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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att närma sig frågan om coachens roll och få en klarhet i 

vad en coach är utifrån yrkesutövarens egna föreställningar och upplevelser. Centralt för 

uppsatsen blir sålunda rollen som coach och därför närmar jag mig området utifrån ett 

rollteoretiskt perspektiv. Uppsatsens bidrag är att till skillnad från tidigare forskning 

närma sig yrket utifrån utövarnas upplevelser av sin roll och att analysera likheter och 

olikheter i uppfattningarna hos de som praktiserar yrket, detta med grund i att det inte 

finns en enad definition av rollen coach.  Urvalet coacher som har intervjuats har en 

gemensam arbetsplats men skiljer sig åt vad gäller kompetenser; tanken är här att rollen 

är densamma eftersom den utförs inom samma ramar, men hur rollen upplevs kan 

fortfarande skilja sig åt beroende på hur rollen tolkas av utövarna. Min hypotes är att 

oklarheter kring coachning kan tänkas skapa motstridiga förväntningar och 

rollkonflikter för de som arbetar som coacher.  
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Inledning 
Coach och Coachning är begrepp som för några år sedan enbart används inom idrotten där 

begreppet är etablerat, men det har expanderat till att florera lite här och var på arbetsmarknaden. 

Ett exempel på etableringen är att Arbetsförmedlingen fick år 2009 ett uppdrag av Regeringen som 

gick ut på att under tre år upphandla coachtjänster från externa företag för 2,9 miljarder kronor. 

Dock gick det inte som Regeringen tänkt sig, spridningen i kvalitén hos de anställda coacherna var 

mycket stor och en viktig anledning till det var coachernas varierande bakgrund i form av 

utbildning (Wikberg, 2010). Coach är inte skyddat yrke vilket hårdraget innebär att vem som helst 

får kalla sig coach och det finns även en stor mängd coach-utbildningar med varierande innehåll 

och kvalité (Wikberg, 2010).  

Idag kan du därför finna en coach inom olika områden, livsstilscoacher, karriärcoacher, söka-jobb 

coacher, för utveckling av personal och inom skolan, för att nämna några. En del företag använder 

sig idag av coacher, dels för att coacha anställda i det egna företaget men även som en tjänst vid 

företaget att erbjuda sina kunder. Framväxten av coacher och coachning har gått snabbt och enligt 

tidigare forskning finns det inget enat svar på hur det kommer sig. Enligt Lawton-Smith (2007) är 

coach och coachning endast en vidareutveckling av begreppen mentorer och tränare och det nya 

begreppet coach är ett sätt för företag att visa att det följer med i utvecklingen. Andra anser istället 

att coach och coachning är en kategori för sig, alltså är detta ett svar på behovet av ”ny” kompetens, 

de vill med andra ord inte likställa coach och coachning med mentorer och tränare, inte heller med 

terapi och psykologi (Wikberg, 2010). Det finns också en delad mening i frågan om coach är ett 

yrke i sig eller om det är en gren inom Human Resourse (HR) och Human Resourse Development 

(HRD), (Hamlin m.fl., 2008). Redan här börjar man kunna se problematiken kring coach och 

coachning vilket leder fram till frågan; vad är en coach och hur ser coachrollen ut? Enligt Hamlin 

m.fl. (2008) finns det 37 olika definitioner på vad en coach är samt gör. Vem som kan bli coach och 

huruvida en certifiering är en kvalitetssäkring eller inte är också en del i diskussionen om vad 

begreppet coach står för. Coach och coachning är med andra ord förknippat med många oklarheter 

och frågetecken kring sig. Frågan är om dessa oklarheter kring begreppets innebörd även kan 

medföra oklarheter och problem på den coachande arbetsplatsen, exempelvis vid frågor som, beslut, 

utövning och förväntningar. Om rollen inte är klart definierad på en arbetsplats skulle detta kunna 

leda till problem gällande förväntningar, dels arbetsgivarnas förväntningar på coachens kunskaper 

och färdigheter men också från coachens sida eller coacher emellan. I och med att coachningen 

växer och syns mer och mer blir det relevant att diskutera vad en coach är, vad en coach gör och 
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vem som kan kallas för coach? 

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att närma sig frågan om coachens roll och få en klarhet i vad en coach 

är utifrån yrkesutövarens egna föreställningar och upplevelser. Centralt för uppsatsen blir sålunda 

rollen som coach och därför närmar jag mig området utifrån ett rollteoretiskt perspektiv. Uppsatsens 

bidrag är att till skillnad från tidigare forskning närma sig yrket utifrån utövarnas upplevelser av sin 

roll och att analysera likheter och olikheter i uppfattningarna hos de som praktiserar yrket.  Urvalet 

coacher som intervjuas har en gemensam arbetsplats men skiljer sig åt vad gäller kompetenser; 

tanken är här att rollen är densamma eftersom den utförs inom samma ramar, men hur rollen 

upplevs kan fortfarande skilja sig åt beroende på hur rollen tolkas av utövarna. Min hypotes är att 

oklarheter kring coachning kan tänkas skapa motstridiga förväntningar och rollkonflikter för de som 

arbetar som coacher.  

Frågeställning(ar):  

 Hur beskriver coacherna sin yrkesroll?  

 Finns det skillnader i coachers beskrivning av rollen? 

 Upplever coacherna några problem eller oklarheter kopplade till beskrivningen av 

yrkesrollen? 

 

Avgränsning  

Jag har som nämnts ovan begränsat mitt empiriska material till fem jobbcoacher på ett 

utbildningsföretag i Stockholm, alltså går det inte att utifrån mina intervjuer göra någon 

generalisering av coachmarknaden i övrigt. Mina intervjuer ger endast coachernas perspektiv och 

deras svar på frågan om vad en coach är och vilka förväntningar som finns på dem. Jag har heller 

inte satt mig in i den omfattande forskning som finns gällande coacher och coachning inom idrott 

samt rehabilitering eller sjukvård då jag anser att den inte faller inom uppsatsens ram. Vad gäller 

forskning om den slags coach som vuxit fram på senare tid har jag funnit att den är relativt 

begränsad.  
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Disposition  

I teoretiska del presenteras rollteorins grundtankar, som utgör den teoretiska basen för uppsatsen. 

Sedan presenteras den tidigare forskningen rörande området om coach och coachning. I metoden 

redogörs utförligt data, urval samt en diskussion om förförståelse. Intervjuerna presenteras i 

resultatdelen tillsammans med en mindre observation från tillfället då intervjuerna genomfördes. 

