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Purpose
The purpose of this thesis is to examine how coaching in working life serves, aiming 
to find what influences the interaction between coach and client. To seek to answer 
the purpose we raised a number of research questions which discussed, among other 
the coach's intentions and the parties' relationship.
Theories
This thesis is based on a number of different theories, where the Leader-member 
Exchange Theory is considered the main theory. LMX is used when studying the 
relationship between a manager and an employee. Other theories used in this thesis 
are for example the Social exchange theory and one-on-one-coaching.
Method
The methods used in this thesis are semi-structured interviews, observations and 
recordings of coaching sessions. The interviews were conducted before and after three 
different coaching sessions. The participants were one coach and three clients, who all 
work at Tele Coaching, a company which offers manager and employee coaching. The 
recordings were transcribed and analyzed using a content analysis. 
Results
The result shows that there is a difficult balance between the coach’s role as an expert 
and as a colleague and friend. How well the coach manages to handle this balance is 
crucial for the outcome of the coaching session. A strong relationship between coach 
and client can affect the coach’s possibilities to communicate a message to the client. 
The coach may withhold feedback, which he or she normally wouldn’t, in fear of 
damaging the relationship. Another risk is that the client doesn’t see the coach as an 
authoritarian. To prevent these risks we suggest that an external coach should be used 
when possible.   
Keywords
Coaching, Leader-member Exchange theory, Qualitative interviews, Relationship, 
Coach, Client, Positioning, Communication.
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1. Inledning
I inledningskapitlet ges en introduktion till ämnet coachning och varför vi valt att 
studera just detta ämne. Vidare beskrivs studiens syfte och frågeställning samt de 
avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis redovisas historian bakom coachningens 
uppkomst tillsammans med en beskrivning av företaget Tele Coaching. 

Coachning är ett fenomen som blivit allt vanligare i samhället. Det finns bland annat 
jobbcoacher som hjälper människor att söka jobb, livscoacher som guidar individer 
till personlig utveckling och hälsocoacher som coachar sina klienter mot en bättre 
hälsa. Gemensamt för de olika coachningsformerna är att de har som uppgift att 
instruera och guida människor till en bättre tillvaro. 

Coachning är, som nyss nämnts, en kommunikationsform som syftar till att en person 
på olika sätt ska påverka andra personer. Detta gör att den som har coachens roll 
befinner sig i en form av dominerande ställning i förhållande till sin klient. Att studera 
de variabler som påverkar kommunikationen parterna emellan är något vi författare 
tycker är intressant. Det tillsammans med det faktum att coachning är ett begrepp som 
å ena sidan är aktuellt i samhället men å andra sidan inte har någon generellt 



vedertagen definition anser vi göra ämnet extra spännande. 

Vid en litteratursökning visade det sig att ämnet var relativt outforskat, framförallt 
inom den svenska forskningsvärlden. Detta väckte ett flertal frågor hos oss angående 
coachningens utbredning och vetenskapliga förankring. Vi började bland annat 
undersöka hur stort fenomenet växt sig och vad den forskning som finns på området 
faktiskt säger om coachning. Det problem vi bestämde oss för att undersöka har en 
inriktning mot coachning av olika former av kommunikation vid kundbemötande 
inom arbetslivet. Den tidigare forskning vi funnit har fokuserat på coachningens 
effektivitet och påverkan på produktivitet. Vi har däremot inte funnit så mycket 
forskning med inriktning på relationen mellan de två parterna. Detta gjorde att vi 
valde att inrikta vår studie på interaktionen mellan coach och klient. För att koppla 
samman studiens syfte med den tidigare forskning uppsatsen grundar sig på och 
relaterar till, valde vi att utforma frågeställningarna så att att de skulle forma en 
brygga mellan syfte och tidigare forskning. Målsättningen vid utformandet av frågorna 
var att varje enskild fråga skulle ta upp begrepp i den tidigare forskningen som 
behandlar interaktionen i coachsituationen på ett eller annat sätt. Vår förhoppning är 
att uppsatsen ska bidra med ytterligare kunskap beträffande vad som sker vid 
coachning och vilka variabler som påverkar interaktionen mellan coachen och 
klienten. 

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur coachning i arbetslivet fungerar. I avseende 
att utröna vad som påverkar interaktionen mellan coach och klient.
    

1.2 Frågeställning
För att besvara vårt syfte har vi formulerat följande frågor:

1 Vilka intentioner har coachen med sitt meddelande?
2 Hur uppfattar parterna det utbyte som sker under interaktionen?
3 Hur påverkar klientens uppfattning av coachens kompetens tolkningen av 

dennes meddelande? 
4 Hur påverkar klientens relation till coachen interaktionen dem emellan? 

1.3 Avgränsningar
Som beskrivits i inledningen är coachning ett begrepp som innefattar många olika 
verksamhetsområden, till exempel livscoachning, jobbcoachning med flera. Detta kan 
innebära att olika slags coacher inte använder sig av samma tekniker när de coachar 
sina klienter. Det kändes därför naturligt för oss att inrikta studien på ett av dessa 
coachningsområden för att kunna göra en tillräckligt djup studie för att fånga de 
faktorer som påverkar kommunikationen mellan coach och klient. Tidsbegränsningen 
för uppsatsen påverkade också valet att avgränsa studien till ett område. Intervjuer, 
transkribering och analys av material är ett omfattande arbete och för mycket material 



skulle leda till att tiden inte räcker till för att kunna göra en tillräckligt noggrann 
analys, mer om valet att göra intervjuer hittas under rubriken ”Metod”.

Av ekonomiska, tidsbegränsande men framför allt geografiska skäl gjordes valet att 
studien skulle utföras på ett företag beläget i Örebro. Då en av författarna tidigare har 
haft kontakt med företaget Tele Coaching, som arbetar med coachning av 
företagsanställda som har någon form av kundkontakt, föll valet på att studera denna 
form av coachning. Mer om urval under rubriken ”Urval och material”. 
 
Av de teorier som rör coachning så handlade majoriteten om relationen och 
kommunikationen mellan coach och klient. Det var också dessa som vi fann mest 
intressanta, dels för att social interaktion mellan människor är något som vi alla möter 
dagligen och dels för att ingen av studierna som berörde teorierna hade utförts i 
Sverige. Detta ledde fram till att syftet begränsades till att studera interaktionen 
mellan coach och klient och inte vilket effekt coachning har på till exempel 
produktivitet eller effektivitet hos klienterna. Innehållet och kvalitén på de mejl som 
diskuterades är något vi inte heller analyserat eller fäst någon vikt vid utan vårt fokus 
var på själva interaktionen. Forskningsfrågorna utformades således för att undersöka 
faktorer som kan påverka interaktionen mellan coach och klient i en arbetslivskontext. 

Utifrån tidigare forskning fann vi olika egenskaper och uppfattningar hos både coach 
och klient som var av betydelse för kommunikationen dem emellan. Därför 
formulerades forskningsfrågorna så att de fokuserar på egenskaper och uppfattningar 
hos coach och klient. Vår målsättning har varit att forskningsfrågorna också ska vara 
kopplade till de viktigaste teorierna för att skapa en röd tråd genom arbetet.         
   

1.4 Bakgrund

1.4.1 Historia

Coachning framställs ofta som en blandning av terapi, organisationspsykologi, 
idrottspsykologi och egenutveckling. Av de som arbetar som coacher finner vi en stor 
del psykologer, konsulter och ”självhjälpsguruer”. Sokrates ses av många som den 
första coachen. Detta då han vandrade runt i Aten och ställde frågor till folk för att de 
skulle komma till olika insikter. Det har även hittats essäer som är ännu äldre, från 
3000 f.kr. och handlar om hur effektiv kommunikation går till, något som skulle 
kunna vara en tidig form av coachning. (Gjerde, 2004, s.17)

Ordet coach är engelska och översatt till svenska betyder det galavagn eller turistbuss. 
Ordets användning har spårats till 1500-talet då det beskrev ett föremål som ”fraktade 
människor dit de ville komma”. Detta innebär att coach kan ses som en metafor för 
någon eller något som fraktar människor till en önskad plats. Exempelvis inom 
idrotten där en idrottare fraktas mot en högre prestationsnivå. (Gjerde, 2004, s.15)



Den som blir coachad kallas ofta för klient eller den mer idrottsinriktade benämningen 
utövare. Viktigt att poängtera är att den coachade är aktiv i processen och uppsöker 
coachen för att bli coachad. Den coachades roll under processen är att vara delaktig, 
att reflektera, att definiera mål och att arbeta med att uppnå dessa mål. Inom 
psykologin har det sedan länge ansetts att människan har ett aktivt sinne och söker 
mening, att klienten själv är ansvarig för att förbättra sitt eget liv, samt att samarbete, 
problemlösning och förändring är beroende av människans tankesätt. Inom det 
pedagogiska området har klienten betraktats som ansvarig för sin egen inlärning 
samtidigt som handledning är ett naturligt inslag. Coachningens delar har alltså 
funnits länge men det nya inom området handlar om hur delarna nu används 
tillsammans. (Gjerde, 2004, s.15ff)

Coachning har sedan länge varit en vital del av idrotten och har därmed många 
kopplingar dit. Den person som av många ses som den moderna coachningens 
grundare är en före detta tennisspelare som heter Timothy Gallway. Gallway kom 
under sin karriär som spelare och tränare fram till att en spelares värsta fiende är han 
själv. Han skrev då boken The Inner Game of Tennis som handlar om positivt 
tänkande och som var riktad mot tennisspelare. Senare upptäckte fler människor att 
boken kunde vara av nytta även inom andra delar av samhället och genom inspiration 
av Gallways bok startades det flera coachningsföretag. (Gjerde, 2004, s.15f)  

Antalet coacher har ökat kraftigt världen över de senaste åren. I Executive coaching: A 
Conceptual Framework from an Integrative Review of Practice and Research (2005, 
s. 463) skriver Joo Baek-Kyoo att det 2002 fanns cirka 10 000 coacher I USA men att 
siffran väntades överstiga 50 000 år 2007. Liknande uppgifter från Storbritannien och 
från International Coach Federation visar på liknande uppgångar världen över. Baek-
Kyoo menar att den ökade marknaden för coacher beror på allt högre krav på chefer 
från företagen. En modern chef ska kunna kommunicera och interagera med sina 
medarbetare på ett sätt som motiverar dem och gör företaget bättre anpassat för 
förändringar. Enligt coachbranschen.se (2009-11-10) är coachning en snabbt växande 
bransch även i Sverige och omsätter ca 200 miljoner kr per år. Det är främst 
coachning av privatpersoner som stått för majoriteten av branschens omsättning i 
Sverige. På senare tid har dock coachning av företag och chefer blivit allt vanligare.

Kampa och White (2002, s.140) skriver att det inte finns någon enskild 
överenskommen definition av coachning. Istället har olika forskare individuella 
definitioner av fenomenet. Enligt Coachbranschen.se (2009-11-10) är grundtanken 
med coachning att det handlar om att en coach ska hjälpa sina klienter att hitta de svar 
han eller hon egentligen redan vet själv. Coachning ses som en process som frigör och 
utvecklar människors potential. Arbetsförmedlingen som arbetar med jobbcoacher ser 
coachning som ”en kommunikationsform som stödjer och främjar handling och 
inlärning genom att medvetandegöra, utmana och motivera.” (arbetsförmedlingen.se, 
2009-11-10)



1.4.2 Tele Coaching

Tele Coaching är ett svenskt företag som specialiserat sig på coachning av företag. 
Tele Coaching grundades 1997 av Ulrika Thörn och Isabel Gunnarsson. Deras 
verksamhet innefattar gruppcoachning och individuell coachning för anställda och 
chefer på olika företag. Deras coachning berör bland annat internkommunikationen 
mellan anställda och ledning hos ett företag samt externkommunikation mellan 
företaget och deras kunder. Gemensamt för båda formerna är att företagets policy ska 
förstärkas och bli tydlig hos de som coachas och att de innefattar områdena telefoni, 
skrift, ledarskap och fysiska möten. Deras förhållningssätt innefattar bland annat att 
coacherna skall uppfattas som ödmjuka och prestigelösa. Tele Coachings 
coachningsstrategi är att utifrån samtal och träning hjälpa klienterna att själva 
förstärka de sidor som är bra och samtidigt utveckla de sidor som behöver förändras.  
Coachningens frekvens varierar beroende på kundens önskemål och kan sträcka sig 
allt från enstaka tillfällen till en period av flera år (telecoaching.se, Johannesson, Lina, 
personlig kommunikation, 2009-10-30). 

Vid individcoachning av externkommunikation med telefon sitter en coach bredvid 
klienten när denne tar emot samtal från en kund. Medan klienten pratar med kunden 
lyssnar och antecknar coachen och diskuterar sedan samtalet med klienten. Coachen 
tar bland annat upp vad som gick bra och vad som kan förbättras ytterligare. Denna 
typ av coachning kan innefatta uppföljningar där coachen med jämna mellanrum gör 
återbesök för att de förändringar som diskuterats verkligen manifesteras 
(telecoaching.se, Johannesson, Lina, personlig kommunikation, 2009-10-30). 

Vid gruppcoachning deltar anställda eller chefer i en fokusgrupp där coachen manar 
till diskussion om vad klienterna själva anser är bra och vad som kan göras bättre. 
Coachen har en ganska passiv roll men styr ändå samtalen med synpunkter och 
feedback. Klienterna ska även själva ge feedback till varandra på ett konstruktivt sätt. 
Tanken är att förslag på förändring ska komma från klienterna själva snarare än att 
coachen talar om vad som ska göras. Denna typ av gruppcoachning utförs även på 
Tele Coachings egna anställda (telecoaching.se, Johannesson, Lina, personlig 
kommunikation, 2009-10-30).  



2. Teori och forskning
I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning och de teorier som studien och dess 
resultatdel relateras till. Vi inleder att presentera social exchange theory och fortsätter 
med forskning kring LMX-teorin samt studier om perceived coaching scale, 
auktoritet, positionering och one-on-one-coaching. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och diskussion av teorierna.

2.1 Social Exchange Theory
Social Exchange Theory (SET) härstammar från forskaren George C. Homans som 
presenterade teorin i verket Social Behavior as Exchange (1958). En grundtanke inom 
teorin är att interaktion mellan människor är ett utbyte av varor, materiella såväl som 
icke-materiella. Så länge som parterna finner utbytet positivt kommer de vilja 
upprätthålla och fördjupa relationen. Det finns dock en risk för att en mättnad uppstår 
och att parterna inte tycker sig få tillräckligt stort utbyte av relationen. Detta leder ofta 
till att relationen upphör. 

Inom en grupp är det främst två faktorer som stärker sammanhållningen. Detta är att 
alla känner sig socialt accepterade samt att gruppen utför någon meningsfull aktivitet. 
Ju starkare sammanhållning gruppmedlemmarna känner, desto mer ökar 
kommunikationen och utbytet dem emellan. Om en person inte bidrar med någon 
form av värdeskapande aktiviteter så behöver denne åtgärda detta problem för att inte 
riskera att isoleras eller uteslutas från gruppen. Homans visar på teorins kopplingar till 
ekonomi, då han beskriver en persons agerande i en grupp som vinst är lika med 
belöning minus kostnad. Med andra ord så beräknar deltagaren vad en insats kostar 
honom, vad belöningen blir och den eventuella vinst detta ger (Homans, 1958).

I Michael W. Kramers studie Communication and Social Exchange Processes in 
Community Theater Groups (2005) definierar författaren två beräkningar som 
individer gör när de uppskattar värdet av att delta i en grupp eller relation. Den första 
är att väga arbete och resurser investerade mot mottagen belöning, vilket stämmer 
överens med Homans teori. Den andra beräkningen är jämförandet av alternativ. 
Individen väger arbete minus vinst i en befintlig relation med arbete minus vinst i 
eventuella alternativ. Dessa båda beräkningar ligger till grund för individens beslut att 
stanna kvar i en relation eller inte. De förklarar också, enligt Kramer, varför individer 
väljer att stanna kvar i en relation trots att arbete minus vinst-ration är 
otillfredsställande. Detta om det inte finns några mer attraktiva alternativ, eller att en 
individ avslutar en relation med ett tillfredsställande arbete minus vinst-ratio för ett 
alternativ som erbjuder högre arbete minus vinst-ratio. En otillfredsställande relation 
leder till stress hos individen och denne har då två alternativ enligt Kramer. Det ena är 
att göra sin röst hörd i hopp om att skapa en förbättring och det andra är att lämna 
relationen. I ideella organisationer är det vanligaste att individer lämnar 
organisationen eftersom deltagandet är frivilligt och att vinsterna vid förändring inte 



väger upp arbetet att nå förändringen (Kramer, 2005) 

De två beräkningsprocesserna som ingår i Social exchange theory går att finna både 
på en makro- och på en mikronivå. I Kramers studie, som handlar om socialt utbyte i 
en amatörteatergrupp, beskriver han makronivån som fokusskiftet mellan konst och 
ekonomi. Dels måste individerna bibehålla relationer med kulturnämnder för att få det 
stöd de behöver. Dels måste individerna skapa en tillfredsställande upplevelse för 
publiken, i utbyte mot de biljettintäkter och det ekonomiska stöd från kommunen som 
de behöver. På en mikronivå väger individen tillfredsställelsen av det sociala utbytet 
och möjligheten att få uppträda med gruppen, mot den tid och möda som individen 
måste lägga ner . Kramer poängterar att socialt utbyte är det vanligaste utbytet 
individer söker i ideella organisationer eftersom det sällan förekommer någon 
ekonomisk kompensation. Han menar också att pengar är en faktor som påverkar i 
jobborganisationer(Kramer, 2005).

