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SAMMANFATTNING 

Denna studie ämnar belysa coaching och undersöka relationen mellan coaching och 

kompetensutveckling. Syftet är att undersöka hur coaching kan hjälpa till 

kompetensutveckling i arbetslivet. Genom en kvalitativ textanalys granskas texter om arbete 

med kompetensutveckling. Intentionen med granskningen är att undersöka likheter mellan 

coaching och arbete med kompetensutveckling. Texterna valdes slumpmässigt ut med 

förutsättning att de hade en gemensam faktor, vilket i detta fall är att de representerar olika 

fackförbund. 

 Med hermeneutik som vetenskaplig ansats tolkas texterna med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln som tillvägagångssätt. Tolkningarna analyseras sedan med hjälp av teori kring 

coaching för att se eventuella likheter till arbetet med kompetensutveckling. Analysen av 

texterna visar ett resultat där likheter mellan arbete med kompetensutveckling och coaching är 

synliga. Dessa likheter utgör motiveringen till resultatet som visar att coaching kan hjälpa till 

kompetensutveckling. De olika likheterna visar också hur coaching kan hjälpa till 

kompetensutveckling i arbetslivet. En slutsats som dras är att coachingens kommunikation 

och öppna förhållningssätt skapar starka motiv till hur det kan hjälpa utveckling av 

kompetens.   

 

Nyckelord: coaching, kompetensutveckling, lärande i arbetslivet, kommunikation  
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1. INLEDNING 

Flexibilitet i arbetslivet som begrepp riktar sig i dagens samhälle inte till den anställdes behov 

av studieledighet, föräldraledighet, eller individuell arbetstid menar Richard Sennett (1999). 

Istället är det riktat till företagets krav att förändra produktionsupplägg eller lokalisering av 

anläggningar. Idag pekar riktlinjerna mot avreglering, flexibilitet och projekt. Förmågan att gå 

runt bland olika projekt lyfts fram. Enkelheten att kunna avsluta ett projekt för att snabbt sätta 

sig in i en ny miljö och kunna hantera den sociala kulturen. Denna snabba samhällsutveckling 

hotar anställningstryggheten samtidigt som den uppmuntrar till kontinuerligt lärande.  

 Tillsammans med flexibilitet är medarbetarplaner och kompetensutveckling begrepp som 

hörs allt som oftast. Begrepp som syftar till utveckling och lärande vilket gynnar såväl 

individen som företaget. Lärandet är då något som också syftar till ledaren, även ledarskapet 

kräver större bredd. Ett annat begrepp som blivit populärt i strävan efter arbetslivsutveckling 

är coach och coaching. Detta tillvägagångssätt har som mål att gynna t.ex. flexibilitet och 

kompetensutveckling då tyngdpunkten förskjuts från ledaren till den ledde. Coachens uppgift 

blir att leda med hjälp av frågor och öppen dialog. Syftet är att utveckla ett tänkande som kan 

appliceras på både befintliga och kommande problemområden (Berg 2007). Denna studie 

ämnar belysa coaching och undersöka relationen mellan coaching och kompetensutveckling.  

1.1 Disposition 

I kapitlet Inledning beskrivs forskningsområdet och anledningen till att det undersöks. Här 

presenteras också författarens relation till coaching samt undersökningens syfte och de frågor 

som avses besvaras.  

 Under kapitlet Metodologi lyfts det fram vilka tillvägagångssätt som används under 

uppsatsens gång. Syftet med detta är att underlätta för läsaren i sin bedömning huruvida 

problemet har behandlats på ett korrekt sätt samt om resultaten är trovärdiga. Kapitlet 

beskriver hur undersökningen är avgränsad och avslutas med en diskussion . 

 Kapitlet Bakgrund presenterar ett urval av tidigare forskning som gjorts inom uppsatsens 

problemområde. Även coachingens historia behandlas här för att ge läsaren en beskrivning av 

coachingens väg in i arbetslivet.  

 I kapitlet Teoretiska utgångspunkter lyfts de teoretiska begrepp fram som anses vara 

betydelsefulla för undersökningen. Detta är verktygen som senare kommer att användas vid 

granskning av texter. 
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Efterföljande kapitel Tolkning av texter undersöker, genom tolkning, urvalet texter som 

studien avser granska. Med hjälp av tolkningsguiden lyfts relevanta tolkningar fram. 

 Under kapitel Analys och Resultat framförs punkter ur texttolkningen fram för att 

kompareras med undersökningens teoretiska utgångspunkter. Sammanfattningsvis presenteras 

studiens resultat utifrån undersökningens syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

resultatet. 

 Näst sist finns kapitlet Avslutande diskussion som behandlar uppsatsen som helhet i form 

av en diskussion där författarens egna tankar får utrymme.  

 Slutligen i kapitel Framtida forskning presenteras tankar om vidare forskning som uppstått 

under studien gång. 

1.2 Val av forskningsområde 

Intresset för lärandet vid arbetsplatser eller andra ”icke-lärande” instanser ökar successivt från 

år till år. Ett utbrett antagande, menar Knud Illeris (2007), är att lärande främst sker i barn- 

och ungdomen, då skola och utbildning formar vardagen, vilket slutligen grundar 

yrkeskompetens för en livslång yrkesverksamhet. Modellen som beskrivs grundades på det 

rådande utbildningssystem vilket hade skickligheten att utbilda till yrkeskompetens som 

utvecklas under tiden som arbetsplatsen byggdes ut. Dagens modell av arbetslivet ser en aning 

annorlunda ut då arbetsfunktioner hela tiden förändras. Därför känns strävan efter att utveckla 

och uppgradera kompetens vid arbetsplatsen som aktuell och lämplig. 

I mitt arbetsliv har jag under de senaste åren kommit i kontakt med begreppet coaching, 

framförallt i form av utbildningar. Även genom media har begreppet speglats, där mycket 

kritik har framkommit mot t.ex. arbetsförmedlingens satsning för att stävja arbetslösheten 

genom att använda jobbcoacher. Kritikerna har ifrågasatt kvaliteten på denna satsning både 

gällande coacher samt tidsgränsen för coachningen som är satt till tre månader (Svt.se 2009).  

Susann Gjerde (2004) skriver i sin bok Coaching – vad-varför-hur om International 

Coaching Federation (ICF) som grundades 1996. En organisation som ämnar upprätthålla 

moraliska kvalitéer inom coachingyrket. Denna förening arbetar med att stödja och bygga upp 

bra normer inom yrket världen över. Genom utvärdering och godkännande av olika 

coachingskolors utbildningar är strävan att hålla bra kvalité hos professionella coacher. Dock 

är coach inget skyddat yrke vilket medför att vem som helst, utbildad eller inte, kan kalla sig 

coach. På grund av denna oskyddade titel blir yrket och användningen av coaching väldigt 

intressant, framförallt då begreppet syns och talas om mer och mer. Är anledningen till denna 
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ökade exponering av begreppet att coaching är ett effektivt sätt för att nå lärande och 

utveckling? Eller är det på grund av den lättåtkomliga yrkestiteln? 

Med bakgrund av detta undrar jag om coaching är ett effektivt hjälpmedel för att lära och 

utvecklas i arbetslivet.  

1.3 Syfte 

Med avsikt att granska hur lärande kan ta plats och leda till utveckling vid arbetsplatsen 

kommer texter kring kompetensutveckling att analyseras. Intentionen med analysen är att 

undersöka om det finns likheter mellan arbete med kompetensutveckling och coaching. 

Studiens syfte är att undersöka hur coaching kan hjälpa till kompetensutveckling i arbetslivet. 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: 

Hur kan coaching bidra till att öka utveckling av kompetens vid arbetsplatsen? 

Vilka likheter kan tydas mellan coaching och arbete med kompetensutveckling? 

2. BAKGRUND  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 The professional communicator´s role in leadership 

Sven Hamrefors (2008) beskriver i denna forskningsrapport en studie som fokuserar på att 

undersöka hur kommunikatörer kan bidra till effektivisering hos företag genom att medverka i 

ledarskap. Studien tar sin utgångspunkt i ett MBA
1
-liknande program som har syftet att 

bredda kunskapsbasen för personalutveckling hos kommunikatörer. Tanken med syftet är att 

öka deras möjligheter till att delta i sin organisations ledarskap. Studiens förförståelse är att 

kommunikatörer har grundläggande kunskap i hur människans kognition fungerar. Att 

människan samtidigt som hon försöker bekräfta information söker ny information. Resultatet 

av studien framhäver fyra färdigheter som är av stor betydelse för att kommunikatörer genom 

ledarskap ska kunna bidra till effektivisering. Systemdesigner, att kommunikatören är en 

deltagare i utformningen av organisatoriska processer och struktur. Medlare, fokusering på att 

skapa förståelse genom skicklighet i det sociala spelet. Coach, att agera utbildare i strävan att 

utveckla kommunikationskunskaper hos andra. Påverkare, Hamrefors beskriver denna 

                                                 
1
 MBA står för Master of Business Administration vilket är en etablerad fortsättningsutbildning för 

yrkesverksamma personer som vill utveckla sitt affärsmannaskap. 
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färdighet som den mest kontroversiella då han menar att det är kommunikatörens roll som 

manipulator. Genom kommunikation påverka andra att i en riktning som medför utveckling i 

organisation. 