Resultaten analyseras sedan och uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsats, med en tydlig 

återkoppling till uppsatsen syftet, samt att frågeställningarna redovisas och alla delar knyts samman. 

Till sist ges förslag på vidare forskning på området.  

Teoretisk ram 
Den teoretiska grunden i denna uppsats är rollteorin. Rollteorin har ett dramaturgiskt sätt att förstå 

människors agerande, det vill säga att den är hämtad från dramatikens värld och vi ser på händelser 

som en teateruppsättning. Beroende på vilken teoretiker man utgår ifrån finns det olika inriktningar 

och tyngdpunkter inom denna teori. Min teoretiska utgångspunkt bygger till störst del på Goffman, 

men det finna även inslag av Bruce J. Biddle. Litteraturen som presenteras i den teoretiska ramen är 

från 50-60 talet men dagsaktuell forskning refererar fortfarande till dessa teoretiker och gör de 

aktuella även idag. Ett närliggande exempel på dagsaktuell forskning som använts sig av dessa verk 

är Controllers yrkesroll - förklarad ur ett multipelt perspektiv (Lathinen och Johansson 2013).  

Inom rollteorin som har en dramaturgisk grund förklaras händelser, situationer och vardagen utifrån 

teatervärldens perspektiv, det vill säga att vad som sker är ett framträdande med en eller flera 

aktörer/skådespelare inför en publik. Utgångspunkten är att vi alltid tar på oss en roll i varje 

situation vi befinner oss i, i vardagen så som, förälder, vän, kollega, student, patient och så vidare. 

Vad vi än gör så går vi in i en roll. Yrkesrollen är en av de största rollerna vi tar på oss.  

Enligt Goffman (1959) är ett av grunddragen inom teorin att vi alltid dömer och upplyser oss om de 

vi möter, sammanhanget där ett möte sker ger oss en möjlighet att veta vad vi kan förvänta oss av 

andra och vad dom förväntar sig av mig. Vi kan då agera för att få fram en önskvärd reaktion hos de 

i publiken. Stor vikt ligger med andra ord vid första intrycket, förväntningar, uttryck och påverkan 

på/av andra individer, medvetna och omedvetna intryck och det är genom detta som rollen skapas. 
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Enligt Biddle & Thomas (1966) ockuperar människor olika sociala positioner och det är inom dessa 

positioner vi finner rollerna. Rollerna är i sin tur grundade i sociala normer, regler och lagar. En roll 

skapas också i samband med andras roller, positioner och direkta reaktioner från de som observerar 

och agerar, i det givna framträdandet utifrån personliga möjligheter, förmågor och personligheter 

(Biddle & Thomas, 1966). Under framträdandet ger vi hela tiden ifrån oss intryck (till publiken) och 

påverkas (av publiken, i form av förväntningar), publiken (som också är en roll) "hjälper" 

rollinnehavaren i sitt framträdande genom att de distanserar sig till att endast agerar/förväntar sig 

det som hör rollen i fråga och framträdandet till (Biddle & Thomas, 1966). Agerandet i en roll är 

dock oftast rutinmässigt och oftast mycket omedvetet, framför allt när man talar om en roll som 

yrkesrollen.  

Arbetsplatsen är som en färdig mall med tydliga förväntningar, arbetsplatsbeskrivning, 

kvalifikationskrav bland annat, enligt Goffman (1959). Goffman (1959) säger även att vi 

upprätthåller en roll så länge vi tror på rollen, känner den och på så sätt även förstärker den. När vi 

väl agerar i vår roll skapar och framhåller vi en idealiserad bild av vad som skall ingå i rollen för att 

ge en förstärkt bild till publiken, vi framhäver den även som att det vore vår absolut viktigaste eller 

vår enda roll (Goffman, 1959). Vi tar alltid på oss en roll lämpad för tillfället, situationen och under 

akten ger vi hela tiden ifrån oss intryck (till publiken) och påverkas (av publiken, i form av 

förväntningar). Publiken (som också är en roll) "hjälper" rollinnehavaren i sitt framträdande genom 

att de distanserar sig till att endast agerar/förväntar sig det som hör rollen i fråga och framträdandet 

till (Goffman, 1959). 

Några av de dramaturgiska begrepp som Goffman (1959) använder sig av är följande, framträdande; 

är den samlade aktiviteten hos en viss individ vid ett givet tillfälle i syfte att påverka någon av de 

andra individerna (i det givna tillfället där interaktionen äger rum, det vill säga de andra är publiken, 

medagerande eller observatören). Roll/rutin är de i förväg fastställda handlingar och mönster som 

framställts vid ett framträdande eller annat tillfälle, i form av konventioner och/eller strukturer. 

Personlig fasad detta innefattar personliga attribut så som, kön, ålder, klädsel, hållning, talmönster, 

ansiktsuttryck, gester mm. Inramning är rekvisita i form av möbler, det är även strömmen av 

mänsklig aktivitet som utspelad framför eller på scen. Inramningen är därför platsbunden. Om man 

ska studera en roll och ett framträdande på ett ordentligt sätt är alla dessa delar viktiga att titta på.  
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När det kommer till en ny roll finns inga bestämda grunder eller någon rutin, dock finns det redan 

olika fasader kopplade till denna roll, (Goffman, 1959). Det är utifrån dessa fasader sedan som 

individen väljer den fasad som hon anser ”bäst” och på så sätt utvecklar rollen och ger den en rutin 

(Goffman, 1959). En ny roll är alltså inte helt outforskad men kan skilja sig mellan olika 

rollinnehavare mer än inom en etablerad roll. 

Huruvida vi ockuperar olika sociala positioner vari rollerna finns grundade i lagar och normer eller 

skapar dem i ett samspel mer byggt på förväntningar är inte för denna uppsats relevant, utan i så fall 

en del att titta närmare på i vidare forskning. I fokus för uppsatsen är coachers upplevelser av rollen 

och därför blir det deras beskrivningar som får leda fram till hur roller ska förstås. 

Tidigare forskning  
Tidigare forskning kring coacher och coachning har haft ett tydligt fokus på effektiviteten av 

coacher och coachning hos företag och andra verksamheter, som ett hjälpmedel. De har bland annat 

tittat på vad coachning är till för, effekten av coachning och vilken vikt den har för ledarutveckling 

(Hooijbergand och Lane, 2009). Andra forskare har fokuserat vad coachning innebär och 

diskussionen förs huruvida resultat det ger och inte, för klienten men berör inte vad man egentligen 

menar att en coach är (Bane, Kopelman & Olivero, 1997). Mycket i tidigare forskning rör sig om 

skolsammanhang, att applicera coachning i lärandet, men även coachning för lärare i sig (Bruce och 

Showers, 1982). Utöver detta stöter man även på forskning som behandlar olika typer av coachning, 

emotionell, executive, och vad man ska coacha.  