Tidigare forskning visar att medlemmar i amatörteatergrupper hellre bjuder in 
människor att titta på en föreställning än förklarar hela repetitionsförloppet, då de 
anser att belöningen blir större när nära och kära ser pjäsen än när de förklarar den för 
dem. Utifrån detta formulerades hypotes ett: medlemmar av en amatörteatergrupp 
bjuder hellre in människor att titta på pjäsen än förklarar repetitionsförloppet (Kramer, 
2005).   

I enlighet med SET, att gruppmedlemmar är mer motiverade att engagera sig i en 
aktivitet som ger dem en hög belöning i förhållande till arbete, formulerades hypotes 
två: att amatörteatermedlemmar är mer hängivna till en viss produktion än 
amatörteater överlag och mer hängivna till amatörteater än till en specifik teatergrupp 
(Kramer, 2005). 

Förutom hypoteserna formulerar Kramer (2005) forskningsfrågorna: vad beskriver 
deltagarna i en amatörteater som belöning och arbete vid deltagandet i en 
amatörteater? Vilken typ av kommunikation från ledare genererar nöjdhet och 
hängivenhet gentemot produktionen hos teatermedlemmarna? Vilken typ av 
kommunikation teatermedlemmarna emellan genererar nöjdhet och hängivenhet 
gentemot produktionen? Vilken typ av kommunikation gällande instruktions-, social-, 
och publikrespons genererar nöjdhet och hängivenhet gentemot produktionen hos 
teatermedlemmarna? Samt vilka är likheterna och skillnaderna i upplevelse mellan 
deltagarna i två olika amatörteatergrupper? 

Två teatergrupper valdes utifrån kriteriet att de båda satte upp en musikal under 
sommaren vilket minskar risken från avvikelser beroende på miljö och typ av pjäs. 
Enda skillnaden var att den ena teatergruppen endast satte upp en pjäs under 
sommaren (Summer Theater Company eller STC) medan den andra satte upp pjäser 
året runt (Year Round Company eller YRC). Samtliga deltagare fick svara på ett 
frågeformulär och av de 21 deltagarna från STC svarade alla, samtidigt som 30 av 32 



deltagare i YRC svarade (Kramer, 2005). 

Resultatet visade att deltagarna skattade mötet med nya människor och möjligheten att 
få uppträda som den största belöningen, medan disorganiserat ledarskap, röriga 
direktiv och tidskonsumtionen var det som skattades som mest kostsamt. Hur 
teatermedlemmarna uppfattade stödet från andra medlemmar, den sociala 
interaktionen och publikens reaktioner visade sig ha stort inflytande på deras nöjdhet 
och hängivenhet mot pjäsen och även amatörteater överlag. Resultaten indikerar att 
den sociala kommunikationen mellan medlemmarna var viktigare än 
kommunikationen från ledare för båda grupperna. Positivt stöd från medlemmar och 
social interaktion var signifikanta förutsägare av medlemmarnas positiva reaktion till 
upplevelsen. Teatermedlemmarna verkade uppleva att vinsten låg i mötet med nya 
människor och att lära känna dessa samt möjligheten att få uppträda och att kvalitén 
på regi var en sekundär faktor men, om den var dålig, fick vägas som kostnad mot 
belöningen av det sociala (Kramer, 2005). 

Medlemmarna valde hellre att bjuda in anhöriga till pjäsen än att prata om 
repetitionsarbetet med dem, vilket stödjer hypotes nummer ett. Vinsten att få de 
anhörigas uppskattning efteråt ansågs högre än när de förklarade för dem vad som 
pågick under repetitionerna (Kramer, 2005). 

2.1.1 Leader-Member Exchange Theory

Leader-Member Exchange Theory (LMX) är en vidareutveckling av Social Exchange 
Theory. LMX-teorin hävdar att individer är benägna att bevara positiva relationer 
samt att relationen utvecklas genom utbyten mellan två individer. Till stöd för LMX-
teorin visar forskning att positiva utbyten mellan en chef och hans underordnade leder 
till att den senare får en positivare inställning till företaget och chefen (Onyemah, 
2007) . 

LMX används för att studera kvalitén på förhållandet mellan en chef och hans 
underordnade. Teorin vill också undersöka det utbyte som sker mellan de två 
individerna. LMX visar att en chef bildar olika relationer till sina underordnade. Dessa
relationer kan vara bra såväl som dåliga. De relationer mellan en chef och en 
underordnad som är positiva kännetecknas av tillit och emotionellt stöd. Relationerna 
leder bland annat till en bättre kommunikation parterna emellan samt till en bättre 
feedback. De individer som har en svagare relation till sin chef har ofta en sämre 
kommunikation och brist på konstruktiv feedback (Onyemah, 2007). 

I Vincent Onyemahs artikel The effects of coaching on salespeople's attitudes and 
behaviors: A contingency approach ses LMX-teorin som ett verktyg för ledarskap och 
författaren menar att teorin ger insikter i hur coachning kan vara effektivt för att 
influera attityder och motivation. Den visar också hur effektiviteten av coachning 
påverkas av olika individuella egenskaper.



Onyemah presenterar fem områden mellan anställda och företag som coachning kan 
påverka positivt: Känslomässigt engagemang. Det syftar till den anställdes 
emotionella band, identifiering och involvering i företaget. Anställda som får 
coachning känner sig omhändertagna och visar sin uppskattning genom att bilda ett 
känslomässigt band till företaget. Motivation syftar till den anställdes behov av att ha 
en personlig orsak till att utföra en uppgift för att känna sig motiverad. Genom 
coachning kan man öka personens kompetens och på så vis öka personens inneboende 
motivation vilket leder till ökat interesse att utföra en specifik uppgift. Osäkerhet i 
arbetsroll innebär att personen känner sig osäker på vad som krävs och förväntas av 
denne, ofta på grund av bristande information. Vid coachning finns flera tillfällen för 
den anställde att ställa frågor för att få förtydligande information och personen 
erhåller då en större förståelse för vad som förväntas av denne. Tillfredsställelse med 
jobb kan enligt Onyemah påverkas positivt av coachning. Den anställde ser ofta 
coachning som en investering från företaget i dennes yrkesmässiga utveckling och 
leder på så vis till ökad nöjdhet med sitt jobb. Tillfredsställelse med chef hos den 
anställde kan öka vid coachning där chefen är den som håller i coachningen. Detta då 
den anställde med sannolikhet uppskattar chefer som bidrar för att öka den anställdes 
kunskap och yrkesförmåga (Onyemah, 2007, s.941f.). 

Syftet med studien var att empiriskt undersöka antagandet att coachning påverkar 
säljares attityder och beteenden givet vissa förutsättningar.

Enligt Onyemah så finns det omständigheter som antingen ökar eller minskar 
coachningens effekter på ovanstående områden. Onyemah listar sex olika 
omständigheter som kan komma att påverka coachningens effekter på de fem 
områdena som beskrivits ovan antingen positivt eller negativt. Dessa presenteras i sex 
hypoteser. I sin studie har Onyemah valt att undersöka dessa omständigheter i 
coachning utförd på säljare. 

De fem omständigheterna som antas påverka coachningens effekter är: ju mer 
säljarens och organisationens värderingar stämmer överens med varandra desto 
svagare blir relationen mellan coachning och (a) känslomässigt engagemang; (b) 
motivation; (c) osäkerhet i arbetsroll; (d) tillfredställelse med jobb; (e) tillfredställelse 
med chef. Ju högre kvalité på kommunikationen mellan säljare och ledning desto 
starkare blir relationen mellan coachning och ovanstående variabler. Ju fler år av 
utbildning säljare har desto svagare blir relationen mellan coachning och de fem 
variablerna. Ju starkare säljarens övertygelse om den egna produktens överlägsenhet 
gentemot konkurrenternas är, desto svagare blir relationen mellan coachning och 
nämnda variabler. Ju längre säljaren arbetat i organisationen desto svagare blir 
sambandet mellan coachning och variablerna. Ju äldre säljaren är desto svagare blir 
relationen mellan coachning och de fem variablerna.

Onyemah utförde en survey-undersökning via mejl i 38 länder från hela världen, där 



alla världsdelar var representerade utom Sydamerika. 2532 besvarade enkäter kom 
tillbaka och användes sedan i en regressionsanalys. Resultatet visade att ett 
överensstämmande mellan säljarens och organisationens värderingar minskar 
sannolikheten att coachning ska generera högre känslomässigt engagemang gentemot 
organisationen, öka tillfredsställelsen med jobb och chef samt minska upplevd känsla 
av osäkerhet i arbetsroll. Antalet år av utbildning hos säljare minskade effekten av 
coachning på känslomässigt engagemang, tillfredsställelse med jobb och chef. 
Säljarens övertygelse om den egna produktens överlägsenhet gentemot konkurrenterna
minskade effektiviteten av coachning. Antal år som säljaren arbetat i organisationen 
påverkar inte coachningens effektivitet. Säljarens ålder dämpade det positiva 
sambandet mellan coachning och känslomässigt engagemang och tillfredsställelse 
med jobb, men ökade det negativa sambandet mellan coachning och upplevd 
osäkerhet i arbetsroll. 

Utbildning och ålder är alltså två variabler som påverkar coachningens effekter. Det 
går därmed att dra parallellen att dessa två variabler påverkar vad författarna Kenneth 
J. Harris, Anthony R. Wheeler och K. Michele Kacmar kallar empowerment i sin 
artikel Leader–member exchange and empowerment: Direct and interactive effects on 
job satisfaction, turnover intentions, and performance. 

Harris et al. menar att empowerment grundar sig i den anställdes uppfattning om sitt 
jobb. Beroende på exempelvis typ av arbetsuppgift, variation i arbetsuppgifter och 
möjlighet till självbestämmande så blir yrket en motivator för att utföra arbetet och 
detta skänker den anställde empowerment (Harris et al., 2009, s.372). Med andra ord 
innebär empowerment att en person ser sitt arbete som en motivator för att prestera 
och personen behöver således inte få sina prestationer bekräftade av chefen. Ålder och 
utbildning är variabler som kan vara av betydelse för självbestämmande och variation 
i arbete. Personer med erfarenhet och hög utbildning har troligen arbetsuppgifter som 
innebär mer ansvar och större möjlighet till självbestämmande, poängteras skall att 
detta är författarnas egna antaganden.  När den anställde känner sig ha hög 
empowerment så menar Harris et al. att betydelsen av utbytet mellan anställd och chef 
(LMX) minskar eftersom arbetet i sig är det som motiverar den anställde. Om den 
anställde däremot känner låg empowerment så får de inte tillräcklig motivation av 
arbetet i sig och därmed ökar betydelsen av utbytet med chef (LMX) för att få 
motivation att prestera (Harris et al., 2009, s.372). I sin studie så fann Harris et al. att 
betydelsen av LMX som motivator var signifikant högre när upplevd nivå av 
empowerment hos den anställde var låg (Harris et al., 2009, sid.381).    

2.2 Perceived Coaching Scale
I en artikel utförd av Wrench, McCroskey, Berletch, Powley och Wehr (2008, 
s.281ff.), skriver forskarna om en studie där de utvecklat och testat ett verktyg för att 
mäta coachning inom organisationer. Detta då tidigare studier visat att det inom ett 
stort antal organisationer finns bristande kommunikation, vilket leder till att de 



anställda inte vet vad de förväntas göra på sitt arbete.

Den aktuella studien tar avstamp i forskning utförd av Bloom, Engelhart, Furst, Hill 
och Krathwohl som skrivit en bok om tre olika delar av lärande. Den första sortens 
lärande är den kognitiva formen vilken handlar om hur vi ser på kunskap och 
utvecklingen av den intellektuella förmågan. Forskarna menar att kognitiv inlärning 
kan ske på sex olika nivåer där kunskap är den lägsta formen av inlärning och 
utvärdering den främsta. De redovisar även hur en lärare kan anpassa sin undervisning 
för att inlärning ska ske på rätt nivå. (Wrench et al., 2008, s. 281f.,Cit. efter Bloom, 
Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956)

Den andra delen av lärande är emotionellt lärande. Det är en form av lärande där 
målet med undervisningen är att uppnå en viss känsla eller en viss nivå av acceptans 
eller avståndstagande rörande exempelvis intressen eller attityder. Även här har 
forskarna tagit fram en fem-stegs-klassificering av målet för det emotionella lärandet. 
Emotionellt lärande ses som den viktigaste formen av lärande och leder till att 
människor uppnår en inre motivation som är starkare än olika former av yttre 
motivation. (Wrench et al., 2008, s.282, cit. efter Krathwohl, Bloom & Basia, 1964)

Den tredje delen av Bloom et al.:s forskning om inlärning som Wrench et al. beskriver 
i artikeln är det psykomotoriska lärandet (Wrench et al., 2008, s.283, cit. efter Bloom 
et al.). Enligt Krathwohl et al. är psykomotoriskt lärande när inlärningen fokuserar på 
någon form av motorisk färdighet eller inlärning som kräver neuromuskulär 
koordination. Till skillnad från de andra lärandeformerna har den psykomotoriska 
inlärningen inte klassificerats då forskarna inte anser den lika betydelsefull som de 
tidigare formerna. Vissa forskare menar dock att det finns en spännvidd från enklare 
motoriska färdigheter såsom öga-hand-övningar till svårare saker såsom att spela 
piano (Wrench, et al., 2008, s.283). 

Målen med Wrench et al.:s studie är att utveckla och testa ett nytt mätverktyg för 
organisationscoachning baserad på de tre lärandeformerna. Det som testades var 
relationen mellan inlärning och motivation hos studenter i en klassrumskontext. 
Deltagare i studien var 386 studenter vid amerikanska universitet, som vid sidan av 
sina studier hade extrajobb. Deltagarna fick fylla i en enkät bestående av tre olika 
skalor, där frågorna behandlade coachning, motivation och tillfredsställelse med 
arbetet. En av de tre skalorna, perceived coaching scale, utvecklades för just den här 
studien, för att kunna undersöka hur en chef upplevs som engagerad i kognitiv, 
emotionell och psykomotorisk coachning. (Wrench et al., 2008, s.283ff.)

Studiens resultat visar att alla tre delar av lärande är positivt relaterade till 
testpersonernas motivation såväl som tillfredsställelse med jobbet. De slutsatser 
forskarna dragit av studien är bland annat att emotionell coachning är den form som 
leder till högst motivation hos testpersonerna. Kopplat till det kognitiva lärandet 
visade det sig även att de individer som ansåg sig ha kompetens rörande sitt arbete var 



de som kände starkast tillfredsställelse med arbetet. Det visade sig samtidigt att de 
som var osäkra över sina arbetsuppgifter generellt sett inte var nöjda med 
arbetsplatsen i sin helhet. (Wrench et al., 2008, s.287f.)

2.3 Positionering
I artikeln Governing through career coaching: negotiations of self-marketing 
behandlar Marinette Fogde jobbsökande individer och hur dessa positionerar sig 
själva och andra genom sina yttranden. 

Fogde menar att det är viktigt för en individ som försöker ta sig ut på 
arbetsmarknaden att vara medveten om vad det är han eller hon kommunicerar. 
Akademiker och tjänstemän uppmanas att göra sig själv säljbara för tänkbara 
arbetsgivare och för att få hjälp med detta går det exempelvis att anlita en karriärcoach 
(Fogde, 2009, s.1f.). Viktiga delar för att skapa en positiv bild av sig själv är ett 
individualiserat och intressant cv, ett spännande ansökningsbrev och en portfolio 
(Salomonsson, 2005, s.120). Chappell, Rhodes, Solomon och Tennant (2003, s.57) 
menar samtidigt att det på dagens arbetsmarknad finns ett behov av flexibla och 
innovativa personer som dessutom är reflexiva och självstyrande. Att vara flexibel, 
innebar enligt de jobbcoacher Salomonsson (2005, s.117f.) intervjuat, att kunna ta 
initiativ och anpassa sig efter olika förutsättningar och arbetsuppgifter. Detta sågs på 
vissa arbetsplatser som en förutsättande egenskap.

I studien har Fogde genomfört observationer under fackliga informationsmöten på 
olika svenska universitet. De fackliga föreläsarna informerade intresserade studenter 
om läget på arbetsmarknaden, jobbsökande, samt hur du skriver ett cv och agerar på 
en arbetsintervju (Fogde, 2009, 5f.).

Under föreläsningarna fick studenterna berättat för sig att de skulle se på sig själva 
som sitt eget företag, detta för att kunna hitta en strategi för att marknadsföra sig 
gentemot eventuella arbetsgivare. Vidare visar Fogdes observationer att vissa 
studenter upplever det som mentalt jobbigt att försöka sälja sig själv till arbetsgivare 
då de är rädda att framstå som kaxiga. Enligt jobbcoachen ska denna blyghet vara en 
typisk svensk egenskap som också är överrepresenterad hos kvinnor. Genom de här 
kommentarerna visas hur påstådda negativa egenskaper kopplas ihop med nationell 
identitet och kön (Fogde, 2009, s.7ff.).

Vidare menar Fogde att det finns två verktyg för att studera positioneringen mellan två 
personer i en interaktion. De två varianterna är reflexiv positionering och interaktiv 
positionering. Reflexiv positionering innebär att en person genom sina yttranden 
positionerar sig själv på ett visst sätt i förhållande till andra. I ett exempel från en 
observation visar Fogde att en kvinna reflexivt positionerar sig själv som aktiv och 
ansvarig för sin egen presentation. Med andra ord är det hon själv som är 
utgångspunkten och hon fokuserar på hur hon förhåller sig till andra personer. Ett 



annat exempel är en kvinna som är rädd för att vara ärlig och verka för självgod under 
en självpresentation. Hon positionerar sig då reflexivt som osäker och frågar coachen 
om råd (Fogde, 2009, s7ff.).