2.1.2 Enhancing performance: a case study of the effects of employee coaching in 

construction practice 

Denna undersökning av Alexis Anne McGuffin och Esther Obonyo (2010) utgörs av en 

fallstudie vid ett multinationellt företag inom konstruktionsindustrin. Syftet med studien var 

att undersöka anställdas upplevelser av coaching. Företagets coachingprogram bygger på sex 

stycken events, pågående i fyra dagar, som företaget anordnar varje år. Alla som har varit 

anställda i minst två år har möjligheten att ansöka om en plats i programmet där 

deltagarantalet är 40-50 personer per tillfälle. Platserna för eventen varierar världen över och 

betalas helt och hållet av företaget. Data samlades in genom en enkät som anställda vid 

företaget fick fylla i, både deltagare och icke deltagare av eventen. Enkäten baserades på sju 

teman med avsikt att mäta: (1) den anställdes tillfredställelse, lärande och personlig 

utveckling efter programmets slut, (2) den anställdes känsla av utveckling (personlig, social, 

professionell) ur ett helhetsperspektiv, (3) programmets effektivitet för den anställdes 

produktivitet, (4) den anställdes tillfredställelse med programmet, (5) den anställdes känsla för 

att programmet ska fortsätta, (6) om programmet influerar till lojalitet gentemot företaget, (7) 

om den anställdes vetskap om möjligheten till programmet påverkar de som inte deltigit ännu. 

Resultatet visade att av de som ännu inte deltagit i programmet hade 75 % ett högt intresse för 

framtida deltagande. I samma grupp tyckte 54 % att programmet stärkte deras lojalitet till 

företaget. Bara vetskapen att coachingprogrammet existerade och att alla anställda hade 

förmånen att delta utformade resultatet till positiva känslor för ämnet. Av de som hade 

deltagit i programmet svarade 93,5 % att det hade stärkt deras lojalitet till företaget.  

2.1.3 Kompetensutveckling på tre arbetsplatser: En tillämpning av “lärväxtkonceptet” 

Rune Petersson (2006) vid Encell – National center for lifelong utgår i denna rapport från ett 

utvecklingsmaterial för kompetensutveckling kallat Lärväxt. Detta koncept bygger på att 

kompetensutveckling äger rum: på arbetsplatsen, i arbetslag, kring en uppgift, utifrån ett 

accepterat incitament, med en mentor. Undersökningen bygger på en fallstudie i vilken tre 

företag studeras. Företagen utgår från lärväxts fem grundprinciper i arbetet med 

kompetensutveckling. Syftet med studien är att undersöka huruvida Lärväxtkonceptet har 

fungerat som ett sätt att arbeta med kompetensutveckling. Undersökningen syftar även till att 

granska hur de olika komponenterna i konceptet har samspelat med varandra. Resultatet visar 
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att alla tre företag var nöjda med lärväxtkonceptet i helhet. Det har varit till stor hjälp och 

passat uppgifterna som arbetats med. Ett av företagen påpekade att konceptet verkligen 

gynnade det gemensamma lärandet men istället inte gav det individuella lärandet lika mycket. 

En av principerna i Lärväxt var att utvecklingen av kompetens skulle ske på arbetsplatsen 

vilket alla tre företagen ansågs till största del vara en fördel. Vid ett av företagen ansågs 

nackdelen vara om kompetensutvecklingen skedde under ordinarie arbetstid, då vissa 

störningsmoment från den ordinarie verksamheten kunde uppstå. Ett av företagen ansåg det 

som positivt att samlas i grupp då det skapade ett ypperligt tillfälle att lära av varandra. Att 

lärande och förändring har större genomslagskraft om det kommer nerifrån i organisationen 

var en tanke i konceptet. Detta genomfördes endast i ett av företagen, dock med ett positivt 

resultat. De tre mentorerna som verkade vid varsitt företag hämtades intern. Vid två av 

företagen tycktes mentorn vara ett utmärkt redskap för lärande och utveckling medans i det 

tredje företaget kunde ett missnöje med mentorn skönjas.  

2.1.4 Summering av tidigare forskning 

Hamrefors (2008) studie, som undersöker kommunikatörens relation till effektivisering 

genom ledarskap, får resultatet att fyra färdigheter är betydelsefulla för kommunikatören att 

bidra till effektivisering genom ledarskap. Dessa färdigheter har tillsammans stora likheter 

med coaching, framförallt då kommunikation finns med som ett centralt inslag. McGuffin och 

Obonya (2010) behandlar i sin studie upplevelser av coaching. Resultatet visar en positiv 

inställning till metoden, både för egen utveckling som utveckling gynnande företaget. Även 

de som inte kommit i kontakt med metoden i praktiken var positivt inställda, framförallt till 

framtida arbete med coaching. Peterssons (2006) undersökning visar hur 

kompetensutveckling kan äga rum. Studien som utgår från ett koncept innehållande olika 

komponenter som kan utgöra en förutsättning för att kompetensutveckling ska ta plats. 

De tre beskrivna undersökningar har i denna studie valts ut som representanter för tidigare 

forskning kring kommunikation, coaching och kompetensutveckling. Dessa tre områden ingår 

i föreliggande studies undersökningsområde vilket är anledningen till att studierna anses 

relevanta att belysas i denna undersökning.  

2.2 Coachingens historia 

2.2.1 Antikens coacher 

Redan i antikens Grekland vandrade Sokrates runt på gator och torg i samspråk med 

människor. Sokrates menade att det var hans uppgift att ”förlösa” människor från deras 
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fördomar genom att tänka kritiskt och logiskt. Det centrala i hans filosofi var att utbilda 

människor. Sokrates försökte inte tala om vad som skulle göras eller hur det skulle göras, 

istället ville han att svaren skulle komma inifrån. Genom logik och ironi förlöste han sakta 

men säkert kunskap och personens ”sanning”. Sokrates levde med övertygelsen att det finns 

en form av kommunikation som hjälper människan att hitta ”sanningen”. Om människan 

tänker tillräckligt långt tas lärdom av misstagen som görs på vägen och dessa kan också 

korrigeras i framtiden. Med hjälp av lämpliga ledtrådar når också tankeverksamheten dit 

(Svedberg & Zaar 1998). Enligt Gjerde (2004) hävdar vissa att han var vår första coach som 

genom sin förlossningskonst utövade coaching. Dock finns skrifter redan från 3000 f. Kr. som 

behandlar effektiv kommunikation. 

 Sören Kierkegaard menade att livet kan förstås baklänges men att det måste levas 

framlänges. Precis som Sokrates menade han att människan måste gå bakåt i livet och 

använda erfarenheter för att sedan leva framåt och fatta egna beslut. Fokus, enligt 

Kierkegaard, skulle vara avståndet mellan den punkt där vi idag lever och den punkt där vi 

skulle leva om vi utnyttjade möjligheterna som erbjuds. Även om Kierkegaards tankar oftare 

används i samband med rådgivning och vägledning så finns tankesättet till stor del med i 

coaching (Gjerde 2004).  

2.2.2 Coachingens väg till arbetslivet 

Begreppet coach användes ursprungligen inom transportbranschen där namnet syftade till 

vagnen som transporten utfördes med. Namnet coach härstammar från byn Kocs i Ungern där 

dessa vagnar konstruerades. Vagnarna blev populära i Europa, där de också uppkallades efter 

byn, och så småningom också i England där namnet blev coach (Berg 2007). 

 Gjerde (2004) beskriver hur begreppet coach senare började användas som ett begrepp 

inom idrotten. Uppgiften var där för coachen att ”transportera” idrottsutövare från en punkt 

till en annan. D.v.s. från en lägre till en högre prestationsnivå. Under 1970-talet började några 

idrottscoacher att använda sig av sina erfarenheter på andra arenor, t.ex. inom arbetslivet. Den 

mest kända av dem som tog coachingen från idrotten till arbetslivet är Timothy Gallwey. Han 

coachade tennis och fann under sin tid som aktiv inom tennissporten mycket av det motstånd 

som upplevs, både på och utanför banan, finns inom oss.  

I boken Coaching – för bättre resultat beskrivs Gallweys tankesätt om coaching av John 

Whitmore (2003). Enligt honom menade Gallwey att coaching kan hjälpa en spelare eller 

deltagare att eliminera eller minska antalet mentala hinder skulle en naturlig förmåga födas. 

Tekniska instruktioner från en coach skulle därför inte behövas i samma utsträckning. 
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Coaching har vissa anknytningar till psykologin och framförallt idrottspsykologin. 