Forskning på området vad en coach är och hur deras yrkesroll ser ut saknas nästan helt. I en artikel 

av Hamlin m.fl. (2008) diskuteras utvecklingen av coacher och coachning, dess olika inriktningar 

samt huruvida coachning är ett yrke i sig eller inte. Det anses enligt dessa att det är en gren inom 

HR, HRM eller servicebranschen (Hamlin m.fl., 2008). Inte alla men en del av de som anser att 

detta är en gren till ovanstående vill dock göra detta till ett eget yrke i sig (Hamlin m.fl., 2008). 

Anledningen till att det ännu inte skulle anses som ett yrke är för att coachning saknar de grunder 

som måste uppfyllas för att det skall vara ett yrke (Hamlin m.fl., 2008). Enligt diskussionen som 

förs här ska ett yrke bestå av ett teoretiskt grundat ramverk som kommer ur en empirisk bas och har 

en unik allmänbildning. Trots avsaknad av yrkets kärnkrav så talar man idag i alla fall om 

coach/coachning som ett yrke. Diskussionen huruvida det är ett yrke eller inte och den delade bilden 

som visar sig här är relevant för att få en klarare bild av coacherna, uppkomsten, synen och 

komplexiteten kring deras roll.  
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Som beskrevs inledningsvis finns det en rad olika definitionen av vad en coach och coachning är. I 

Hamlin m.fl. (2008) refereras det till hela 37 olika definitioner av coach, dessa definitioner har 

diskuterats och kategoriserats efter bland annat område och utformning och bygger på olika 

intervjuer och undersökningar. Samma komplexitet återfinns i Wikberg (2010) som studerar 

organiseringen av den svenska coachningsmarknaden, är den som kommer närmast mitt område av 

den tillgängliga forskning jag tagit del av. Det är en kvalitativ studie som fram för allt bygger på ett 

antal semistrukturerade intervjuer med coacher inom större företag som exempelvis Nordea men 

även andra personer och coacher inom företag som både utbildar och certifierar coacher. Studien 

försöker ta fram vad en coach är och vad en coach gör, hitta kärnan bakom denna nya roll på 

marknaden (dock ställer sig även artikeln frågan huruvida detta faktiskt är en marknad och huruvida 

det är ett eget yrke). Det råder en stor oklarhet kring hur en coach och coachning skall definieras, 

även hur substantivet (coach) och verbet (coachning) skall böjas. Man kan utläsa i artikeln av 

Wikberg (2010) att det idag finns en stor variation på coachmarknaden, dels deras inriktning men 

även deras bakgrund och utbildning. Vissa utbildningar är lite längre medans andra kortare samt att 

vissa ger en certifiering i slutet av utbildningen till skillnad från många andra. Idag finns enligt 

Wikberg (2010) tre personen i Sverige som kan certifiera coacher, något som idag alltså inte är ett 

måste men av vissa anses vara en kvalitetssäkring. De coacher som intervjuats i artikeln är 

certifierade coacher med längre utbildningar samt är inom höga poster och anses vara experter inom 

området enligt Wikberg (2010). Trots detta har de inte en enhetlig definition av yrket. Det finns 

dock viss samsyn; coacherna är alla eniga om att coachning till skillnad från psykologi, terapi och 

andra ledarskapsstilar ställer frågor i syfte att klienten själv har sina lösningar istället för att ge 

klienten råd och tips om vad de ska göra. Coachning är med andra ord en hjälp till självhjälp, svaren 

och lösningen finns hos klienten själv, klienten måste bara få rätt frågor (Wikberg, 2010). 

Coachning är enligt intervjupersonerna i artikeln något som det inte går att ge allmänna tips och råd 

i, coachning är individuellt för en person eller grupp och relationen mellan coach och klient skall 

vara oberoende (Wikberg, 2010). Många talar om chefer som coacher eller coacher i stället för 

lärare, något som enligt denna artikel inte skulle fungera då dessa inte är oberoende relationer. Som 

svar på att detta ändå existerar i vissa fall kan man prata om att ha ett coachande ledarskap eller ett 

coachande förhållningssätt men detta utan att vara coach i sig (Wikberg, 2010).  

Det råder inte bara oenigheter kring vad en coach är utan också vad det inte är enligt Wikberg 

(2010), i intervjuerna i artikeln om huruvida coachning är ett yrke eller inte så sammanfattas 

intervjuernas svar med att: 

 “att coach är ett yrke synes informanterna vara överens om, Däremot anses coach inte vara ett yrke, utan ett yrke som 
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tillåter många genrer. Det som tycks utgöra struktur för vad som är tillåtet att improvisera kring är en metodik som 

utgår från att ställa öppna frågor till den coachande parten. Den instruerande idrottscoachen betraktas därför som ett 

annat coachyrke än de coacher som använder denna metodik." (Wikberg, 2010. s.17) 

 

Den gemensamma grunden är enligt Wikberg (2010) är att coachning handlar om hjälp till att hjälpa 

sig själv. Det är enligt de intervjuade i artikeln inte att likställa med mentorskap, rådgivning, 

handledning och terapi (där du som ”rådgivare/mentor” ger tips, råd och tydlig vägledning till 

personen i fråga) utan detta är ett eget yrke. Coachning är en oberoende dialog/relation mellan 

klient och coach (Wikberg, 2010). Coacher och coachning handlar om att förbättra och hjälpa 

individer att hjälpa sig själva genom att förbättra förmågor och färdigheter hos klienten utifrån 

anledningen till varför klienten tagit hjälp av en coach. Coachning är ett sätt att öka insikten och 

medvetandet hos klienten för hur klienten i fråga ska använda sig av redan förvärvade förmågor och 

färdigheter (Wikberg, 2010). Det mest centrala är att coachen inte talar om hur du skall göra något 

och vad du skall göra utan du får en vägledning för att själv finna svaren på frågorna hur och vad du 

skall göra.   

