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Sammanfattning 
 

I denna studie redovisas, diskuteras och reflekteras över hur coaching kan användas i företag 

eller organisationer. Dessutom berörs frågor om människosyn och etik. Vidare reflekteras 

även kring huruvida problem kan uppstå vid coaching i företag och organisationer i fråga om 

människosyn och etik. I studien berörs även huruvida det kan finnas dolda mål vid 

användning av coaching samt vad det skulle kunna få för konsekvenser.  

Undersökningen utgörs av en intervjustudie där fyra respondenter deltar, vilka intervjuas på 

tre olika sätt. Respondenterna arbetar med coaching i företag och/eller med utbildning av 

coacher som skall arbeta mot företag och organisationer. 

Resultatet visar på att coachingen kan användas av företag och organisationer av flera skäl 

och/eller med olika mål. I denna uppsats ställs dessa upp som tre olika skäl/mål. De är:  

1. Att lösa ett problem. 2. För utveckling. 3. Av intresse för ökad ekonomisk vinst.  

Det visar även att problematik kan förekomma vid användningen av coaching i 

företag/organisationer. Denna problematik är främst kopplad till tydlighet kring begreppet, 

innehållet och målet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyckelord: coaching, företag, organisation, etik, människosyn



ii 

 

Förord  
 
Jag vill tacka dem som hjälpt mig under arbetets gång, vilka är välsignade med en stor 

portion tålamod. 

 

Först vill jag tacka dem som tagit sig tid att läsa, fundera och kritisera; Linn Persson och 

Dennis Rundberg. Det har varit till stor hjälp för mig i mitt arbete. 

 

Jag vill även tacka min handledare Kjell Gustavsson för hans tid, stöd och tålmodighet. 

 

Framförallt vill jag tacka min sambo Mazdak Sarvari för hans kärleksfulla stöd och 

uppmuntrande ord vid stundtals svikande mod. Samt för att han läst och kritiskt reflekterat 

över uppsatsens innehåll. 

 

 

Örebro, maj 2009 

Heléne Hallingsten 

 

 

 

 

  

 

 



Innehållsförteckning 

Sammanfattning…………………………………………………………………………………… i 
Förord……………………………………………………………………………………………….. ii 

1 Inledning ..............................................................................................................................................2 

2 Disposition ...........................................................................................................................................4 

3 Syfte och frågeställningar ....................................................................................................................4 

4 Bakgrund..............................................................................................................................................4 

4.1 Begreppet coaching.......................................................................................................................4 

4.2 Användningsområde .....................................................................................................................6 

4.3 Människosyn och kunskapssyn.....................................................................................................9 

4.4 Etik..............................................................................................................................................10 

4.5 Reflektioner kring bakgrund och källor ......................................................................................12 

5 Metod .................................................................................................................................................13 

5.1 Urval och genomförande.............................................................................................................14 

5.2 Forskningsetiska överväganden ..................................................................................................15 

5.3 Analys .........................................................................................................................................16 

5.4 Utformning av intervjuguide.......................................................................................................16 

6. Metodologisk bakgrund ....................................................................................................................17 

6.1 Teori och undersökning ..............................................................................................................17 

6.2 Kvalitativ forskning ....................................................................................................................18 

6.3 Hermeneutik................................................................................................................................19 

7 Reflektion kring metod och genomförande .......................................................................................20 

7.1 Metoden ......................................................................................................................................20 

7.2 Tre intervjuformer.......................................................................................................................21 

7.3 Intervjuerna Jack & Ben .............................................................................................................22 

7.4 Urvalet.........................................................................................................................................23 

7.5 Intervjuguiden.............................................................................................................................23 

8 Resultat ..............................................................................................................................................24 

8.1 Anita & Berit...............................................................................................................................24 

8.1.1 Varför coaching?..................................................................................................................24 

8.1.2 Människosyn ........................................................................................................................26 

8.1.3 Etiska förutsättningar ...........................................................................................................26 

8.1.4 Coaching på olika sätt ..........................................................................................................28 

8.1.5 Coaching i företag/organisationer ........................................................................................29 

8.1.6 Närliggande begrepp ............................................................................................................30 

8.2 Jack & Ben..................................................................................................................................30 



1 
 

8.2.1 Resultat ................................................................................................................................30 

9 Diskussion..........................................................................................................................................32 

9.1 Att använda coaching..................................................................................................................32 

9.1.1 Det livslånga lärandet...........................................................................................................32 

9.1.2 Att lösa problem...................................................................................................................33 

9.1.3 Det ekonomiska vinstintresset .............................................................................................34 

9.2 Perspektiv på coaching ...............................................................................................................34 

9.2.1 Etik.......................................................................................................................................34 

9.2.2 Människosyn ........................................................................................................................35 

10 Avslutning samt förslag på vidare forskning ...................................................................................36 

Referenslista......................................................................................................................................38 

 

Bilaga 1 ICF:s etiska riktlinjer 
Bilaga 2 Intervjuguide 
 



2 
 

1 Inledning 

Coaching är ett begrepp som ursprungligen förknippats med idrottsvärlden. På senare år har 

dock coaching mer och mer knutits till andra områden. Ett av områdena är det den privata 

coachingen. Med privat coaching menar jag; den coaching som inte initieras eller finansieras 

av någon annan (exempelvis företag, organisation, överordnad chef) än den som skall 

coachas. Dessa coacher kan exempelvis hittas via en sökning på Internet. Det handlar om, 

enligt min uppfattning, till största delen om coacher som coachar privatpersoner, coacher som 

arbetar som konsulter mot företag samt coacher som leder utbildning i coaching. Att vara 

coach kan således vara ett eget yrke.1  

En annan typ av coaching är företagscoaching. Med detta menar jag; den typ av coaching 

som kan användas av företag eller i organisationer, för de anställda. Det är en snabbt växande 

riktning av coaching som under de senaste tio åren har kommit att bli en av de mest använda 

metoderna inom området för chefs- och personalutveckling (Egidius 2008). 

Fenomenet coaching är således något som blivit alltmer vanligt, inte minst i företags- och 

organisationssammanhang, men jag uppfattar det även som en form av trend – att privat 

arbeta med sin personliga utveckling och livslånga lärande genom en coach. Att coacha och 

inspirera sina medarbetare verkar idag vara ett populärt sätt att arbeta för att öka 

medarbetarnas prestationer. Det talas om coaching, men också om den coachande ledaren. 

Inom personalvetarens område är det troligt att detta ämne även i framtiden kommer att 

diskuteras, i fråga om medarbetarnas utveckling och prestationer. Det torde även finnas ett 

allmänintresse av fenomenet då det används av många arbetsgivare och det finns en chans att 

komma i kontakt med detta i arbetslivet.   

Varför människosyn och etik, i samband med coaching, är av intresse för denna uppsats 

bygger på att jag tidigare funnit det svårt att klargöra skillnaden mellan privat coaching och 

coaching i företag. Det intryck jag fått har varit att coaching i företag uttryckts i någon form 

av prestationshöjande funktion utifrån arbetsgivarens perspektiv, medan jag istället tänkte 

mig att privat coaching handlade om personlig utveckling och lärande. Här ställde jag mig 

frågan hur detta hängde ihop med synen på människan och kunskap. Jag ansåg att coaching 

stod för en fin människosyn med goda avsikter och fick inte ihop det med vinstdrivande 

tankegångar, så som ligger till grund för företag. Föreställningar finns om att coaching på en 
                                                
1 www.google.com, sök ”coaching” 
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arbetsplats inte endast bedrivs utifrån tanken om att tillgodose varje människas individuella 

utveckling, utan att det även finns ett outtalat hopp om ökad ekonomisk vinning för företaget, 

som ett resultat av coachingen. Det som intresserar mig är om detta skulle kunna få 

konsekvenser och i så fall på vilket sätt. Jag antog således en relativt skeptisk inställning till 

hur coaching för företag skulle kunna stå för den goda människosynen och etiken med de 

förutsättningarna. Jag var även intresserad av att undersöka hur det kommer sig att 

företag/organisationer satsar på coaching och vad de vill ha ut av den.  

Ur dessa tankar formulerade jag två frågeställningar som skulle kunna vara en början till att 

ge svar på mina frågor, samt vilka kom att ligga till grund för denna studie.  
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2 Disposition 

Dispositionen för denna uppsats är som följer: Först presenteras syfte och frågeställningar i 

kapitel 3. Detta följs av en bakgrund i kapitel 4 och en presentation av metod och 

metodologisk bakgrund i kapitel 5 respektive 6. Problematisering av metoden presenteras 

sedan i kapitel 7 vilket följs av en redovisning av undersökningens resultat i kapitel 8. I 

kapitel 9 förs sedan en diskussion kring resultatet och uppsatsen avslutas i kapitel 10 med 

avslutning samt förslag till vidare forskning.   

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur coaching kan användas av företag och 

organisationer.  

Studien skall även undersöka hur människosyn och etik berörs inom området för coaching. 

Avsikten med det är att reflektera över huruvida det kan uppstå problem, som rör dessa 

områden, när företag/organisationer använder sig av coaching.  

Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: 

1. Hur kan coaching användas av företag/organisationer? 
2. Hur berörs etik och människosyn vid coaching? 

 
 

För att ge en tydligare bild av vad coaching är, samt för att ge läsaren en större möjlighet till 

förståelse av mitt syfte och metod, skall jag först presentera den teoretiska bakgrunden till 

denna studie.  

 

4 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras bakgrund till ämnet för att beskriva utgångsläget för studien. 

4.1 Begreppet coaching 

Ordet coach kommer ifrån det engelska ordet vagn, men begreppet coaching brukar 

mestadels förknippas med idrott och idrottsledning. Många menar att Sokrates var den första 
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coachen då han med sina speciella typer av frågor ville ge människor insikt och utmaning. 

Coaching handlar om att leda människor till sina egna rätta svar genom frågor istället för 

genom predikan. Coachen ska hjälpa människor att för sig själva klargöra målen, samt hjälpa 

dem se vägarna att föra sig dit. Detta brukar kallas den Sokratiska metoden; att få människor 

att själva tänka och ge svaren, bara genom att ställa frågor. En förlösande metod enligt 

Sokrates själv. Det är således inte coachen som har den mest aktiva rollen, som är 

huvudpersonen i coaching, utan den som blir coachad (Gjerde 2004, Egidius 2008)  

 

I coaching söker man få huvudpersonen att själv ta reda på alternativa vägar 
att nå målen och att genom en handlingsplan pröva någon eller några av dessa 
vägar (Egidius 2008, s 37). 

 

När det gäller coaching av individer i företag/organisationer så kan ställas upp tre olika 

former; livscoaching, företagscoaching och ledarskapscoaching. Den första av dessa former 

handlar om att klargöra visioner, mål och värderingar för individen i syfte att leva ett mer 

meningsfullt och framgångsrikt liv. Den andra formen av coaching handlar istället om att 

utveckla arbetsplatsen. Det kan handla om att klargöra företagets visioner, förbättra 

kommunikation i syfte att göra medarbetarna mer effektiva osv. I den sista av dessa handlar 

det om en kombination av individutveckling och karriär/arbete, men med betoning på 

framgång i arbetet (Skiffington & Zeus 2000).  

Ofta klargörs det att coaching inte handlar om terapi, även om det ibland kan verka som att 

det finns många beröringspunkter mellan dessa två. En skillnad som presenteras i denna fråga 

är att en terapeut inte ger råd vid samtal, medan en coach har en mer aktiv och 

konfronterande roll i fråga om rådgivning, tips, ifrågasättande eller reflektioner. Andra 

paralleller som brukar dras till begreppet coach är exempelvis mentor, tränare, och olika 

former av rådgivare. Dock framhålls det att det speciella med coaching är att fokus ligger på 

framtiden och inte på att reda ut tidigare problem samt att ha en positiv inställning till 

individen. Coaching handlar inte bara om feedback utan även om ett personligt lärande och 

utveckling i förhållande till sig själv och egna prestationer (Skiffington & Zeus 2000). 

Idag är det lätt att via internet finna, inte bara definitioner och förklaringar på begreppet 

coach, utan även utbildningar och verksamma coacher i form av konsulter eller anställda i 

organisationer. Nedan vill påvisas exempel på hur begreppet förekommer, förklaras och 
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marknadsförs på Internet. Detta är ett antal citat som är tagna från olika typer av svenska 

hemsidor. 