Stresshantering, själförtroende och även andra mentala delar behöver hjälp att hanteras även 

utanför idrottsarenan. Det som utgör skillnaden mellan en coach i idrottslivet och en coach i 

t.ex. arbetslivet är arbetsmodellen. Idrottscoachen jobbar oftast efter en modell för önskad 

prestation medan en coach i arbetslivet inte jobbar efter någon modell alls. Utanför 

idrottsarenan finns inget facit för vilket beteende eller prestation som ska arbetas mot. Inte 

heller finns det tankar på att kopiera en prestation. Istället är strävan att öva på att behärska ett 

beteende (Gjerde 2004). 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Lärande  

3.1.1 Livslångt lärande 

Roger Säljö (2000) beskriver kommunikation som en viktig faktor till utveckling.”Vi formar 

oss själva och andra, vår etik och moral, i och genom kommunikation” (Säljö 2000, s.89).  

Det sociokulturella perspektivet där lärande inte är begränsat till vissa miljöer, interagering 

och kommunikation pågår överallt och vid dessa forum främjas lärande. Det sociokulturella 

perspektivet utgår från att lärande handlar om vad den enskilda individen och gruppen tar till 

sig och med sig från sociala sammanhang för att bruka i framtiden. Att läsa handlar t.ex. inte 

endast om att sammanföra bokstäver till ljud som formar ord och slutar i meningar. Att läsa 

handlar även om att kunna tolka innebörden i texten genom att förstå bakgrunden. Även 

information om kulturer och traditioner behövs för att förståelse för språket ska uppstå. Det är 

inte förmågan att kunna återge så stor del text som möjligt. Vikt läggs istället vid förmågan att 

kunna tolka och sätta samman texter genom att föra resonemang. Den sociokulturella 

utgångspunkten i hur vi lär fokuserar på användningen av olika resurser, för att tänka och 

genomföra pratiska ting, som är delar av kultur och omvärld. Dessa färdigheter är inte 

medfödda utan kommer från handlingsmönster uppbyggda genom historien i samhället där 

delaktighet uppstår genom interaktion. Resurser tillverkas genom kommunikation och förs 

även vidare genom samma interaktionsform. Ur sociokulturellt perspektiv går det inte att 

undvika att lära, istället handlar det om vad som lärs i olika situationer. Det finns ingen gräns 

för hur och när människan lär sig, lärandet sker hela tiden. 

I boken Lärande i arbetsliv och var dag fortsätter Elisabeth Jernström m.fl. (2004) att 

skriva om det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Vid arbetsplatsen blir ofta 
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kaffeautomaten en samlingspunkt för de flesta medarbetarna. Oavsett om det är automatkaffe, 

te eller något annat som lockar är det oftast automaten som utgör en samlingspunkt då den är 

förenlig med fika och paus. Vid denna samlingspunkt blir flödet av information och lärande 

enorm. Här möts produktionsplaneraren med kundservicemedarbetaren, inhyrda konsulter 

med personalchefen. Runt denna automat skapas ett lärocentra i avslappnad form, där likväl 

fritidsintresse som arbetsfrågor tas upp. Det är, ur produktionens synvinkel, en helt oviktig 

maskin men ur ovan beskrivna synvinkel blir den intressant och viktig. 

Innan kunskapssamhället tog sin form kunde t.ex. byggarbetaren fråga sin förman om det 

uppstod problem, förmannen kunde samtliga arbetsuppgifter utantill. Idag är det stor risk att 

förmannen inte finns kvar då tjänsten har blivit bortrationaliserad. Då processen och 

arbetsredskapen i dag är väldigt komplexa är behovet av att veta vem man ska vända sig till 

vid problem eller frågor väldigt stort. Kommunikation mellan medarbetarna blir av allra 

högsta vikt. Beskrivningen av hur viktig arbetsplatsens kaffeautomat är blir här 

återkommande. Detta visar också apparatens vikt ur produktionens synvinkel (Jernström & 

Säljö 2004). 

Illeris (2007) skriver att såväl sociala som samhälleliga sammanhang påverkar hur lärande 

uppstår. Det behöver alltså inte vara en process som pågår inom individen. Beroende på om 

lärandet sker i arbetslivet eller i vardagslivet så skiljer sig lärandet åt på grund av olika 

sammanhang. 

I kunskapssamhället, som dagens samhälle kallas, har lärande en central roll där det blivit en 

måttstock för den ekonomiska tillväxten. Framförallt har begreppet livslång lärande etablerats 

vilket innebär att större tyngd fästs vid lärandet i arbetslivet (Illeris 2007).  

Lärande definieras, enligt Illeris (2009), som en process i levande organismer vilket 

resulterar i permanent kapacitetsförändring, ej grundad på åldrande. Både den inre mentala 

och den externa sociala processen måste vara aktiva för att lärande ska ske. Att bara studera 

ett av dessa fält skulle medföra att hela lärandeområdet inte studeras. Illeris modell av lärande 

utformas av omgivningen som en elementär grund. Ovan omgivningen finns individen och 

mellan dessa två är interaktionen. Ovanpå individen finns förvärv som delas i två delar, 

innehåll och drivkrafter. Dessa två delar samspelar i en psykologisk process som pågår i allt 

lärande.  
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Innehåll           Drivkraft 

Förvärv 

Individ 

 

 

 

 

 

Omgivning 

 

Figur 4.1Bearbetning av Illeris modell (2009, s. 9). 

 

Vidare beskriver Illeris (2009) lärande i form av tre dimensioner där ovan modell utvecklas 

genom att använda de tre vinklar som skapats. Innehållsdimensionen består av vad som lärts 

och representeras framförallt av kunskap och färdighet men även av åsikt, attityd och 

värderingar. Avsikten är att skapa mening för lärandet och göra den applicerbar på livets 

utmaningar. Drivkraftsdimensionen tillhandahåller den mentala energin som behövs för att 

läroprocessen ska äga rum. Denna dimension omfattar känslor, vilja och motivation med 

funktion att skapa mental balans. Omgivningsdimensionen, som hela tiden interagerar med de 

två andra dimensionerna, skapar impulserna som sätter igång läroprocessen. Denna triangel 

beskriver det spänningsfält som utgör lärande generellt. 
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Figur 4.2 Bearbetning av Illeris modell  

(2009, s. 10). 
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Peter Jarvis (2009) menar att lärande uppstår redan innan födseln, från upplevelser i 

livmodern, tills det att vi förlorar medvetandet precis före döden. Han menar att det faktum att 

individen är en social varelse avgör människans uppfattning om lärande. Dock påpekas hur 

individen ändå består av både kropp och sinne. Alla upplevelser som människan stöter på 

börjar enligt Jarvis genom kroppslig interaktion. Detta första möte är inte av betydelse då det 

endast blir en uppfattning om något okänt. Först efter att det luktats, känts, smakats så 

förvandlas fenomenet till ord i hjärna och blir därefter meningsfullt för individen. Dock tar 

läroprocessen sin början vid mötet med det okända. Genom social interaktion med andra blir 

sedan fenomenet meningsfullt i allmänhet. Jarvis menar att detta är en process i det lärande 

som ständigt pågår, livslång lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Bearbetning av Jarvis modell (2009, s. 26). 

 

Precis som Illeris vill Jarvis (2009) med sin tankegång visa hur lärande är en kombination av 

både fysiska och psykiska processer där en inte kan skiljas från den andra. Motivationen till 

lärande menar han är individens världsupplevelse och människans utveckling. 

Yrjö Engeström (2009) beskriver lärande som en process verkande i sidled. Till skillnad 

från en mer vertikal syn på lärande, där kunskap kommer från en utsedd lärare, menar 

Engeström att lärande utvecklas genom frågor och nyfikenhet. Istället för att kunskap tar oss 

en våning högre upp breddas kunskapsregistret på tvären. Framförallt är det lärande i 

vardagen som lyfts fram dvs. ständig utveckling. 
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Figur 4.4 Bearbetning av Engeströms modell (2009, s. 70). 

 

Förutom processlärande, beskrivet i figur 4.1, som handlar om individuellt lärande så 

förekommer också begreppet kollektivt lärande. Framförallt hörs begreppet ofta i samband 

med lärande i arbetslivet kopplat till arbetarrörelsen. Utvecklingen av kollektivet i arbetslivet 

pågår i en problemtolkande process. Genom social interaktion och konversation tolkas den 

gemensamma situationen samtidigt som ett kollektivt medvetande utvecklas. Kollektivet 

fungerar som bevarande och utvecklande av detta kollektiva medvetande vilket blir 

vägledande för kollektivets ordning. För att det ska vara meningsfullt att använda begreppet 

kollektivt lärande som skiljande från begreppet socialt lärande behöver det syfta till en grupp 

människor som lär samma sak. En grupp som byggs på solidaritet eller laganda i företaget 

(Illeris 2007). 

Jernström & Säljö m.fl. (2004) pekar på att även vid informella förhållanden på 

arbetsplatser och i vardagslivet sker lärande parallellt med andra aktiviteter. Vikten av 

informellt lärande i vardagen har blivit allt större, det ses som språngbräda till kompetens. 

Lärande sker ofta från gjorda misstag, bortom undervisning och skolning i problemlösning. 

Skillnaden mellan informellt lärande i arbetet och själva arbetet är ibland svår att se. 