Metod och data 

Före studiens genomförande 

I min inläsning av teorin har jag även tittat på hur teorin används i aktuell forskning, liknande min 

egen. I den tidigare forskningen har jag sett att den forskning som berör coacher i stort, till största 

delen handlar om effektiviteten hos coacher och coachning. Sedan när jag har jag smalnat av 

sökningen till att endast behandla mitt område om vad en coach är, har jag funnit diverse artiklar, 

utredningar och uppsatser på området men inte någon större mängd. Coacher och coachning är ett 

begrepp där det finns många olika definitioner, sidor, oenigheter och uppfattningar kring. Olika 

definitioner finns det gott om i litteraturen vilket jag uppmärksammat och haft med i tanken under 

arbetets gång samt försökt spegla i texten.  

För att närma mig och bättre lära känna det fält som coacher verkar inom studerades annonser där 

man söker efter coacher. Via Google-sökningar studerades vad det var för tjänster som kom upp när 

man sökte på ”coach och coachning”. En ytterligare Google-sökning gjordes på coachutbildningar 

för att se vad som finns och erbjuds. De utbildningar som kommer upp först är de utbildningar som 

ger certifiering och diplomering. Det kan tyda på att det är dessa typer av utbildningar som 
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framförallt efterfrågas. En ytterligare sökning på lediga coachjobb ger vid handen att variationen i 

vad som efterfrågas och krävs är spridd, många av de tjänster som dyker upp är titlar som säljare 

och säljcoach. För att få en bild av vilken bakgrund och kompetens som efterfrågas undersöktes 

några av tjänsterna mer noggrant, i annonserna som studerades krävdes ingen certifiering och få 

kräver ens en coachutbildning. Beteendevetare är ibland det som efterfrågas. Det måste tilläggas att 

alla företag inte annonserar på jobbsajter vilket gör att de företag som lägger ut ansökningar via sina 

egna hemsidor eller andra vägar inte kommer med i sökningen. Förstudien styrker uppfattningen 

som framkommer i tidigare forskning, coachning är ett mångfacetterat fenomen, utan klara 

avgränsningar eller kvalifikationer.  

Intervjuundersökning 

Det empiriska material som bearbetas i uppsatsen är inhämtat via fem intervjuer. Samtliga 

informanter är jobbcoacher på ett utbildningsföretag i centrala Stockholm. Jobbcoacherna arbetar 

med personer som varit långtidsarbetslösa och behöver olika typer av stöd för att komma tillbaka in 

på arbetsmarknaden, klienterna är bland annat språksvaga, saknar teknisk kunskap (datorkunskap) 

samt att vissa har olika handikapp som gör att de behöver extra hjälp. Intervjuerna som 

genomfördes var semi-strukturerade. Intervjuguiden finns bifogad (se bilaga 1). För att få 

respondenterna att svara så utförligt som möjligt och inte styra dem valde jag ett antal relativt öppna 

frågor, styrda till ämnet för att inte sväva iväg. 

Intervjuerna som genomförts är inte representativa för populationen coacher (Ahrne och Svensson, 

2011) Utifrån ett fenomenologiskt och rollteoretiskt perspektiv är dock inte syftet att generalisera 

resultaten, utan snarast att förstå informanternas livsvärld (Ahrne och Svensson 2011). Syftet med 

uppsatsen är att närma sig coachens roll och vad den innebär utifrån yrkesutövarens egna 

föreställningar och upplevelser. I redovisningen av intervjuerna har jag inte redovisat vem som sagt 

vad i de olika citat jag tagit med. Det har intresserat mig att veta vad coacherna har för utbildning 

och tidigare erfarenhet. Jag anser dock inte att en koppling mellan utbildning och upplevelse står i 

fokus för syftet med denna uppsats och där av valt att inte redovisa den kopplingen genom att tala 

om vem som säger vad, utan bara påvisa att det finns likheter och skillnader i svaren för de coacher 

som jobbar på samma arbetsplats och för att komma dit kan man ha olika utbildningar och 

erfarenheter. 

Antalet informanter bestämdes inte i förväg utan utgjordes av de som hade tid att medverka och var 

intresserade, ett så kallat bekvämlighetsurval (Ahrne och Svensson, 2011). Som tidigare nämnts 

arbetar informanterna som jobbcoacher i ett utbildningsföretag i centrala Stockholm med personer 
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som varit långtidsarbetslösa och behöver olika typer av stöd för att komma tillbaka in på 

arbetsmarknaden.  

Vid tiden då intervjuerna genomfördes gjordes även en observation med fokus att beskriva intrycket 

och miljön så som jag kan se den. Omgivningen som rollen utövas inom är en viktig ingrediens 

utifrån ett rollteoretiskt perspektiv (Goffman, 1959) 

Förförståelse 

Under gymnasietiden gick jag på Jensen Education (JE) som är ett stort företag inom coachning. 

Lärare på JE var utbildade coacher och istället för att ha en klassföreståndare hade man coacher som 

eleverna hade individuella coachsamtal med och coachning i helklass. Jag har på grund av det redan 

en bild av begreppen coach och coachning innan jag började med denna uppsats. I min tolkning av 

begreppen har jag försökt distansera mig ifrån detta samt när jag skapade min intervjuguide och 

tolkade respondenternas svar. Eftersom jag läste den tidigare forskningen innan jag genomförde 

intervjuerna så har jag även där skapat mig en bild av vad en coach är som jag också försökt 

distansera mig ifrån under intervjuerna och tolkningen av dessa (Ahrne och Svensson, 2011).  

Intervjuareffekter 

Förförståelsen är viktig att beakta när man intervjuar eftersom man kan påverka informanterna 

innan och under själva intervjuerna (Ahrne och Svensson, 2011). I föreliggande undersökning är 

också intervjuareffekten relevant då jag inte är en främling för dessa informanter eftersom jag med 

jämna mellanrum praktiserar på företaget. När jag genomförde intervjuerna har jag därför varit noga 

med att tydliggöra rollen som forskare/student. Min tidigare kontakt med företaget kan dock också 

underlätta en öppen och avspänd intervju då informanterna kan känna sig trygga och intresserade av 

att prata då de vet vem jag är. Det går dock inte att utesluta att den tidigare kontakten har motsatt 

effekt, att de inte vill tala om för mycket för mig, då jag ”vet” vilka de är.  