Interaktiv positionering handlar enligt Fogde (2009, s.9ff.) om hur en person genom 
sina yttranden positionerar andra människor. Ett exempel Fogde visar på är när en 
coach bekräftar en kvinnas känslor och positionerar henne som kompetent. I ett annat 
utdrag från observationerna ironiserar coachen över vad som efterfrågas av en 
jobbsökande och berättar att framförallt kvinnor ofta inte söker en tjänst om de inte 
matchar alla kriterier. Fogde menar att coachen genom att använda ironi ställer sig på 
arbetarnas sida och kritiserar företagens krav som överdrivna. Coachen positionerar 
här de arbetssökande interaktivt för att stärka deras självförtroende. 

2.4 Auktoritet
Forskarna Christina Sue-Chan och Gary P. Latham menar att en coach är en person 
som arbetar med andra för att utveckla och implementera strategier för att förbättra 
deras prestationer. De skriver vidare att coachning kan utföras av olika personer, 
nämligen personen själv, en kollega, eller en extern konsult. En forskningsöversikt 
visade ett tvetydigt svar gällande vilken coachningsform som ger det bästa resultatet. 
Med anledning av detta var målet med denna studie att undersöka om någon av de tre 
formerna är bättre än de andra två. För att söka svara på frågan utfördes två olika 
undersökningar (Sue-Chan & Latham, 2004).

Den första studien är utförd på master-studenter vid ett kanadensiskt universitet. På 
programmet läggs stor vikt vid att genom coachning utveckla studenternas 
interpersonella kompetens vilket anses vara en förutsättning för hög effektivitet och 
laganda. Urvalet bestod av 30 personer som fördelades jämnt mellan de tre 
coachningsformerna. De olika grupperna genomgick träning för just den form av 
coachning de skulle delta i. Med andra ord fick de externa coacherna veta hur de 
skulle agera, de som skulle coacha sina kollegor fick utbildning i detta och de som 
skulle coacha sig själv fick ta del av strategier för självhjälp (Sue-Chan & Latham, 
2004).

Studien utfördes under en termin som sträckte sig över 13 veckor. Vid två tillfällen 
fick alla deltagare utvärdera sig själva för att sedan träffa sin coach alternativt 
genomföra självhjälps-övningar. Innan de två coachningstillfällena genomförde de 
externa coacherna observationer av sina studieobjekt i olika studiesituationer. Detta 
användes sedan som underlag vid coachningen. På samma sätt observerades även de 
individer som coachade sina kollegor. De som arbetade med självhjälp fick göra en 
utvärdering av sig själva som sedan lämnades in till artikelförfattarna (Sue-Chan & 
Latham, 2004).

Sue-Chan & Latham (2004) skriver att resultaten av studien visade att de studenter 



som blivit coachade av en extern coach uppnådde en betydligt högre effektivitet än de 
som blivit coachade av en kollega eller använt sig av självhjälps-metoder. Enligt 
forskarna beror detta på att en extern coach ses av studenterna som mer trovärdig. 
Något som sågs som en begränsning med studien var att den ansågs svår att 
generalisera till en större population än amerikanska master-studenter. Därför utfördes 
en ytterligare studie för att kunna uppnå mer generaliserbar kunskap. 

För att bredda resultatet utfördes den andra studien istället i Australien. Forskarna 
menade att större delen av all forskning kring organisationspsykologi är utförd i 
Nordamerika och då australiensare ansågs ha en annan kultur ansågs landet vara 
lämpligt. En annan skillnad var att deltagarna i den andra studien var erfarna ledare 
som studerade en avancerad kurs i ledning och utveckling av personal (Sue-Chan & 
Latham, 2004).

Sue-Chan & Latham (2004) formulerade tre hypoteser, bland annat att de som 
coachades av en extern coach skulle få högre betyg på kursen än de som coachades av 
en kurskamrat eller av sig själv. Studien bestod av 23 deltagare som likt den första 
studien delades upp mellan de tre coachningsformerna. Studiens utförande liknade 
även i övrigt till största delen den första studien. Resultaten från studien visade som i 
det första fallet att de studenter som coachades av en extern coach uppnådde det bästa 
resultatet. 

För att sammanfatta resultatet från de båda studierna så gav som tidigare nämnt, 
coachning från en extern coach det bästa resultatet. Detta då de ansågs inneha en 
större grad av expertis inom ämnet. Den externa coachen uppgavs av vissa deltagare 
ge både bättre fokus och smartare idéer. De deltagare som fick coacha sig själv 
uppgav blandade resultat. Detta tros bero på individernas tidigare kunskap och 
relaterade självförtroende kring det aktuella området (Sue-Chan & Latham, 2004).     
  

2.5 One-on-one-coachning
I artikeln Executive coaching as a transfer of training tool: effects on productivity in a 
public agency undersöker författarna Gerald Olivero, Denise K. Bane och Richard E. 
Kopelman effekterna av coachning hos föreståndare på ett företag inom den offentliga 
sektorn. Syftet med studien var se om coachning ledde till ökad produktivitet hos de 
föreståndare som deltog.
Bane et al. menar att övning och möjligheten att få feedback, ökar personers förmåga 
att komma ihåg den teoretiska information de fått under coachningstillfällen samt att 
one-on-one- coachning erbjuder denna möjlighet. Bane et al. använde sig av sju 
direktiv för att uppnå ökad produktivitet, dessa var:   

1 målsättning
2 gemensam problemlösning
3 övning 



4 feedback
5 involverade föreståndare
6 utvärdering av slutresultat
7 muntlig och skriftlig presentation

31 föreståndare deltog i två olika sessioner. Den första sessionen innefattade 
klassrumsundervisning där en av författarna undervisade alla 31 föreståndare i de 
olika roller som en föreståndare kan behöva iklä sig för att öka produktiviteten. Vilka 
roller som de för närvarande hade, vilka roller de borde ha och vilken roll som 
passade beroende på situation. Produktivitet mättes i en workshop där föreståndarna 
skulle färdigställa ett bestämt antal patientformulär under en bestämd tid. En 
workshop skedde före undervisningen och en efter (Bane et al. 1997, s.462). 

Under den andra sessionen valdes åtta föreståndare ut och fick enskild träning av 
författaren för att kunna coacha de resterande 23 föreståndarna. De 23 föreståndarna 
skulle med hjälp av coachning från de åtta utvalda föreståndarna förbättra sina 
individuella prestationer genom workshops med en likadan uppgift som i session ett. 
Resultatet från workshops skulle sedan redovisas muntligt och skriftligt till chefer 
inom företaget. För att mäta förändringen gjordes ett kunskapstest före och efter den 
första sessionen och sedan ett kunskapstest för de åtta föreståndare som fått 
coachutbildning, före och efter den andra sessionen Alla föreståndarna fick utvärdera 
hur de upplevt sessionerna och den utomstående författaren. En ett till fem-skala 
användes, där ett var dåligt och fem var utmärkt (Bane et al. 1997, s.462).  

Resultatet från den första sessionen visade en höjning av antalet korrekta svar mellan 
de två kunskapstesten. Föreståndarnas betyg på workshop och författaren på ett till 
fem-skalan gav ett genomsnittligt svar på 4.87. Produktiviteten ökade mellan före och 
efter workshopen. 
Resultatet från den andra sessionen visade att antalet rätta svar från coacherna som 
gjort det andra före och eftertestet ökade ytterligare. Produktiviteten ökade ytterligare 
under den andra sessionen mellan före och efter workshopen. Av de sju kriterier som 
författarna utgått från så ansåg de att målsättning samt muntlig och skriftlig 
presentation var de två som var mest väsentliga (Bane et al., 1997, s.465). För att 
målsättningen ska vara så effektiv som möjligt så ska målet vara mätbart, utmanande, 
realistiskt och tidsbundet. De muntliga och skriftliga presentationerna gav både 
deltagarna och ledningen ett kvitto på vad coachningen och workshops åstadkommit, 
vilket stimulerade deltagarnas motivation. Att använda sig av presentationer och 
praktiska uppgifter minskar enligt Bane et al. risken att deltagarna ska uppfatta 
coachningen som allt för teoretisk och således inte bli motiverade (Bane et al., 1997, 
s.466). Huruvida coachningen eller de praktiska workshoparna var och en för sig 
skulle generera samma resultat låter Bane et al. vara osagt. De menar att det krävs en 
komparativ studie för att jämföra deras enskilda effekt (Bane et al., 1997, s.467).    



2.6 Sammanfattning och diskussion
Homans teori Social Exchange Theory är en grundläggande teori som används i denna 
uppsats. Teorins grundtanke är som tidigare nämnts att interaktion mellan människor 
innebär ett utbyte av varor, materiella och icke-materiella. Så länge de inblandade 
parterna finner utbytet positivt kommer de att upprätthålla relationen. Forskaren 
Michael W. Kramer har med utbytesteorin som grund definierat två beräkningar som 
individer använder för att uppskatta värdet av att delta i en grupp. Det handlar om att 
väga arbete mot vinst i den aktuella gruppen samt i andra eventuella grupper. 

Anledningen till att vi ansåg teorin passande för denna uppsats är att den är själva 
grunden för kommunikation mellan olika individer. Att den dessutom är mer än 50 år 
gammal och fortfarande aktuell är också det en faktor som stärker teorins budskap. Vi 
tror i likhet med Homans att människor vill ha någon form av utbyte av en relation, 
för att den skall kännas meningsfull. Då Kramers studie är en vidareutveckling av 
Homans teori, anser vi att den stärker dess legitimitet och betydelse och därför kändes 
även den naturlig att använda i uppsatsen. Utbytesteorin är som nämnts en 
grundläggande teori och i uppsatsen genomsyrar den såväl forskningsfrågor som 
intervjufrågor. Vad de intervjuade klienterna har för mål och faktiskt känner att de får 
ut av coachningspassen är centrala frågor i arbetet.

En vidareutveckling av Social Exchange Theory är LMX, Leader-Member Exchange 
Theory. Den används i likhet med utbytesteorin för att studera utbytet i en relation, där
fokus ligger på relationen mellan en chef och en underordnad. LMX menar att en chef 
bildar olika band till sina underordnade och att de relationer som är positiva leder till 
bra kommunikation och feedback. Det motsatta gäller för de underordnade som har en 
sämre relation till sin chef. I en artikel skriven av Vincent Onyemah visas hur 
coachning kan vara effektivt för att influera attityder och motivation och på vilket sätt 
coachning påverkas av personliga egenskaper. Forskningen visar att coachning kan ha 
positivt inflytande på känslomässigt engagemang, motivation, osäkerhet i arbetsrollen, 
tillfredsställelsen med jobbet samt tillfredsställelsen med chefen. 

LMX är en naturlig utveckling från utbytesteorin och fokuserar i hög grad på 
motivation och feedback, begrepp som är centrala i vår uppsats. Teorin tar också upp 
ett flertal egenskaper som påverkar motivationen, något vi också undersöker i vår 
uppsats. Därför anser vi att Leader-Member Exchange Theory är att betrakta som 
huvudteori för uppsatsen. Något som skulle kunna ses som en brist är att den studie vi 
använt är utförd på chefer och underordnade inom försäljningsbranschen. Relationen 
mellan coachen och klienterna vi intervjuat är mer att betrakta som kollegial. Vi anser 
dock att de faktorer som påverkar motivationen i den studien även går att applicera på 
vår studie då begreppen går att överföra även till andra branscher. I studien har LMX 
en central roll och frågan om hur coachning påverkas av personliga egenskaper och 
samtidigt påverkar de anställdas arbetsroll går att identifiera i såväl frågeställning som 
i intervjufrågor.



Vidare har vi använt oss av en teori som behandlar Perceived Coachning Scale vilket 
är ett mätinstrument konstruerat för att mäta hur olika lärandeformer är kopplade till 
motivation och tillfredsställelse med jobb. Studien visade att emotionell coachning är 
den lärandeform som leder till högst motivation hos de testade personerna. Det gick 
även att se att de personer som ansåg sig ha kompetens rörande arbetet också kände 
sig mest tillfredsställda med sitt arbete. Teorin berörs i vår uppsats genom att vi i 
intervjuerna ställer frågor förknippade med teorin, exempelvis om klienterna vet vad 
de förväntas göra.

I Fogdes studie om jobbsökanden och karriärcoacher behandlas säljbarhet och vad en 
person behöver tänka på för att framstå som attraktiv på arbetsmarknaden. Fogde har 
studerat hur personer positionerar sig själva i förhållande till andra personer, så kallad 
reflexiv positionering, samt interaktiv positionering, hur en person positionerar andra 
personer. Just positionering har en stor del i vår studie och både coachen och 
klienterna har under intervjuerna fått svara på frågor om positioneringen under 
coachningssessionerna. Fogdes studie är utförd på studenter men vi anser inte att detta 
är ett problem för vår studie då positionering är något som alla personer medvetet eller
omedvetet sysslar med.

Forskarna Sue-Chans och Lathams studie handlar om tre olika former av coachning. 
Självhjälpscoachning, coachning från kollega och coachning från en extern coach. 
Efter en studie genomförd på nordamerikanska studenter visade resultatet att 
coachning från en extern coach gav det bästa resultatet, något som ansågs bero på den 
auktoritet som en extern coach förmedlar. Även denna studie anser vi vara relevant för
vår uppsats. Detta då Tele Coaching arbetar med extern coachning och i och med att 
vi analyserar när en av deras coacher utför intern coachning av en kollega berörs även 
coachning från en kollega. Med detta som utgångspunkt kan de inblandade reflektera 
kring de olika coachningsformerna, något de får tillfälle att göra under intervjuerna.   

Teorin om one-on-one-coaching lyfter fram vikten av att kunna ge feedback och 
praktisk träning för att öka personers förmåga att minnas teoretisk information. 
Positivt med denna teori är att den fokuserar på vikten av att blanda teori och praktik 
vid coachning. Detta är något som vi har använt oss av och även analyserat när vi 
deltagit vid coachningssessionerna. Vi kunde under sessionerna analysera hur mycket 
praktisk träning som användes under själva sessionen och hur omedelbar feedbacken 
från coachen var. 



3. Material och Metod
I detta kapitel redovisas de metodologiska val som gjorts i studien. Vi redovisar 
exempelvis studiens urval och datainsamling. Det ges även en bakgrund till 
innehållsanalys, semi-strukturerade intervjuer och observationer. Samtidigt förs en 
diskussion kring studiens validitet och reliabilitet.

3.1 Material

3.1.1 Material och datainsamling

Datainsamlingen till studiens empiridel har skett på två olika sätt: observationer och 
semi-strukturerade intervjuer.

Vi har närvarat vid två stycken individuella coachningstillfällen där en av företagets 
coacher tillsammans med klienten (i arbetet används benämningen klient på den 
coachade personen, då client är den term som används i den internationella forskning 
vi redovisar i teorikapitlet) analyserar och utvärderar skriftlig kommunikation i form 
av mejl. Klienten skriver ut och tar med sig mejl som han eller hon tycker är 
intressanta att diskutera. Coachen läser igenom mejlen och diskuterar tillsammans 
med klienten som får återkoppling på vad som är positivt och vad som är mindre bra. 
Coachningssessionerna utspelade sig i ett konferensrum i företagets lokaler i centrala 
Örebro.

Vi spelade med en diktafon in samtalen som skedde mellan coachen och klienten för 
att kunna analysera materialet i efterhand. Vi närvarade även vid ett gruppcoachnings-
tillfälle. Efter att de individuella coachningarna var avslutade, samlades coachen, det 
två klienterna som genomgått individuell coachning samt en tredje klient, som inte 
fått individuell coachning innan, för att tillsammans gå igenom det de diskuterat och 
för att ta upp några exempel gemensamt. Även detta samtal gjorde vi en 
ljudupptagning på. Vid samtliga coachningstillfällen genomförde vi även 
observationer på vad som skedde och vad som sades. Detta för att få ett större djup 
och för att kunna analysera kroppsspråk och nyanser i samtalet, som kan vara svåra att 
urskilja på en ljudupptagning, när de båda parterna samtalar. 

Före och efter varje coachningstillfälle genomförde vi enskilda intervjuer med både 
coachen och klienten/klienterna. Vi genomförde en semi-strukturerad intervju med 
frågor relaterade till coachning och det aktuella coachningssamtalet. Frågorna var 
kopplade till våra frågeställningar och ämnade hjälpa oss att besvara studiens syfte. 
Anledningen till att vi valde en semi-strukturerad intervjuform är att vi ville kunna 
styra samtalet men ändå ge respondenten en viss frihet att utveckla sitt svar. Även de 
individuella intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Detta då vi ville 
säkerställa att vi fick med all information och då intervjun skulle ta allt för lång tid om 
alla svar skulle nedtecknas för hand.



Det insamlade material vi fått från intervjuer och ljudupptagningar har i efterhand 
transkriberats enligt en gemensamt bestämd kodnyckel. Kodnyckeln är kopplad till de 
tre olika teman vi redovisar i resultatkapitlet och förenklade arbetet med att koppla 
materialet till rätt tema. De olika intervjuerna är redovisade en och en med tydliga 
rubriker som visar vilken intervju det rör sig om. Detta är särskilt viktigt då 
intervjupersonerna är anonyma och inga namn nämns. Materialets mängd uppgår till 
68 sidor. De observationer vi genomförde skrevs ner för hand och fördes i efterhand 
in digitalt.

I resultatdelen redovisas ett flertal citat från de intervjuer och inspelningar vi gjort. 
Dessa citat är i viss mån redigerade och tillputsade för att passa bättre i skrift. Vi har 
dock varit noggranna med att innebörden i alla citat är desamma. 

3.2 Metod

3.2.1 Kvalitativ metod

Att definiera kvalitativ metod är inte helt enkelt.  Bryman (2007, s.249) menar att en 
uppenbar detalj är att fokus ligger mer på ord än på siffror, vilket är fallet inom den 
kvantitativa forskningen. Alvesson och Sköldberg (2008, s.17) menar att ett centralt 
kriterium är att beakta och fokusera på öppen, mångtydig empiri, samtidigt som det 
ibland även läggs vikt vid kategoriseringar. Detta innebär att distinktionen mellan 
standardisering/ icke-standardisering som skiljelinje mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning blir något oskarp.