Coaching är att katalysera människors utveckling genom att lyssna, 
observera, ställa frågor och fokusera på resultat. Allt fler inser nyttan med 
bra coaching. Genom coaching ökar man självkännedom, förbättrar 
prestationer och får människor att må och fungerar bättre. 
[…] Ingen behöver coaching i någon absolut bemärkelse, men alla har 
nytta av den.  
[…] Bra coaching hjälper dig till nästa nivå inom de områden som är 
viktiga för dig. Det kan bland annat handla om prestationer, relationer och 
inflytande över sin situation (http://www.personligcoach.se).2 
 
Riktigt bra coaching handlar om att genom intelligenta frågor leda den 
coachades tankemönster så att begränsande föreställningar förstörs; nya 
insikter skapas; interna konflikter hanteras; helhjärtad motivation uppstår; 
känslor påverkas; nya beteendemönster framträder och du reagerar på ett 
nytt och mer ändamålsenligt sätt (http://www.personligcoach.se). 
 
Coaching direkt över webben. Coacherna hjälper dig att se möjligheter 
när du har problem, dilemman eller ouppfyllda drömmar 
(http://www.livshandboken.se).3 

Konsten att leva här och nu (http://www.livshandboken.se).  

[…]coachen är länken mellan motorn och bensinen. Motorn är det som 
driver dig framåt, alltså olika åtgärder/ målsättningar och bensinen är 
personen som skall fram/utföra. Under resans gång ser coachen till att 
bensinen innehåller de rätta element som krävs för att motorn skall nå sitt 
mål, att säkerställa sig så bensinen inte är av fel oktan, vilket kan bli en 
kostsam historia 
(http://www.expowera.com/mentor/foretaget/coaching.htm). 

 

4.2 Användningsområde 

Coaching skall vara ett sätt att bli uppmärksammad och medveten om sig själv och vara en 

väg till utveckling. Därför är en del av coaching att skapa ett klimat som är öppet, ärligt och 

tydligt samt där coachen ska kunna vara ärlig och rak utan att såra klienten (Egidius 2008). 

Susann Gjerde beskriver hur coaching ofta ses som en hybrid. Med detta menar hon att det 

som kallas för coaching är en blandning mellan organisationspsykologi, terapi, 

egenutveckling och idrottspsykologi. I fråga om hur man går tillväga ligger metoder använda 

inom (bland annat) dessa områden till grund för coaching. Vidare talas även om hur 

färdigheterna hos coachen är kopplade till än fler områden, såsom pedagogik och filosofi 

(Gjerde 2004). 

                                                
2 En samlingssida med information om coaching och kontaktinformation till coacher över hela landet 
3 Ett forum där medlemmar kan ta del av professionell coaching gratis 
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Det förekommer i sammanhangen coaching och företag (eller ledarskap) två olika typer av 

inriktningar på coaching. Den ena varianten kännetecknas av mer mjuka frågor som 

exempelvis kan handla om individens personliga utveckling och fungera som ett stöd för den 

som coachas. Den andra handlar om mer hårda frågor som kan innebära större fokus på 

karriär och framgång/prestation i arbetet och för företaget, det vill säga mer krav på den 

coachade. Emil Morten Berg menar att det här finns delade meningar kring vad coaching ska 

innefatta och nedan följer en kort presentation av några av dessa idéer (Berg 2002). 

Coaching är varken ett nytt begrepp eller ett nytt sätt att motivera och vägleda medarbetare, 

beskriver Anders S Gåserud. Dock menar han att det är genom coaching som de framtida 

ledarna lyckas på arbetsmarknaden, det är i coachingen som det vinnande konceptet ligger. 

Han visar på flera anledningar till att ett företag satsar på coaching, där de flesta berör 

förändringar i organisationens struktur eller dess förändrade krav på medarbetarna. Här är det 

en fördel för företaget att coacha sina medarbetare då detta leder till ökade prestationer i 

kombination med ökad motivation och välmående (Gåserud 2000).  

Barry Green & Timothy W. Gallwey beskriver istället hur coaching handlar om att undanröja 

hinder som står i vägen för den personliga utvecklingen eller de personliga målen. I hans 

beskrivning handlar coaching om att styra tankarna (Green & Gallwey 1986). 

James Flaherty talar om målet och om resan. Han menar att meningen med coaching inte är 

att personen ska få sitt nya jobb eller tappa sina tio kilon, utan att nå en högre uppskattning av 

sig själv och livet. Det handlar om en utvecklande metod där det viktiga inte är att nå målen 

utan om vägen till målet. Han menar vidare att det är av stor vikt att ha klart för sig vad målet 

är, men att korrigeringar kring mål och vägen dit är centrala delar av coachingen och 

utvecklingen. Korrigeringen kring arbetet mot målen är något som ska göras av personen 

själv och är det viktiga i arbetet att förena vision och verklighet. Detta är en punkt där 

Flaherty skiljer sig något från andra idéer om coaching (Flaherty 2008, Berg 2002). 

Robert Hargrove talar om sitt varumärke ”Masterful coaching”. Denna modell vänder sig i 

första hand till företag och företagsledare där coachingen handlar om utveckling av alla typer 

av ledare inom företag och organisationer. Detta beskriver han i sin bok vilken bland annat 

innefattar en inlärningsmetod som kallas triple loop learning och som är en av grundpelarna 

för denna coachingmodell. Det handlar om att som coach sätta sig in i ledarens lärande för att 

på så sätt utveckla denne i sin ledarroll. Single-loop-learning handlar om tips och teknik 
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(tillvägagångssätt och regler). Double-loop-learning handlar vidare om att reflektera och lära 

sig vad som skall läras – utveckling av tanken (mönster och insikter). Triple-loop-learning 

handlar till sist om att lära om och utveckla beteendet utifrån de första två 

inlärningsmodellerna (principer). Hargroves idé handlar om ett coachande ledarskap där 

själva coachingen utgör framgången i ledaren. Han menar att coaching bland annat handlar 

om förtroende och engagemang från (den coachande) ledarens sida gentemot sina 

medarbetare. Vidare handlar det också om att lyssna och delta i samtal och även han, likväl 

som Flaherty, menar att coaching inte handlar om målet utan om själva resan (Hargrove 

2003). Flaherty talar om hur coaching handlar om att hjälpa personen att inse vad denne gör i 

förhållande till vad den faktiskt skulle vilja göra. Frågorna och ifrågasättandet är det centrala 

(Flaherty 2008). 

Ibland talas om en co-aktiv coaching som skall ses som ömsesidig. Denna typ av coaching på 

företag förespråkas exempelvis av Laura Whitworth och riktar sig till ledaren. Det handlar 

om att både ledaren och coachen är aktiva samarbetspartners. Denna typ av coaching skall 

leda lika mycket till ledarens personliga utveckling som dennes karriärsbundna utveckling, 

där målet är att hitta en effektiv balans (Berg 2002, Withworth L., Kimsey-House, H. & 

Sandahl, P. 1998) 

Thomas G. Crane arbetar med coaching i företag och framförallt ledarskapscoaching där 

kommunikation och feedback är de centrala delarna. Syftet är att den individuella 

medarbetaren själv ska påverkas att vilja prestera för att uppnå såväl personliga men även 

organisationsrelaterade mål. Att effektivisera medarbetaren menar han uppnås genom att välja 

ett sätt att ge feedback och kommentarer som personen uppfattar som positivt och 

användbart, så att den på så sätt själv ska vilja fortsätta att utvecklas (Berg 2002, Crane 1999) 

The Secret är en dokumentärfilm som jag funnit mycket positivt omtalad på många hemsidor 

för coaching.4 Den bygger på idén om att negativa tankar ger ett negativt resultat – och på 

samma sätt ger positiva tankar ett positivt resultat. Slutsatsen är att det man drömmer om kan 

bli sant, under förutsättningen att inget negativt får stoppa dem. Det vill säga att det är endast 

individen som själv står som ansvarig för huruvida denne lyckas uppnå sina drömmar eller 

inte (The Secret 2006). Att människan själv har ansvar för sitt liv och sina handlingar är en 

huvudlinje inom coaching, det är människan själv som sätter sina begränsningar, en linje som 

                                                
4 Den finns exempelvis mycket positivt omnämnd på Livshandboken.se 
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refereras till såväl kognitiv beteendeterapi och buddismens tro på tankens kraft (Zeus & 

Skiffington 2003). 

Det finns som ovan nämnt delade meningar om vad coaching är och vad det skall innehålla, 

vilket kan ställa till med en del problem i fråga om tydlighet. Gåserud är en av dem som 

beskriver hur viktigt det är att tydliggöra vad den enskilda organisationen lägger i begreppet 

coaching och vad det innebär just där. Detta speciellt då begreppet används inom så många 

olika områden idag (Gåserud 2000).   

Det finns även några kritiska röster gällande coaching. I sin artikel beskriver James Flaherty 

hur coaching fått mycket publicitet, inte bara i seriösa tidskrifter utan också i dagstidningar 

och andra typer av magasin. Han menar vidare att det som beskrivs ofta är den typ av arbete 

som exempelvis personalvetare utfört i många år, men nu under en ny benämning. 

Publiciteten och nya influenser från olika håll, anser han, har gjort att coaching fått många 

olika uttryckssätt. Något som underförstått inte är till hans belåtenhet. Exempel på ett par av 

dessa som Flaherty beskriver är; coachingen som en slags kortsiktig terapi förlagt i 

affärsvärlden samt coaching som en slags inspirerande, motiverande hejarklacksledare 

(Flaherty 1997). 

Gåserud behandlar problematiken med coaching, framförallt intern coaching (medarbetare 

som coachar andra medarbetare), där det kan tänkas att många drar sig för att hantera själva 

problemen och istället endast fokuserar på de bra prestationerna och hjälpen till att utvecklas 

(Gåserud 2000).  

Vidare skall jag nedan gå in på hur människosyn, kunskapssyn och etik berörs och är relevant 

i fråga om coaching. 

4.3 Människosyn och kunskapssyn 

Coaching ses bland annat som en form av lärande, varför det är av vikt att beröra den 

pedagogiska grundsynen och då i fråga om människosyn och kunskapssyn. Detta knyts till 

denna studie genom att ett företags eller organisations människosyn och kunskapssyn kan ses 

som grundläggande i synen på medarbetarna, deras utveckling och därmed i fråga om 

coaching. De är således av betydelse när det handlar om att diskutera vilka syften och mål en 

initierare av coachingen på företaget kan tänkas ha. 
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Den övergripande bilden av människors gemensamma drag kallas människosyn. Det vill säga 

hur man generellt anser att människor är och handlar, undantaget de fysiska personliga 

egenskaperna. För att undersöka människosynen kan ett antal frågor gällande kontext, 

egenskaper, fullkomlighet, brist och medel, användas. Dessa handlar om, i samma ordning, 

människans plats i tillvaron, vilka egenskaper människor har, vad ett fullkomligt mänskligt 

liv innebär, vilka brister som föreligger att en människa inte kan leva ett fullkomligt liv samt 

med vilka medel människor kan uppnå det fullkomliga livet (Thorsén 2008). Det finns lite 

olika benämningar för vad en coach förespråkas ha för människosyn. Gåserud beskriver den 

som en positiv människosyn (Gåserud 2000) medan Withworth m.fl. talar om en humanistisk 

människosyn (Berg 2002, Withworth m.fl. 1998). Gemensamt är dock synen på människan 

som utvecklande.  

Iréne Lind Nilsson och Lisbeth Gustafsson skiljer mellan en passiv och en aktiv 

människosyn. Genom den aktiva människosynen ses människan som aktiv, kapabel att ta 

egna beslut och vara självstyrande. Den passiva människosynen innebär å andra sidan att se 

människan som formbar av sin omgivning, att den kan styras och förefaller sig mer som ett 

objekt. Den aktiva människosynen innefattar att människan/medarbetaren ses som en resurs 

för företaget, vilket ligger till grund för möjligheterna till utveckling. (Lind Nilsson & 

Gustafsson 2006). Kunskapssynen styrs vidare till stor del av människosynen. Två perspektiv 

på hur människan lär kan knytas till progressiv pedagogik och förmedlande pedagogik. Den 

progressiva pedagogiken kännetecknas av en utveckling och inlärning via kommunikation 

och sociala eller kulturella faktorer, medan den förmedlande pedagogiken utgår ifrån ett 

målrationellt arbete där intelligens och utveckling är centralt (Liedman 2001) Den passiva 

pedagogiken kan ibland knytas till den förmedlande pedagogiken och beskrivas som att 

människan formas till det som efterfrågas (Lind Nilsson & Gustafsson 2006). 