Val av företag 

Företaget valdes delvis på rent bekvämliga grunder (Ahrne och Svensson, 2011), då jag redan hade 

existerande kontakter på företaget. Delvis var dock valet ett strategiskt val, eftersom jag såg en 

poäng i att alla coacherna är från ett och samma företag. Det finns ett intresse av att kunna se 

eventuella likheter eller skillnader mellan coacher som verkar på samma arbetsplats. Jag har i 

samband med detta även tittat på vad denna arbetsgivare söker hos coacherna när de ska anställas 
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för att se om det kan ge ytterligare information.
1
 Eftersom min uppsats inte syftar till att 

generalisera resultaten är antalet intervjuer inte ett stort problem (Ahrne och Svensson, 2011). Som 

tidigare nämnts är de coacher som deltagit i intervjuerna personer som varit intresserade och haft tid 

att ställa upp på intervjun.  

Jag har spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dem. Transkriberingen byggde till en början 

på att se om jag i coachernas berättelser kunde finna de begrepp som framstått som centrala i den 

tidigare forskningen om vad en coach är och gör, ”hjälp till självhjälp”, frågor, mentor, 

utbildning, ”tips och råd”. Detta för att se om de fanns någon likhet med tidigare forskning. Jag 

ställde sedan intervjuerna mot varandra för att finna likheter och skillnader mellan dessa.  

Resultat och analys 
International coach federation (ICF) och Nationalencyklopedin (NE) har båda refererats till i 

tidigare forskning. Jag har därför tagit fram dessa två definitioner för att få en klarare bild av vad en 

coach är i dessa sammanhang. Dessa två definierar coachning på följande sätt: 

coachning (jämför coach), lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli mer 

aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring. Coachning kan 

också handla om att få individen att förändra sin syn på sig själv. Coachning ges till friska personer och är att betrakta 

som åtskild från olika terapeutiska och rådgivande åtgärder (NE.se) 

 

The ICF Definition of Coachning – Coachning är ett partnerskap med klienter i en tuff/provokativ och kreativ process 

som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential. (icfsverige.se) 

Observation på företaget 

Inramning  

Till rollteorin och den dramaturgiska ansatsen är det inte endast aktörerna som står i fokus, enligt 

                                                 

1
Av konfidentialitetsskäl kommer dokumenten inte att redovisas i uppsatsen. 

 

 

http://www.ne.se/lang/coach
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Goffman (1959) har vi även inramningen och fasad att titta på och ta hänsyn till. Av integritetsskäl 

har jag inte kunna göra observationer där jag deltagit under ett coachande samtal vilket gör det svårt 

att uttala sig om Fasaden trots att detta är en stor del i framträdandet, i hur man når ut till sin publik 

och vilka förväntningar som finns. Jag har däremot iakttagit inramningen under tiden jag var på 

företaget och gjorde intervjuerna. Några av coacherna är inte bara coacher utan också lärare, de lär 

ut hur man söker jobb, skriver CV och annat inom att söka jobb (något alla klienterna måste delta i 

förutom coachsamtalen). Under undervisningstillfällena har de flera klienter samtidigt och det ser ut 

som i vilket klassrum som helst. Coachen står längst fram vid tavlan och undervisar medans 

klienterna sitter i bänkar framför coachen. När det ser ut på detta sätt vet alla vad som förväntas, 

klienterna går och sätter sig på sin plats som ”publik” och coachen längst fram, detta är den rutin, 

(Goffman, 1959), som finns och som hjälper till att upprätthålla uppträdandet. 

När den individuella coachningen sker, sker den mellan coachen och den enskilda klienten, och då 

sitter de i mindre rum som är avsedda för dessa samtal. När de går in i rummen vet de alltså redan 

innan vad som förväntas av dem och vad de ska göra. Coacherna berättar för mig att det är klienten 

som skall styra samtalet och att samtalets gång och innehåll bestäms under vägen men att samtalet 

ska ske är det inget tvivel om. Det finns ingen tydlig dresscode bland coacherna mer än att de har 

namnskyltar på sig. Alla ser ut att ha sin personliga stil men på något sätt kan jag ändå urskilja 

coacherna från klienterna.  

Rekvisita 

Miljön och lokalerna känns ”sterila” men ändå avslappnade precis som i en skola. Det finns utifrån 

inga tvivel om hur uppträdandet ser ut, receptionen är belägen vid entrén och sedan kommer 

korridorer med klassrum och coachrum. I mitten ligger en kafeteria och personalrummet. Det är i 

personalrummet som coacherna och övrig personal sitter när det inte är bland klienterna. 

Personalrummet ligger i anslutning till de två olika korridorerna med klassrum och kafeterian, det är 

avskilt men ändå tillgängligt.  

Intervjuerna 

Rollen  

För att beskriva hur coacherna upplever att olika roller skapas och betraktas genomfördes intervjuer 

med coacherna. Coacherna kommer till yrkesrollen med en mångfald av kompetenser. En av 

coacherna är utbildad av och har en certifiering från International Coach Federation (ICF). Som 

nämnts i tidigare forskning är ICF ett av de företag i Sverige som kan ge en certifiering till sina 

utbildade. ICF har 11 krav som måste uppfyllas för att man skall få kalla sig coach. Tydliga 
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riktlinjer och utbildningen har 3 olika nivåer man kan välja och detta är en utbildning man bekostar 

själv. De övriga informanterna hade andra utbildningar och bakgrund, den ena coachen var utbildad 

idrottslärare men har sedan tidigare även arbetat som coach, men då som hälsocoach. En gemensam 

nämnare för övriga var att de var beteendevetare i grunden och utöver det hade den ena även en 

coachutbildning (inte ICF eller certifiering) samt att hon var säljare. En av coacherna var också 

terapeut i grunden. Som framgår av beskrivningen ovan är alltså variationen i tidigare utbildning 

och bakgrund relativt stor. Frågan är om denna mångfald ger skillnader också vad gäller upplevelser 

av rollens innehåll. 

Efter att ha bett intervjupersonerna berätta om sin bakgrund, fortsatte samtliga intervjuer med att jag 

bad coacherna beskriva med sina egna ord vad en coach är för någonting. Analysen av 

beskrivningarna ger vid handen att de skiljer sig åt på vissa punkter, så som vart fokusen låg, vilket 

jag återkommer till och förtydligar längre ner. Svaren skilde sig åt på flera ställen men trots det går 

detta att utläsa en viss gemensam kärna som ökar förståelsen för vad en coach är. Enligt denna 

kärna ska en coach hjälpa sina klienter från där de är idag fram till deras mål (ett jobb). Hjälpen 

består av att öka klientens medvetande om sina egna förmågor och färdigheter så att det själva kan 

nå sina mål. Coachen finns där för att ge hjälpande verktyg till detta, bland annat genom frågor. 