1. Frågor/Ifrågasättande 

2. Historisk analys 

3. Skapande av modell 

för ny lösning 

4.  Prövning av ny 

modell 

5.  Genomförande av ny 

modell 

6. Reflektion över 

läroprocessen 

7. Implementering av 

nytt lärande 



12 

 

Arbetsuppgiften är att lösa problemet, vilket också sker tillsammans med kollegor, samtidigt 

som också erfarenheter av gjorda misstag samlas vilket utgör lärande.  

Lev Vygotsky använde som utgångspunkt formeln S-X-R. S står för stimulus, med X 

menas den aktivitet eller det medel som används för att nå målet, R står då slutligen för 

resultatet av aktiviteten. Tyngdpunkten, enligt Vygotsky, skulle ligga på de psykologiska 

processer som pågår i X-fasen.  Samtidigt som de mänskliga processerna ska försöka 

förklaras bör även de högre processerna såsom medvetandet tas hänsyn till (Jerlang m.fl. 

1986/1988). Medvetande och språk utgör särdrag som visar det som skiljer människan från 

djur. T.ex. vet hunden att den ska få mat när matskålen hämtas, men den vet inte att den vet 

(Illeris 2007). De olika delarna kan svårligen förklara något på egen hand. En förståelse av 

intellektet utan inblandning av handling bli enligt Vygotsky meningslös. Aktiv handling och 

användningen av de olika redskapen är av yttersta betydelse för mänsklig utveckling. 

Människan föds in i en värld där socialitet redan existerar. Genom konfrontation och 

interaktion utvecklas språket och beteendet, det som Vygotsky menar med redskap. Den 

sociala delen av det mänskliga livet utgör förklaring till hur de psykologiska processerna 

utvecklas. När redskap börjas användas startar också den psykologiska utvecklingsprocessen 

(Jerlang m.fl. 1988).  

 Illeris (2007) menar att Vygotsky behandlar lärandet som en process där undervisande 

karaktär är ett centralt inslag t.ex. skola. Lärandet, enligt Vygotsky, är som en unik 

verksamhet, precis som lek eller arbete, genom att relatera lärande till sammanhang som 

utgörs av att någon ska lära sig något. Vygotskys tankefigur verkar bestå av ett samspel som 

utgörs av en part som är kunnig och en part som är mindre kunnig. Ett samspel mellan den 

utvecklade kulturen, i gestalt av den kunniga parten, och andra som ska ta till sig denna 

kultur. Genom detta tankesätt bortses det tillfälliga lärande som sker i vardagen. Det lärande 

som sker i arbetslivet men inte är avsiktligt. 

Enligt Vygotsky kräver lärande en aktiv elev, aktiv lärare och en aktiv miljö. Just miljön 

menar Vygotsky har en viktig roll då den är utvecklande för individens handlingar. Miljön är 

av påverkande karaktär då den är aktiv och dynamisk. Lärarens roll blir därför viktig i 

organisering av miljön (Lindqvist 1999).  

 Gunilla Lindqvist (1999) beskriver Vygotskys ide där tänkandet och språket är i nära 

relation till varandra.  De är inte samstämmiga utan relationen mellan dem är komplex. I takt 

med den sociala utvecklingen sker också utveckling i språk och tänkande. Vygotskys syn på 

lärande fokuserade till stor del på tänkande. Genom att skapa hinder för individen utmanas 



13 

 

tänkandet vilket triggar tankeprocessen att aktivera. Tankeprocessen där reflektion kommer i 

fokus medför att individen löser uppgiften med hjälp av problembaserad metod. 

3.1.2 Mediering 

Säljö (2000) menar att människans samspel med olika språkliga och fysiska hjälpmedel är 

något centralt för det sociokulturella perspektivets syn på utveckling och lärande. Dessa 

redskap används hela tiden t.ex. i form av ett papper och en penna eller en miniräknare. 

Redskapen hjälper oss att utveckla vår kompetens genom att utöka vårt minne, transportera 

oss från punkt A till punkt B. Samtidigt som dessa redskap är kulturella så finns de hela tiden 

också med i processen lärande och utveckling. Säljö understryker vikten av att inte separera 

utnyttjandet av redskap från handlandet och se det som två separata företeelser. Istället bör 

fokus ligga på samspelet däremellan eftersom utan det skulle uppgiften förmodligen inte 

lösas. Det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling är genomgående att ett 

åtskiljande mellan intellektuell och manuell verksamhet inte fungerar, samspelet däremellan 

är det centrala.  

 Vidare beskriver Säljö (2000) konstruerade redskap, något som inte ska ses vid döda ting. 

Kunskaper från människan har byggts in i t.ex. miniräknaren som vi samspelar med när vi 

agerar. Det sociokulturella perspektivets elementära antagande är att redskap, fysiska som 

intellektuella, medierar verklighet för människor. Genom att hantera omvärlden med hjälp av 

dessa olika redskap står människan inte i direkt kontakt med miljön. Genom vår kultur och 

dess tillhandahållande redskap växer vår världsbild fram vilket är betydelsen av mediering.  

I boken Lärande & kulturella redskap skriver Säljö (2005) om Vygotsky och hur han 

menade att människan använder dessa verktyg hela tiden i allt som görs. De psykologiska 

processerna ändrar struktur vid användandet av externa redskap liksom arbetsprocesser ändrar 

struktur vid användande av fysiska redskap. Processen för att räkna ut summan av två tal blir 

annorlunda om en dator används istället för huvudräkning.  

Mediering sker dock inte endast med hjälp av tekniska verktyg utan det allra viktigaste 

redskapet är språket. Även om språkliga uttryck kan uppfattas som ogripbara och mindre 

konkreta än fysiska föremål så är språket det verktyg som hjälper till att göra omvärlden 

meningsfull. Detta genom att göra omvärlden delaktig i att beskriva världen vilket resulterar i 

ett samspel med människor. Även om det går att visa likväl med gester som med ord vad som 

händer, vad Vygotsky benämner indikativ funktion, fyller språket funktionen att mer ingående 

kunna beskriva händelsen, t.ex. varför det händer.  
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Redskap för mediering 
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Figur 4.5 Bearbetning av Säljös modell (2005, s.29). 

 

Konsekvensen av att använda mediering visas enligt Vygotsky genom att världen inte upplevs 

direkt. Istället upplever människan den såsom den medieras genom redskapen som talar om 

vilken färg, form, funktion etc. ting eller verksamhet har (Säljö 2005).   

Säljö (2000) menar vidare att tänkande och föreställningar grundar sig och färgar kulturen 

och alla redskap som finns, fysiska som intellektuella.  

3.2 Utveckling i arbetslivet 

En strävan som aldrig går ur tiden är hur det, inom företag och organisationer, på bästa sätt 

skapas drivkraft för medarbetare att nå bra prestationer. Freddy Hällsten och Stefan Tengblad 

(2006) beskriver i boken Medarbetarskap i praktiken hur medarbetarskap handlar om att öka 

medarbetarens motivation till ansvar och utveckling – att effektivisera den egna 

verksamheten. Den traditionella arbetsledarrollen har mer eller mindre blivit överförd till 

medarbetarna. Strävan på chefsnivå går mer mot att leda genom coachning i form av att stötta 

och vägleda medarbetarna till egna beslut. Svårigheten för chefer som leder genom coaching 

är att vara närvarande. Att bryta det gamla mönstret med större del administrativa sysslor och 

istället medverka i medarbetarnas vardag. Göra det som behövs för att kunna utgöra det stöd 

som medarbetarna behöver för att kunna ta större ansvar och få möjligheten till utveckling. 

För att utveckla gott medarbetarskap behövs en bra organisationsdesign, inte platt och med 

glest mellan chefer. Framåtsträvande organisationer använder, enligt Lee G Bolman & 

Terrence E Deal (2005), olika tekniker för att förbättra hantering av personal. Vissa tekniker 

går ut på att förstärka banden mellan individ och organisation. Andra tekniker fokuserar på 

öka medbestämmandet och på så sätt fylla arbetet med mening. 

Hällsten & Tengblad (2006) menar att om cheferna ska kunna arbeta med coaching på ett 

effektivt sätt behövs kunskap och täta relationer med medarbetarna för att vara involverade i 
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verksamheten. Detta för att coachingen ska upplevas som ett aktivt stöd i medarbetarnas 

vardag. Alla anställda vid ett företag är medarbetare, även chefer. Därför kan en chef eller 

ledare aldrig enbart ha funktionen chef över andra, utan behöver också förhålla sig till såväl 

över- som underordnade. Dock intas ofta synen att medarbetarskap är ett komplement till 

ledarskap, att chefen leder medarbetarna. Denna syn missar både medarbetarskapet hos chefer 

och ledarskap hos icke-chefer.  

Illeris (2007) framhåller kompetens som ett begrepp innefattande allt som krävs för att 

klara av en specifik situation eller ett visst sammanhang. Begreppet hänvisar till kvalifikation, 

dock inte enbart inom ett ämnesområde utan även att kunna tillämpa färdighet. Tillämpning 

måste också kunna ske inom ramen för de krav som föreligger vissa situationer. I och med 

detta innefattar kompetens även individens bedömning och personlighet. Till skillnad mot 

kvalifikationsbegreppet som riktas mot krav på konkreta kunskaper och färdigheter ligger 

utgångspunkten på det personliga planet i kombination med bestämda sammanhang. 