Hargrove talar om att den coachande synen på människan är att det inte finns något rätt eller 

fel, dock under förutsättningen om godtagbara etiska grunder (Hargrove 2003). Vad som är 

etiskt godtagbart och inte i fråga om coaching är relevant både för att förstå det påståendet 

såväl som för denna studies syfte. Nästa stycke behandlar därför detta område. 

4.4 Etik 

I fråga om etik i samband med coaching har i denna studie har bland annat studerats de 

internationella riktlinjer som satts upp av ICF, International Coach Federation. Dessa 

riktlinjer är framtagna för att representeras av de 17.000 coacher som är knutna till 
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organisationen världen över. (International Coach Federation) De beskriver, på sin hemsida, 

den egna organisationen på följande sätt:  

[…] the International Coach Federation (ICF) is the leading global 
organization dedicated to advancing the coaching profession by setting high 
standards, providing independent certification, and building a worldwide 
network of credentialed coaches. (International Coach Federation) 

De coacher som är knutna till organisationen blir således certifierade som ett intyg på att dess 

idéer efterföljs och som ett tecken på en viss professionalitet. Därför blir dessa riktlinjer av 

vikt att studera i denna undersökning. Jag har här valt att sammanfatta dokumentet med de 

etiska riktlinjerna för att lättare kunna få en överblick vid läsningen av uppsatsen. Det 

fullständiga dokumentet finns som Bilaga 1.  

Del 1 innefattar en definition av coaching. I denna del definieras begreppen coach, ett 

professionellt coachförhållande samt en ICF professionell coach. Här klargörs även att en 

tydlighet krävs när klient och initiativtagare inte är samma person, detta vad gäller rättigheter, 

roller och ansvar för respektive part. 

Del 2 berör allmänt yrkesmässigt uppträdande i olika delar:  

I rollen som coach; denna del behandlar de etiska riktlinjerna kring coachens förhållande och 

agerande utifrån och tillsammans med ICF. 

Intressekonflikter; denna del berör främst ersättning och kompensation. 

Professionellt uppträdande med klienter; här handlar riktlinjerna om att vara tydlig, att inte 

bryta kontrakt och att uppföra sig professionellt gentemot sina klienter. De handlar vidare om 

att som coach hålla sitt eget privatliv utanför sammanhanget och inte involvera sig privat med 

klienten. Denna del innefattar också punkter som behandlar coachens respekt gentemot 

klienten och dennes fria vilja att delta i coachingen. 

Sekretess/integritet; dessa punkter behandlar tystnadsplikten en coach tillskrivs och hur dessa 

ska vara tydliga för sponsor och klient. 

 

Del 3 hanterar etisk förbindelse. Denna del vill binda coachen till ovan nämnda riktlinjer i sitt 

arbete som coach. 

 

Vidare finns kring ämnet etik i samband med coaching, beskrivet i ett antal andra 

internationella regler. Dessa skall följas av dem som antar sig rollen som bland annat coach 
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och innefattar och handlar exempelvis om att coachen inte skall åta sig uppdrag där dennes 

eget intresse står i konflikt med detta (Egidius 2008).  

 

Coacher […] får alltså inte företa sig något som de själva kan ha utbyta av 

men som är till skada för dig eller som kan äventyra den speciella relation 

som utmärker coaching. (Egidius 2008)  

 

Vidare beskriver dessa regler att coachen inte skall åta sig uppdrag som överstiger vad deras 

kompetens innefattar, samt att de skall kunna uppfylla och hålla det som kommits överens om 

gällande uppdraget. Coacher innefattas även av den yrkesetik som rör professionella 

organisationer och som syftar till att ge en garanti för att det är deltagarens behov, integritet 

och intressen som ligger till grund för arbetet (Egidius 2008).  

4.5 Reflektioner kring bakgrund och källor 

Mina reflektioner kring hur coaching används i dagsläget grundar sig i den uppfattning jag 

fått av fenomenet både innan denna studie och genom den. Det handlar således till stor del 

om min förförståelse i ämnet men också till viss del mina egna slutsatser och förutfattade 

meningar. Jag finner det svårt, precis som Gåserud beskrivit, att ha en entydig bild av vad 

begreppet innefattar, en förvirring ur vilken syftet till min studie vuxit fram. Jag har dessutom 

haft en tudelad inställning till coaching, då jag dels ser den som en god källa till utveckling 

och välmående, men även hur den kan ta riktningar som jag inte tycker håller sig till dessa 

goda avsikter, utan anpassas till det kommersiella och vinstdrivande samhället. Framförallt 

tycker jag detta blir tydligt då marknaden på internet är så stor samt att det är där den största 

mängden information finns att hämta. Det ger, för mig, intrycket av en trend snarare än en 

seriös och pedagogisk metod för utveckling.  

Jag finner vidare exempel, som filmen The Secret, där jag reflekterar över teorierna kring 

människan och livet som där presenteras. Att jag använder mig av denna källa är för att jag 

vill belysa hur brett coaching i många fall sträcker sig, då denna film och detta tankesätt är 

något som förespråkas genom sidor som berör coaching eller personlig utveckling, men också 

förespråkar en människosyn som kan ses figurera i samband med coaching5. Enligt min 

mening växer det sig just denna, The Secret, nästan till en form av trosuppfattning.  

                                                
5 Den är exempelvis mycket och positivt omnämnd på Livshandboken.se 
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Detta kopplar jag vidare till den mer säljande coachingen där begrepp och metoder görs till 

varumärken och säljs till företag som vinnande koncept. Där är den ekonomiska drivkraften 

tydlig och jag reflekterar över hur detta blandas med idén om den utvecklande människan.  

 

Det som jag finner som den mest intressanta formen, och därmed vinsten av coaching, 

handlar just om möjligheterna till utveckling för människor som gör ett aktivt val att vilja 

utvecklas. Därför ser jag stor vinning i den privata coachingen och tänker att det vore 

fantastiskt om företag vill erbjuda sina anställda den möjligheten till personlig utveckling där 

just detta är den primära vinsten. 

Coaching är ett relativt nytt ämne eller område för organisationer och företag. Jag har funnit i 

mitt arbete att det är mycket svårt att veta vilken litteratur som håller för de vetenskapliga 

kraven då författarna är relativt okända och få exempel på tidigare forskning går att finna. 

Därför vill jag förklara hur jag resonerat kring mina källor. När det gäller litteraturen som 

använts har jag försökt få en övergripande bild av vilka författare som är mest frekvent 

refererade till, i exempelvis studentlitteratur eller i uppsatser, och har sedan utgått ifrån detta. 

Jag har även studerat kursplaner eller kursinnehåll för utbildning i coaching för att se vilka 

författare som utgör grundlitteraturen för ämnet. Vidare har generella sökningar på internet 

varit användbara för att få ytterligare bevis för att de valda författarna är de som mest 

figurerar som utgångspunkter. Angående att jag i en kandidatuppsats använt mig av 

internetbaserade källor grundas det på flera skäl. Dels vill jag mena att den typ av coaching 

som denna uppsats behandlar finns så pass mycket representerat och beskrivet på internet att 

jag finner det som en brist att inte ta hänsyn till detta och låta det vara en del av studien. Dels 

handlar det om att finna ytterligare information kring litterära referenser och dels handlar det 

om källor som har betydelse för helhetsbilden, såsom filmen The Secret. Dessa källor är 

tänkta som komplement till litteraturen samt att representera det område som utgör en stor del 

av ämnets synlighet. 

I nästa kapitel skall jag redogöra för hur min studie är genomförd och vilka metoder som 

använts. 

5 Metod 

För att besvara studiens syfte genomfördes intervjuer på tre olika sätt, med totalt fyra 

respondenter. På dessa tre sätt skulle fyra olika röster om coaching i företag och 
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organisationer lyftas fram och analyseras. Två av dessa fyra personer intervjuades enligt en 

semistrukturerad mall (se Bilaga 2), den ena ansikte mot ansikte och den andra per telefon. 

När dessa var genomförda uppstod hos mig ett intresse av att höra fler röster just kring frågan 

etik - i förhållande till coaching i företag/organisationer. Därför beslutades att kontakta två 

nya personer. Denna kontakt skedde via e-post där en enda frågeställning formulerades i 

ämnet. I denna uppsats valde jag att även kalla undersökningen med de sista två personerna 

för intervjuer, även om det endast handlar om en korrespondens och gällande endast en 

frågeställning. För att göra det enklare och lättare att följa, valde jag vidare att i uppsatsen 

skilja dessa fyra intervjuer åt genom att rubricera dem med samma namn som 

respondenterna. Anita & Berit är således de två längre intervjuerna och Ben & Jack är 

intervjuerna via e-post.   

Intervjuresultaten tillsammans med studier av litteratur kring ämnet samt dokumentet med de 

etiska riktlinjerna, framtagna av organisationen ICF, International Coach Federation (ICF’s 

etiska riktlinjer), skulle sedan leda till en reflekterande diskussion kring frågeställningarna. 

5.1 Urval och genomförande 

Först skedde ett urval av intervjupersoner. Urvalet grundade sig i en önskan om att möta 

personer som arbetar med utbildning av coacher. En andra önskan var att de även gärna fick 

vara aktiva som coacher vid sidan av sin roll som utbildare. Detta grundade sig i att jag ville 

höra mer djupgående kring hur coaching fungerar och tanken var att de som arbetar med 

utbildning borde ha mer kunskap kring detta. Ingen medveten vikt lades vid kön eller ålder 

vid urvalet utan det grundades endast på typ av verksamhet samt var beroende av 

respondenternas vilja att delge sina kunskaper till studien. Respondenterna söktes via 

internet, genom en sökning6 på ”coaching” och ”utbildning”, utifrån dessa förutsättningar och 

avgränsades till svenska resultat. Tio personer runt om i Sverige kontaktades med 

förhoppningen att hälften skulle ha möjlighet och viljan att delta i studien. Dock var det 

endast två som var intresserade av detta. På grund av att den ena av de två befann sig på långt 

geografiskt avstånd från mig, beslutades att denna intervju skulle ske via telefon. 

När intervjuerna genomförts fann jag det intressant att fördjupa mig vidare kring de etiska 

aspekterna av coaching och frågan om huruvida det kan uppstå något problem runt detta just 

vid coaching i företag/organisationer. Denna önskan om fler respondenter grundade sig även i 

                                                
6 www.google.com 
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det begränsade gensvaret i det första urvalet. En kortare förfrågan skickades därför ut till nya 

personer om att få ställa en fråga om detta. 

Det andra urvalet kom således att handla om respondenterna till fördjupningsfrågan. Som 

utgångspunkt valdes att kontakta fem av de författare till vilka refererats under avsnittet 

bakgrund i denna uppsats. Detta då det var svårt att i litteraturen hitta aspekter kring etik och 

coaching i företag i organisationer och att det därför skulle vara av intresse att få författarnas 

tankar kring detta. Dessutom fann jag det intressant att vara global i min undersökning och se 

om detta påverkade hur respondenterna beskriver aspekter kring etik när det gäller coaching i 

företag/organisationer. Det primära urvalet här grundades på möjligheterna till direkt kontakt 

med författarna, vilket även det undersöktes via sökningar på Internet. Inte heller i detta urval 

lades någon vikt vid kön eller ålder. Två av de kontaktade författarna var därefter positiva till 

att delge sina tankar kring frågan.  

Vidare ska jag presentera de etiska överväganden som ligger till grund för denna uppsats 

metod och genomförande. 7 

5.2 Forskningsetiska överväganden 

 

Ett etiskt förhållningssätt har beaktats genom att de forskningsetiska principerna har 

tillfredsställts. Dessa forskningsetiska principer bygger på fyra krav:  

-informationskravet; innefattar att respondenten skall informeras om att undersökningen är 

frivillig och att denne kan avbryta sin medverkan när helst den önskar.  

- konfidentialitetskravet; innefattar att forskaren skall erbjuda och respektera en önskan av 

respondenten om anonymitet. Denne skall även ansvara för att personuppgifter om deltagarna 

skall vara konfidentiella.    

-samtyckandekravet; innefattar att forskaren skall erhålla ett samtycke från respondenterna 

-nyttjandekravet; innefattar att materialet som samlas in av forskaren i undersökningen inte 

får användas eller utlånas utanför forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002, Kvale 2008).  