Coachning är enligt dem hjälp till självhjälp, det bygger på frågor inte råd och tips.  

Trots att coacherna alltså har något olika syn på vad en coach är och också är medvetna om 

skillnaderna mellan sig och sina kollegor är de ändå säkra i sin roll och för dem är detta inte oklar 

roll, utan alla svarade att de visste vad som förväntades av dem i deras yrkesroll. Detta stärks av att 

jag noterar under intervjuerna att det inte råder något tvivel i deras förklaringar av coachrollen, de 

tvekar inte utan kan direkt beskriva vad de själva menar att deras roll är. Skillnaderna i svaren på 

denna fråga fanns i själva beskrivningen av rollen. 

Jag fortsatte mina intervjuer med att fråga coacherna hur de skulle beskriva sin yrkesroll, detta 

gjorde jag för att få en bild av om det fanns en gemensam beskrivning av rollen och för att se om 

det fanns någon osäkerhet hos coacherna själva. Det som var gemensamt i svaren från samtliga 

coacher var att alla var säkra i sin yrkesroll. Tillbaka till den första frågan och skillnaderna i 

beskrivningen av själva rollen. Den coach som har en ICF-utbildning bakom sig gav ett mycket 

utförligt svar som grundades i ICF:s 11 krav och andra delar från utbildningen låg som tydlig grund 

i svaren.  

”jag har en utbildning från ICF, vet du vad det står för?(... ) jag har gått alla tre stegen ..(..) 

coachning handlar om att ställa frågor, jag ska inte tala om för dig vad du ska göra(...) 

utifrån de 11.. ” 
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I beskrivningen fanns det även med en tydlig beskrivning vad en coach inte är och att det finns 

tydliga skillnader mellan olika utbildningar.  

 ”vi ger inga råd som mentorer (…) ” 

Övriga respondenters svar var även de genomsyrade av deras bakgrund, dock var det inte lika 

tydligt som hos den första respondenten. Det finns en mer målinriktad förklaring hos den 

respondent som tidigare arbetat som idrottslärare och hälsocoach, förklaringen av yrkesrollen hade 

sin tyngdpunkt i målet med coachningen, vilket är att få ut klienterna i jobb och praktik. 

 ”Att hjälpa arbetslösa att hitta jobb” 

”Att uppnå sina mål om att få jobb ” 

”Att snabbt bilda en uppfattning om vem det är, ehm. Vart vill personen?..alltså från i dag 

till sen” 

Förklaringen hos de som hade en beteendevetarbakgrund och terapeutbakgrund hade en mer 

individ/situationsanpassad förklaring av yrkesrollen. Det handlade om att se varje klient individuellt, 

det finns ingen mall för hur coachningen skall gå till utan vägen bestäms i mötet med klienten, vad 

som förväntas samt hur coachen själv kan tänka och agera.  

 

Jag frågade coacherna om de ansåg att det fanns en samsyn mellan coacherna på företaget om vad 

som beskriver deras yrkesroll. Även här skilde sig svaren något åt.   

”Vi har inte samma syn här vilket beror på att alla vi coacher har olika bakgrund” 

En av de andra coacherna höll med till viss del, som sa att: 

”Vi har olika syn då för att vi är olika som personer, vi har även olika bakgrund (..) men en 

viss samsyn finns det eftersom vi arbetar på samma arbetsplats och tagit del av samma 

interna utbildning [….] 

Övriga coacher var relativt eniga om att det fanns en samsyn i det stora hela även om vissa 

skillnader självklart finns.  

 ”Ja vi jobbar ju på samma företag så vi har nog vuxit närmare” 
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”Jo men det tror jag vi har här” 

Under intervjuerna bad jag också respondenterna svara på vad de ansåg vara det viktigaste inom 

coachning. Det fanns en gemensam kärna i deras svar, en kärna där den enskilda klienten står i 

fokus och att denna punkt är central. Självklart uttryckte de sig olika men svaret var ändå detsamma. 

Detta är väldigt intressant med tanke på att de fanns sådana skillnader i den första frågan, vad en 

coach är. Ytterligare en fråga där coacherna hade samma uppfattning var huruvida de ansåg att 

deras roll var tydlig och klar. Ingen av coacherna hade några frågetecken vad gällde rollens klarhet. 

De hade även en tydlig arbetsbeskrivning från arbetsgivaren vilket självklart underlättar och klargör.  

 

Eftersom jag vill finna klarhet i vad en coach är så frågade jag självklart mina informanter vad dom 

skulle säga att en coach är. Svaren var väldigt öppna, det är svårt att göra någon större jämförelse 

men en sak går att utskilja från två av informanterna, den ena av de nämnde i intervjun,  

”vi jobbar med det friska hos klienterna”,  

”En central del i arbetet som coach är att erbjuda ”verktyg” till klienterna så att det själva                          

kan finna en lösning” 

 ”Få klienten att nå sina mål med hjälp av de ”verktyg” som vi coacher erbjuder.”  

”De handlar inte om att ge tips och råd utan att ställa frågor för att klienten själv ska bli 

uppmärksam och finna sina svar” 

De andra coachernas svar är inte direkt riktade mot det ”friska” hos klienten, de förklarar istället  

”coach och coachning som stöd och hjälp där det behövdes […] att få klienten på fötter, 

stötta och höja dem”.  

Som jag nämnt tidigare arbetar coacherna på det här företaget med människor som har varit 

långtidsarbetslösa, flera av klienterna är språksvaga eller har någon annan ”funktionsnedsättning” 

som försvårar för dem att komma ut på arbetsmarknaden. De arbetar med klienter där vissa av 

klienterna delvis är där ”ofrivilligt” (jämförelsevis med en person som själv söker upp en coach för 

att de vill utvecklas i sin karriär) och många av dem har det svårt vilket gör att coachningen blir lite 

annorlunda. En av coacherna berättade att  

”Det är skillnad på att coacha dessa klienter och coacha en klient som redan har ett jobb 
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men som vill utvecklas eller byta jobb och på eget initiativ sökt upp en coach. Ibland blir det 

då svårt att vara coach i benämningen, att inte ge råd och tips för alla kan inte använda 

verktygen”.   

Liknande tas även upp att övriga coacher. Jag har fått ta del av en befattningsbeskrivning från 

företaget för att få en överblick av vad de söker hos en coach och hur denne beskrivs. Det jag kan 

säga om det jag sett från företaget är att det speglar variationen på coachernas bakgrund och 

utbildning. Av konfidentiella skäl kan jag inte gå in mer på vad denna beskriver och säger.  