Begreppet kompetens bygger på en helhet t.ex. en typ av person eller organisation med 

förkunskaper att kunna lösa en viss uppgift. 

Organisationer gynnas av att medarbetaren finner mening och trivsel med sina 

arbetsuppgifter menar Bolman & Deal (2005). Likväl organisation som individ förlorar på att 

inte finna mening med arbetet. Vid utebliven tillfredsställelse från arbetet uppstår risken att 

organisationen inte fungerar optimalt.  

Curt Anderssons (2000) definition av kompetensutveckling liknar Illeris (2007) 

beskrivning ovan. Dock tilläggs vikten av ständigt pågående kommunikation mellan 

medarbetarna, ledare som ledda. Han påpekar även organisationens viktiga roll att 

tillhandahålla ett lärande klimat som uppmuntrar till utveckling. Andersson menar att syftet 

med kompetensutveckling är att öka både individens och företagets förmågor att lösa och 

hantera företagsrelaterade problem.  

3.3 Coaching 

3.3.1 Varför coaching? 

Gjerde (2004) menar att coaching beskrivs som något spontant och enkelt men att det har en 

väldigt effektiv verkan. Lärandeformen bygger på kommunikation som verkar i en naturlig 

miljö. Redskapen som används syns inte, ändå är det ett tankesätt som bringar resultat. Ett 

mål som coaching strävar efter är att den coachade ska uppleva lyhördhet och samtidigt 

utmaning. Samtidigt som den coachade ska känna sig hörd ska även en utmanande känsla 

finnas, känslan som motiverar att nå nästa nivå. 
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Hilmar Thor Hilmarsson (2006) beskriver fördelarna med coaching som en snabbare och 

effektivare lösning att nå målet. Då coachingprocessens och dess arbetssätt innehåller kreativa 

inslag genom att söka efter lösningar blir alternativen fler att komma vidare. 

Genom coaching reparerar man inte något förstört eller något icke fungerande. Istället 

syftar det till att frigöra människors potential och ta fram de bästa ur individen. Genom att 

sammanföra individen med dennes inneboende kunskap, värderingar och mål genomförs 

detta. Då kunskapen kommer inifrån hjälper coachingförloppet processen för att frigöra 

potential. På samma gång blir utövaren ansvarig för sin målsättning vilket båda motiverar och 

underlättar för att nå målet (Gjerde 2004). 

Organisationers ständiga behov av att förändra skriver Hilmarsson (2006) om i 

Coachingtrappan – en handbok i att coacha och motivera till resultat. Samtidigt som 

medarbetarnas kompetens ska tillfredsställas medverkar de också i förändringen vilket ger 

coachingen en viktig roll. Coaching innehåller samtal som fokuserar på förändring genom att 

söka kreativa lösningar. 

3.3.2 Coaching i pedagogiken 

Gjerde (2004) skriver att inom psykologiområdet, framförallt inom gestaltterapi, betraktas 

människan själv som ansvarig för hur dennes liv utformas. Där är problemlösning, samarbete 

och förändring en del av människans tankesätt. Illeris (2007) beskriver gestaltterapin, som 

menar att människans psyke är en helhet i form av en gestalt som ej ska delas. Det centrala för 

lärande ur denna synvinkel är att utveckla insikt genom t.ex. problemlösning.  

Även inom pedagogiken finns intresse för att eleven ska vara ansvarig för sitt eget lärande. 

Med resonemanget ovan menas att coaching inte är något nytt vad gäller redskapen. Att 

effektivisera kommunikationen och söka svar har behandlats sedan långt tillbaka. Det som 

förnyas genom coaching är ramverket och sammansättningen av idéer. Gjerde (2004) menar 

att många böcker inom området coaching fokuserar på ungefär likadana punkter. Vilken bredd 

som coaching anses ha är en av punkterna som skiljer dem åt. Är det en etikett för olika sätt 

att angripa problem eller är det ett speciellt angreppssätt? Även syftet för området skiljer sig 

beroende på om det är personlig eller yrkesmässig utveckling som står i fokus.  

3.3.3 Coachingens huvudpunkter 

Coachingens första huvudpunkt bygger på tanken att den som upplever problemet besitter den 

bästa kunskapen för att lösa det. Dock finns inte alltid medvetenheten om detta. Genom att 

resonera och ställa frågor som lockar fram dolda insikter ökar medvetenheten om kunskapen 

som besitts latent (Gjerde 2004). ”Jag kan bara styra det som jag är medveten om. Det som 
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jag är omedveten om, styr mig. MEDVETENHETEN gör mig starkare”(Whitmore 2003, s. 

40). Den andra huvudpunkten som coaching bygger på är att det är mer lönsamt att fokusera 

på lösningen och möjligheterna än att lägga fokus på problemet. För att lösa ett problem 

behöver det inte finnas förståelse för problemet utan det räcker med att se vägen som når 

målet. Coachingens tredje huvudpunkt är att vi påverkas av oss själva genom så kallade 

självuppfyllande profetior. Det vi tror på påverkar också hur vi framställer det vi ser. Tanken 

med coaching är bland annat att ta vara på dessa profetior och använda dem på ett positivt sätt 

(Gjerde 2004).  

Även om huvudpunkterna är viktiga så är den viktigaste delen enligt Hilmarsson (2006) för 

att coachingen ska fungera att det finns en bra relation mellan de båda parterna. Att ha en 

fungerande kemi, tillit och ömsesidig respekt kan vara viktiga delar som hjälper att bygga upp 

en bra relation. En bra relation motiverar till en bra dialog. Även kondifidentialitet är viktigt 

för en bra relation, coachingsamtalet stannar mellan berörda parter. Ytterligare något viktigt 

för relationen är att båda parter är engagerade och strävar efter samma mål. 

 Coaching vilar på en grund av nyfikenhet där utgångspunkten är att människor är 

nyskapande och resursstarka. Människan besitter både förmågan och rätten att finna sina egna 

vägar. Nyfikenheten bringar utveckling när vi tror att människor kan och även vill veta vad de 

kan. Denna inställning gör att inget tas för givet. Det skapar en öppenhet där de 

självuppfyllande profetiorna hålls tillbaka till förmån för utövaren som får visa kunskap 

(Gjerde 2004).  

3.3.4 Kan chefen vara coach 

”En coachande ledarskapsstil och – kultur leder till att man gör ett bra jobb 250 dagar om året, 

utvecklar människor 250 dagar om året och skapar mycket självtillit ”(Whitmore 2003, s.32). 

Whitmore (2003) menar att när en chef använder coaching ställs höga krav som måste 

uppfyllas. Empati, integritet och framförallt neutralitet är punkter som läggs stor vikt vid. 

Chefen måste också hitta sin egen väg då ledarstilen skiljer sig från det traditionella 

ledarskapet. Även ansvaret blir större, för båda parter, då förberedelse och samarbetet pågår 

hela tiden. Coaching är en annorlunda kulturs ledarstil där fokus ligger på öppenhet. En 

hierarkisk uppbyggnad gynnar inte arbete med coaching. Dilemmat uppstår både för den 

coachande chefen och för medarbetaren när samma person som ska utföra coachingen även 

håller i lönekuvertet. Denna barriär behöver rivas för att båda parter ska hamna på samma 

nivå vilken är en förutsättning för coaching. Eftersom coaching handlar om att förlösa 

inneboende kunskap behöver en coach inte vara expert. För en chef är detta gynnsamt då 
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samarbetet och coachingen inte behöver gå in på ett arbetsområde där en av parterna är 

expert. Istället hamnar båda parter, precis som önskat, på samma nivå. 

4. METODOLOGI 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

4.1.1 Hermeneutik 

Gilje och Grimen (2004) förklarar hermeneutik som en metodlära gällande tolkningar av 

betydande fenomen. Genom att läsa in egenskaper och omgivningar i verkliga observationer 

används den hermeneutiska processen för att tolka. Metoden går att betrakta som en reflektion 

över hur tolkningar inom samhällsvetenskapliga projekt framkommer (Repstad 2007).  Ordet 

hermeneutik härstammar från grekiskan och betyder konsten att förklara. För 

samhällsvetenskapen är hermeneutiken väldigt aktuell och till stor nytta. Stor del av ämnens 

insamlade data består av verbala yttranden och texter. Därför är tolkningar och förståelse av 

mening en elementär grund för framförallt kvalitativ forskning. Eftersom människan har 

förmågan att beskriva och tolka sina handlingar och sin omgivning så blir hermeneutikens 

uppgift att tolka något som redan är tolkat (Gilje & Grimen 2004).  Genom sin forskning ska 

samhällsforskaren tolka en värld som redan är tolkad. Ödman (2007) menar att människan 

tolkar när hon inte förstår, tolkning är strävan efter förståelse. 

4.1.2 Hermeneutiska cirkeln 

Studien har för genomförandet av texttolkning tagit utgångspunkt i hermeneutiken. 