Dessa krav uppfylldes i denna undersökning på följande sätt: Innan intervjutillfället gav 

respondenterna tillåtelse till inspelning av samtalet. I min studie användes intervjuer med 

inspelning med två av representanterna. De andra två kontaktades via e-post. Respondenterna 

samt deras organisationstillhörighet utlovades att hållas anonym i uppsatsen då dessa inte har 

                                                
7 Jag vill uppmärksamma läsaren på att denna del som benämns etik inte hör samman med den etik som berörs i 
undersökningen. 
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betydelse för undersökningens syfte och resultat. Respondenterna blev innan intervjuerna 

informerade om anonymiteten samt att det framkomna materialet under tiden som arbetet 

med uppsatsen utförs, inte är tillgängligt för någon annan än uppsatsförfattaren. De utlovades 

vidare att inspelningen skulle komma att förstöras när uppsatsarbetet var slutförd. 

Respondenterna blev även informerade om syftet med uppsatsen samt beräknad tid för 

intervjun. De fick även tillgång till intervjuguiden (se Bilaga 2) några dagar innan 

intervjutillfället. Skälet till detta var att respondenterna skulle få en bild av vad studien skulle 

komma att handla om, samt kunna fundera på frågorna i lugn och ro innan intervjun 

genomfördes. 

  

5.3 Analys 

I min analys av materialet har jag inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Pål 

Repstad visar hur en cirkel eller spiral illustrerar hur en hermeneutisk analys fungerar. Den 

visar hur helheten står till grund för att tolka enskilda delar av den. Dessa delar sätts sedan 

återigen samman och ger en möjlighet till ny tolkning av helheten. Denna typ av tolkning 

skall genom detta förfarande ge en djupare förståelse för det valda ämnet (Repstad 2007). 

Steiner Kvale förklarar hur denna förståelse är en oändlig process, där helheten och delarna 

hela tiden påverkar varandras uppenbarelse (Kvale 2008).  

I denna studie används tankesättet vid analysen av det empiriska materialet, genom att först 

skapa en övergripande förståelse kring hur fenomenet coaching fungerar och hur företag kan 

använda sig av detta. Därefter analyseras resultatet av de första intervjuerna, Anita & Berit, 

vilket ger nya perspektiv till den ursprungliga bilden. Den övergripande förståelsen 

omvärderas efter de nya infallsvinklarna i de specifika fallen och nya undersökningar 

genomförs genom de andra intervjuerna, Jack & Ben. Återigen ges nya perspektiv till den 

övergripande förståelsen av fenomenet coaching i företag och organisationer. 

5.4 Utformning av intervjuguide 

Som underlag för intervjuerna Anita & Berit utformades en semistrukturerad mall (se bilaga 

2). Kvale beskriver hur en semistrukturerad intervju utgår ifrån några utvalda huvudområden 

vilka exempelvis kan vara forskningsfrågorna för studien (Kvale 2008). Utifrån dessa kan 

sedan förslag till intervjufrågor skapas. Alan Bryman menar att frågeställningarna inte ska 

vara så specifika att det hindrar nya influenser och idéer från att komma fram under arbetets 

gång (Bryman 2007). 
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I denna studie användes forskningsfrågorna som grund för intervjumallen. Dessutom ställdes 

sedan ytterligare frågor upp som stöd för utformningen av mallen. Dessa frågor var även 

tillgängliga för mig under intervjuerna i en utvecklad intervjumall löd som följer: Varför 

satsar ett företag på coaching, vad eftersträvas? Hur arbetar en coach på företag och 

organisationer? Hur förbereds coacher för arbete i företag och organisationer? Vilken 

människosyn har en företagscoach? Vilka etiska riktlinjer finns för företagscoaching? Vilka 

problem skulle kunna uppstå vid tillämpningen av coaching på företag och organisationer, 

utifrån perspektiven? 

Kvale förespråkar att flera underlag för semistrukturerade intervjuer bör utformas under 

förarbetet, för att forskaren skall få en god, övergripande bild av vart intervjuerna skall leda 

(Kvale 2008). Detta efterlevdes i denna studie där den mest utvecklade mallen innehöll fler 

frågor som kunde tänkas beröras under respektive område, beroende på åt vilket håll 

intervjun gick. Den mest förenklade intervjuguiden skickades till respondenterna innan 

intervjun i syfte att dessa två skulle få en överblick av vilka områden som kunde komma att 

beröras. Min tanke med detta var att respondenterna skulle få tid att tänka igenom sina svar 

innan intervjutillfället då jag ville ha så uttömmande svar som möjligt. 

 

6. Metodologisk bakgrund 

I detta avsnitt ska jag nu redogöra för de metodologiska utgångspunkter jag haft i min studie. 

6.1 Teori och undersökning 

Deduktiv och induktiv undersökning grundar sig i vilken ordning som teori och undersökning 

infinner sig. Det brukar sägas att induktiv strategi förknippas med kvalitativ- och deduktiv i 

större grad med kvantitativ forskningsmetod, men detta är inte helt allmängiltigt. Även om 

kvalitativa undersökningar kan generera teorier, finns det många exempel på studier som inte 

genererar någon teori, men där teorin ligger som bakgrund för undersökningen. I den 

deduktiva strategin eller teorin har forskaren har en uppfattning om hur något förhåller sig 

och skapar hypoteser kring detta område, vilken sedan genererar en empirisk undersökning. 

Det finns med andra ord en redan etablerad teori som forskaren utgår ifrån. Därifrån skapar 

hon hypoteser vilka prövas i enskilda fall. Den induktiva forskningen fungerar däremot 
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tvärtom på ett mer upptäckande sätt, där inga teorier ligger till grund för undersökningen. 

Istället bildas en ny teori utifrån resultatet av den (Bryman 2007).  

Det finns nackdelar med dessa två forskningsmetoder. Deduktion kan göra att forskaren blir 

”smal” i sin undersökning, eftersom denne söker efter ett givet mål. Induktionen kan istället 

bli smal på ett annat sätt, då forskaren i denna metod binder sin teori kring det specifika 

fallet, den specifika kontexten (Davidsson & Patel 1991).     

En sorts kombination av dessa två förhållningssätt är abduktion. Abduktion går ut på att 

inledningsvis bilda hypoteser genom att undersöka ett specifikt fall, det vill säga induktion. 

Dessa hypoteser ligger sedan till grund för ytterligare undersökningar, deduktion, av nya fall. 

På så sätt kan forskaren utveckla sina hypoteser till en teori (Davidsson & Patel 1991). Mats 

Alvesson & Kaj Sköldberg visar hur det abduktiva förhållningssättet låter 

undersökningsområdet utvecklas under studiens gång. Undersökningen för en teori ger 

resultat som används för att värdera om utgångsläget och fortsättningen av studien. De menar 

att abduktion handlar om en förståelse för det studerade varpå den ursprungliga teorin 

förändras eller omarbetas under arbetets gång (Alvesson & Sköldberg 1994).  

En kritik mot denna metod är att den subjektiva utgångspunkten, förförståelsen och tidigare 

erfarenheter kommer att färga och påverka utgångsläget för forskaren, även om denne ska 

vara öppen och upptäckande (Davidsson & Patel, 1991).  

Denna studie genomförs med utgångspunkt i ett abduktivt förhållningssätt på det sätt att en 

uppfattning kring ämnet gav upphov till en teori i utgångsläget men där teorin och arbetets 

struktur förändrades under studiens gång.  

6.2 Kvalitativ forskning  

I frågan om på vilken forskningsansats en studie ska grundas, finns två huvudsakliga 

inriktningar. Det handlar om valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod, där en av 

skillnaderna dem emellan är att den kvantitativa metoden i större utsträckning har forskarens 

egna utgångspunkter som grund medan den kvalitativa metoden utgår ifrån studiesubjektets 

perspektiv (Alvesson & Sköldberg 1994).  

Varför den ena eller den andra ansatsen väljs har sin utgångspunkt i vilken typ av resultat 

som studien skall eftersträva. Finns det ett tydligt mål, såsom att kartlägga en viss företeelse i 

en stor grupp människor eller liknande, är en kvantitativ forskningsansats att föredra. Handlar 
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studiens mål istället om att belysa någon bestämd företeelses funktion, eller med andra ord 

hur något företer sig, torde det vara mer lämpligt att gå mer på djupet i forskningssättet och 

använda sig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen går ut på att karaktärisera 

och ge förståelse för det specifika i det som undersöks. I den kvalitativa forskningen utgår 

man ifrån ett eller ett fåtal specifika fall vilka tillsammans studeras som en tänk helhet. Detta 

kan jämföras med den kvantitativa forskningen som karaktäriseras av abstraktion av helheten 

(Repstad 2007). 

Alvesson & Sköldberg menar att det inte finns några regler för när den ena eller den andra 

metoden bör användas. Ibland är det lämpligt att använda den kvantitativa metoden och 

ibland den kvalitativa. Ibland kan dessa kombineras eller ligga till grund för den ena eller 

andra (Alvesson & Sköldberg 1994). 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod via intervjuer med ett fåtal, fyra, 

intervjupersoner. Valet att använda sig av en kvalitativ metod grundar sig i att jag vill 

undersöka hur coaching företer sig i företag eller organisationer. Jag vill vidare ha djupare 

svar kring specifika frågor om människosyn och etik varför den kvalitativa metoden ter sig 

som självklar. 

6.3 Hermeneutik 

I arbetet med denna studie har jag inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningssätt, 

framförallt i min analys av resultatet. Kännetecken för den hermeneutiska forskningen är att 

den subjektiva förförståelsen är ett ”hjälpmedel” i forskningsprocessen, i syfte att tolka och 

förstå. Här står inte bara en eller flera delar av forskningsområdet eller fenomenet i centrum, 

utan ett holistiskt synsätt ger en strävan mot att genuint förstå helheten, i relation till delarna 

den består av (Davidsson & Patel 1991). Detta hör samman med tonvikten på tolkning och 

reflektion som Alvesson & Sköldberg beskriver som det centrala i reflekterande forskning. 

Med tolkning menar de att allt som framkommer under studien som empiri är tolkningar av 

det studerade, eller tolkningsresultat. Det betyder även att resultatet är knutet till den 

specifika kontexten och kan inte lyftas ut som giltigt för något utanför det empiriska 

materialet. Med reflektion menar de den stora vikten av att tolka den egna tolkningen och att 

därmed vara självkritisk till de tolkningar som gjorts kring empirin. Detta betyder att vikten i 

reflekterande forskning inte ligger i hanteringen av det empiriska materialet utan i att kritiskt 

beakta och reflektera över de förhållanden som ligger till grund för tolkningarna i den 

specifika kontexten (Alvesson & Sköldberg 1994).       
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Av stor vikt vid det hermeneutiska forskningsarbetet är skiftet av den så kallade 

förståelsehorisonten. Detta innebär att forskaren växlar mellan olika subjektiviteter, sin egen 

roll och perspektiv till den intervjuade personens roll och subjekt. Det kräver empati och 

medkänsla av forskaren för att komma så nära förståelsen som möjligt. Tolkningsarbetet ska 

sedan generera i att en gemensam förståelse skapas (Davidsson & Patel 1991).   

Det talas ibland om den hermeneutiska cirkeln som en förklarig av hur den hermeneutiska 

forskningen fungerar. Där kan ses hur förståelsen utvecklas genom att forskaren ständigt rör 

sig mellan den stora helheten och det specifika fallet (Thomassen 2006). 

 

7 Reflektion kring metod och genomförande 

I denna del vill jag reflektera över- och problematisera min metod samt genomförandet av 

min studie. Jag har valt att dela upp denna detta i olika delar för att lätta upp mina 

tankegångar. 

7.1 Metoden 

Det bör alltid reflekteras över huruvida subjektivitet och förförståelse styr tolkningen av det 

som framkommer i exempelvis intervjuer. När tolkningen står i centrum, som i denna studie, 

kan diskuteras vilken utgångspunkt jag som forskare hade vid initialtillfället, vilka 

föreställningar som ligger till grund för mina frågeställningar och det syfte jag ställt upp. Hur 

påverkas mitt resultat i form av slutsatser av den bild jag hade av fenomenet innan? Bör en 

kritisk inställning vara öppen eller kan resultatet bli detsamma utan att den redovisas? Här 

tänker jag att om jag initialt har en kritisk inställning till fenomenet jag vill studera - bör detta 

vara öppet redovisat för alla inblandade parter i studien och påverkar det i så fall resultatet? 

Kring detta skulle jag säga att det förmodligen påverkar resultatet oavsett vad jag väljer. 