Diskussion och slutsats 

Rollen som coach – tydliga 

normer/rollbeskrivningar? 

Det är inget tvivel om att det bland de intervjuade coacherna råder skilda meningar kring vad en 

coach egentligen är. Det är inte direkt oväntat eftersom litteraturen identifierat många olika 

definitioner (Hamlin m.fl., 2008). Förutom skillnader i definitionen av vad en coach är visar mina 

intervjuer på avsevärda skillnader mellan coacherna i tidigare erfarenheter. Inte heller detta är 

oväntat utifrån tidigare forskning, där det talas om variationen i bakgrunder hos coacherna, det kan 

både synas i utövandet av rollen och i synen på rollen.  

Intervjuerna sedda utifrån den tidigare forskningens resultat ger vid handen att coacherna som 

intervjuats ligger i linje med tidigare forskningens resultat. Trots att coachernas svar visar på stora 

skillnader är det lika tydligt att varje enskild coach är klar och säker i sin roll. Resultatet visar också 

att detta är fallet trots att de är medvetna om de skillnader som finns.  

Endast en av coacherna som intervjuades var certifierad. I likhet med Wikberg (2010) finner jag att 

den certifierade coachen mycket tydligare betonar distinktionen mellan de som är certifierade med 

de som inte är det, något som de övriga coacherna inte tar upp. Certifieringen verkar alltså främst ha 

betydelse för den certifierade coachen på arbetsplatsen. Jag har kommit fram till att skillnaderna i 

beskrivningarna till stor del skulle kunna bero på de skillnader i bakgrund/utbildning som finns hos 

informanterna. Det går inte i mitt material att säga att en viss bakgrund ger ett visst svar men det är 

ändå tydligt att skillnader i bakgrund mellan coacherna kan vara en ledtråd till skillnaderna i svaren 
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Rollen 

Goffman (1959) säger att en roll är något vi går in i, där vi tar på oss och bygger upp en fasad. En 

otydlig eller ny roll kan först ge intrycket av att det inte finns någon klar fasad, dock märker man 

när man går närmare in på en sådan roll att det i stället finns en mängd olika fasader kopplade till 

rollen. På så sätt är ingen roll med andra ord helt ny utan vad som händer är att individen då 

automatiskt väljer en av fasaderna och utvecklar den till fasaden för rollen. Detta resonemang skulle 

kunna ligga bakom coachrollen, något som jag återkommer till längre fram.  

Coacherna som arbetar på företaget uttrycker i sina berättelser att de är mycket säkra i sin roll. Trots 

det utifrån sett luddiga innehållet i rollen upplever coacherna själva inte utövandet av rollen som 

problematiskt. Min förväntan om att rollens oklarhet kunde tänkas ge upphov till motstridiga 

förväntningar eller rollkonflikter kommer på skam. Till syvende och sist kan kanske också detta 

förstås utifrån ett rollteoretiskt perspektiv. En yrkesroll är inget vi reflekterar över (Goffman, 1959). 

Vi sätts sällan i konfrontation eller konflikt till vår yrkesroll, varken från oss själva eller från vår 

publik. Yrkesrollen går vi oreflekterat in i och vårt agerar/ styrs med hjälp av att vi vet vad publiken 

förväntar sig av oss och publiken i sin tur vet vad som kan förväntas av den agerande (Goffman, 

1959). Det är på detta sätt som Goffman (1959) skulle svara på varför coacherna är så säkra i sin 

roll.  

När man talar med de som arbetar som coacher är detta ingen ny roll, det här är deras yrkesroll och 

för dem är den mycket klar, till och med automatiskt i Goffmans (1959) mening. Från rollteorin sett 

är det alltså inte några problem att denna yrkesroll kan te sig oklar och till och med odefinierad för 

många, eftersom de för coacherna är en sådan självklar roll. Oklarheten ligger med andra ord hos de 

som står utanför rollen, de som inte praktiserar rollen utan försöker förstå och definiera den. Vad 

gällande förväntningar på rollen säger Goffman (1959) att publiken som i mitt fall är klienterna inte 

förväntar sig mer av coachrollen än det som hör coachrollen till. Coacherna vet vad som förväntas 

av dem som coacher, både från arbetsgivaren samt från klienterna och detta hjälper i sin tur till att 

förstärka coachrollen för coachen. Som Goffman (1959) nämner så upprätthåller vi en roll så länge 

vi tror på den och återigen, eftersom yrkesrollen är en så stor roll finns inga tvivel om att coacherna 

tror på den och då även fortsätter att upprätthålla och förstärka den. Till stor hjälp för trovärdigheten 

och styrkan i yrkesrollen är att arbetsplatsen fungerar som en färdig mall, det finns tydliga 

befattningsbeskrivningar, normer och förväntningar (Bidle & Thomas, 1966). Det är med hjälp av 

befattningsbeskrivningarna som mina respondenter sa att det visste vad som förväntades av dem. 

Det är med hjälp av rollteorin med bland annat Goffman (1959) som man kan finna en klarhet i 

varför ett begrepp som ter sig så oklart och odefinierat ändå kan vara så oproblematiskt och 
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självklart för de som innehar/bemästrar rollen.  

De grunder man kan plocka ut som gemensamt för alla definitioner, intervjuer och tidigare 

forskning är att en coach inte är detsamma som terapeut eller mentor, som ger råd och tips till sina 

klienter/patienter och jobbar med att bota/förbättra klienten. En coach talar inte om för dig vad du 

ska göra, ger dig inte tips eller råd. En coach hjälper dig att själv hjälpa dig och detta görs med hjälp 

av frågor från coachen som exempelvis; "vad vill du uppnå?" hur ska du uppnå dina mål?" och 

liknande. En coach jobbar med, för att citera en av mina informanter,  

 

"Vi jobbar med det friska hos människan [….] till skillnad från i terapi då du jobbar med det 

som behövs förändras eller botas, bli bättre, det som inte fungerar” 

Slutsatser  

Min hypotes innan jag skrev uppsatsen var att oklarheterna inom en så stor roll som yrkesrollen 

skulle utifrån rollteorin ses som ett problem.  