Vidare menar Alvesson och Sköldeborg (2008, s.17) att den kvalitativa forskningen 
också utgår från studiesubjektens perspektiv, istället för forskarens idéer om vilka 
kategorier som är centrala. Andra skillnader mellan de två ansatserna som nämns av 
Bryman (2007, s.249f.) är att vilken teori som genereras baseras på 
forskningsresultaten, samt att förståelsen av en social verklighet bygger på tolkning 
från individer.

Just det fokus på tolkning som finns inom den kvalitativa forskningen var den största 
anledningen till att det valdes som strategi för den här studien. Då vi strävar efter att 
gå på djupet med vårt ämne och specifika fall samt att försöka tydliggöra den 
implicita information som finns att hitta vid coachningssessionerna var en kvalitativ 
ansats det självklara valet. För att kunna besvara våra frågeställningar var det vitalt att 
intervjua de inblandade deltagarna. Intervjuerna innebär att det uppstår en närhet till 
undersökningspersonerna, något som Bryman (2007, s.272) menar är ännu ett 
kännetecken för kvalitativ forskning. Vidare skriver Bryman (2007, s.251) att det 
inom den kvalitativa forskningen är vanligt att ett flertal olika undersökningsmetoder 
förekommer. Detta är fallet även i denna studie då vi valt att använda oss av både 
intervjuer, observationer och inspelningar för att samla in data. 



3.2.2 Semistrukturerad intervjuundersökning

Då vi ämnade undersöka interaktionen mellan coach och klient och hur 
kommunikationen påverkas av interaktionen så krävs det att både coach och klient får 
berätta om sin upplevelse av coachningssessionen. Valet föll därför på att göra en 
kvalitativ forskningsintervju för att kunna fånga upp deras upplevelser och att sedan 
jämföra dessa för att kunna urskilja eventuella likheter och skillnader. 

Bryman (2007, s.301) beskriver den semistrukturerade intervjun som en intervju där 
forskaren använder sig av specifika teman som ska undersökas, men möjligheten att 
ställa följdfrågor och variera frågornas turordning ändå ges. Detta är något som vi 
anser vara en viktig del i vår undersökning. Detta eftersom vi ville ha möjlighet att 
gräva djupare i de svar som intervjupersonerna gav och följdfrågor anses därför vara 
en nödvändighet. Möjligheten att ändra frågornas ordning har också spelat en viktig 
roll eftersom vi ämnade få uttömmande svar och chansen fanns att intervjupersonen i 
sitt svar omedvetet ledde oss in på ett intressant ämne som vi ville veta mer om. 
Således var vi kanske tvungna att ställa en annan fråga än den som stod näst på vår 
intervjuguide. Sådana avvikelser från intervjuguiden tillåts inte i en strukturerad 
intervju och att låta intervjupersonen vara med och styra samtalet uppfattas i den 
strukturerade intervjun som störande (Bryman, 2007, s.300). 

“The qualitative research interview attempts to understand the world from the 
subjects’ point of view, to unfold the meaning of peoples experiences, to uncover their 
lived world prior to scientific explanations” (Kvale, 1996, s.1)

Ovanstående citat från Kvale ger en bra definition av den kvalitativa intervjun och 
delar av det vi vill undersöka i studien. Larsson (2000, s.50) skriver att intervjuer 
lämpar sig när man vill utröna människors personliga uppfattning utan att denna 
uppfattning påverkas av någon annan. För att kunna undersöka coachens och 
klienternas upplevelse av coachningssessionen utan att deras respektive svar påverkas 
av den andre, så är det en nödvändighet att de intervjuas var och en för sig. För att 
kunna hitta likheter och skillnader mellan coachpassen genomförde vi två intervjuer 
med varje klient, en före coachningssessionen för att få reda på klientens erfarenheter 
och åsikter angående coachning innan coachpasset. Vi genomförde också en intervju 
efter sessionen för att se om coachningen och coachen hade påverkat klientens 
uppfattning av coachning och hur coachens budskap tagits emot. Även coachen 
intervjuade vi två gånger, före för att undersöka coachens mål med passet och vad 
coachen ville få ut för budskap. Samt efter för att undersöka coachens upplevelse av 
passet och dennes tankar kring hur klienten kan tänkas ha upplevt passet. Coachen 
och klientens upplevelser jämfördes sedan för att se vilka skillnader och likheter som 
uppstått under interaktionen.     

3.2.3 Observation

I samband med att vi utförde inspelningar av coachningssessioner hos Tele Coaching 



genomförde vi även observationer. Ekström (2000, s.22f.) menar att en observation 
kan ske i en instrumentellt konstruerad situation, eller i en naturlig situation. I vårt fall 
har vi genomfört observationen på undersökningsobjektens arbetsplats vilket innebär 
att det är en naturlig intervjusituation. Under coachningssessionerna låg en diktafon 
placerad mellan coachen och klienten/klienterna för att kunna fånga upp ljudet 
optimalt. Vi observatörer satt i andra änden av rummet för att inte vara i aktörernas 
direkta blickfång. Detta då vi ville att vår närvaro skulle påverka dem så lite som 
möjligt. Bryman (2007) beskriver ett vanligt förekommande schema för klassificering 
av roller en deltagande observatör kan anta. I vår studie anser vi oss ta den roll som 
kallas observatör som deltagare. Det innebär att vi fungerar främst som intervjuare. Vi 
genomförde ett visst antal observationer men vi deltog inte i själva verksamheten. 
Vårt mål med observationerna var att vi skulle vara passiva observatörer som inte på 
något sätt var aktiva och deltagande under coachningssessionerna, detta då vi ville att 
situationen skulle kännas så naturlig som möjligt för de inblandade aktörerna.

Vidare skriver Bryman att anteckningar bör föras under observationen för att inte 
detaljer ska falla i glömska. Med detta i åtanke hade vi båda två med oss papper och 
penna under observationerna för att vi individuellt skulle kunna föra anteckningar om 
information och detaljer vi fann intressanta.  

3.2.4 Innehållsanalys av material

Enligt Nilsson (2009, s.111) innebär att titta på tv, att lyssna på radio och läsa en 
tidning att vi genomför en form av innehållsanalys. Detta då vi analyserar den 
information vi konsumerar. Bryman (2007) menar att innehållsanalysen är fast rotad i 
en kvantitativ forskningsstrategi då målet är att komma fram till kvantitativa 
beskrivningar av ett råmaterial. Åsikten att innehållsanalysen är ämnad främst för 
kvantitativ forskning delas även av Neuendorf (2002) som i sin bok beskriver 
metoden ur ett kvantitativt perspektiv. Enligt Bryman (2007) kan dock 
innehållsanalysen appliceras på olika former av ostrukturerad information såsom 
utskrifter av semi-strukturerade intervjuer. Vidare menar Bryman att det vanligaste 
tillvägagångssättet för att göra en kvalitativ undersökning av ett dokument är en 
kvalitativt inriktad innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen innebär ett 
sökande efter bakomliggande teman i analysmaterialet. Bryman får medhåll från 
Hsieh och Shannon (2005, s.1278) som definierar kvalitativ innehållsanalys som: ”En 
undersökningsmetod för det subjektiva tolkandet av innehållet i textuell data genom 
en systematisk klassificeringsprocess för kodning och identifiering av teman och 
mönster”. 

Graneheim & Lundman (2003, s.106) skriver att verkligheten kan tolkas på olika sätt 
och att förståelsen beror på individens subjektiva tolkning. På samma sätt innehåller 
en text ett flertal olika betydelser och det är alltid nödvändigt med ett visst mått av 
tolkning när en text läses. Forskarna menar att det vid kvalitativ innehållsanalys är 
nödvändigt att bestämma sig för om analysen ska fokuseras på det manifesta eller det 



implicita innehållet. Detta då analysens djup varierar mellan det uttalade och det 
bakomliggande innehållet. 

I vår studie använder vi oss av innehållsanalys för att bearbeta det utskrivna material 
vi samlat in. Vi applicerar metoden på innehållet i ett antal inspelade intervjuer och 
observationer. Då vi ämnade göra en djupare analys av ett förhållandevis smalt 
material valde vi att använda en kvalitativt inriktad innehållsanalys. Då syftet är att 
belysa de bakomliggande egenskaper och åsikter som påverkar interaktionen mellan 
coachen och klienten låg fokus i vår analys på att hitta den implicita information som 
är intressant för studien. Vi analyserade dock även det intervjupersonerna explicit 
sade. Anledningen till att vi inte valde exempelvis samtalsanalys som ger ännu mer 
detaljerad bild av materialet var att vi ansåg metoden allt för tidskrävande och att den 
extra information vi kunde utvinna inte kändes tillräckligt relevant i förhållande till 
studiens syfte. 

3.3 Urval
Bryman (2007) menar att inom kvantitativ forskning strävar forskaren efter generell 
kunskap som kan generaliseras till större populationer. Det är då vanligt med olika 
former av sannolikhetsurval, exempelvis slumpmässigt urval eller klusterurval. Inom 
kvalitativ forskning är forskningsprocessen inte lika styrd och detsamma gäller 
urvalsmetoden.

Då vår studie räknas till den kvalitativa forskningen har vi heller inget 
sannolikhetsurval. Vi valde att i ett tidigt stadium kontakta företaget Tele Coaching 
med en förfrågan om att få utföra studien på deras verksamhet. Anledningen till att vi 
valde just detta företag var att en av författarna haft kontakt med dem tidigare och 
hade viss insikt i att deras verksamhet var passande för denna studies upplägg. För att 
inte omfattningen av det empiriska materialet skulle bli för omfattande valde vi att 
begränsa urvalet till endast detta företag. Förhoppningen fanns att få utföra studien vid 
coachning av externa kunder, men med anledning av olika praktiska detaljer kring 
bland annat inspelning, beslutades att vi skulle få tillåtelse att närvara vid coachning 
av företagets interna affärsavdelning. Vilka individer som närvarade vid 
coachningstillfället var inte heller det något vi kunde påverka utan det bestämdes av 
företaget. 

Med nyss nämnda fakta i åtanke får det gjorda urvalet anses vara ett 
bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2007) består ett bekvämlighetsurval av personer 
som råkar finnas tillgängliga för forskaren vid det aktuella tillfället. Det han beskriver 
som problemet med metoden är att respondenterna inte är representativa för 
populationen och att resultaten därmed inte går att generalisera. Detta är vi medvetna 
om, men enligt Ekström & Larsson, (2000, s.16) är det möjligt att utvinna generell 
kunskap även ur fallstudier där urvalet inte är representativt för en större population. 
Vid intensiva studier av ett fåtal fall kan kunskap om, ofta teoretiska, grundläggande 
egenskaper och strukturer erhållas. Denna kunskap är då generaliserbar.  



3.4 Metodproblem

3.4.1 Intern reliabilitet

Den interna reliabiliteten syftar i kvalitativ forskning till de tolkningar som vi som 
författare gör av materialet (Bryman, 2009, s.257). De forskningsfrågor som vi 
formulerat är utformade med tydlig koppling till tidigare forskning och teorier om 
coachning. Vi är överens om vad det är vi vill åstadkomma med varje fråga, men 
eftersom vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa relevanta 
följdfrågor på de svar vi fick, så blev det ibland skillnader i tolkningar av svaren. En 
av oss ställde vid något tillfälle en följdfråga på ett svar som denne ansåg vara 
relevant för det svar som klienten eller coachen gav, medan den andre av oss inte 
tolkade svaret som relevant till den följdfrågan. Detta ser vi som positivt då vi som två 
intervjuare har en större möjlighet att upptäcka intressanta detaljer i respondenternas 
svar. Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi möjliga följdfrågor till eventuella 
svar för att båda skulle få en så gemensam tolkning som möjligt av de svar som gavs. 
Innan intervjuerna som gjordes efter coachningssessionen så diskuterade vi de 
följdfrågor som användes i intervjuerna för coachningssessionen och ändrade dem 
som inte kändes relevanta eller otydliga för intervjupersonerna. Ändringarna var lika 
för alla intervjupersoner och påverkade därför inte reliabiliteten. 

Under de tre coachningssessionerna som vi närvarade vid så gjorde vi observationer 
som vi antecknade skriftligt under sessionens gång. Under sessionen fanns det ingen 
möjlighet att ha någon dialog angående de observationer som gjordes då detta skulle 
störa coach och klient och på så vis skada den naturliga miljön. Observationerna fick 
därför jämföras i efterhand vilket innebar att iakttagelser som bara gjorts av en av oss 
inte kan styrkas av den andre då denne inte sett händelsen och på så vis bara kan lita 
på den andra personens goda öga och tolkning. 

Observationerna har tagit utgångspunkt i vad som dokumenterats i tidigare forskning 
och det har ökar chansen att vi drar liknande slutsatser då vi båda utgår från samma 
studier. Iakttagelserna kan också härledas till de inspelade intervjuerna och 
transkriberingen av dem för att motivera dess betydelse.

3.4.2 Extern reliabilitet

Den externa reliabiliteten, replikerbarheten, i en kvalitativ studie är diskutabel. 
Bryman beskriver problemet med att det är omöjligt att konservera en social miljö och 
de sociala interaktioner som sker för att kunna göra en exakt likadan studie (Bryman, 
2009, s.257). Då vi valt att göra semistrukturerade intervjuer för att öka flexibiliteten 
gentemot intervjupersonernas svar och öka möjligheten att följa upp med följdfrågor 
så har vi samtidigt försämrat vår externa reliabilitet då en uppföljningsstudie skulle få 
svårt att generera samma svar, och således inte heller kunna ställa samma följdfrågor. 



Vårt urval påverkar också den externa reliabiliteten. Deltagarna har valts av Tele 
Coaching själva och att utföra samma studie med samma deltagare skulle kräva att 
deltagarnas identitet avslöjas och därmed bryts den anonymitet som lovats dem. 
Samma deltagare har dessutom redan svarat på frågorna som kommer ställas vilket 
ökar chansen att de inte kommer svara exakt likadant. Skillnader i svaren kan bero på 
den tid som förflutit mellan studierna, deltagarna kan ha övat på det coachen sade vid 
första studien och relationen mellan dem och coachen kan ha förändrats. Då Tele 
Coaching valt ut deltagarna kan inga garantier ges att dessa deltagare inte coachas 
vidare och således kan deras inställning till coachning ha förändrats från första 
tillfället. De som möjligtvis upplevde situationen som obekväm kan ha vant sig och 
ställer sig inte längre kritiska till coachning. Då intervjuerna dessutom var semi-
strukturerade och innehöll följdfrågor som improviserades vid intervjutillfället skulle 
svaren behöva överensstämma för att möjligheten att upprepa frågorna skulle finnas. 
Även coachningssessionerna skulle skilja sig åt då klienterna har med sig nya mejl 
vilket gör att det är nya frågor som diskuteras och nya svar från coachen som 
framkommer. Just skillnaden i upplägget och frågorna kan påverka parternas 
uppfattning om sessionen och därmed de tolkningar av materialet vi gör.      

3.4.3 Begreppsvaliditet

Enligt Bryman (2007) svarar begreppet validitet på frågan om de genererade resultaten
bedöms vara sammanhängande eller inte. En del inom validitet är begreppsvaliditet. 
Det ställer frågan om ett begrepp faktiskt mäter det som det är ämnat att mäta. Denna 
form av validitet är vanligast inom kvantitativ forskning men vi anser att det även går 
att använda i vår studie, exempelvis för att bestämma om de frågor vi ställt till 
respondenterna mäter det de är ämnade att mäta . De frågor vi använt i vår 
intervjuguide är konstruerade utifrån de teorier vi använder och de frågeställningar vi 
ställt upp. Här inser vi ett möjligt problem med validiteten då det inte är säkert att 
intervjuobjekten uppfattat frågorna på det sätt vi ämnade och därmed inte svarar på ”
rätt” fråga. Författarnas egna åsikter är dock att frågorna är tydligt kopplade till de 
olika teorierna och att respondenternas svar var tillfredsställande och går att använda.

3.4.4 Intern validitet

En annan del av validitet är den interna validiteten. Bryman (2007) menar att det 
innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan en forskares observationer 
och de teoretiska idéer han utvecklar. Om vi säger att en faktor ger en viss effekt. Är 
vi då säkra på att det är just den faktorn som leder till effekten?  Då materialet är 
smalt i vår studie kan den interna validiteten anses vara något låg. Om de svar vi fått 
från respondenterna eller information från observationerna visar i en viss riktning så 
finns det en risk för att detta är en slump. Vi anser det dock omöjligt i en kvalitativ 
studie på den här nivån att få ett material som är tillräckligt stort för att kunna dra 
säkra slutsatser. Vår förhoppning är istället att den starka koncentration på det 
material vi har, ska göra att vi kan utvinna resultat som pekar i en viss riktning, även 



om det är slutsatser som inte går att fastställa. 

3.4.5 Extern validitet

Extern validitet är enligt Bryman (2007) den utsträckning i vilken resultaten kan 
generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. I den aktuella studien då vi valt 
att genomföra en kvalitativ studie som går på djupet med ett relativt litet urval så är 
generaliserbarheten relativt liten. Då vi intervjuat en coach och tre klienter skulle det 
vara svårt för en forskare som intervjuade andra personer att få samma svar då det är 
föga troligt att dessa tycker samma saker i de olika frågorna. Då urvalet består av fyra 
individer går det inte att säga att de representerar en större del av befolkningen utan 
urvalet skulle för större generaliserbarhet varit större och även slumpmässigt eller 
representativt utvalt. 