Väljer jag att inte tala om min inställning finns det risk för att jag övertolkar exempelvis 

intervjuresultat till att passa mina teorier, speciellt om jag inte lyckas utforma frågorna på ett 

sätt som ligger nära det tänkta området. Å andra sidan får jag kanske svar som jag inte skulle 

fått annars. Det kan ställas till om jag öppet talar med respondenterna om mina tankar och på 

så sätt kan få en diskussion kring dessa. Dock kan tänkas att vi då hamnar i en anklagande- 

och försvarssituation, vilket jag tänker i stor grad påverkar den försvarandes svar på mina 

frågor. Å andra sidan är de kanske mer rättvisa i en diskussion.   
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Detta kan knytas an till kritiken som kan riktas mot ett abduktivt förhållningssätt. Det vill 

säga att mina tidigare erfarenheter och förförståelse kan ha påverkat min utgångspunkt för 

studien och att jag därför inte var så öppen i mitt förhållningssätt som jag hade tänkt mig. Det 

kan då ha låst mig vid vissa föreställningar och fått mig att missa intressanta aspekter som 

kom fram under studien. 

7.2 Tre intervjuformer 

Jag valde att genomföra en intervjustudie som innefattade intervjuer av fyra personer vilka 

jag bemötte på tre olika sätt. Dels ansikte-mot-ansikte, dels via telefon och dels via e-post. 

Tanken med detta var delvis att undersöka hur man kan använda sig av ny teknik i men också 

att se hur svaren kan te sig olika beroende på vilket avstånd jag har till respondenten. Jag 

tänker mig att det kan ha betydelse för respondentens svar om jag som forskare är 

närvarande. Då menar jag om jag är ansikte-mot-ansikte med respondenten, bara närvarande 

genom rösten eller bara genom text i en e-post. Utifrån det tänker jag att alla människor har 

en subjektiv uppfattning om det eller den hon möter, grundat på sina erfarenheter och sina 

kunskaper. Fördomar och föreställningar skulle kunna göra att en person blir medvetet, eller 

omedvetet, påverkad av den andre. I mitt fall tänker jag mig att jag som intervjuare kan bli 

påverkad av respondenten beroende av mina fördomar och förutfattade meningar och på 

samma sätt kan denne bli det av mig. Detta skulle i så fall kunna påverka hela intervjun, 

speciellt då den är semistrukturerad och skall vara föränderlig under intervjutillfället. 

Förutsättningarna kan exempelvis göra att jag som intervjuare blir låst vid mallen eller att 

respondenten är återhållsam i sina svar.  

Vidare är det intressant att reflektera över intervjuerna Jack & Ben, som skedde via e-post. 

Här frågar jag mig hur mycket personen i en sådan form av intervju känner sig skyldig att 

svara. För det första att svara alls. För det andra att svara helhjärtat och för det tredje känna 

ansvar för sitt svar när det handlar om en så opersonlig kontakt som via e-post. Detta tänker 

jag också hör ihop med personligheten hos respondenten och bör tas i beaktning vid 

användandet av metoden. Kanske kan det uppfattas som att kontakten mellan forskare och 

respondent blir nära anonym och detta kan få effekter i flera riktningar. Dels att det inte 

spelar någon roll hur respondenten svarar – att varken se eller höra intervjuaren gör denne 

nästan ”overklig” och svaret behöver på ett sätt inte försvaras. Dels att respondenten känner 

sig ”overklig” genom anonymiteten och att det därför inte spelar någon roll om denne svarar 

alls.   
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Telefonintervjun hamnar någonstans emellan dessa två närheter. Vissa fördomar kanske 

undviks men vissa svar kanske spetsas till för att ingen ögonkontakt eller ansvar måste tas på 

samma sätt. Det skulle också kunna dölja ett ointresse hos respondenten vilket istället skulle 

kunna ge begränsade eller förkortade svar. 

Jag reflekterade i mitt urval över om respondenternas svar skulle kunna vara påverkade av 

nationalitet, men då de var så få till antalet utvecklade jag inte detta vidare.  

7.3 Intervjuerna Jack & Ben 

Att använda sig av e-post som en del av undersökningen var intressant av flera skäl. Dels gav 

det möjlighet att få perspektiv från många fler håll. I mitt fall handlade det om att jag fick 

möjlighet till kontakt med två respondenter i USA och att få höra röster från andra kulturer 

ger nya perspektiv. Detta tänker jag kan ge mer åt studien, men eventuellt även göra den 

spretig. Jag fann flera svårigheter i detta. För det första handlade det om språket. Även om 

jag anser mig vara allmänt kunnig i engelska var det svårt att få en akademisk karaktär på 

”samtalet” och jag kände mig osäker på huruvida de valda orden stämde överens med vad jag 

ville få svar på. Den andra svårigheten var att detta inte gick att korrigera direkt så som i ett 

samtal via telefon eller ansikte-mot-ansikte. Jag fick ingen uppfattning om hur respondenten 

tolkade frågan innan jag fick det slutgiltiga svaret. Märkte jag då efteråt att svaret syftade till 

något annat var proceduren tvungen att göras om och frågan korrigeras. Det gav således 

ingen spontanitet eller dynamik till samtalet, vilket jag uppfattar kan ge ett ”statiskt svar” på 

frågan. 

När det gäller Jack & Ben skulle frågan som jag ställde kunna uppfattas som att det främst 

handlar om intern coaching (det vill säga medarbetare som coachar andra medarbetare) i och 

med att formuleringen inte innefattar förhållandet; extern/konsulterande coach och 

medarbetare. Det kunde ha tydliggjorts närmare att även, eller till och med främst, extern 

coaching var intressant i frågeställningen. Denna brist kan ha fått konsekvenser för 

respondenternas svar. Även kan det tyckas att frågan är alltför olik de frågor som övriga två 

respondenterna fick, gällande etisk problematik. Här kan kritiseras valet att sända 

fördjupningsfrågan via e-post, då den eventuella missuppfattningen i språket inte kan 

korrigeras direkt. Vid en ordinär intervju kan missuppfattningen eller felformuleringen 

upptäckas snabbt och en förtydligande kan göras.   
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Richard Gatarski lägger i sitt kapitel, om det som han kallar e-metodologi, fram framförallt 

fyra negativa krafter kring datainsamling via internet. Dessa rör inte specifikt e-post men jag 

finner dem ändå intressanta att reflektera över. Det handlar om låg kunskap, hög komplexitet, 

källkontroll och personlig integritet (Gatarski 2004). Alla dessa fyra aspekter tycker jag har 

påverkat min studie. Den låga kunskapen innebär att det finns väldigt lite litteratur kring 

metoderna vilket också påverkar mig som forskare inför arbetet.  Angående personlig 

integritet – etik och juridik när det kommer till att behandla elektroniska källor – är det även 

där väldigt svårt att veta vad det är som gäller när det är en så pass ny metod. Detta kan ses 

som en brist i studien, att alla eventuella aspekter här inte beaktats.  

7.4 Urvalet 

Det låga antalet respondenter i den större intervjudelen kan kritiseras, då ett större antal hade 

kunnat ge en bredare förståelse och fler synvinklar. Anledningen till det låga antalet 

respondenter var att inte tillräckligt många var intresserade av att delta i studien, vilket gjorde 

det svårt att ha kriterier i urvalet. Jag lade ingen vikt vid kön eller ålder i urvalet av 

respondenter. Dock finns det alltid intressanta aspekter att beakta när det gäller attityder och 

förhållningssätt i fråga om kön, genus och ålder. Detta skulle ha varit intressant i denna studie 

att närmare undersöka eller ta i beaktning – då det visade sig att det rörde sig om två män och 

två kvinnor. Detta skulle kunna vara något att studera vidare, men berörs inte i närmare denna 

studie. 

7.5 Intervjuguiden 

Att ha en semistrukturerad intervjuguide ger en mindre genomtänkt intervju och ställer krav 

på att jag som intervjuare är vaken på, vad jag vill få svar på (Kvale 2008). Min intervjuguide 

har utgångspunkt i de områden som jag vill beröra i studien men dock ganska begränsad när 

det gäller detaljer. Mer exakta svar hade varit intressant att få ta del av och istället blev 

intervjuerna mer övergripande. Fördelarna med det är att jag som forskare kan finna nya 

infallsvinklar till studien, att jag kan ta upp nya trådar i intervjun som inte var planerade och 

som kan ge andra intressanta aspekter till resultatet. Nackdelar kan vara att intervjuerna blir 

alltför spretiga och inte så djupdykande. 
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8 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna där detta har delats upp i övergripande 

områden för att lättare kunna knyta detta till frågställningar och analys. Resultatet från de 

semistrukturerade intervjuerna presenteras först vilket sedan följs av resultatet från de två 

intervjuerna som genomfördes via e-post.  Innan presentationen av resultatet förklarar jag i 

korthet respondenternas förhållande till coaching. 

8.1 Anita & Berit 

Personerna som intervjuades enligt den semistrukturerade mallen (se Bilaga 2) arbetade båda 

med coaching av egna klienter, där Anita arbetade främst med företagsledare. Båda 

respondenterna arbetade även med utbildning där Anita återigen arbetade med ledare i form 

av utbildning i ett coachande ledarskap. Berit arbetade som VD för ett coachföretag som 

utbildade coacher där hon även var en av utbildarna.   

Rubrikerna till varje del av resultatet ska tala om vilket område i studien resultatdelen berör. 

Med människosyn och etik menas i denna del dessa begrepp i förhållande till coaching i 

företag/organisationer. 

8.1.1 Varför coaching? 

Denna del presenterar respondenternas svar på varför de tror att företag/organisationer 

använder sig av coaching. 

Coaching för att lösa problem  

Respondenterna är överens om att det i många fall grundar sig på att ledningen anser att det 

finns ett problem bland medarbetarna, hos någon av medarbetarna eller i ledningen själv.   

[…]det börjar så att säga mer problemorienterat, att det börjar med att 
chefen har problem…[…] (Anita) 

Anita menar här att just coaching kan tänkas vara det som ledningen oftare känner är det mest 

lättsamma sättet att bemöta problemet. Det vill säga i jämförelse med exempelvis terapi eller 

besök hos psykolog, där hon menar att många associerar dessa metoder i större utsträckning 

med att gå in på och gräva i personliga saker. Coaching ses då istället som lättsammare och 

förknippas gärna med idrotten, även om det inte riktigt handlar om samma sak och 

begreppsbetydelserna skiljer sig åt.  
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Berit förklarar att det på ledarnivå kan handla om att denne inte får ihop sin tid, sitt ledarskap 

och att stress där är ett vanligt problem en coach kan komma att arbeta tillsammans med 

klienten mot. 

I de allra flesta fallen handlar det såklart om att vi har ett behov som vi 
behöver tillgodose. Ofta är det ju någon typ av problem som man är mitt 
uppe i och det behöver man få löst helt enkelt. (Berit)  

Hon benämner dessa typer av problem, mellan ledare, mellan ledare och medarbetare, mellan 

medarbetare och kunder osv., som mellanmänskliga problemställningar och som 

energiläckage i organisationen.  

Coaching för utveckling  

Här menar Anita att det finns en del där coaching ersätter vidare ledarskapsutbildning. Hon 

berättar att ledare kan tänka att coaching istället ska ge dem mer direkt och personlig 

utvecklig i det individuella arbetet än vad en ledarskapsutbildning kan ge.  

[…]en del företag kanske satsar så att man ger sina chefer en 
grundläggande chefsutbildning och att man sen ska fortsätta med 
coaching som en kontinuerlig utveckling i sitt ledarskap. Andra ledare 
kan tänka att ”nej, jag går nog hellre på coaching…” eller på handledning 
eller vad de nu kan kalla det då ”… än att gå en ledarskapsutbildning till, 
det är så fyrkantigt, men om jag går på coaching eller handledning, då får 
jag ta upp det jag sitter i och så får jag stöd att växa utifrån den jag är” det 
är riktat då tycker en del. (Anita) 

Det ger en möjlighet för ledaren att växa utifrån där den står i dagsläget. Vidare visar hon på 

att det kan skilja sig mellan stora och små företag, där de större organisationerna kan ha det 

som en policy att erbjuda sina ledare coaching i sitt ledarskap, via en extern eller intern 

coach. Det mindre företaget å andra sidan kan ibland ledas av endast två personer vilka kan 

behöva en extern part att vidga sina vyer med. Hon menar därför att anledningen till 

anlitandet av en coach kan vara beroende både av företagets storlek och särskilda 

omständigheter, vilket inte kan ge någon generell förklaring eller regel. 