Avslutningsvis är min slutsats att oklarheterna hos begreppet inte verkar medföra problem för 

coacherna. Oklarheten i coachbegreppen är inget som påverkar coacherna i sin roll, det är för dem 

en självklarhet vad rollen innebär och ingen reflektion varken sker eller behövs. Trots en 

medvetenhet om att deras kollegor kan ha en annan rollbeskrivning verkar coacherna trygga i sin 

roll. Det verkar inte finnas något ifrågasättande torts olikheter i utbildning och beskrivningar av 

innehåll. Kanske kan man förstå detta som att coacherna har en individualiserad syn på rollen som 

coach; att olikheter hänförs till ett personligt/privat plan, där vi alla är olika och inte ett angrepp på 

rollen i sig så att rollinnehavaren blir osäker.  

Trots en röra i begrepp och definition verkar det i alla fall finnas en relativt klar bild av vad en 

coach är, inte minst om man talar med coacherna själva. Coachning är för att sammanfatta detta, en 

relation mellan en coach och en klient eller grupp där coachen med hjälp av frågor ökar 

medvetandet hos klienten vad gällande klientens mål, förväntningar och förmåga. Det handlar om 

hjälp till självhjälp, det är inga råd och tips som inom mentorskap eller terapi samt psykologi, som 

det av vissa likställts med. Till hjälp för att klargöra sin roll ytterligare har coacherna bland annat 

arbetsgivarens förväntningar i form av kravprofiler och befattningsbeskrivningar som även 

förstärker rollen. Det verkar idag som att det är upp till dig som coach hur du vill utbilda dig och det 

är upp till de enskilda företagen och arbetsgivarna vad som är kvalificerande och en bra 
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utbildning/bakgrund samt vad som förväntas av en bra coach. Problematiken kopplad till oklarheten 

i begreppen coach och coachning verkar ligga hos de som inte är coacher, de som bland annat vill ta 

reda på vad en coach är.  

För att avsluta och förtydliga den samhörighet som finns mellan coacherna, trots oklarheter och 

variationer kring yrket, förklarar jag detta med hjälp av rollteorins avsnitt om en ny roll, en ny roll i 

den benämningen som Goffman (1959) beskriver det. En ny roll är inte så outforskad och ny som 

vid första anblicken, det finns en mängd olika fasader redan knutna till den. Det är mellan dessa 

man sedan får välja det som tilltalar en, och utifrån det bygga på och stärka rollen. Dessa fasader 

motsvarar coachmarknaden i dag vad gällande de olika utbildningar, förväntningar och 

arbetsmarknadens efterfrågan. Varje coach har valt en fasad de sedan byggt på och förstärkt och där 

av den stora spridningen kring tolkningen av begreppet. Att den är ny behöver inte nödvändigtvis 

betyda att det sedan blir ett skyddat ord och att utbildningarna ändras till att blir mer lika eller att 

certifiering blir ett måste, som en utveckling av ett mer etablerat yrke/begrepp.  

 

Att förklara det som en ny roll kan hjälpa till att förstå den stora diskrepansen som finns mellan 

coacherna och med hjälp av förståelsen för hur vi förhåller oss till en roll kan man förklara 

säkerheten/klarheten hos de enskilda coacherna. En roll skapas och upprätthålls ständigt i samspel 

med andra, där av kan också en gemensam grund och samtycke växa fram bland olikheterna.   

 

Förslag på vidare forskning  
 Finns det något liknande roll som coach? Oklarheter utifrån men självklarheter hos 

rollinnehavaren?   

 

 Få en djupare förståelse för vad en coach är genom att göra fler intervjuer med olika typer 

av coacher samt ställa mer problematiserande och specifika frågor samt göra observationer. 

 

 Titta på konsekvenserna av fel/dålig coachning. Finns det någon anledning att göra coach till 

ett skyddat ord, till ett yrke där en viss utbildning krävs eller är det bara så att vi vill ha en 
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definition på allt?  

 

 Jag har avgränsat mig genom att inte ta med klienternas syn på coach och coachning vilket 

hade varit väldigt intressant att se och som kan vara ett bra ämne för vidare forskning och 

kanske i samband med ovanstående punkt.  

 

Bilagor  

Bilaga 1 – intervjuguide  

 

1. Vad skulle du beskriva är din yrkesroll? Finns det några problem kopplade till din yrkesroll? 

2. Vad skulle du säga att en coach är? 

3. Har du tidigare arbetet som coach? Finns det i så fall någon betydande skillnad i yrkesrollen, vad 

gällande coachande (inte platsspecifika)? 

4. Vad är du i grunden, utbildning/bakgrund? 

5. Anser du att din roll är tydlig och klar? 

6. Vet du vad som förväntas av dig? Dels uppifrån men även från dina klienter? 

7. Har du (enligt dig själv) en samsyn med övriga coacher om vad som beskriver er yrkesroll? 

8. Vad är det viktigaste inom coachning för dig? 

9. Är din anställning här på företaget 100 % coachning? 

 

Bilaga 2 
De jobb som annonseras när jag söker på coach och coachning visar också på att det inte finns 

någon enad definition. Det är stor spridning i vad som annonseras ut när an söker efter coachjobb, 

allt från tjänster inom sälj till tjänster med just coachning i den benämning jag studerat här 

(9i60j69i59j69i61j69i60.8896j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-

https://www.google.se/search?q=coachutbildning&rlz=1C1AVNC_enSE566SE567&oq=coachutbildnin&aqs=chrome.1.69i57j0j69i60j69i59j69i61j69i60.8896j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8#q=lediga+coachjobb
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8#q=lediga+coachjobb ). Utbildningarna som är mest framstående vid en enkel sökning på Google 

efter coachutbildningar ger en bild av att det är de kurser som erbjuder en certifiering eller 

diplomering som gäller. Det finns alltså en diskrepans mellan arbetsmarknaden/arbetsgivarna och 

de utbildningar som finns.  Utbildningarna speglar kurser med certifiering och diplomering samt 

olika nivåer medans arbetsmarknadens efterfrågan innehåller stor varians i krav och jobbinnehåll. I 

diskussionen huruvida kvalitetssäkring är detsamma som en certifiering speglar utbildningarna att 

det är fallet medans arbetsmarknaden generellt inte ger den speglingen utan istället ger en bild av att 

det är upp till arbetsgivarna själva, vad de anser vara önskvärda kvalitéer hos en coach.  

 

https://www.google.se/search?q=coachutbildning&rlz=1C1AVNC_enSE566SE567&oq=coachutbildnin&aqs=chrome.1.69i57j0j69i60j69i59j69i61j69i60.8896j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8#q=lediga+coachjobb
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