns emellan de båda ansatserna och mellan 

respondenter och den vetenskapliga ansatsen är att de inte handlar om ett helt 

överensstämmande begrepp. Den coaching som respondenter och den praktiska ansatsen 

beskriver stämmer bra överens med den coaching en individuell coaching utövar. I den 

relationen finns det inget maktförhållande som kan inverka negativt på coachingen eller 

hindra att den coachade står i fokus. Det finns heller inga organisatoriska mål som prioriteras 

före den coachades personliga mål. Den coaching den vetenskapliga ansatsen beskriver är 

kanske bättre lämpad som en metod för ledarskap. En individuell coach arbetar på ett sätt som 

starkt påminner om en terapeut och bör därför ha relevant utbildning i rådgivning, 

organisationsbeteende och individuell psykologi (Frisch, 2001). Även Whitmore (2002) anser 

att en coach och en psykoterapeut använder liknande arbetsmetoder. 
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Resultatet av vår studie pekar på att det kan vara två olika begrepp trots att majoriteten av 

respondenterna hävdar att det i grunden är detsamma. De påstod enbart att vi måste skilja på 

den individuella coachingen och det coachade ledarskapet. Ordet coaching används idag i 

många sammanhang. För att begreppet ska uppfattas som seriöst är det viktigt att definitionen 

av coaching tydliggörs. 

 

Ämnen för fortsatt forskning inom coaching är därför att vidare utforska om coaching 

egentligen handlar om flera skilda begrepp med olika definitioner, förutsättningar och syften, 

eller om det är ett och samma begrepp med många dimensioner.  
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