Coaching för ekonomisk vinst 

Berit berättar att det eventuellt kan finnas en önskan om att få bukt med problemen genom 

coaching för att se till ett annat intresse i form av högre vinst . 

Och så kan det ju handla om […] ett vinstintresse. Men det är inte det 
man i första hand tänker på när man vill ha någon uträtta coaching utan 
det är ju mer mellanmänskliga problemställningar som man inte riktigt får 
kläm på. Som sen naturligtvis i sin tur påverkar det ekonomiska resultatet, 
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men man behöver få det här löst för det går ut över arbetsmiljön, 
effektivitet osv. (Berit) 

Energiläckage, problem och ineffektivitet påverkar det ekonomiska resultatet, men hon menar 

att det i första hand handlar om att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Dock kan 

vinstintresset ligga i förgrunden när det gäller beslutet att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö 

och prestation. 

8.1.2 Människosyn 

Respondenterna tar upp ett par gemensamma delar kring människosyn men uttrycker sig lite 

olika. Anita menar att det som coach är viktigt att reflektera över sig själv och sitt uttryck i 

den här frågan, att verkligen veta var man står, att ha en god självkännedom. Berit menar att 

frågeställningen är viktig då människosynen på ett sätt är grunden i coacharbete. Berit menar 

vidare att det handlar om att som coach ha en positiv människosyn och en tilltro till den 

enskilda människans kapacitet till att själv hitta sina egna svar och lösningar till problem eller 

situationer. Hon menar också att det är viktigt att se klienten som hel. 

[…] för det är en del i själv coachbegreppet – att ha då en, lite förenklat, 
positiv människosyn. Coaching går ju ut på att du har full tilltro till din 
klient. Och det betyder ju att du ser den andre personen, i det här fallet då 
klienten, som en hel person, alltså inte en person som är skadad som jag 
behöver laga. (Berit)  

 Även Anita talar om en tilltro till människan och klienten. Begreppen hon använder är 

istället tilltron till förändring och utveckling. Hon menar att coachingen bygger på en 

humanistisk människosyn som för henne bland annat innebär att människan aktivt kan ta 

ansvar.  

8.1.3 Etiska förutsättningar 

Denna del av resultatet visar vad respondenterna ansåg var de viktigaste etiska 

förutsättningarna för coaching i företag/organisationer. 

Berit belyser att de riktlinjerna finns framtagna av branschorganisationen (se Bilaga 1) vilka 

hon menar är viktiga att följa. Dock framhåller respondenterna ett antal punkter som de anser 

är av stor vikt när det handlar om etik i coaching mot företag och organisationer.  

Respekten för den andres val är något som Anita belyser i fråga om etik i coaching.  

Och grunden ligger där också då att den andre får också alltid ta ansvar, 
vad den har att göra och hur den kan hantera situationen[…]Så den 
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respekten för den andres val- att den får ta ansvar. Det tänker jag är en 
sådan viktig del i etiken. (Anita) 

Det handlar, menar hon, om att vara medveten om att det finns flera sätt att lösa och hantera 

saker på och att det alltid är individens rätt att välja, oavsett vad coachen anser om detta. Det 

viktiga är då att klienten hittar sina egna svar och är så äkta i sig själv som möjligt och att 

coachen har respekt för det. 

Framförallt är det viktigt att tystnadsplikten hålls och att alla parter är medvetna om att den 

finns. Detta är något som de båda belyser, då det kan hända att ledningen inte är medveten 

om att det som framkommer under coachingen med en medarbetare inte kan föras vidare 

utanför duon. Berit säger 

[…]det som sedan sker i själva coachingarbetet, där har ju coachen 
tystnadsplikt. Där har ju den överordnade chefen inte ett dugg med den 
saken att göra. Det är ju jätteviktigt (Berit). 

Anita menar att det är en förutsättning för klienten att känna tilltro till att inget kommer att 

sägas utanför rummet. En atmosfär kan då skapas där vad som helst kan sägas och att det görs 

klart för den eventuella tredje parten att ingen återkoppling från coachen kan fås. Endast 

klienten själv kan välja att dela med sig av vad coachingen ger. ”För jag har ju varit med om 

många som försökt fiska och då gäller det att jag är tydlig” berättar hon.   

I ett företag kan initiativet till coachingen tas av annan person än den som skall bli coachad, 

varför det är viktigt som coach att undersöka om klienten verkligen är välvilligt inställd till 

lösningen. Ingenting kan bestämmas kring coaching över huvudet på någon annan. Här är 

båda respondenterna överens. Anita säger 

[…]ja då är ju etiken i det att man pratar med den. Vill han det själv? Så 
att det inte känns som ett straff eller så[…] (Anita) 

Även överenskommelse när det gäller målen med coachingen är av stor vikt, att alla parter är 

medvetna om målen och att de godkänner dem. Berit säger om detta 

[…]vem är det som initierar coachingen? Är det en överordnad chef så är 
det ju viktigt att målet med coachingen är ok:at av alla tre parterna. Alltså 
av överordnad chef, klienten och coachen. (Berit) 

Anita menar att det är av stor vikt att se till att alla parter är överens om syfte och mål och att 

klienten inte ser coachingen som ett straff, vilket annars kan vara en risk. Vidare berättar att 

hon själv inte haft något uppdrag där ledningen, i de fall där ledningen är initiativtagare till 

coachingen, har lagt sig i hur själva coachingen ska gå till. Dock kan hon tänka sig att det kan 
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förekomma. 

I delen överenskommelse är tydlighet en viktig aspekt, något som Anita tar upp som ett 

problem när det handlar om coaching i företag, där det inte alltid är självklart vad som exakt 

menas med coaching. En begreppsutredning, eller förtydligande menar hon är bra att göra i 

fråga om att vara extra tydlig med syfte osv. 

Sen har ju coaching blivit ett begrepp idag som används väldigt brett och 
man får nästan fråga människor vad de menar med coaching så att man 
menar samma sak[…] (Anita) 

När det handlar om intern coaching (medarbetare som coachar andra medarbetare) belyser 

Berit att det är viktigt att ta ställning till om coachen kan coacha alla andra, eller om det kan 

få konsekvenser att få tillgång till information vid coachtillfällena som kan skapa problem i 

övrigt samarbete inom organisationen. Detta menar hon är ett ställningstagande som behöver 

tas i beaktning även av en extern coach som kanske ska coacha en grupp - samtidigt som alla 

i gruppen individuellt. Det är viktigt att reflektera över vilka problem som detta kan leda till 

för coachen, fundera över om det är etiskt försvarbart.  

8.1.4 Coaching på olika sätt 

Detta område i intervjuerna berörde huruvida respondenterna ansåg att det finns någon 

skillnad mellan privat coaching och coaching i företag/organisationer.  

Här går meningarna isär en aning. Anita menar att det inte direkt finns någon skillnad mellan 

privat coaching och coaching i företag/organisationer. Hon menar att det många gånger kan 

ha arbetsrelaterad grund även om det är en privat coaching det handlar om (det vill säga att 

det inte är någon annan än den som skall bli coachad som initierar eller finansierar 

coachingen). Ur detta ger hon exempel på personer som söker coaching privat efter ett 

uppbrott med tidigare arbetsgivare där de då vill ha karriärscoaching. Eller att de fortfarande 

är anställda hos ett företag men vill ha coaching för att exempelvis ta sig vidare i sin karriär, 

men betalar detta själva. 

Berit menar istället att det finns en väsentlig skillnad när det handlar om målen för 

coachingen.  

[…]är det en privatperson, eller det kan ju vara en egen företagare också, då 
är det ju så enkelt och självklart att det är klienten som har sitt ämne och 
sätter up målet för coachingen. (Berit) 
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Hon menar vidare att en person kan vara anställd och vilja ha coaching i sitt arbete på eget 

initiativ och att det på så sätt är en typ av privat coaching i relation till karriären, men 

framförallt att när det gäller coaching i företag så kan initiativet komma från någon annan i 

organisationen. 

Men det kan ju också vara en överordnad chef som anser att du inte riktigt 
fyller ut kostymen till exempel på den tjänst som du har, och därför tycker 
eller föreslår att du ska ha en extern coach eller intern, för att uppfylla 
dina mål eller vad det handlar om. […]Och den delen är där en annan 
person som på något sätt kan vara inblandad, så att säga initialt, och kan 
ha en påverkan eller också en önskan om målet med coachingen. Den har 
vi ju definitivt inte i den privata coachingen. (Berit) 

Utifrån dessa föreställningar om skillnader leddes respondenterna vidare in på frågan om det 

krävs någon speciell förberedelse för att arbeta med coaching i företag/organisationer.  

8.1.5 Coaching i företag/organisationer 

Denna del av intervjuerna berörde huruvida respondenterna finner att det råder speciella 

förhållanden vid coaching i företag/organisationer, i jämförelse med privat coaching.  

Anita menar att en av de viktigaste förberedelserna vid coaching i företag är en specifik 

förståelse av miljön klienten befinner sig i, det behövs därmed en kunskap om företaget. När 

ett företag eller en organisation står som uppdragsgivare, handlar det om klientens utveckling 

inom företagets ramar, värderingar och mål – till skillnad från i privat coaching. Hon 

använder sig här av begreppen figur och bakgrund, samt fältteorin; det är viktigt att se mot 

vilken bakgrund figuren (klienten) befinner sig – att ställa frågan om i vilket fält den här 

personen finns. Syftet är här att kunna sätta sig in i klientens specifika problematik, då denna 

inte ofta är individuell, menar hon, utan kan vara betingad av kulturen på företaget. Att som 

coach vara insatt i företagets policys, mål och värderingar är av stor vikt här.  

[…]är det bara en individ då som jag har och inte känner företaget så 
mycket, då får jag ju dels ta reda på det officiella, men också luska när jag 
pratar med klienten. Frågor kring fältet alltså, vad är det för sammanhang, 
vad är det i för kultur som han finns i, allt är ju inte individbundet. 
Mycket är ju bundet också till det sammanhang det finns i, man formas av 
det. (Anita) 

Berit talar i detta sammanhang kring speciella förberedelser återigen om vikten av tydlighet 

när det är en tredje part inblandad i coachingen, som på ett företag där ledningsgrupp eller 

chef kan vara initiativtagaren. Tydlighet kring målen för alla tre parter, tydlighet kring 

tystnadsplikten, tydlighet gentemot arbetsgivaren om de etiska riktlinjerna.   



30 
 

8.1.6 Närliggande begrepp 

Anita drar gärna paralleller mellan hennes egen coaching och handledning och säger att hon 

känner sig mer som en handledare. Företagen som anlitare henne gillar dock begreppet coach 

bättre, berättar hon. Hon tror att det beror på att det inte låter lika personligt. Gällande 

skillnaden mellan coaching och terapi går hennes distinktion ut på att terapi exempelvis 

handlar mer om personens barndom och kanske om fobier och liknande – något som hon i sin 

coaching aldrig berör. Även Berit berör denna skillnad mellan coaching och terapi.  

Men annars brukar ju jag säga generellt, att terapi handlar ju mycket om 
att reda ut det som du har med dig i din ryggsäck för att lättare kunna gå 
framåt i livet. Coaching handlar aldrig om din historia utan det är härifrån 
och framåt. (Berit) 

Berit talar även om att coaching är mycket mer målfokuserat, där det alltid finns ett mål att 

arbeta mot. Visst handlar coaching en del om prestation, menar Berit, i betydelsen att visst 

arbete måste utföras i strävan att nå målen som är uppsatta för coachingen. Anita berör 

begreppet prestation i samband med coaching och menar att hon är medveten om att det finns 

coacher som arbetar på ett mer prestationsinriktat sätt.  

Anita kan se en viss risk för att coachingen kan bli en form av mentorskap när coaching med 

samma klient fortsätter under en längre tid. Hon menar att detta är något som coachen bör 

vara observant på och stämma av med klienten.    

8.2 Jack & Ben 

Respondenterna i denna del av studien är frekvent omtalade i litteratur kring coaching och har 

skrivit flera böcker var i ämnet. De har två relativt olika förhållningssätt då den ena av dem 

arbetar mer säljande av ett koncept specifikt mot företag. Den andra uppfattas ha ett mer 

mjukt förhållningssätt även om denne också vänder sig till företag och företagsledare. 