Tolkningarna av materialet är en annan punkt som påverkar den externa validiteten. 
De tolkningar vi gjort av materialet gäller utifrån de personer som deltagit i studien. 
Då dessa inte kan anses vara representativa för en större population är det svårt att 
hävda att de resultat vi kommit fram till går att generalisera till en större population.  
Vi anser dock att det finns en viss grad av generaliserbarhet. Ekström och Larsson 
(2000, s.16) skriver att även intensiva fallstudier går att generalisera i viss mån. En 
studie av det slaget kan leda till information om grundläggande strukturer och 
egenskaper som kan generaliseras. Vår förhoppning är att studien ska utvinna ett 
resultat som visar exempel på grundläggande variabler som i enlighet med de teorier 
vi använt påverkar interaktionen mellan coach och klient. Att vi använt olika metoder 
för att inhämta vårt material är en styrka som stärker studiens validitet. Ett 
användande av flera metoder kallas enligt Bryman (2007) för triangulering och stärker 
resultatens tillförlitlighet.

3.4.6 Validitet vid genomförandet

Enligt Kvale (1997, s.145) kan ledande frågor vara en tillgång för en studie då de 
prövar tillförlitligheten i respondentens svar och i forskarens frågor. I vår studie 
strävar vi dock efter att inte ställa några ledande frågor. Detta då vi vill att 
respondenternas svar ska vara ärliga och inte påverkade av hur vi ställt frågan.

Vidare menar Kvale (1997, s.146) att intervjuarens kroppsliga reaktioner kan verka 
ledande. Att vi var medvetna om detta på förhand innebar en minskad risk för att detta 
skulle bli ett problem då vi tänkte på det under intervjusituationen. Vi var även 
medvetna om att vår blotta närvaro kunde innebära ett problem under 
coachningssessionerna. Att vi sitter i rummet och observerar kan innebära att 
deltagarna, åtminstone till en början, finner situationen onaturlig och anpassar sina 
svar utifrån vad de tror att vi vill höra. Detta såg vi som svårt att åtgärda då vi 
behövde vara närvarande för att göra observationerna. Vi är dock medvetna om att det 
kan vara ett problem och tog med det i beräkningen när vi analyserade sessionen.  





4. Resultat
I kapitlet redovisas det empiriska material studien bygger på. Materialet är indelat i tre 
olika teman indelade med hänsyn till forskningsfrågor och intervjufrågor. Gränserna 
mellan de olika temana är inte helt fasta utan materialet har sorterats in där vi fann det 
mest passande. 

4.1 Tema 1 – Personliga egenskaper och uppfattningar
Detta tema behandlar personliga egenskaper och uppfattningar om exempelvis 
coachning och coachen. Syftet med temat är att samla data av mer grundläggande 
karaktär.

4.1.1 Personlig information

Vid de intervjuer som genomfördes med klienterna innan coachningssessionerna fick 
de svara på några grundläggande frågor med bakgrundsinformation. Detta då denna 
typ av information spelar en vital roll för exempelvis LMX-teorin. Åldern på 
klienterna sträckte sig från 26-45 år. Medelåldern var 33.3 år. Tiden klienterna arbetat 
på företaget varierade mellan drygt ett år på den person som arbetat kortast, till cirka 
fyra år på den person som varit på företaget längst tid. En av klienterna har som 
högsta utbildningsnivå en gymnasieexamen medan de andra två studerat på 
universitet. Den ena personen har studerat medie- och kommunikationsvetenskap 
medan den andra har studerat systemvetenskap och ekonomi. Samtliga klienter arbetar 
i dagsläget på Tele Coachings affärsavdelning där de arbetar mot kunder för att sälja 
företagets tjänster och boka in möten. En av klienterna är ansvarig chef på 
avdelningen.

Klienterna tillfrågades om de visste vad deras arbetsgivare förväntade sig av dem. Här 
var svaren samstämmiga då samtliga personer hävdade att de visste vad deras 
arbetsuppgifter var. Kommentarer vi fick visade att personerna hade tydliga mål som 
följs upp på dags- och veckobasis. En av klienterna hade för en tid sedan bytt 
arbetsroll och berättade att:

Jag har precis ändrat min arbetsroll. Jag började jobba som utbildare och coach 
/…/ men sen så har jag börjat jobba som affärsansvarig så nu har jag ett 
kundansvar på ett annat sätt och jobbar mer säljande i min roll och den har jag 
kanske inte landat fullt ut i. Men vi har ju budget satt och ganska tydliga mål för 
vad vi ska nå.

Coachen fick efter sessionerna frågan om upplevelsen av att klienterna kände till vad 
de förväntades göra på sitt arbete och uppfattningen var att klienterna har en bra bild 
av detta.



4.1.2 Uppfattningar om coachning  

Samtliga klienter sade sig ha en positiv inställning till coachning som fenomen 
generellt sett. En av klienterna uppger att: 

Ja absolut, det är bra och det ser vi också ute hos våra kunder. Jag vet ju själv 
när jag blev coachad av min chef och mina kollegor att det ger ju väldigt 
mycket, det gör det. Bara man känner sig trygg i situationen och kan ta emot det.

En annan klient beskrev coachning som:

En personlig tränare som tar en från punkt a till punkt b genom att vara där vid 
sidan och kanske inte visa exakt hur man ska göra hela tiden, utan komma med 
motivation och peppning och helt enkelt coacha mig framåt. 

Även den tredje klienten uppskattar coachning och säger sig komma från ”nöjd kund-
sidan” då personen tidigare arbetade på ett företag som var kunder till Tele Coachning 
och köpte in företagets tjänster.

Alla tre klienter tillfrågades om var initiativet till deras deltagande på coachningen 
kom ifrån, alltså om de bett om att få vara med på coachningen eller om det var 
bestämt från deras chef att de skulle deltaga. Här svarade samtliga klienter att 
anledningen till att de hade coachningspass var att det var deras chef som bestämt att 
coachningarna skulle genomföras. Samtidigt menar två av klienterna att det ständigt 
förs en dialog på arbetsplatsen och att de vid behov alltid kan fråga den övriga 
personalen om hjälp. De betonar även att de är glada att de fick bli coachade och att 
de själva hade ett visst behov av det. En klient säger att ” man kan alltid förbättra 
någonting, även om man själv tycker att man är bra på vissa saker så finns det alltid 
nåt litet tips du får som du kan använda”. En annan kommentar var att:

Vi utbildar i professionell skriftlig kommunikation så det är ju jättebra att vi 
också kan få nån hjälp med någon som kan hjälpa mig med nya tips och idéer. 
Se vad jag skulle kunna förändra för att ta det ett steg längre och vara ännu mer 
professionell i min kommunikation.

4.1.3 Tankar kring coachen och feedback  

Den aktuella coachen som ansvarar för coachningspassen är en anställd konsult på 
Tele Coaching. Med anledning av detta tillfrågades klienterna om deras relation till 
coachen. Samtliga sade sig känna coachen väl eller ganska väl sedan tidigare och 
ansåg att de har en bra relation. En klient ansåg att då alla anställda på företaget är 
öppna och sociala lär de anställda känna varandra trots att de inte ses så mycket om 
dagarna. Coachen upplevde sig samtidigt känna klient 1 bäst. Detta då denne har 
arbetat längre på företaget än de övriga två klienterna. Den positiva relationen mellan 
coachen och klienterna syns tydligt, exempelvis i inledningen av coachningssessionen 



av klient 1. Coachen inleder med att fråga hur det känns och klienten svarar att det 
känns tryggt med just den här coachen. Klienten utvecklar svaret genom att säga att 
coachen skapar ett lugn och att de skrattar mest. Just skratt var något vi observerade 
som frekvent förekommande under samtliga coachningssessioner.
 
Det klienterna ansåg som viktiga egenskaper hos coachen var ärlighet, ödmjukhet, och 
förmågan att motivera. En klient nämnde att den viktigaste förmågan är att skapa en 
trygg stämning vilket skapar ett klimat där klienten kan slappna av, lyssna och ta till 
sig informationen. Andra åsikter som nämndes från klienterna var att:

Det är oerhört viktigt att man har en positiv inställning, det är nästan det absolut 
viktigaste.  Så att det känns att det här inte är ingenting som är otäckt eller 
coachen vill inte åt mig på något sätt, utan man har en positiv intention.

Som tidigare nämnts i teori och forskningskapitlet finns det forskning som visar att 
vissa individer föredrar att bli coachade av externa coacher medan andra vill coachas 
av kollegor (Sue-Chan & Latham, 2004). Klient 1 säger sig föredra att bli coachad av 
en extern coach framför en intern: 

Givetvis var man nervös, så är det ju. Det är ju en lite konstlad situation när 
någon annan sitter med och lyssnar så jag tror det skulle vara lättare om det kom 
någon utifrån som lyssnade, såsom vi kommer ut till företag. Jag tycker det är 
värre när det är någon person som jag känner och jobbar med varje dag. Så det 
känns lite nervöst, jag är nog inte helt trygg i situationen än. 

Den osäkerhet klienten vittnar om tyckte vi oss även bevittna då klienten skulle 
beskriva sina positiva sidor. Tonläget och volymen gick då ner, vilket vi tolkade som 
en antydan att personen kände sig obekväm i situationen. När det gäller att ta emot 
feedback menar klienten att det dock inte spelar någon roll om det är en intern eller 
extern coach, något klienten även vidhåller efter gruppcoachningspasset där feedback 
kommit från olika personer. Klient 2 tyckte också att det var positivt med feedback 
från olika personer. Klienten upplever att det blir en bra blandning av kommentarer 
från både coachen och de övriga klienterna, varav klient 3 är den närmaste chefen.    

Genomgående ansåg klienterna att coachen verkade kunnig inom sitt arbetsområde 
och duktig på sitt jobb. Klient 1 säger sig lita mycket på coachens omdöme och 
feedback, bland annat med tanke på coachens bakgrund och antalet arbetade år på 
företaget. Klienten säger även att det är viktigt att ha respekt för coachen och tro på 
det denne säger. Coachen skulle dock kunna vara lite mer övertygande genom att säga 
att det är på ett visst sätt. Under den individuella coachningssessionen och en 
diskussion om ett mejl, kallar klienten också coachen för expert, vilket vi tolkar som 
ett tecken på att klienten anser att coachen är kompetent. 

Även klient 2 anser att coachen verkar kunnig inom sitt område. Exempel är när 
coachen ger klienten beröm och denne svarar med orden ” ja du med, väldigt duktig”. 



Samt när klienten säger ”det är intressant att du kan hitta så mycket”. I båda fallen 
bekräftar därmed klienten coachen som kompetent. Vid ett tillfälle hävdar även 
klienten att denne ”utan tvekan” håller med om vad coachen säger. Klient 2 berättar 
även att coachen har ett rykte om sig att vara duktig, har jobbat länge och får positiv 
kritik från kunder. Detta leder till att klienten har mycket förtroende för coachen. Vi 
noterade under coachningssession 1 vid ett tillfälle att coachen själv hänvisar till sin 
kunskap. Detta genom att säga att ”för jag och min erfarenhet säger att det är bättre 
att…” Coachen berättar även hur denne själv brukar skriva i vissa situationer. 
Exempelvis: ”/…/ och jag tycker personligen att hej utropstecken är det bästa /…/”

Coachen själv medger en känsla av att klienterna trodde på den information och de 
kommentarer som gavs. Detta genom att de lämnade positiv accept (bekräftelse från 
klienten att denne förstår) på coachens frågor. Efter coachningssession 1 berättar 
coachen att den personliga uppfattningen är att klient 1 köpte resonemanget:

Ja det gör jag och det gör jag utifrån att klient 1 vet att jag utbildar i det, jag är 
gammal i gemet och då klienten sa att jag känner mig trygg med dig, du är så 
lugn och så vidare. Så det tycker jag absolut.

Efter gruppcoachningssessionen säger coachen att klient 2 är den person som verkar ta 
med sig mest från coachningen. Detta då klienten är den person som lämnar mest 
accept. Våra observationer visar också att det är klient 2 som gjort flest anteckningar 
under coachningssessionerna. Klient 1 är den person som sammanfattar mycket av 
vad gruppen sade och verkar med utgångspunkt i det ha förstått det gruppen 
diskuterade. Enligt coachen så är klient 3 mer svårtolkad, vilket beror på att personen 
lämnar mindre accept. Coachen tror dock inte att detta innebär att personen köper 
mindre av det diskuterade budskapet.

4.2 Tema 2 - Målsättning och utfall 
Detta tema behandlar de målsättningar coachen och klienterna hade med 
coachningssessionen. Vi följer sedan upp med att berätta hur de upplevde resultatet 
utifrån sina förväntningar.

4.2.1 Målsättning

Inför den första sessionen var coachens mål att utgå från klient 1:s egna önskemål, det 
klienten ville få ut var det som låg i fokus. Coachen hade även som mål att nå fram till 
klienten och få en förändring, samt att förstärka det som klient 1 redan var bra på:

Mitt eget personliga mål är naturligtvis att nå fram, att vi gör förändringar på en 
gång. Även att klienten förstärker det denne redan är bra på i varje given 
situation, det är ju mitt personliga mål men klientens mål är klientens.

Klienterna skulle ta med sig kopior av mejlkonversationer som de haft med kunder 
och dessa skulle sedan analyseras tillsammans. Upplägget för den andra sessionen 
skulle ha en lite annorlunda struktur än den första eftersom klient 2 inte hade arbetat 
lika länge i företaget som klient 1. Coachen skulle fokusera mer på ordvalen, huruvida 



klient 2 använde sig av de begrepp som förespråkas. Målet var annars detsamma som 
för klient 1, att utgå från vad klient 2 ville få ut av sessionen och att skapa en 
förändring av negativa beteenden samt förstärka det som redan är bra. Vid 
gruppcoachningen var målet att få en dialog mellan klienterna och att de själva skulle 
ge varandra feedback. Coachen skulle fungera som ett bollplank som ställer frågor och
sedan får klienterna svara och ge förslag på vad som kan skrivas istället. Coachen 
skulle styra samtalet framåt men inte vara den som i huvudsak pratar:

Jag ser mig själv som ett bollplank som ställer frågor till gruppen så att de kan 
komma med förslag och exempel på hur man kan skriva istället. sen är det ju 
inte så mycket jag som pratar under en gruppcoachning heller, eller det är inte 
meningen i alla fall utan det är mer gruppen som ska jobba tillsammans med sina 
mejl. 

Klient 1 ville inför sessionen få tips och idéer för vad som kunde förändras för att 
uppnå en mer professionell kommunikation. Eftersom Tele Coaching utbildar i 
skriftlig kommunikation kände klient 1 att det vore bra om de på den egna 
affärsavdelningen också fick hjälp att bli bättre. Klient 1 hade inget specifikt denne 
ville träna på, vilket berodde lite på hur upplägget för sessionen skulle se ut. Klienten 
sa vidare att den kände sig trygg i situationen då den uppfattar coachen som ödmjuk. 
Klient 2 ville få reda på vilka felaktigheter som fanns i mejlen, men hade heller inget 
specifikt som den ville träna på. Varken klient 1 eller klient 2 hade blivit coachad på 
skriftlig kommunikation innan. 

4.2.2 Utfall

I inledningen av den första coachningssessionen som utfördes med klient1 berättade 
coachen att syftet med sessionen var att titta på den skriftliga kommunikationen i de 
mejl som klienten hade tagit med sig. Coachen frågade vad klient 1 ville få ut av 
sessionen och klienten svarade att den ville ha respons på texten i stora drag, om den 
var bra och tydlig och om det fanns uttryck som inte var helt professionella. Klienten 
ville också att coachen skulle ge mycket feedback på detta: "jag vill ha så mycket 
feedback som möjligt, håll inte igen med nåt nu", varpå coachen svarar: "nej absolut 
inte, du känner mig". I slutet av sessionen frågade coachen vad klienten skulle ta med 
sig från sessionen och klienten svarade: "jag ska inte skriva m-a-i-l och inte göra 
smileygubbar", (smileys är en kombination av tecken som bildar ett ansikte med olika 
känslouttryck). Klient 1 skulle också försöka skriva mer korta och koncisa mejl. 

När coachen frågade klient 2 under coachningssession 2 vad denne ville få ut av 
coachningen svarade klienten att den ville få hjälp med formuleringar som ofta 
används i mejl och om dessa var bra. Klienten ville också få reda på när det var okej 
att skämta med en kund genom att använda smileys eller slangord. Klienten uppgav 
att det egna målet var att förändra sig utefter den feedback som coachen gav, samt att 
coachen skulle ge mycket feedback. 



Vid gruppcoachningen inledde coachen återigen med att fråga klienterna vad de ville 
få ut av sessionen. Klient 1 ville få nya tips och idéer, samt få en fördjupning av det 
som tagits upp under den första coachningssessionen. Klient 3 ville titta på hur de 
kunde förkorta mejlen. Vid sessionens slut summerar coachen och frågar vad 
klienterna ska ta med sig från sessionen. Klient 2 tycker att tumregeln, att det 
viktigaste i mejlet skrivs sist, var bra och klient 1 skulle sluta skriva smileys.

4.2.3 Utvärdering

Efter den första coachningssessionen tyckte coachen att målet med sessionen hade 
uppnåtts. Detta utifrån att coachen givit respons på frågan om de strukturer, ordval 
och uttryck klient 1 använder, var professionella. Coachen var mindre nöjd med att 
klient 1 ibland förklarade varför den gjort på ett sätt som inte var helt korrekt och 
kanske därför inte förstod varför den skulle göra en förändring. Det som skulle gjorts 
annorlunda enligt coachen var att fler ”acceptfrågor” borde ställts, där klienten själv 
får berätta vad vinningen med en förändring blir, samt vad konsekvensen blir om 
ingen förändring sker. Coachen trodde ändå att klienten skulle träna på den respons 
som givits. 