Tolkningsprocessen har bedrivits med den hermeneutiska cirkeln som förebild, där växelspel 

mellan del och helhet har tagit plats.  

Genom att ständigt gå från att tolka del till helhet till del etc. växer helhetsbilden av det som 

tolkas samtidigt som detaljerna också blir synligare. Kontexten och sammanhanget är ofta av 

avgörande betydelse för tolkningar (Ödman 2007). Sambandet mellan kontext, det som ska 

tolkas och förförståelse är det centrala för den hermeneutiska cirkeln. Gilje och Grimen 

(2004) menar att all forskning rör sig mellan del och helhet. 

Liksom Ödman (2007) och Gilje & Grimen (2004) menar Repstad (2007) att den 

hermeneutiska cirkeln mer ska liknas i form av en spiral. Den här typen av analysmetod 

används t.ex. vid kvalitativa intervjuer där texter behöver tolkas. Denna studie utgår från olika 

texter vilket medför ett sort tolkningsarbete. Samtidigt som texterna jämförs så ska de också 

tolkas utifrån sin kontext i ett växelspel som pendlar mellan del och helhet. 
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4.1.3 Förförståelse 

Per-Johan Ödman (2007) skriver att förförståelsen alltid finns med när tolkningen tar plats. 

Företeelser som individen tidigare mött har redan utsatts för tolkning vilket gör att vi också 

skaffat förförståelse.  Nils Gilje & Harald Grimen (2004) menar att vi aldrig möter världen 

objektivt men att en förförståelse behövs för att förståelse ska vara möjligt. Tim May (2001) 

understryker att dessa värderingar är nödvändiga att belysa för att läsaren ska förstå det 

sammanhang som forskningen ägde rum i. Även för forskaren och dennes kritiska granskning 

är medvetenhet om förförståelsen av stor vikt.  

 Min förförståelse gällande coaching grundar sig på tidigare arbetslivserfarenhet samt 

medias bild av begreppet, beskrivet under föregående rubrik. Även litteratur som använts 

under inläsning av området är en del av min förförståelse. Den litteratur och de elektroniska 

dokument som valdes att inte tas med i uppsatsen har ändå lästs och studerats. Därför har även 

dessa en plats i förförståelsen. 

 Denna förutfattade mening är dock inte endast något som byggs in i minnet, som tas fram 

när vi behöver det. Det är även en riktningsvisare i individens sökande. Utan förförståelse 

uppfattas inte problemet och inga ledtrådar finns (Ödman 2007).  

Min förförståelse är att ledarskap med ett öppet förhållningssätt och coaching, som 

karaktäriseras av öppenhet, kan vara en bidragande orsak till utveckling av kompetens. Därför 

finns också ett intresse att undersöka relationen mellan coaching och kompetensutveckling. 

4.2 Val av metod 

Metoden som valts för denna studie är av kvalitativ ansats. Ordet kvalitativ innefattar 

kvaliteter och egenskaper hos ett specifikt fenomen. Till skillnad från en kvantitativ ansats, 

där undersökningen oftast mynnar ut i ett material baserat på siffror, är det i en kvalitativ 

undersökning texter som står i centrum. Kvalitativ metod används för att insamla material 

som går på djupet istället för bredden (Repstad 2007). Knut Halvorsen (1992) förklarar 

skillnaden mellan de två ansatserna med att kvantitativ är data som kan mätas, alltså uttryckas 

i siffror och tal. Kvalitativ är data som berättar mer djupgående om ett fenomen, en egenskap 

eller vad som är typiskt. 

Ambitionen med denna studie är att belysa coaching för att studera hur metoden kan hjälpa 

att bidra till utveckling av kompetens i arbetslivet. Eftersom intentionen är att genom 

fördjupning belysa ämnet och dess hjälp till utveckling är konstaterande och generaliserande 

resultat inget som eftersträvas. Forskningsobjektet för undersökningen utgörs av texter vilket 

är ett omfattande område. Tillvägagångssättet blir därför att selektera ut relevanta texter som 
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forskningsobjekt. Tillsammans med syftet utgör detta resonemang grunden till att studien 

antar en kvalitativ ansats. 

Alan Bryman (2002) beskriver kvalitativ forskning som en inriktning där både skriftliga 

och verbala analyser används. Därför menar han att det kvalitativa fältet utgör en större grad 

av variation än kvantitativ forskning, vilket förenklat beskrivet utgörs av skriftlig data från ett 

stort urval.  

4.2.1 Forskning om texter  

Textanalys som denna undersökning utgörs av är en av de metoder som används vid kvalitativ 

forskning. Som framgår av namnet är det texter och litteratur som arbetsmaterialet baseras på 

(Repstad 2007).  Tim May (2001) beskriver textforskning som en undersökningsform som 

ofta kommer i skymundan. En anledning till det menar han är att oftast används texter i 

kombination med andra metoder t.ex. observationer eller vid historisk forskning. Om metoden 

beskrivs som textforskning genom att man använder texter i sin forskning kan kategorin bli 

diffus. För att beskriva denna typ av forskningsmetod krävs det en redovisning för hur 

texterna användas. Texterna som används i denna studie utgör forskningsobjekt vilka 

granskas med hjälp av texter i ämnet coaching. 

 Utgångspunkten vid användande av texter är inte att se de som en oberoende skildring av 

verkligheten. Istället ligger individens kulturella förståelse till grund för hur texterna 

uppfattas. Det är inte bara texternas innehåll som är av intresse vid denna typ av forskning, 

även det som utelämnas kan finnas intressant (May 2001). 

4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Granskning av text och litteratur 

Första steget i forskningsprocessen är att gå igenom litteratur och läsa in sig på 

forskningsämnet. Granskningsmomentet hjälper till att upplysa om bakgrund och befintligt 

vetande inom det givna forsningsområdet (Backman 2008).  Vid sökning av litteratur och 

texter är det viktigaste momentet att hålla sig kritisk vid urvalet menar Judith Bell (2006). 

Vald litteratur och texter ska användas för att ge läsaren en bild av ämnets aktuella nivå. Detta 

medför att alla författares antaganden och utgångspunkter måste ifrågasättas, samtidigt som 

jämförelser mellan de olika författarnas ståndpunkter och åsikter måste utföras. Litteraturen 

som granskas kan inte ses som neutrala artefakter där verkligheten skildras. Istället bör de ses 

som övertalningsförsök utifrån författarens kulturella kontext menar May (2001).  Han 

understryker att intresset för litteraturen inte nödvändigtvis behöver bero på dess innehåll, 
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utan det intressanta kan ibland vara hos dess utelämnande delar.  För May bör frågan huruvida 

litteraturen är trovärdig eller inte ställas, vilket en jämförelse författare emellan kan svara på. 

Även ensidighet bör kontrolleras när litteraturen granskas, är innehållet representativa för 

ämnet? På samma gång kan också en genomgång av hur likhet mellan litteraturen förhåller 

sig. I vissa studier kan litteratur lika varandra eftersökas medan i andra undersökningar 

eftersträvas olik litteratur, beroende på forskningens syfte. 

4.3.2 Insamling av text och litteratur  

Insamling av texter och litteratur har inneburit att genom sökningar via internet har viss 

information funnits vilken i sin tur har gett tips om ytterligare användbart material. 

Internetsidan www.uppsatser.se samt sökkatalogen Diva har använts för att orientera i tidigare 

skapad forskning inom denna studies forskningsområde. Även Google har använts som 

sökmotor. Förutom sökningar via internet har sökkatalogen vid Örebro universitetsbibliotek 

använts för att söka relevant material. Sökord som använts är: coaching, coach, ledarskap, 

lärande, kompetensutveckling, pedagogik i arbetslivet, vuxenpedagogik. Materialets relevans 

för studien har bedömts utifrån en tolkningsguide (se bilaga1) som används vid tolkning av de 

utvalda texterna. Urvalet av texterna som utgör underlaget för analysen är grundas på ett 

bekvämlighetsurval. Sökmotorn Google användes i kombination med sökordet 

kompetensutveckling. Texterna valdes sedan ut slumpmässigt utifrån att de hade en 

gemensam faktor. I detta fall representaterar de olika fackförbund.  

4.3.3 Texttolkning & analys  

Genom tolkningen av urvalet texter som studien avser granska lyfts relevanta tolkningar fram.  

Tolkningen utförs med hjälp av en tolkningsguide (se bilaga 1). Denna guide är utformad av 

författaren och har tagit utgångspunkt i forskning om coaching. Centrala begrepp har valts ut 

som representativa för ämnet med syfte att konkretisera vad som eftersöks i tolkningarna. 

Tolkningarna används senare för analys där de kompareras med undersökningens teoretiska 

utgångspunkter. Dessa utgångspunkter har tillsammans med tolkningsguiden varit grund för 

kategorierna klimat & kommunikations och tillvägagångssätt som utgör analysen. 