8.2.1 Resultat 

Frågan som låg till grund för denna fördjupningsdel löd: ser du några etiska problem vid 

coaching av ledare eller då ledare coachar sina medarbetare?8 

Jack kan vid första kontakten inte alls se några etiska problem alls med coaching.  

Ethical issues? Not at all. (Jack) 

                                                
8 Den exakta frågan var på engelska och löd: Do you see any ethical problems or issue when coaching leaders 
or leaders/managers coaching their co-workers? 
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Vid en utveckling av frågan medger han att det eventuellt skulle kunna ses som ett etiskt 

problem att använda coachingen som ett sorts straff för de medarbetare som inte skött sig bra 

eller där det uppstått ett problem. Det vill säga stämpeln, att coachingen skall vara en sorts 

insats, ett straff. Han belyser vikten av att tydliggöra att coaching handlar om så mycket mer 

än att fokusera på vad som gått fel. Själv använder han sig av en metod som innebär fokus på 

att förstärka framsteg, förhöja prestation och utvecklande möjligheter, där kommunikation är 

den centrala delen. Han menar dock vidare att utvecklande samtal kanske hör mer till 

mentorskap än till coaching. 

Samme respondent talar om att det är föreställningarna om etiska restriktioner som gör 

coachingen svårare och begränsar kommunikationen på företagen.  

[…] some people believe there are matters of ethics or boundaries that 
ought to “restrict” candid coaching conversations – I say that is part of the 
problem. People carry around all these ideas in their brains (and work 
cultures) that limit the openness of communication. (Jack) 

Feedback är hans huvudspår i coachingen och tanken är att alla ska lära av varandra 

Ben har annan syn på frågan som ställdes.  

A lot can be said about your question probably enough to fill a chapter in 
a book; but here are some initial remarks. [… ] I think you are correct in 
sensing that ethical issues can be at stake[…] (Ben) 

Enligt honom handlar coaching inte alls om att få ut så mycket prestation ur medarbetaren 

som möjligt. Han tror att det kan finnas etiska aspekter att diskutera när det handlar om den 

öppenhet och sårbarhet klienten blir föremål för i coachingen.   

När det handlar om coaching över lite längre tid, några månader - vilket han förespråkar – 

menar han att coachen måste ha ett avslappnat förhållningssätt till coachningen och klienten 

och inte finna en egen vinning i resultatet av coachningen. Om det finnas en möjlighet till 

egen vinning i resultatet för coachen, finns det risk för att denne kan manipulera sin klient åt 

prefererat håll, medvetet eller omedvetet. Manipulation är inget som hör hemma i coaching 

menar han. Därför är detta något som han kan se som ett etiskt problem som skulle kunna 

uppstå. Han menar dock att det finns andra sätt att öka medarbetarnas prestationer. 

There are many managerial interventions that can be done to improve an 
employee's performance without initiating and following through on a 
complete coaching program. (Ben)  
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Detta är vad han rekommenderar i fråga om att undvika den etiska problematiken som skulle 

kunna uppstå i fråga om coaching mot företag och organisationer.  

Nu har jag presenterat det resultat som fallstudiens delar gav och i nästa kapitel ska jag 

diskutera detta. 

 

9 Diskussion  

I detta kapitel skall jag diskutera resultatet av intervjuerna i förhållande till den bakgrund och 

teori som tidigare presenterats. För att tydliggöra och underlätta för läsaren repeteras 

forskningsfrågorna under rubrikerna.  

9.1 Att använda coaching 

Denna del skall diskuteras svaren på frågan: Hur ser några coacher på coaching i 

företag/organisationer? 

9.1.1 Det livslånga lärandet 

När det diskuteras vad coaching handlar om finns det delade meningar. Eftersom antalet 

coacher ökar är det av stor vikt att veta vad den enskilde coachen står för. Anita och Berit 

talar i studien om hur coaching handlar om klientens egen utveckling och lärande. Anita talar 

om coaching för ledare där det kan handla om att ersätta ledarskapsutbildning med coaching 

för den enskilde ledaren. Syftet kan då vara utveckling och lärande i den specifika rollen och 

situationen. Detta är ett exempel på hur lärandet är en av de mest centrala delarna av 

coaching.  

Det är något som kan dras vidare till idén om triple-loop-learning som Hargrove presenterar 

som en framgångsrik modell. Denna talar om hur coaching är en utveckling av beteendet, 

vilket är ett resultat av förståelsen kring de egna mönstren och det egna reflekterandet 

(Hargrove 2003).  

Anita och Berit talar vidare om att coaching handlar om själva arbetet och inte bara om att nå 

målet. Det handlar om insikter och ifrågasättande. Flaherty beskriver hur coaching handlar 

om en annan typ av utveckling genom att coachingen inte går ut på att nå ett specifikt mål, 

utan om själva resan till målet. Utvecklingen sker under arbetets gång, genom att målet och 
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vägen omvärderas och förändras (Flaherty 2008). Hargrove är en annan som befäster denna 

tanke (Hargrove 2003). 

Slutsatsen, av resultatet av studien, är att en av grundpelarna i coachingens syfte är utveckling 

och lärande i förhållande till klienten själv i den miljö den befinner sig. Kanske kan därför en 

företagsledning finna det intressant att medarbetarna reflekterar över sig själva i förhållande 

till organisationen och sitt arbete. Detta då det skulle kunna leda till att medarbetarna får 

möjlighet att utvecklas i sin roll, eller få en insikt om att denne befinner sig på fel plats i 

organisationen. Resultatet skulle kunna bli en bättre arbetsplats då medarbetarna befinner sig 

på rätt plats i företaget och utvecklar sig själva och organisationen. 

9.1.2 Att lösa problem 

Berit talar om att det ofta föreligger ett problem till grund för initiativet till coaching på 

företag och organisationer. Dock menar hon, liksom respondent Jack att det är viktigt att 

klienten inte känner att coachingen blir ett straff. 

Anita påpekar att coaching inte handlar om att gräva i klientens förflutna utan bara fokusera 

på framtiden och utveckling, för att särskilja detta från terapibehandling. Green & Gallwey 

talar på ett liknande sätt om att coaching handlar om att undanröja hinder som står i vägen för 

att nå de framtida individuella målen (Green & Gallwey 1986). I The Secret framhålls det 

som att nyckeln tillframgång handlar om att bortse från negativa delar och problem som kan 

stå i vägen för framgång, som låser de egna tankarna och prestationerna (The Secret 2006). 

Gåserud å andra sidan problematiserar uteslutandet av det grundläggande problemet (Gåserud 

2000) och även om detta görs i kontexten interna coacher så finns en poäng som kan kopplas 

till diskussionen om huruvida coaching handlar om utvecklig eller en form av manipulation? 

Men inte minst hur detta ställer sig till människosynen om den lärande människan. 

Min slutsats är att ett problem kan vara ett skäl till att en företagsledning beslutar sig för att 

använda sig av coaching. Dock verkar detta skäl vara komplext ur det hänseendet att det 

kanske inte är coaching som är den rätta lösningen. Jag tänker att det i första hand handlar om 

att klargöra problemet och i andra hand att diskutera hur det skall lösas. Det är mycket 

möjligt att vilken metod som helst skulle kännas som ett straff för personen som skall 

”åtgärdas”. Jag får inte heller riktigt ihop idéerna om problemlösning på ett sätt som utesluter 

bakgrund och negativa aspekter. Ur det hänseendet verkar coaching vara en oerhört 
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begränsad metod och snarare handla om en sorts ”hejarklacksvariant” som fokuserar på att 

det ska gå snabbast möjliga framåt.  

9.1.3 Det ekonomiska vinstintresset  

Ben tar i sitt svar upp manipulation som en aspekt som kan vara av intresse att diskutera när 

det gäller coaching i företag. Där kan ifrågasättas huruvida den tredje partens intresse 

stämmer överens med syftet med coachingen, något som alla de tillfrågade i studien är 

överens om; att detta förtydligande måste ske innan coachingen påbörjas. Om exempelvis en 

tredje part i första hand skulle ha den ekonomiska vinsten som mål, stämmer detta överens 

med vad klienten förväntar sig av resultatet och kommer detta intresse någonsin upp till ytan i 

det verkliga scenariot? Berit talade om att det i viss mån alltid finns en förväntan om att 

arbetet ska effektiviseras, dåliga energier skall bytas ut mot goda vilket i sin tur förväntas 

mynna ut i en ökad ekonomisk vinning. Jag ställer mig frågan om det i så fall handlar om 

manipulation; när det som presenteras är att ”ett problem skall lösas för allas bästa”, eller att 

en medarbetare ska få ”arbeta med sin personliga utveckling”? 

Bland andra menar Crane att coaching i företag handlar om att effektivisera medarbetarnas 

arbete, att öka deras prestationer och menar att coaching på så sätt skall hjälpa företaget till 

framgång (Crane 1999, Berg 2002). Det kan således vara företagets framgång och vinst som 

ligger till grund för initiativet till coaching. Här reflekterar jag över att om det kan finnas ett 

intresse för resultatet, skulle denne tredje part kunna ha en vilja att styra klienten, precis som 

Ben påpekar behöver detta inte vara medvetet. Vidare ställer jag mig frågan: vad skulle detta 

då få för konsekvenser och hur undviker man det som coach eller initiativtagare? Detta skulle 

kunna vara grund för en annan studie. 

9.2 Perspektiv på coaching 

Denna del skall diskutera svaren på frågan: På vilket sätt berör coaching i 

företag/organisationer etik och människosyn? 

9.2.1 Etik 

Det här avsnittet berör etik som har att göra med coaching i företag/organisationer. 

Enligt resultatet i denna studie finns det flera områden när det handlar om coaching, där det 

är av extra vikt när det gäller tydlighet. För det första handlar det om tydlighet gällande själva 

begreppet. Svaret från Anita bekräftas av Gåseruds belysande av att förvirring här kan uppstå 
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och att det är av stor vikt att vara tydlig här (Gåserud 2000). Detta är även något som Flaherty 

talar om i sin artikel, likväl som han yttrar en aning missnöje med begreppet vida användning 

(Flagerty 1997). Att begreppet tagit sig från idrottsvärlden till privatliv och till arbetsliv gör 

att det kan vara svårt att veta vad det egentligen handlar om.  

En annan aspekt kring tydlighet som belyses, i intervjuerna såväl som Berg (2002), handlar 

om den mellan parterna. Ofta finns en tredje part när det kommer till coaching i företag, 

vilken exempelvis kan vara arbetsgivaren eller en överordnad chef. Där är den tredje parten 

ofta initiativtagaren till coachingen och har eventuellt ett intresse för vad det ska resultera i. 

Detta leder vidare in på att se coaching som en form av straff. Detta är en av de etiska 

problematiska aspekter som de amerikanska författarna belyste i sina svar kring den etiska 

frågan. Ben och Jack menar att det ofta ligger ett problem till grund för initiativet till 

coaching i ett företag. Att tydlighet kring vad som är syftet med coachingen är viktig. Detta 

torde därför betyda att medarbetaren konfronteras med att denne är en del av ett problem, 

vilket jag kan tänka mig är svårt att inte se som ett sorts straff eller tillrättavisning. Återigen 

reflekterar jag över huruvida detta kan ses som en form av manipulation då det sannolikt 

måste framställas på ett något mer smickrande sätt för att majoriteten av medarbetare ska vara 

välvilligt inställda och intresserade av att delta i coachingen.  

Utifrån litteraturen som studerats i anknytning till etik och coaching kan jag se att Anita och 

Berit belyst delar som berörs både i ICF:s riktlinjer såväl som i litteraturen. Framförallt är det 

del 2 som berörs när det gäller vikten av professionalitet, sekretess och frivillighet för 

klienten. Det är även i dessa delar som det visat sig att problem eventuellt kan uppstå. Även 

de andra reglerna Berg (2002) presenterar berörs av respondenterna och jag drar här ur 

kopplingar främst kring svaren som berörde manipulation. Reglerna sade bland annat att 

coachen skulle avstå ifrån ett uppdrag där dennes egna intressen står i konflikt med klientens. 

Jag tänker att detta kan vara det problem som kan uppstå exempelvis när initiativtagaren har 

ett intresse för coachingen som klienten inte är medveten om. 

9.2.2 Människosyn 

Anita och Berit talar om att en positiv respektive humanistisk människosyn ligger till grund 

för coaching – helt enligt vad teoriböckerna säger. Precis som Anita menar Hargrove att 

synen på klienten ska vara att det inte finns något rätt eller fel, att respekten för det egna valet 

och den egna personen är en viktig utgångspunkt. Jag drar slutsatsen att det centrala är att 
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människan besitter outnyttjade resurser (The Secret 2006) vilket Berit även uttrycker. 