Coachen tyckte även att målet uppnåtts efter coachningssession 2 i och med att klient 
2:s förväntningar handlade om mycket feedback på smileys och professionell skrift. 
Coachen tyckte sessionen gick bra i och med att klienten gav exempel på vad som 
behövde ses över och att de kunde stärka de element som klienten redan var bra på. 
Det som borde gjorts annorlunda var att det skulle förekommit mer praktisk träning 
där klienten fick öva på att skriva mer professionellt. Coachen var inte heller helt nöjd 
med gruppcoachningen då den blev lite ostrukturerad, vilket berodde på att coachen 
själv inte var tillräckligt förberedd. Coachen upplevde att den haft en allt för aktiv roll 
och inte fått den dialog mellan klienterna som det var tänkt. Detta trodde coachen 
berodde på att det var för få deltagare.

Jag kom på mig själv många gånger att det var jag som gav feedback och inte så 
mycket deltagarna /.../ det är en dålig förberedelse av mig /.../ det hade nog 
fungerat bättre om vi var fler.

Klient 1 tyckte att den individuella coachningssessionen gick bra eftersom den fått 
konkreta saker att jobba med. Detaljer klienten trodde skulle bli enkla att förändra. 
Det klienten upplevde som mindre bra, var att stämningen under coachningssessionen 
kanske inte hade varit tillräckligt seriös, men klienten ändrar sig sedan och tycker att 
allt var bra:  "vi kanske borde va lite mer seriösa, nej, nej jag tycker det var bra 
alltihopa coachen är väldigt ödmjuk". Vidare anser klienten att sessionen var väl 
investerad tid, att det går fort när man har med sig exempel och att den gärna får 
coachning igen. Klienten upplevde att gruppsessionen gav ytterligare konkreta saker 
att jobba med, och att det var bra att de diskuterade skriften, som ett komplement till 
coachning på den muntliga kommunikationen. Detta då det upplevdes som lättare att 



säga svart på vitt hur ett bra mejl ska skrivas än hur ett samtal ska utföras. Klient 1 
upplevde inte att gruppsessionen var bättre än den individuella, utan att de 
kompletterar varandra och att informationen lättare fastnar om man får höra hur andra 
resonerar.

Klient 2 upplevde att den individuella coachningssessionen varit givande och att 
coachen givit mycket konstruktiv kritik för klienten att arbeta vidare med, vilket 
innebär att det var väl investerad tid. Klienten hade inget negativt att säga om 
sessionen. Vidare tyckte klienten att gruppcoachningssessionen var intressant och att 
det var nyttigt att få höra hur de andra klienterna skrev sina mejl. Klient 2 hade gärna 
sett att det varit fler kollegor närvarande så att fler exempel hade kunnat tas upp, men 
att sessionen ändå var värd den investerade tiden. Klienten upplevde att den 
individuella sessionen gav mer än gruppsessionen: "jag tycker nog det individuella är 
bättre för där kan man verkligen gå in på djupet och då blir det verkligen fokus på min 
utvecklingskurva" 

Klient 3 tyckte att gruppsessionen gick bra men att den inte blev helt naturlig eftersom 
den skedde internt och inte hos en kund. Att vi författare satt med under sessionen 
trodde klienten kunde vara en faktor som påverkade att situation inte blev helt 
naturlig. Klienten tyckte dock ändå att sessionen givit nyttig respons och att det vart 
värt tiden det tog.

4.3 Tema 3 - Interaktion
Fokus inom detta tema ligger på själva interaktionen mellan coachen och klienterna. 
Hur positionerade de sig? Vad var budskapet? Hur var dialogen?

4.3.1 Positionering 

Positionering behandlar hur individer förhåller sig gentemot varandra. Coachen 
hävdar i intervjun innan den första coachningssessionen att då det finns en relation 
med klienten sedan tidigare blir förhållningssättet lite annorlunda. En presentation av 
vilka personerna är och vad de gjort tidigare är inte nödvändigt i samma utsträckning 
då personerna redan känner varandra. Coachen berättar också att det ställs fler frågor 
om exempelvis hur klienten vill ha feedback om det är en ny klient som coachen inte 
arbetat med tidigare. Det är också enklare att vara rak och ärlig om det är en person 
som coachen känner, även om ärlighet är något coachen säger sig alltid praktisera.

Även klienterna fick frågan hur de positionerar sig i förhållande till coachen under en 
coachningssession, så kallad reflexiv positionering. Klient 1 svarar att:

Jag brukar vara väldigt lyssnande och ta in information som jag får när jag blir 
coachad. Jag tar nog en lite mer tillbakadragen roll och ibland går jag nog också 
in och försöker försvara mig ganska mycket i hur jag tycker, tänker och ser på 
saker. Så jag tar inte bara emot, utan gärna en diskussion kring den feedbacken 



jag får, om jag inte köper det som de säger. 

Just att klienten vid vissa tillfällen intar en försvarsposition är något vi författare 
observerade under sessionen och som coachen också tar upp vid intervjun efter 
sessionen. Coachen menar att klienten ibland förklarar varför denne gör som den gör 
och i dessa fall kanske inte till fullo förstår vad coachen menar. Coachen anser sig 
själv något skyldig och ”borde ha gått in och utmanat” klientens svar ännu mer. 
Coachen berättar att anledningen till att det inte blev så kan vara personernas relation, 
att de känner varandra sen innan.

Även klient 2 säger sig ha en vana att gå i försvarsposition när en coach ger feedback. 
Detta då det egna beteendet ska försvaras och förklaras. Inför sin coachningssession 
säger klienten att den ska försöka att ta emot så mycket som möjligt av feedbacken 
och inte argumentera emot coachen. Coachen positionerar efter coachningssessionen 
klienten interaktivt, genom att berätta att klienten lyssnade och hade en vilja att svara 
på de frågor coachen ställde. Coachen pekar dock på ett undantag, det är när klienten 
ska föreslå två mål och nämner ett, men sedan ber coachen att nämna ett ytterligare 
mål. Coachen säger att klienten kunde ha utmanats mer i den situationen men coachen 
valde att inte utmana och ser det istället som positivt att klienten gav coachen 
möjlighet att sätta ett mål. Detta anser coachen tyder på att klienten har tillit och ser 
på coachen som just en coach och inte som en kollega.

Angående coachens positionering säger klient 2 efter sin individuella 
coachningssession att: 

Vi är nog lite mer fnissiga tror jag, jag och coachen, i och med att vi är kollegor, 
än hur det skulle vara ute på en arbetsplats. Sen tror jag att coachen matchar mig 
i det också för jag är ganska så fnissig av mig. Alltså jag skrattar nog ganska 
mycket och coachen matchar nog kanske mitt sätt där. Ja så vi förhöll oss nog 
lite speciellt till varandra, för att vi är kollegor.

Vidare tycker klient 2 att coachen positionerade sig något divergerande till de tre 
klienterna under gruppcoachningen. Klienten menar att situationen blir lite speciell då 
klient 3 som är chef på den avdelning klient 1 och 2 arbetar, är med under 
coachningssessionen. Detta då coachen vid några tillfällen säkerställer med klient 3 att
det coachen säger är okej. Denna åsikt delas av oss som observatörer samt av klient 3 
som säger att:

Det blir kanske lite speciellt med tanke på att jag ansvarar för affärssidan och så 
kommer det ju lite frågeställningar som coachen ställer till mig, hur vill ni göra, 
ska vi använda smileys till exempel.

Klient 1 håller inte med sina kollegor och anser istället att coachen förhöll sig på 
samma sätt i förhållande till alla tre klienter. Efter gruppcoachningssessionen menar 
coachen att klienterna positionerat sig något divergerande gentemot coachen. Detta 



baseras på att de lämnat olika mycket accept på de frågor som diskuterats. Coachen 
hävdar att den egna rollen, om det finns osäkerhetskänslor kring en persons förståelse, 
blir att ställa fler frågor för att kontrollera om personen förstår. När det gäller 
gruppcoachning är den viktigaste uppgiften just att få alla delaktiga. 

Efter våra observationer anser vi att det finns en skillnad på det sätt gruppens 
medlemmar interaktivt positionerade de andra personerna genom att ge bekräftelse i 
diskussionerna. Vi tyckte oss finna en skillnad i att klient 1 och 3 fick mer positiv 
bekräftelse på sina mejl i förhållande till klient 2 som fick försvara sig något mer.  

4.3.2 Dialog och engagemang

En central del under coachningspassen är dialogen mellan coachen och 
klienten/klienterna. Under den första individuella coachningssessionen upplevde både 
coachen och klient 1 att de hade en bra dialog. Detsamma gäller för coachningssession 
2 där det var klient 2 som blev coachad. Klient 2 uppskattade att coachen jobbade 
med ett coachande förhållningssätt och på det sättet frågade och fick fram svar från 
klienten, istället för att ge svaren själv. Just att coachen lägger upp diskussionen för 
att locka fram svaren från klienten var något vi observerade under samtliga 
coachningssessioner. Även under gruppcoachningen hade gruppen en bra dialog enligt 
samtliga deltagare. Coachen menar att det är deltagarna som ska stå för den största 
delen av kommunikationen men anser sig själv ha deltagit för mycket i 
diskussionerna. Detta tror coachen beror på att det var ett för litet antal deltagare. Att 
coachen tog en aktiv roll i diskussionerna var något som registrerades av oss som 
observatörer. Ett exempel på när coachen är drivande är under coachningssession 1 
när coachen och klienten diskuterar feedback. Klienten säger sig vilja ha så mycket 
feedback som möjligt och att coachen inte ska hålla igen med något. Coachen svarar 
då ”då tolkar jag det som positiv och konstruktiv feedback”.

Samtliga de tre klienterna höll med coachen och ansåg att gruppen hade en bra dialog. 
Två av dem tyckte dock att det fanns punkter som kunde förbättras. Klient 1 tyckte 
exempelvis att de kunde ”grottat” mer i vissa frågor och att klienterna ibland blev lite 
tysta och kunde ha pratat mer. Klient 3 säger att: 

Det skulle kunna ha varit lite bättre kanske, med tanke på att som sagt var, det är 
internt det här och ni är med. Det blir ändå lite teaterkänsla över det naturligtvis. 
Så dialogen kan ju kanske vara lite mer naturlig och jag tror att vi skulle varit 
mer naturliga också, om inte ni vore med. Lite högre i tak tror jag.

Coachen säger sig vara nöjd med klienternas engagemang under sessionerna. Detta då 
klient 1 ”bjöd på sig själv” genom att ta med sig mejl där denne visste att det fanns 
utvecklingspotential. Coachen menar vidare att engagemanget hos klient 2 visades 
genom det stora antalet exempel, varav alla inte hann diskuteras.



4.3.3 Budskap och relevans 

Efter intervjuerna fick klienterna svara på frågor om de ansåg att diskussionerna och 
coachens budskap kändes relevanta för dem. Klient 1 var nöjd med det som 
diskuterades under det individuella coachningspasset. Klienten kände att det fanns ett 
sammanhang, en röd tråd genom upplägget, då coachen tittade på struktur, ordval och 
positiva, starka ord vilket sammantaget hängde ihop på ett väl fungerande sätt. 
Klienten tyckte även att de områden som diskuterades var relevanta men 
kommenterade också att:

Sen önskar man sig ju alltid mer givetvis, feedback vid varje tillfälle. Men man 
brukar ju alltid börja lite försiktigt för att sen gå djupare, vi säger konkret med 
texten och ordval och dylikt.

Även klient 2 var positivt inställd till det som diskuterades under den individuella 
coachningen. Klienten menar att det fanns en röd tråd då coachen gick igenom och 
säkerställde vad som skulle ske under passet, frågade om klientens mål och i slutet av 
sessionen knöt ihop diskussionen med att gå igenom målen igen. Vidare tycker 
klienten att det som togs upp under coachningssessionen var relevant och att det 
diskuterades mycket detaljer vilket var positivt.

Samtliga tre klienter ansåg att den information som togs upp under 
gruppcoachningspasset var relevant. Klient 1 betonade sitt stora förtroende för 
coachens rekommendationer och feedback. Klient 2 berättade att den inte praktiserade 
alla beteenden på rätt sätt i dagsläget men fick en påminnelse om vad som är bra att 
göra och vad som är mindre bra att göra. Klient 3 ansåg att det fanns en tydlig röd tråd 
i upplägget, nämligen tesen göra, veta och känna, till vilken diskussionerna 
återkommer hela tiden. Klienten menar att om den modellen används så blir det en 
naturlig röd tråd. 

4.3.4 Information 

Av den respons coachen givit under session 1 och 2 var det ingen av klienterna som 
upplevde det som helt ny information. Klient 1 hade fått feedback på stavning och 
smileys och sa: 

Ja det här med mejl med engelsk och svensk stavning det är ju sånt som jag ändå 
brukar ha i åtanke när jag skriver. Sen bara väljer jag ett ord, så det känner jag 
väl ändå att jag kunde förstå att coachen skulle ge feedback på. Den där 
smileygubben, det visste jag också sen innan. 

Klient 2 tyckte att informationen var bra, även om den inte var helt ny, eftersom 
klienten ibland gjorde misstag på sådant som den redan visste. Klienten tyckte också 
all feedback var relevant.  På frågan om klient 2 kommer att använda sig av all 
feedback i fortsättningen blev svaret:



Ibland, ibland inte. Nej jag kommer inte alltid till hundra procent, absolut så kommer 
det nog inte vara. Men jag kommer försöka bli bättre och det är ju beteenden som är 
ganska lätta att förändra. Det känns inte som en större utmaning att göra de små 
förändringar vi pratat om. 

Klient 1 tyckte också att all feedback var relevant men önskade att det varit mer 
feedback på varje exempel. Feedbacken som gavs under gruppsessionen var heller 
inte helt ny enligt klient 1. Det som fastnat mest var tumregeln att skriva datum till 
kunden tre gånger och att skriva det viktigaste sist i mejlet. Klient 2 tyckte att det kom 
upp en del ny information utifrån den feedback som gavs till de andra. Båda klienterna
uppfattade informationen som relevant, klient 1 ansåg detta utifrån att den litar väldigt 
mycket på coachens rekommendationer och feedback, medan klient 2 tyckte det var 
bra att få en påminnelse om hur man ska göra även om den inte gjorde så i dagsläget. 
Klient 3 tyckte också att informationen var relevant, även om det mesta inte var nytt, 
men att det är viktigt med repetition även på självklara saker.          



5. Analys
Analyskapitlet innehåller de analyser vi gjort utifrån föregående resultatkapitel. 
Analyserna är uppdelade enligt de teman som presenteras i resultatkapitlet och är 
kopplade till syfte, frågeställning samt tidigare forskning och teorier.

5.1 Tema - Personliga egenskaper och uppfattningar
I Vincent Onyemahs studie antas att en persons ålder och utbildningsnivå påverkar 
hur mottaglig personen är för coachning, vilken effekt denna får. Vår studies resultat 
stödjer inte dessa antaganden nämnvärt. Gällande parametern ålder finns ett visst 
mönster som kan tänkas stödja Onyemahs teori. Detta då klient 2 är den klient som är 
yngst och enligt coachen ”verkar ta med sig mest” från coachningen. Klient 3 är den 
klient som är äldst med sina 45 år och även den person som coachen benämner som 
mest ”svårtolkad”. Detta då personen inte lämnar så mycket accept. Om parametern 
ålder kan sägas peka i samma riktning som Onyemahs studie så är det snarare tvärtom 
med parametern utbildning. Klient 3 är den klient med lägst utbildningsnivå, 
gymnasieexamen, och borde då vara den person som coachningen har mest effekt på. 
Då coachen benämner klient 3 som ”svårtolkad” och ”lämnar lite accept” så tolkar vi 
det som att personen är något mer ifrågasättande än övriga klienter. Detta går då emot 
antagandet att lägre utbildning innebär en större mottaglighet för coachning. Klient 1 
och 2 har båda studerat på universitet med den skillnaden att klient 1 har studerat 
under en längre period. Då klient 2 är den person som coachen trodde fick ut mest av 
coachningen och klient 1 således hamnar mellan de två övriga, så är det tydligt att 
våra resultat inte pekar åt samma håll som Onyemahs studie. Paradoxalt nog tyckte 
klient 2 att gruppcoachningen inte gav lika mycket som den individuella. Coachen 
baserade sin uppfattning om att klient 2 fått ut mest därför att den jobbat kortare inom 
företaget än de andra och således har mer att lära. 

Resultaten styrker till viss del det resultat som framkommer i Harris et al.:s teorier om 
empowerment. Detta då klient 3 är den person med högst ålder och längst 
arbetslivserfarenhet, samtidigt som klienten har den högsta positionen av de 
inblandade klienterna. Vi tror att coachens upplevelse att klient 3 var svårtolkad kan 
bero på att klient 3 känner hög empowerment, det vill säga att klientens behov av att 
bli motiverad av coachen inte är lika stort som hos övriga klienter. I enlighet med 
empowerment-teorin kan det finnas en anledning till att klient 2 inte ansågs lika 
svårtolkad av coachen som klient 3. Detta då klienten uppger sig nyligen ha bytt 
arbetsuppgifter och ännu inte ha ett fullständigt grepp om sina arbetsuppgifter. Vi tror 
att det skulle kunna vara så att klient 2 lämnar mer accept till coachen eftersom den 
har ett större behov av bekräftelse från coachen.