4.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till elementär coaching, som ämnet beskrivs i teoretiska utgångspunkter, 

och kommer därför inte gå in på olika inriktningar inom coaching.  

http://www.uppsatser.se/
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4.5 Etiska reflektioner 

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets text Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har studiens etiska åtaganden granskats. Texten beskriver hur 

nödvändig och viktig forskning det är att forskning utövas, att den inriktas sig på relevanta 

problem samt att den håller hög standard. Detta är ett krav till samhällets medlemmar och 

kallas just forskningskravet. Innebörden i kravet är att kunskaper ska utvecklas och förbättras 

likväl som metoder. Samtidigt som detta krav på att forskning ska bedrivas är det också ett 

krav att samhällsmedborgarnas integritet ska skyddas. Inför varje studie måste dessa båda 

krav vägas mot varandra i form av tillskott av kunskap mot risken för negativa konsekvenser.  

 Då denna studie baseras på tryckta texter och elektroniska dokument har inte så många 

etiska frågor behövts bearbetas. All data som används är offentlig och är därför tillgänglig 

utan tillstånd.  

4.6 Metoddiskussion 

Inom samhällsvetenskapen fyller hermeneutiken en stor funktion eftersom stor del av data 

som används utgörs av muntliga yttranden och texter (Gilje & Grimen 2004). Då denna studie 

använder textanalys som tillvägagångssätt så bedöms hermeneutiken som lämplig 

vetenskaplig ansats. Svårigheten är att få den vetenskapliga ansatsen att genomsyra hela 

studien. I denna studie har hermeneutiken främst fokuserat på tolkningen av texterna, 

samtidigt utgörs allt material i studien av litteratur och texter vilka också tolkas.  

Enligt May (2001) är textforskning en metod som ofta hamnar i skymundan om det inte 

handlar om historisk forskning. Till föreliggande studie motiveras valet att granska texter med 

avsikten att studera material som representerar några gruppers normer. Intervjuer är också ett 

alternativ som skulle kunnat ha använts, dock bedöms denna insamlingsmetod bättre lämpad 

till efterföljande forskning. Intervjuer hade valts om studiens syfte hade varit utformat för att 

undersöka individers syn på förhållandet mellan coaching och kompetensutveckling. Då hade 

tillvägagångssättet gynnat undersökningen genom att få tillgång till individers tankar.  

Insamling av litteratur och texter har gjorts efter att stor mängd kritiskt studerats, vilket 

Bell (2006) beskriver som ett viktigt moment. Urvalet har sedan gjorts utifrån bedömning av 

materialets relevans för studien. Relevansen bedömdes utifrån anknytning till 

tolkningsguidens teman coaching, lärande och kompetensutveckling. Även om stor mängd 

tryckt material har granskats har mängden varit begränsad till Örebro universitetsbiblioteks 

utbud. Det elektroniska material som kritiskt studerats har varit mindre begränsat dock har 

mer relevant material funnits som tryckt. Trots att materialet som använts i denna studie anses 
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vara relevant och representativt finns risken att resultatet blivit annorlunda om 

undersökningen tagit utgångspunkt från annan litteratur. Även förförståelsen påverkar vad 

som anses relevant för studien vilket också är en påverkande faktor till resultatet. 

Vetenskapsrådet menar att kontroversiella tolkningar bör tas i beaktning vid tolkningar. 

Tolkningarna i denna studie bedöms inte vara kontroversiella, samtidigt utgörs texterna som 

tolkas av dokument som publicerade för allmänheten.  

Enligt Bryman (2002) nämns oftast begreppen reliabilitet och validitet i samband med 

kvantitativ forskning där fokus ligger på siffror och statistik. Reliabilitet kan förklaras som ett 

mått på undersökningens stabilitet. Om studien skulle generera i ett liknande resultat under 

genomförande på samma sätt vid ett annat tillfälle. Eftersom denna studie är av kvalitativ 

ansats som inte har för avsikt att producera generaliserbart material kommer inte någon 

redogörelse av studiens reliabilitet att göras.  

Kvale (1997) beskriver validitet som ett mått på huruvida undersökningen mäter det som 

avses mätas. I föreliggande studie analyseras, med hjälp av en tolkningsguide (se bilaga 1), 

valda texter. Tolkningsguiden utgår från begreppen coaching, lärande och utveckling av 

kompetens vilkas relation studien syftar till att undersöka. Med tanke på hur tolkningsguiden 

är utformad kan validiteten anses hög, dock utgörs denna bedömning av tolkningar. 

Tolkningsguiden samt tolkningarna är gjorda av författaren vilket kan tänkas sänka 

validiteten. Hade fler tolkningar genomförts av fler personer hade validiteten kunnat stärkas. 

Därför blir även denna fråga svårbedömd, framförallt eftersom dessa mått bör baseras på 

mätningar.  

5. TOLKNING AV TEXTER 

5.1 Texter som tolkas 

Texterna som tolkas är hämtade från tre olika fackförbund: Unionen (2008a, 2008b), LO 

(2008) och Saco. Unionens riktlinjer för kompetensutveckling och Kompetensutveckling – så 

blir det verklighet i företagen! är båda två texter från Unionen. Kompetensskapande processer 

är Saco:s bidrag av text kring området kompetensutveckling och Kompetensutveckling och 

lärande i arbetslivet representerar LO. Utformningen av texterna är som riktlinjer för hur 

arbete med kompetensutveckling kan bedrivas.  
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5.1.1 En politik för kompetens – Unionens riktlinjer för kompetensutveckling 

Medarbetaren behöver under hela yrkeslivet utveckla sin kompetens. Uppdaterad kompetens 

medför större flexibilitet, t.ex. vid byte av arbetsuppgifter. För att denna utveckling ska vara 

möjlig behövs rätt utbud av utvecklingsmöjligheter.  Den utveckling av kompetens som 

arbetsgivaren efterfrågar är också arbetsgivaren ansvarig för. Denna uppdelning av ansvar 

skapar också en trygghet för arbetstagaren. Kontinuerlig kompetensutveckling är att föredra 

vilket minskar risken för både arbetslöshet som ineffektivitet. Istället ökar detta effektiviteten 

vilket bidrar till lönsamhet. Vikten av arbetsgivarens medvetenhet om kompetensutvecklings 

betydelse påpekas. Det blir en förutsättning för att skapa system som hjälper vid snabba 

förändringar. Samtidigt som det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda kompetensutveckling är 

det arbetstagarens ansvar att ta tillvara på dessa möjligheter. Både för sin egen utveckling av 

yrkeskompetens samt även för hur denna kompetens ändras över tiden, vilket ligger i både 

arbetstagens och arbetsgivarens intresse.  

 Även om lärandet vid arbetsplatsen är av stor betydelse för kompetensutveckling bör 

arbetsgivaren ändå hålla möjligheten öppen för samarbete med näraliggande 

högskolor/universitet. Vikten av att högskolor/universitet måste skapa en större drivkraft att ta 

emot yrkesverksamma understryks. Genom att låta fler få möjlighet att utveckla sin 

kompetens kommer efterfrågan att öka. Om yrkeskompetensen beskrivs och synliggörs kan 

det bidra till större efterfrågan. Värdering av kunskap skapar en tydligare bild av vilken 

kompetens som individen besitter därmed skapas också en tydligare väg till relevant 

vidareutveckling. 

Vid byte av arbetsplats sker ofta en utveckling av kompetens vilket gör att byte av 

arbetsplats därför bör bli mer attraktivt. Kunskapen utvecklas och cirkulerar på så vis mellan 

människor över hela arbetsmarknaden. 

 Avtal om kompetensutveckling bör finnas för att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

för utveckling av kompetens. Arbetsgivaren har också ett ansvar i rekryteringar och processer 

för produktionen som måste utvecklas i takt med arbetsuppgifternas förändring. 

5.1.2 Kompetensutveckling – så blir det verklighet i företagen!  

Kompetensutveckling definieras som planerade insatser med syfte att utveckla en 

medarbetares kompetens. Ansvaret för detta delas av alla aktörer i ett företag, likväl chefer 

som medarbetare. En engagerad medarbetare där utveckling står i fokus bidrar till att stärka 

företagets utvecklingskraft. Förutsättningar för möjlighet till en bra kompetensutveckling blir 

företagets ansvar. Sådan utveckling skapar både starka medarbetare som starka företag. En 
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anställning är en stor investering som förtjänar att tas vara på och underhållas. Kompetens är 

en färskvara vilket medför att utveckling alltid är aktuell. Arbetsplatser bör låta 

kompetensutveckling vara en del av allas arbete vilket ökar företagens konkurrenskraft. I 

annat fall kan medarbetare bli motståndare till förändring vilket gör att arbetsmarknaden får 

mindre konkurrenskraft. Arbetsgivare och arbetstagare behöver ha en dialog om vad 

kompetensutveckling innebär för att kunna individanpassa den. När det finns fler vägar till 

målet ökar möjligheten för att varje individ att hitta ett sätt som passar. Därmed minskas 

risken för att utvecklingen uteblir.  