Coachernas svar verkar tyda på att en aktiv människosyn antas i förhållande till medarbetarna 

och deras utveckling.  

Berit talar om synen på människan som hel och inte som något som behöver lagas. Här skulle 

man återigen kunna se idéerna om att det som är negativt gärna förträngs, precis som det vill 

förespråkas i filmen The Secret och precis som respondent Anita vill påpeka att den 

personliga bakgrunden inte ska ligga till grund för hur coachingen ska genomföras som en 

start på framtiden (The Secret 2006). Jag drar än en gång paralleller till Flahertys beskrivning 

av hur coaching används som en hejarklacksmetod (Flaherty 1997) och tänker att det inte 

riktigt stämmer överens med hur jag tror att man skulle vilja se på människan som coach 

utifrån de svar jag fått kring frågan om människosyn.  

 

10 Avslutning samt förslag på vidare forskning 

Det finns mycket tidigare forskning att finna kring coaching inom området för idrott och i 

skola. Dock skulle det vara intressant med djupare forskning kring resultat och uppföljning av 

coaching i just företag och organisationer. Då det är så pass populärt, inte bara att anlita en 

coach utan även att utbilda sig till coach, coachande ledare osv, vore det även intressant att 

vidare forska kring vilken kvalité det stora utbudet genererar. När man som personalvetare 

väl bestämt sig för en satsning på coaching för medarbetarna – hur skall man veta vem som är 

lämplig? 

Det finns inte heller mycket forskning kring den pedagogiska delen av coaching kring 

bortsett den som är förlagd till solkvärlden, därför vore det intressant att fördjupa sig i ämnet 

gällande pedagogiken på arbetsplatsen och i coaching. Jag finner att det mest intressanta med 

coaching på företag handlar om utvecklingen hos medarbetarna som individer, ett livslångt 

lärande. Denna del skulle vara intressant för en fördjupning. 

Det skulle även vara intressant med en jämförelse mellan exempelvis coaching och 

handledning, - mentorskap, - ordinär utbildning osv. i fråga om resultat men framförallt 

gällande upplevelsen hos dem som deltar.  
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Ifråga om genus och könsroller i skulle det i samband med coaching vara intressant att 

undersöka om det finns något ”kvinnligt” eller ”manligt” sätt att coacha. Kanske kan detta 

också vara intressant i fråga om vem som anställs för coachingen, i förhållande till vad som 

vill uppnås och på vilket sätt. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram det som jag upplevt som positivt med min studie och 

resultatet av denna uppsats. Jag ser det som en tillgång att beröra det ”nya” pedagogiska 

området, coaching. Jag har därmed inte låtit mig avskräckas av att det inte finns några givna 

och erkända källor eller författare i ämnet, inte heller att så lite tidigare forskning har 

genomförts på området. Jag tror därför att min studie kan vara en god start för vidare 

forskning och en inspiration till framtida forskare. Jag ser det även som ett gott tecken att 

intervjuerna via e-post fick god respons, även om denna del av undersökningen var mer 

spontan än de övriga två intervjuerna och hade kunnat utvecklas ytterligare. Det gör att jag 

och andra forskare i framtiden kan överväga att anamma denna metod, för att utveckla våra 

studier och vidga våra vyer. Jag har genom studien lärt mig mer om hur coaching används av 

företag och organisationer samt hur människosyn och etik knyts till området, vilket var syftet. 

Dock kvarstår en del frågetecken vilka jag hoppas kan generera idéer till framtida studier. 
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Bilaga 1  

ICF:s etiska riktlinjer 
 
ICF:s definition av coaching 
 
�  Coaching : Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ 
process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential. 
 
�  En professionell coachrelation: En professionell coachrelation existerar då coaching 
omfattas av ett affärsmässig överenskommelse eller avtal som definierar båda 
parternas ansvar. 
 
�  En professionell coach : En professionell coach praktiserar ICF:s kärnkompetenser och hålls 
ansvarig enligt ICF:s etiska riktlinjer. 
 
För att klargöra olika roller i coachrelationen är det ofta nödvändigt att skilja mellan klienten och 
sponsorn. I vissa fall är klienten och sponsorn samma person och benämns då som klient. I fall 
då dessa är olika personer har Internationella Coach Federationen definierat dessa roller som: 
 
�  Klient : Klienten är personen som blir coachad 
 
�  Sponsor : Sponsorn är enheten, inklusive dess representanter, som betalar för 
och/eller arrangerar coachingservicen 
 
Coachkontrakt eller –överenskommelser skall under alla omständigheter tydligt etablera 
rättigheter, roller och ansvaret för såväl klient som sponsor, om dessa inte är samma person. 
 
Standard för etiskt uppförande 
ICF:s professionella coacher aspirerar på ett uppträdande som speglar en positiv inställning till 
coachyrket, är respektfull till olika inställningar av coaching och erkänner att de omfattas av 
relevanta lagar och förordningar. 
 
Allmänt yrkesmässigt uppträdande 
I rollen som coach: 
 
1. Jag kommer inte att göra några offentliga uttalanden som är falska eller missvisande om vad 
jag erbjuder som coach, eller göra falska anspråk i skriftliga dokument som är relaterade till 
coachingyrket, min ackreditering eller ICF. 
 
2. Jag kommer att korrekt informera om mina coachingkvalifikationer, expertis, erfarenheter, 
certifieringar och ICF-ackreditering. 
 
3. Jag kommer att erkänna och uppskatta andra coachers ansträngningar och bidrag 
utan att felaktigt presentera dem som mina egna. Jag förstår att överträdelser kan 
komma att medföra juridiska konsekvenser från tredje person. 
 
4. Jag kommer i alla lägen att respektera personliga ämnen som kan påverka, hindra 
eller störa min prestation som coach eller mina professionella coachrelationer. När 
fakta och omständigheter kräver kommer jag att söka professionell assistans och besluta vilka 
aktiviteter som behövs, inklusive bedömningen att skjuta upp eller avsluta coachrelationen. 
 
5. Jag kommer att uppföra mig i enighet med ICF:s etiska riktlinjer i alla utbildnings-, 
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mentorskaps- och övervakningssituationer. 
 
6. Jag kommer att genomföra och rapportera forskning med kompetens, ärlighet och 
inom allmänt accepterad vetenskaplig standard. Min forskning kommer att genomföras med 
nödvändig tillåtelse och medgivande från de involverade och med en inställning att skydda 
deltagarna från potentiell skada. All forskningsverksamhet skall genomföras i enighet med 
landets lagar där forskningen genomförs. 
 
7. Jag kommer att underhålla, lagra och förstöra all dokumentation som skapas i samband med 
coachingutövandet på ett sätt som förordar sekretess, säkerhet och personlig integritet inom 
ramen för relevanta lagar och överenskommelser. 
 
8. Jag kommer att använda ICF:s medlemsinformation (telefonnummer, e-postadresser,mm.) 
enbart på det sätt och i den omfattning som är auktoriserat av ICF. 
 
Intressekonflikter: 
 
9. Jag kommer att undvika intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter och öppet avsluta 
sådana konflikter. Jag kommer att erbjuda mitt tillbakadragande när sådana konflikter uppstår. 
 
10. Jag kommer att informera min klient och dennes sponsor om all kompensation från tredje 
part som jag betalar eller mottager för klientreferenser. 
 
11. Jag kommer enbart att idka byteshandel för tjänster, material eller annan ickemonetär 
kompensation så länge det inte påverkar coachingrelationen. 
 
12. Jag kommer inte avsiktligen att dra personlig, professionell eller ekonomisk fördel av coach-
klientrelationen annan än den kompensation som överenskommits i kontraktet eller 
överenskommelsen. 
 
Professionellt uppförande med klienter: 
 
13. Jag kommer inte avsiktligen att ge missledande eller falska löften om vad klienten eller 
sponsorn kommer att få ut av coachingprocessen eller av mig som coach. 
 
14. Jag kommer inte att ge mina potentiella klienter eller sponsorer information eller råd som jag 
vet eller tror kan vara missvisande eller falska. 
 
15. Jag kommer att ha tydliga överenskommelser eller kontrakt med mina klienter och sponsorer. 
Jag kommer att följa alla överenskommelser eller kontrakt som görs inom ramen för den 
professionella coachrelationen. 
 
16. Jag kommer i början av varje coachingrelation att noggrant förklara och försäkra mig om att 
min klient och sponsor förstår vad coaching är, hantering och begränsning av konfidentiell 
information, finansiell överenskommelse och andra villkor i vår cochingöverenskommelse eller -
kontrakt. 
 
17. Jag är ansvarig för skapandet av tydliga, lämpliga och kulturellt känsliga gränser som 
underlättar eventuell fysisk kontakt som jag kan komma att ha med mina klienter eller sponsorer. 
 
18. Jag kommer inte att bli sexuellt involverad med någon av mina klienter eller sponsorer. 
 
19. Jag kommer att respektera klientens rätt att avsluta coaching under vilken del av 
processen som helst, inom ramen för överenskommelsen eller kontraktet. Jag kommer att vara 
uppmärksam på när min klient inte längre får utbyte av vår coachingrelation. 
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20. Jag kommer att uppmuntra klienten eller sponsorn till förändring om jag tror att klinten eller 
sponsorn kan få bättre utbyte av en annan coach eller resurs. 
 
21. Jag kommer att föreslå min klient att uppsöka andra professioner om jag anser det lämpligt 
eller nödvändigt. 
 
Sekretess/Integritet: 
 
22. Jag kommer att behandla all klient- och sponsorinformation med högsta nivåns 
konfidentialitet. Jag kommer att ha ett tydligt avtal eller kontrakt innan information lämnas till 
andra personer, undantaget då lagstadgade krav föreligger. 
 
23. Jag kommer att ha en tydlig överenskommelse om hur coachinformation utbyts mellan 
coach, klient och sponsor. 
 
24. När jag agerar som coachutbildare kommer jag att förtydliga konfidalitetspolicies för 
studenterna. 
 
25. Då jag har coacher och andra personer till hjälp för mina klienter och/eller sponsorer kommer 
jag att ha tydliga överenskommelser så att dessa följer ICF:s etiska riktlinjer. 
 
Etisk förbindelse 
Som ICF professionell coach erkänner och upprätthåller jag mina etiska och legala 
åtaganden gentemot mina klienter, sponsorer, kollegor och allmänheten. 
Jag förbinder mig att följa ICF:s etiska riktlinjer och att tillämpa dessa med de jag 
coachar. 
Om jag bryter mot denna förbindelse eller mot någon av ICF:s etiska riktlinjer är jag 
införstådd med att ICF har rätt att ställa mig till svars för detta. Jag inser att mitt ansvar gentemot 
ICF innebär att brott kan meföra sanktioner, såsom att jag förlorar mitt medlemskap i ICF 
och/eller min ICF-certifiering. 
2009-02-10/UL 

http://img.custompublish.com/getfile.php/905418.929.prwyueacpw/ICF_etiska_riktlinjer_sve

nska.pdf?return=www.icfnordic.org hämtad 090428 
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Bilaga 2 

Intervjuguide   

- semistrukturerad intervju 

Detta är förslag på frågor som kan komma att ställas. Att intervjun är semistrukturerad 

innebär att dessa frågor endast är riktlinjer baserade på de områden som uppsatsen kommer 

att beröra. Eventuellt kommer frågor att läggas till eller dras ifrån under intervjuns gång, 

beroende på dina svar. 

1. Hur arbetar du med coaching? 

 

2. Vilken människosyn skulle du säga att en coach bör ha?  

 

3. Varför tror du att ett företag satsar på coaching?  

 

4. Finns det någon skillnad mellan att privata coacher och coacher i företag?  

 

5. Finns det några, som du ser det, etiska förutsättningar för coaching? (kan du beskriva de 

viktigaste punkterna?) 

 

6. Vilken typ av förberedelse behöver man som coach innan man arbetar med coaching i företag 

eller organisation? Vilken plats tror du coaching har i företag? (i jämförelse med andra frågor 

som ekonomi och vinst, team-buildning, produktion osv.)   

 

7. Vilket utrymme för uppföljning kräver arbetet med coaching?  

 

8. Jag läste i en bok, gällande en jämförelse mellan terapi och coaching (Zeus, Skiffington) där 

det påstods att terapi handlar om framsteg medan coaching handlar om prestation, kan du 

kommentera det?  

 
 