Samtliga klienter uppger under intervjuerna att de vet vad företaget förväntar sig att de
ska prestera på arbetet. De anställda säger sig ha mål på olika tidshorisonter och av 
skilda slag. Just att de anställda vet vad de förväntas göra på arbetet är en av de 



aspekter som är viktiga enligt Onyemah. Han nämner att coachning i många fall har 
positiv effekt på att skingra osäkerheter kring en arbetsroll. I vår studie är det dock 
tydligt att personalen vet vad de ska göra och att coachning inte är nödvändigt av den 
anledningen. Vi ser dock att coachning är ett bra medel för företaget att hålla de 
anställda uppdaterade på förändringar av rutiner gällande bemötandet av kunder och 
utformandet av skriftlig kommunikation. På så sätt kan coachning vara ett bra medel 
för att de anställda ska ha en fortsatt säkerhet kring sin arbetsroll och att osäkerheten 
inte ska infinna sig längre fram. Vi tror också att det är ett bra sätt att kontrollera att 
de anställda håller sig till de riktlinjer som finns.  Att även coachen upplever att 
klienterna vet vad de ska göra ser vi också som positivt då det blir som en extra 
säkerhet. Det skulle ju annars kunna vara så att de tror sig veta vad de ska göra, men 
att det i själva verket är så att de arbetar på fel sätt eller i fel riktning. 

Onyemah skriver i samma artikel att en anställd ofta ser coachning som något positivt, 
en investering från företaget. De klienter vi intervjuat säger sig redan innan de 
aktuella coachningssessionerna ha en positiv inställning till coachning. En av 
klienterna uppger sig ju till och med varit kund till företaget innan den påbörjade 
anställningen. Just den positiva inställningen klienterna har med sig in i 
coachningssessionen tror vi innebär att de är mer mottagliga för coachens budskap 
redan från start. De som är mer skeptiska till coachning innan en coachningssession 
har med stor sannolikhet ett mer kritiskt förhållningssätt till det coachen säger. 
Klienterna berättade också att de var glada för att de fick tillfälle att bli coachade och 
att det fanns ett visst behov hos dem av att bli coachade. Detta innebär att coachen 
inte behöver förklara vad coachning ska vara bra för och vad det kan ge klienten för 
positiva effekter. Det vet denne redan. Vi tror självklart att det påverkar att klienterna 
arbetar på just Tele Coaching. Hade de arbetat på ett annat företag och varit kunder till 
Tele Coaching är det föga troligt att klienterna hade haft samma positiva inställning 
innan sessionerna. Det är lätt att bli ”hemmablind” och tro att det som det egna 
företaget gör är det bästa. Klienterna uppgav även att de tidigare fått andra former av 
coachning, vilket säkerligen kan bidra till den positiva bilden, om de anser att detta 
varit givande. Om en person har negativa erfarenheter av coachning tror vi att det kan 
krävas en inspirerande coach för att vända personens åsikt. En negativt inställd person 
är svårare att påverka och får därför med stor sannolikhet en mindre givande 
coachning. 

Vidare skriver Vincent Onyemah i sin artikel, att en chef bildar olika relationer med 
sina anställda och att bra relationer leder till bra kommunikation och bra feedback. 
Våra intervjuade klienter arbetar på samma företag som coachen och uppger sig känna 
och ha en bra relation med denne sedan tidigare. Att det finns en bra relation var som 
tidigare nämnts, också något vi tyckte var tydligt under våra observationer. Detta är ett 
faktum som vi tror påverkar coachningen på flera olika sätt. En av klienterna uppger 
att coachen skapar en känsla av trygghet. Redan här tror vi att coachen har skapat ett 
fundament för att klienten ska kunna ta åt sig så mycket som möjligt av budskapet. Är 
klienten trygg redan innan coachningssessionen och inte drabbas av exempelvis 



oroskänslor så tror vi i likhet med Onyemah att det är större chans för denne att 
uppleva coachningen som positiv och därmed ta åt sig mer av det coachen försöker 
kommunicera. Vi tror också att tryggheten klienterna i vår studie kände kan ha gjort 
att de vågade ta med sig mejl de visste inte var perfekta. Om tryggheten inte fanns så 
är ett tänkbart scenario att klienterna visat mejl de ansåg vara bra, detta för att få mer 
positiv feedback och visa sig duktiga. Med andra ord kan trygghet leda till större 
ärlighet.   

Vi kan dock se tänkbara hinder med en allt för bra relation mellan coach och klient. 
Om de två känner varandra för bra finns risken att stämningen blir för avslappnad och 
det blir för oseriöst. Vid de coachningssessioner vi analyserat var stämningen ofta 
uppsluppen och det skrattades mycket. Så tror vi inte fallet hade varit om klienterna 
varit externa kunder. Då det som behandlades ändå var i fokus hela tiden så anser vi 
dock inte att den goda stämningen blev oseriös i de aktuella fallen. En annan risk som 
kan finnas vid en allt för stark relation mellan parterna är att coachen har svårt att säga 
till klienten på allvar. Vid en personlig relation tror vi att vissa coacher kan ha svårt 
att ta upp för mycket negativ kritik och väljer att låta en del fel passera. Detta blir då 
negativt då klienten förmodligen fortsätter med det negativa beteendet och problemet 
kan förvärras. Ett exempel är coachningssession 1 när coachen säger att den inte ska 
hålla igen med feedbacken. Men i intervjun efter caochningssessionen säger dock 
coachen att den önskar att den hade utmanat klienten mer. Detta tror vi kan vara ett 
tecken på en allt för kamratlig relation mellan coachen och klienten där coachen inte 
vågar vara för hård.      

Sue-Chans och Lathams forskning visade att de flesta undersökningspersonerna 
föredrog att coachas av en extern coach före en kollega, eller med hjälp av 
självhjälpsmetoder. Med detta i åtanke tillfrågades klienterna om deras inställning till 
de olika coachningsformerna och svaren pekade i samma riktning som de tidigare 
rönen. Klient 1:s svar är något motstridiga. Detta då klienten först säger sig vara trygg 
tillsammans med coachen för att sedan säga att det är värre att bli coachad av en 
person som den umgås med på daglig basis. Klienten berättar vidare att det inte känns 
konstigt att ta emot feedback från kollegor eller en intern coach. Svaren tyder på en 
viss osäkerhet men kan tolkas som att klienten egentligen föredrar att coachas av en 
extern coach men har fått en så bra relation med den aktuella coachen att det i det 
aktuella fallet fungerar bra med en intern coach. 

Även klient 2 och 3 menar att det är positivt att få feedback från olika håll. Detta 
anser vi tyder på att en varierad kommunikation mellan flera olika parter är att föredra 
jämfört med en dialog mellan två personer. I det fall vi analyserat skulle det kunna 
vara så att företaget borde öka antalet gruppcoachningar i förhållande till individuella 
coachningspass.   

Studierna om auktoritet som Sue-Chan och Latham utfört visar som tidigare nämnts 
att externa coacher är de som sägs ha störst påverkanseffekt. Detta då klienten ser upp 



till coachen som en expert som har svaren. Åt detta håll pekar även de svar vi fått 
fram. Klienterna säger alla att de litar på coachen och att denne verkar kunnig i och 
med många år på företaget och bra respons från kunder. Vår tolkning av materialet är 
att klienterna ser coachen som väldigt kompetent med en hög grad av expertis. Detta 
tror vi gör att de har lättare att tro på det coachen säger och att möjligheten att de 
ifrågasätter dennes tips och kommentarer är mindre. Med andra ord har coachen en 
mycket bra möjlighet att nå ut med sitt budskap om denne lyckas skapa ett starkt 
förtroende hos klienten.

Dock tyckte coachen själv att den hade deltagit och drivit på diskussionerna lite väl 
mycket ibland, vilket inte är meningen under en coachningssession. Ett exempel som 
vi observerade var när coachen sade sig tolka klient1:s vilja att få feedback som att 
denna skulle vara positiv och konstruktiv. Vi tror att klienten säkert ville ha 
konstruktiv kritik, men anser samtidigt att det är ett bra exempel på ett tillfälle där 
coachen själv förtydligar klientens svar, istället för att faktiskt fråga vad innebörden 
var. Vid ett tillfälle under den första coachningssessionen refererar ju också coachen 
till sin egen erfarenhet genom att säga att ”jag och min erfarenhet säger att det är 
bättre att…” Detta kan noteras av klienten som då får ytterligare respekt för coachen 
och dennes kunskapsnivå. Vi har även beskrivit hur coachen i vissa fall berättar hur 
den själv brukar agera och skriva i en viss situation. Detta tror vi också påverkar hur 
klienten kommer agera i framtiden. Även om coachen inte säger att detta är det rätta 
sättet så anser vi att underförstått så är det som coachen gör, det som är rätt. Med 
andra ord är det ett sätt att påverka klienten att göra på ett visst sätt utan att använda 
ett utbildande språk.

5.2 Tema - Målsättning och utfall

Vår första forskningsfråga var vilka intentioner coachen har med sitt meddelande, 
detta för att kunna se om klienten sedan uppfattar det på samma vis. Coachen 
berättade att den alltid utgår från klienten själv och att det är klienten som bestämmer 
vad som ska granskas och förändras. Detta skulle kunna minska risken att klienten 
misstolkar det coachen säger då klienten själv bestämmer inriktningen. Båda 
klienterna som genomgick individuell coachning hade önskemål på vad de ville 
diskutera när de fick frågan av coachen om vad de ville ta upp. När de efter 
coachpasset fick frågan om de fått ut något av passet så tyckte båda klienterna att det 
varit givande och lärorikt. I och med att coachens intentioner utgår från klienten och 
att det är klienten själv som får bestämma hur den ska bli coachad och vad den ska bli 
coachad på, så är det föga förvånande att de svarar att det var lärorikt och givande. 
Hade upplägget varit mer styrt och inte utgått från klienten så kanske klienterna hade 
haft en annan upplevelse av coachningen.

Författarna Bane et al. Använder sig av sju punkter för ökad produktivitet i sin studie, 
bland dessa sju ingår målsättning och feedback. Dessa två användes flitigt vid alla 



coachningssessioner som vi deltog vid, målsättning utifrån klientens egna önskemål, 
och feedbacken ges även den utifrån klientens egna önskemål. Klienten fick fylla i en 
utvecklingsplan som den senare ska kunna öva på. Genomgående är det klienterna 
som bestämmer vilket material som ska behandlas och detta tror vi kan vara en 
bidragande orsak till deras positiva upplevelse av coachningssessionen. Det är ingen 
som domderar och talar i svart och vitt, det handlar mer om olika strategier i olika 
situationer. 

Men avsaknaden av svart och vitt i termer av rätt och fel kan också vara en bidragande 
orsak att coachen upplevde klient 1 som något försvarande och att klienten kanske 
inte förstod varför en förändring skulle göras. Sue Chan och Lathams studie gav 
resultatet att en extern coach uppfattas som mer kompetent och att coachningen 
uppnådde ett bättre resultat om coachen kom från ett annat företag, snarare än om det 
var en kollega. I denna studie var det ingen av klienterna som tvivlade på coachens 
kompetens men däremot var auktoritetsnivån ganska låg, vilket kan bero på att 
klienterna och coachen känner varandra. I och med den kamratliga stämningen, som 
dock inte var oseriös på något sätt, och att feedbacken domineras av strategi beroende 
på situation så kan det vara svårt för klienterna att inte försvara sig, det handlar mer 
om deras val än blankt rätt och fel. 

Tele Coaching har, som tidigare nämnts, riktlinjer som säger att coacherna ska vara 
ödmjuka i sin coachningsstil. Coachens upplevelse att klient 1 kanske inte förstod 
varför en förändring skulle ske, kan vara ett resultat av att denna ödmjuka strategi inte 
är optimal vid en intern coachning på företaget. En mer auktoritär strategi skulle 
kanske minska den kamratliga jargongen, utan att göra den otrevlig. Vi tror inte att 
den feedback som coachen ger skulle misstas som ett okamratligt förslag, utan det 
skulle bli tydligare att det är det här som gäller. Ett annat alternativ kan vara att låta en 
coach utan någon arbets- eller privat relation till klienterna leda coachningen av de 
egna anställda. Efter session 2 tyckte coachen att målen som bestämts vid sessionens 
inledning hade uppnåtts. Det coachen hade velat göra annorlunda var att klient 2 
skulle fått arbeta mer praktiskt med att öva på att skriva mejl under själva sessionen. 
Bane et al. lyfte i sin studie fram vikten av att använda konkreta praktiska övningar 
vid coachning för att öka dess effekt på de anställda. Vi tror att coachens tanke om att 
använda sig av mer praktiska inslag säkerligen kan vara en bra taktik för att öka 
klienternas färdigheter i skriftlig kommunikation. Dels kan coachen observera hur 
klienterna faktiskt skriver sina mejl och dels finns möjligheten att ge omedelbar 
feedback på saker som coachen annars bara kan informera om i efterhand. 

Att gruppcoachningen inte blev som coachen hade planerat trodde coachen berodde på
att den var oförberedd och att antalet klienter som deltog var för få. Coachen upplevde 
sin egen roll som alltför styrande och att den gav för mycket feedback i förhållande till 
hur mycket feedback klienterna gav. Sue Chan och Latham kom i sin studie fram till 
resultatet att försökspersonerna i deras studie uppfattade en hög expertisnivå hos den 
externa coachen. Alla klienterna som deltog i denna studie skattade coachens 



kunskapsnivå som hög och ansåg att coachen visste vad den pratade om. Detta skulle 
kunna vara en alternativ förklaring till att coachen inte fick klienterna att ge så mycket 
feedback som det var tänkt. Att uttala sig om ett ämne inför en, som man själv anser, 
expert på just det ämnet kan vara både nervöst och jobbigt. När en universitetslärare 
ställer en fråga till studenter, som alla är vuxna människor, under en föreläsning så 
svarar knappast alla i mun på varandra utan det kan snarare bli en pinsam tystnad. 
Ingen vill svara fel. En ytterligare faktor vid gruppsessionen som kan påverka 
situationen var att klient 3 är chef för klient 1 och 2 vilket kan påverka deras vilja att 
svara fritt. 

Klient 2 upplevde den individuella sessionen som mer givande än gruppsessionen. 
Klient 2 var också den som fick mest feedback av coachen under gruppsessionen, 
vilket observerades av båda författarna. Detta kan också ha ett samband med att klient 
3 är chef på affärsavdelningen där klienterna arbetar.  Bane et al. använder sig av 
muntliga och skriftliga presentationer som framfördes för ledningen på företaget. 
Detta ansåg Bane et al. var ett bra sätt att öka coachningens effekt på produktiviteten 
hos klienterna. Dessa presentationer skedde dock efter sessionerna och cheferna var 
inte närvarande under själva sessionen. Vid den individuella sessionen var feedbacken 
mellan coach och klient och ingenting som chefen får ta del av. Under gruppsessionen 
sitter klient 3 med och lyssnar när klient 2 får mer, vad vi tolkar som negativ, 
feedback än klient 1, vilket sätter klient 2 i ett lite mer utsatt läge. Vi tror att detta kan 
ha påverkat klient 2:s upplevelse av gruppsessionen och vara en bidragande orsak till 
att klienten föredrog den individuella sessionen.  Klient 2:s svar att den individuella 
sessionen var bättre för att den gav mer fokus på klientens egen utveckling kan te sig 
något paradoxal då klienten fick mer feedback än klient 1 och 3 och detta ökar 
sannolikheten att det fanns andra anledningar än just den klient 2 angav som skäl. 
Klient 3 själv trodde att vi som författare antagligen var en bidragande orsak till att 
situationen blev lite konstlad. Detta är en åsikt som vi delar, men vi närvarade även 
vid det individuella passet och borde därför inte ha påverkat klient 2:s favorisering av 
den individuella sessionen.    

5.3 Tema – Interaktion
Det Fogde i sin studie beskriver som reflexiv positionering, alltså hur en person 
positionerar sig själv i förhållande till andra är något som diskuteras i föregående 
kapitel. Både klient 1 och 2 positionerar sig reflexivt som något tillbakadragna och 
lyssnande med en vana att inta en försvarsposition, när de ska ta emot coachning. 
Genom våra observationer fick vi uppfattningen av att just försvarsställningen var 
något de båda klienterna hamnade i vid några tillfällen och detta tycker vi är ett 
intressant faktum. Det kan självklart tyda på ett visst mått av osäkerhet, att klienterna 
inte tycker att det de skrivit är tillräckligt bra, men samtidigt inte vill framstå som 
mindre kompetenta. Men att försvara sitt beteende och sina handlingar behöver inte 
vara negativt. En klient ska självklart försvara det de skrivit eller sagt om de anser att 
de har handlat rätt. Bara för att coachen säger en sak betyder inte det att den personen 



har rätt. En risk för klienter som säger sig lita mycket på coachen, vilket är fallet för 
klienterna i den här studien är att de tar åt sig allt coachen säger utan att förhålla sig 
kritiska till informationen. Vi anser att ett visst mått av ifrågasättande alltid är 
hälsosamt.

När klienterna redan innan coachningssessionerna säger att de har en vana av att 
försvara sig så menar vi att det kan finnas en risk att personen undermedvetet tänker i 
termer av försvar och att det blir en självuppfyllande profetia. Detta kan leda till att 
allt som kan uppfattas som negativt ska försvaras och förklaras. I de 
coachningssessioner vi studerat så tycker vi dock att det varit en balanserad diskussion 
där beteenden försvarats på en rimlig nivå. I fallet med klient 1 som coachen anser sig 
behövt utmana mer så är det intressant hur relationen mellan deltagarna kan påverka 
positioneringen. Om coachen och klienten inte känt varandra hade det förmodligen 
varit enklare att utmana och ifrågasätta klienten mer, enligt coachen. Med andra ord så 
är det ytterligare ett tecken på att coachning från en extern coach är att föredra framför 
coachning från en person som klienten har en relation till sen innan. Vi anser att det är 
viktigt att coachen och klienten kan vara ärliga mot varandra och säga vad de tycker. 
Om relationen mellan deltagarna är allt för vänskaplig finns det en risk att 
positioneringen blir mer som vänner än som coach och klient och då kan interaktionen 
drabbas och resultatet bli sämre.

Klient 2 och 3 berättade att de ansåg att coachen reflexivt positionerade sig olika 
gentemot de olika klienterna under gruppcoachningen, något vi även observerade. Vår 
uppfattning av detta är att det skedde då klient 3 har en chefsställning i förhållande till 
de andra klienterna. Vi misstänker att det är ett problem som är vanligt i 
coachningssammanhang då titlar och hierarkier kan vara svåra att bortse från. Risken 
med att samtidigt coacha klienter med olika rang i en organisation är att det kan bli 
slitningar och dålig stämning om det upplevs som att klienten med högre rang 
särbehandlas, och om dennes åsikter medvetet eller omedvetet värderas högre. Vi kan 
dock se möjliga vinster också. Exempelvis att direktiv och synpunkter på 
kommunikationen på ett omedelbart sätt når olika nivåer i organisationen vilket 
förkortar och förenklar kommunikationsvägarna. Under den gruppcoachningssession 
vi bevittnade upplevde vi stämningen som positiv och deltagarnas kommentarer tolkar 
vi som att de inte såg coachens divergerande förhållningssätt som särskilt negativt.  

Enligt Leader-member exchange theory är ett av kännetecknen på en bra relation 
mellan en chef och en underordnad, att de båda har en bra kommunikation mellan sig. 
Samtliga klienter vi intervjuat säger att den dialog de haft med coachen under 
coachningssessionerna har varit bra. Även coachen säger sig upplevt en bra dialog. 
Detta kan vara ytterligare ett tecken på att personerna känner varandra bra och har en 
stark relation sen tidigare. Hade det varit personer som inte kände coachen lika väl är 
det möjligt att de inte uppfattat kommunikationen som lika bra. De synpunkter på hur 
kommunikationen kunde varit bättre, som framkom, anser vi inte ha något med 
relationen att göra. En klient önskade ju att ett större fokus skulle lagts på vissa frågor 



vilket snarare är en synpunkt på passets upplägg och disposition än personernas 
relation. Det framkom också att en klient tyckte att vår närvaro som observatörer 
påverkade dialogen. Detta är något som är svårt att komma från och har inte heller 
med personernas relation att göra. 

Klient 2 nämnde under intervjun att coachen arbetade med ett coachande 
förhållningssätt och lockade fram svaren ur klienten istället för att ge dem själv. Detta 
ser vi som ett bra betyg till coachen då målet var att klienterna själva skulle finns sina 
svar. Det är även på detta sätt teorierna om coachning säger att tillvägagångssättet ska 
vara.

I Homans utbytesteori är en grundläggande faktor för att individer ska vilja 
upprätthålla en relation, att de får någon form av utbyte, att de känner att de vinner 
någonting på relationen. Vi tror att det är viktigt att deltagarna känner att det som 
diskuteras under coachningssessionerna är relevant.  Samtliga klienter ansåg att det 
som diskuterats under coachningssessionerna, såväl de individuella som den 
gemensamma, var relevant och givande. Klienterna menade att det fanns en röd tråd 
och ett sammanhang i de frågor som togs upp. Klient 1 uppgav sig ju vilja ha mer 
feedback men sade samtidigt att det var bra att få en påminnelse om vad som var bra 
och dåligt i den skriftliga kommunikationen. Att klienterna tycker att informationen 
var relevant och ställer sig positiva till den röda tråd som genomsyrade 
coachningspassen tolkar vi som att de känner att de fått ett positivt utbyte. Detta anser 
vi också stärks genom att de säger att coachningspassen har varit väl investerad tid.

Även om klienterna upplevde det som diskuterades som relevant menar de att det inte 
är ny information som framkommit, utan att de kände till det mesta sen innan. Just att 
det som diskuteras är sådant som klienterna känner till tror vi är något som fungerar 
en eller några coachningssessioner. Om det blir ett långvarigt mönster och om det 
aldrig framkommer nya diskussionsämnen under sessionerna finns risken att 
klienterna anser att utbytet minskat. De kommer då vilja avbryta relationen och 
coachningen kommer inte få samma effekt. Ett annat medel för coachen att hålla 
klienternas intresse uppe är att varje coachningspass skall ge någon form av utmaning. 
Klient 2 säger i intervjun efter sin individuella coachning att ”det känns inte som en 
större utmaning att göra de små förändringar vi pratat om”. Då klienten precis innan 
sagt att den förmodligen inte kommer att använda feedbacken till hundra procent så 
kan det tyda på att denne antingen inte håller med coachen till fullo eller att det är för 
enkelt. Kanske kan det vara så att klienten behöver en större utmaning för att det ska 
kännas angeläget att ändra ett beteende fullt ut.   



6. Slutsatser
I detta kapitel redovisas de viktigaste slutsatserna vi kommit fram till i studien. Vi 
presenterar även förslag på vidare forskning som vi skulle finna intressant.

Coachning är som vi beskrivit, ett fenomen som blivit allt vanligare i världen. Vi 
valde att begränsa studien genom att fokusera på coachning inom arbetslivet och anser 
att våra resultat givit en större inblick i hur relationen mellan en coach och en klient 
fungerar. Till skillnad från den tidigare forskning studien baseras på så arbetade det 
företag som agerat studieobjekt med coachning, och coachningssessionerna skedde 
internt, inom företaget. Detta gör att relationen mellan coachen och klienterna skiljde 
sig i jämförelse med de studier som presenteras i teorikapitlet. De resultat vi fått fram 
i vår studie tyder på att trots att klienterna betraktar coachen som en expert som har 
mycket kunskap, så kan vänskapsrelationen ha negativ inverkan på resultatet. Genom 
våra intervjuer och observationer har vi funnit att coachen ibland håller tillbaka viss 
feedback på grund av den starka relationen med klienten, något som coachen själv var 
medveten om. En annan risk är att klienten inte tar åt sig kritiken då coachen inte 
upplevs som en auktoritet. Våra resultat visar också att en positiv relation skapar en 
trygghetskänsla hos klienten som gör att denne kan slappna av. Detta tror vi kan leda 
till en bättre kommunikation parterna emellan.

I likhet med Sue-Chans och Lathams forskning om olika coachningsformer har vi 
funnit tecken som vi anser tyder på att en extern coach är att föredra som coach 
jämfört med en kollega. Sue-Chans och Lathams studie visade att klienterna föredrog 
en extern coach då denna sågs som en expert vilket förde med sig en större auktoritet. 
Även i vår studie sågs coachen som en expert, men på grund av den starka relationen 
hade inte coachen samma auktoritet som en extern coach troligen hade haft. Att det 
finns en viss brist på auktoritet hos coachen är något som nämns av en av klienterna, 
då denne säger att coachen kunde varit mer övertygande. En annan klient säger att det 
hade känts lättare om det kom en coach utifrån. Det ostrukturerade upplägg som 
upplevdes tror vi hade undvikits om det var en extern coach då det blivit en skarp 
situation, likt när Tele Coachings konsulter gör kundbesök. Det har framkommit att 
coachen förhöll sig olika mot de tre klienterna, vilket kan bero på exempelvis deras 
olika hierarkiska ställningar. Vi tror att det hade varit enklare för en extern coach att 
bortse från klienternas position i företaget och behandla alla lika.

Vi finner det också intressant att resultatet visar att klienterna anser att coachen är 
kompetent och har en stor kunskapsnivå, samt att de även tror på allt coachen säger. 
Vi har observerat att klienterna accepterar i princip all feedback de får från coachen 
vilket beror på att de betraktar denne som en expert. Detta är tydligt i och med att 
samtliga klienter uppger att deras förtroende för coachen bygger på vetskapen om 
dennes erfarenhet. Vi anser att detta innebär att coachen får betydligt enklare att nå 
fram till klienterna med det avsedda budskapet. Något som dock skulle kunna inverka 



negativt på coachens möjlighet att nå fram med sitt budskap till klienten, är den 
tidigare nämnda vänskapsrelationen parterna emellan. Exempelvis säger en av 
klienterna att den inte kommer att använda sig av feedbacken i alla lägen, men hävdar 
ändå att det finns ett fullt förtroende för coachen. Detta tyder på att klienten inte tar 
det på fullt allvar och vi tror att det kan bero på att coachen på grund av den starka 
relationen inte varit tillräckligt auktoritär. 

Intervjuerna visar att klienterna är nöjda med det utbyte de fått från 
coachningssessionerna. Klienterna upplever att coachningssessionerna hade en röd 
tråd och att informationen var relevant, något vi tror är viktigt för att klienterna ska 
känna att utbytet blir värdefullt. Detta är något som enligt Homans’ utbytesteori är 
väsentligt för att en person ska vilja upprätthålla en relation. En av klienterna 
kommenterade att det inte skulle vara någon större utmaning att förändra de detaljer 
som diskuterats. Detta uttalande finner vi intressant då det indikerar att klienten 
kanske inte kommer arbeta särskilt hårt för att förändra de beteenden coachen 
ordinerade. Klientens inställning att det kommer bli lätt att skapa en förändring, kan 
resultera i att klienten inte kommer lägga ner någon betydande kraft på att göra just 
den förändringen. Ingen av klienterna upplevde informationen som ny vilket vi tror är 
en fara om det upprepar sig under en längre tid. Att informationen inte är ny beror på 
att den är återkommande, vilket betyder att det förmodligen inte har skett någon 
förändring mellan coachningspassen. Vi tror att det är viktigt att coachen framhåller 
vikten av att en förändring sker, för att nya ämnen ska kunna diskuteras nästa pass. 
Detta för att få variation i diskussionerna vilket motverkar slentrian. Slentrian kan 
innebära att individen slutar ta till sig information, inte inser vitsen med en förändring 
och därmed inte känner att coachningen ger något utbyte. 

Under intervjuerna med coachen berättade denne att det är klientens önskemål som är 
i fokus när passets upplägg ska bestämmas. Det finns även ett personligt mål hos 
coachen som handlar om att en förändring ska uppnås. Vi anser att det är positivt att 
klientens önskemål är utgångspunkten och vi tror att detta är anledningen till att 
klienterna anser att utbytet varit positivt. Att klienterna själva får vara med och 
bestämma sina mål tror vi ökar deras motivation och känsla av att företaget är villiga 
att investera pengar i deras utveckling. Att coachen har ett personligt mål att uppnå 
förändring anser vi blir tydligt när coachen refererar till sin egen erfarenhet och 
berättar hur den själv gör. Klienterna får svårt att ifrågasätta något som ”experten” 
själv använder sig av och enligt oss är en förändring på detta sätt lättare att uppnå.   

Det vi ser som den viktigaste slutsatsen som studien resulterat i, är att relationen 
mellan coach och klient spelar en väsentlig roll i deras interaktion. Till skillnad från 
tidigare forskning har coachen i vår studie dels haft rollen som expert med uppgift att 
utbilda klienterna och dels haft rollen som kollega och vän. Förhållandet mellan 
expertisen och vänskapsrelationen har varit framträdande genom hela studien. Den har 
haft en betydande påverkan på coachens möjlighet att nå fram med sitt budskap och 
klienternas benägenhet att ta emot det. Detta innebär en svår utmaning för coachen 



och i de fall det är möjligt tror vi att en extern coach är att föredra. Vidare anser vi att 
de resultat vi presenterar i studien är rimliga utifrån författarnas tolkningar och 
perspektiv. Då det är en kvalitativ studie som innefattar många tolkningar av 
materialet skulle studien kunnat se annorlunda ut om någon annan genomfört den. 
Men utifrån den tidigare forskning tolkningarna baseras på finner vi som sagt 
resultaten rimliga. Vi anser att valet av att göra intervjuer, inspelningar och 
observationer var det optimala för denna studie och de har passat studiens syfte väl. 
Vi tror inte att ett användande av andra metoder skulle gjort studien bättre.

För vidare forskning ser vi två huvudspår. Det ena med fokus på den interna 
coachningen och det andra på extern coachning. Vi tycker det vore intressant med en 
studie av intern coachning på andra coachningsföretag för att utreda om resultatet 
liknade det vi uppnått i vår studie. Självklart ska studien gärna göras i större 
omfattning med fler klienter. En jämförande studie mellan olika coachningsföretag är 
att föredra. Ett annat tänkbart förslag är att studien kan innehålla företag som inte 
sysslar enbart med coachning, men där det finns chefer som håller coachningspass 
med sina anställda. Det går även att utvidga studien på det företag vi undersökt och i 
en framtida studie involvera fler coacher och fler klienter.

Vi skulle också finna det intressant med en studie som liknar vår men med skillnaden 
att coachningen skedde ute hos en kund istället för internt på företaget. Då skulle 
vänskapsrelationen inte vara en aktuell variabel och resultatet skulle med all säkerhet 
bli annorlunda. För att ytterligare kasta ljus över relationens inverkan på coachning 
skulle resultatet kunna jämföras med det vi kommit fram till i denna studie.  



7. Sammanfattning
Uppsatsen behandlar fenomenet coachning, särskilt inriktat på coachning inom 
arbetslivet. Uppsatsens syfte består i att undersöka hur coachning i arbetslivet 
fungerar, i avseende att utröna vad som påverkar interaktionen mellan coach och 
klient. För att söka besvara syftet ställdes ett antal forskningsfrågor upp, dessa 
behandlade bland annat coachens intentioner och parternas relation.

Den tidigare forskning uppsatsen bygger på består av ett flertal olika studier. Det som 
betraktas som huvudmetoden är leader-member exchange theory, vilken används för 
att studera relationen mellan en chef och en anställd samt olika personliga egenskaper 
som kan påverka en individs motivation. En annan viktig teori behandlar olika former 
av coachning och visar att en extern coach är det som uppskattas av störst del klienter. 
Något vi även kommer fram till i vår uppsats. Vidare har vi använt forskning om 
positionering, utbyte och one-on-one-coaching.

De metoder som använts i uppsatsen är semi-strukturerade intervjuer samt 
observationer av coachningspass. Detta då det är en kvalitativ studie som ämnar gå på 
djupet i en analys av en mindre population. Populationen vi genomfört 
undersökningen på består av en coach och tre klienter som arbetar på företaget Tele 
Coaching. Coachen genomförde två individuella och ett gruppcoachningspass, på 
dessa gjordes ljudinspelningar och vi genomförde samtidigt observationer. 
Intervjuerna med coachen och klienterna genomfördes före och efter 
coachningspassen. Frågor som ställdes var bland annat mål och förväntningar samt 
hur de i efterhand upplevde situationen. Materialet analyserades sedan med hjälp av 
innehållsanalys för att försöka finna information relevant för forskningsfrågor och 
syfte.  

I resultatdelen presenteras materialet uppdelat i tre olika teman, personliga egenskaper 
och uppfattningar, målsättning och utfall samt interaktion. De mest intressanta 
slutsatser vi presenterar i uppsatsen är att inom en coachningssession där coachen är 
kollega och vän till klienten, blir det en svår balansgång mellan coachens roll som 
expert och rollen som kollega. Hur coachen hanterar denna balansgång har en 
avgörande roll för coachningssessionens resultat. Vårt resultat tyder på att en för stark 
relation kan påverka coachens möjlighet att nå fram med sitt budskap till klienten. 
Detta då coachen i vissa fall håller igen med sin feedback . Ett annat problem kan vara 
att klienten inte ser coachen som en auktoritär person. För att förhindra att detta 
problem uppstår anser vi att en extern coach är att föredra. 
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Frågformulär till intervju med coach före coachningssession 

Vad är ditt mål med sessionen? Vad vill du uppnå?

Har du någon särskild struktur för sessionen? Beror denna på målet?

Har du någon relation till klienten sen innan? Hur?

Hur presenterar du dig själv för klienten?

Kommer du medvetet positionera/förhålla dig på ett visst sätt gentemot klienten?

Har du olika upplägg för de olika sessionerna? Om ja, vad beror detta på?

Extrafrågor inför gruppcoachning

Hur skiljer sig ditt upplägg gentemot den individuella coachningen?

Frågor till coach efter coachningssession



Vad tyckte du gick bra? Vad gick dåligt? Skulle du gjort något annorlunda?

Uppnåddes målet?

Hade ni en bra dialog? En bra stämning?

Hur tror du klienten uppfattade sessionen? Var han engagerad/ intresserad?

Upplever du att klienten vet vad han förväntas göra?

Upplevde du att klienten positionerade sig på ett visst sätt?

Upplevde du att klienten trodde på dig eller ifrågasatte han mycket?

Extrafrågor efter gruppcoachning

Var det någon individuell skillnad mellan de olika klienterna?

Frågeformulär till intervju med klient före coachni ngssession

Hur gammal är du?

Vilken utbildning har du?

Hur länge har du jobbat på företaget?

Vet du vad som förväntas av dig på ditt arbete?

Vad har du för inställning till coachning?

Vad hoppas du få ut av sessionen?

Vad har du för relation till coachen sen innan?

Vad är anledningen till att du blir coachad? Vems initiativ?

Hur önskar du att coachen är? Egenskaper? Beteende?

Extrafrågor inför gruppcoachning

Tror du det blir någon skillnad mot den individuella coachningen?



Frågor till klient efter coachningssession

Tyckte du det gick bra? Vad var bra/dåligt? Relevant?

Tycker du att du fick ut något av sessionen?

Hade ni en bra dialog?

Vad tyckte du var huvudbudskapet i coachningen? Röd tråd?

Var det ny information för dig? Kommer du i fortsättningen tänka extra mycket på det 
ni pratat om?

Var tiden väl investerad? Var det värt mödan? 

Hur upplevde du coachen? Kunskapsnivå?

Upplevde du att coachen positionerade sig på något speciellt sätt?

Extrafrågor efter gruppcoachning

Upplevde du någon skillnad gentemot den individuella coachningen?

Vad gav dig mest information?