 Utveckling av kompetens är ett brett område som inte bara innefattar kurser och regelrätta 

utbildningar, kompetens har även stor möjlighet att utvecklas via arbetsuppgifter och sociala 

kontakter. Denna utveckling är en långsiktig process som företag behöver satsa på genom 

kontinuerlig kompetensutveckling. Utveckling av medarbetarens kompetens gynnar företagets 

samlade kompetens som varje individ bidrar till. Kartläggning av varje individs kompetens 

bör göras för att skapa mål. På samma sätt som rekrytering är ett sätt att utveckla kompetens 

är inhyrning av konsulter. Dock understryks att utveckling av de redan anställda ska 

prioriteras vid kompetensutveckling. Den nyförvärvade kompetensen ska användas och utgör 

då en faktor till vidare utveckling. Såväl informellt lärande som planerade utbildningsinsatser 

bör finnas för att öka chansen till utveckling. En arbetsplats där det finns självklara 

mötesplatser att samtala vid gynnar utbyte av kunskap. Ett företagsklimat där utrymme att 

pröva nyförvärvad kunskap finns och där kompetens efterfrågas ska vara strävan. En 

tillåtande miljö där viljan att bli bättre och nyfikenhet att pröva nya vägar uppfattas som 

positivt gör att medarbetaren vill utvecklas. I ett sådant klimat kan man inspireras av varandra 

och dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Denna positiva miljö kan också minska 

risken för att medarbetare inte vill dela med sig av kunskap i tron att förlora sin unika 

position. Även risken för att förlora viktig kompetens vid avslutning av tjänst då den anställde 

byter arbetsplats minskas. Den största orsaken till ett positivt klimat är dock för att öka 

möjligheten till att fler får chans att utveckla kompetens. 

5.1.3 Kompetensskapande processer 

Vid företag finns individer vars roll utöver sin ordinarie tjänst är att vara förändringsledare. 

Kärnan i deras kompetens handlar om mentorskap, omvandlingslegitimitet och tillgången till 

nätverk. Då alla inte besitter denna kompetens blir den väldigt värdefull för företaget då dessa 

personer till viss del utgör företagets kompetensutveckling. Denna kompetensmix gör att 

företaget behöver ett klimat där öppenhet regerar för att kunna uppnå att utveckling av 
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kompetens. Organisationer bör utformas på ett sätt så att individerna som har dessa roller inte 

får makten att stjälpa vid en avslutning av tjänst. Risken blir då inte lika stor att 

kompetensluckor uppstår som för en organisation med tidigare beskriven utformning. Viktigt 

för organisationer är att ta tillvara på och utnyttja medarbetarens hela kompetens och 

arbetsgruppens samlade kompetens. Detta gynnar både individ som företag då kompetens 

både används och ges chansen att utvecklas. 

 Vissa företag väljer att genom nyrekrytering förnya och utveckla kompetens och har även 

denna modell som sitt främsta medel för kompetensförsörjning. Denna 

organisationsutformning satsar lite på kompetensutveckling för redan anställda. Beskriven 

form är inte att föredra utan kompetensutveckling måste fördelas på alla anställda. Samtidigt 

som utbildningar behövs så behöver dessa varvas med praktik för att få ut det maximala i 

utvecklingsprocessen. Den tysta kunskapen är värdefull men med en teoretisk grund blir den 

ännu mer värdefull. För att få till en bra kompetensutveckling behövs kompetensanalyser och 

individuella utvecklingsplaner.  

5.1.4 Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet 

Personalutbildning är en del av det stora begreppet kompetensutveckling och därför ska dessa 

begrepp inte liknas med varandra. Då begreppet kompetensutveckling innefattar många olika 

områden måste individerna få möjlighet att ta del av alla olika former oavsett om det är 

studiebesök, att lära i det dagliga arbetet eller att åka på kurs. Personalutbildning understryks 

som en viktig del av kompetensutvecklingen samtidigt som det inte är något som lärs i 

förbifarten. Det är därför viktigt att tid läggs på att utveckla kompetens och framförallt på 

sådan som kan användas på lång sikt. Arbetet ska inte begränsas till den kompetens som 

behövs idag utan målet måste vara att skaffa kompetens även för det som kommer att skapas i 

framtiden. Följs denna beskrivning blir arbetet utvecklande och kompetensutvecklingen får 

utrymme och andrum.  

 En fungerande grupp är viktig då den fungerar som bas för lärande och arbete med 

förändring. I gruppen byts idéer och diskussioner där nya tankar väcks tar plats. Andra 

funktioner som gruppen fyller är att stödja, utgöra en trygghet och erbjuda social samvaro. 

Kortutbildade individer har en hög tröskel att ta sig över, gruppen kan där ha en hjälpande roll 

i form av stöd. Handledare fyller en bra funktion som t.ex. lärare eller processmotor men är 

inte alltid nödvändig. Att använda gruppen för lärande och utvecklande av kompetens 

uppmuntras dock förespråkas gruppen i kombination med andra formar för bästa resultat.  
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Utbildning i form av kurs ses som ett komplement arbete i grupp vid arbetsplatsen. 

Kursformen kan aldrig ensam bära det som krävs eftersom den inte är flexibel och kräver ett 

större antal deltagare för att vara effektiv. Risken att den blir för koncentrerad finns också, 

framförallt med förutsättning att deltagarna har samma förkunskaper, vilket inte ger så stort 

utrymme för reflektion och eftertanke. Gruppens arbete utgör, till skillnad från kursen, större 

utrymme för flexibilitet på grund av att tankeverksamheten får fritt spelrum. 

6. ANALYS & RESULTAT 

Klimat & kommunikation 

Vissa medarbetare får rollen som förändringsledare p.g.a. olika omständigheter. De kan 

utgöras av mentorskap, omvandlingslegitimitet eller tillgång till sociala nätverk. Dessa 

nyckelroller blir väldigt värdefulla för organisationen och en eventuell förlust lämnar ett stort 

tomrum och skapa kompetensluckor (Unionen 2008a, Unionen 2008b, Saco U.å., LO 2008). 

Coaching som beskrivs spontant och enkelt kan samtidigt ha en väldigt effektiv verkan. 

Genom kommunikation frigörs människans potential för att nå kreativa lösningar (Gjerde 

(2004). 

Nyrekrytering och inhyrning av personal är ett sätt att utveckla kompetens, dock är det inte 

att föredra. Kompetensutveckling ska fördelas på alla i företaget framförallt de redan 

anställda. Genom att byta arbetsplats öppnas möjligheten till utveckling av kompetens då 

kunskap på så sätt cirkulerar. Liksom kompetens utvecklas vid byte av arbetsplats sker samma 

sak vid byte av arbetsuppgifter (Unionen 2008a, Unionen 2008b, Saco U.å., LO 2008). 

Coaching som lärandeform grundar sig på dialogen som ska äga rum i strävan efter 

problemlösning (Gjerde 2004). 

 Ett klimat där nyförvärvad kunskap prövas och kompetens efterfrågas är strävan. Miljön 

ska spegla positivitet och vara tillåtande till utveckling. Detta inspirerar till att dela 

erfarenheter och kunskaper (Unionen 2008a, Unionen 2008b, Saco U.å., LO 2008).  

Nyfikenheten skapar i sin tur utveckling genom att individen tror att människan kan och 

vill därför veta vad hon kan. Denna öppenhet som skapas medför att nyfikenheten övervinner 

de förutfattade meningarna (Gjerde 2004).  

De tolkade texterna menar att lärandet vid arbetsplatsen är av stor vikt för utveckling av 

kompetens, trots det ses samarbete med högskola/universitet som ett starkt komplement när 

det gäller utbildning. Som student hänvisar jag till min egen erfarenhet från 

Högskola/universitet som eftersträvar att utveckla ett kritiskt tänkande hos elever. 
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Seminarieformen som används vid viss undervisning problematiserar frågor och genom öppen 

kommunikation söks sedan förståelse. 

Likväl som individens kompetens ska utnyttjas så ska även gruppens samlade kompetens 

användas av organisationen. En fungerande grupp kan utgöra bas för lärande genom att idéer 

byts och nya tankar väcks. Enligt Hilmarsson (2006) är coachingens viktigaste del för att 

fungera en bra relation mellan parterna. Finns en fungerande kemi, tillit och ömsesidig respekt 

motiveras dialogen.  

Tillvägagångssätt  

Enligt de tolkade texterna ger utveckling av kompetens ökad flexibiliteten hos individen 

vilket även gynnar arbetsgivare och organisation. För att ha möjlighet till utveckling behövs 

rätt utbud vilket kräver planering, framförallt från arbetsgivaren som är ansvarig för att 

möjlighet till kompetensutveckling ges. Uppdelningen av ansvar inger en trygghet för 

arbetstagare.  Samtidigt är alla medarbetare ansvariga, det finns även en skyldighet att utnyttja 

de möjligheter som ges. Utbudet bör bestå av olika former som varje individ kan välja mellan. 

Gjerde (2004) beskriver coaching som en lärandeform byggande på kommunikation i en 

naturlig miljö vilket kan hjälpa att individanpassa tillvägagångssätt. 

Fackförbundens texter pekar på att utveckling av kompetens ska stå i fokus då det skapar 

starka medarbetare som i sin tur utgör ett starkt företag. Kompetens är en färskvara och 

behöver därför kontinuerlig utveckling, utvecklingen bör därför syfta till kompetens för 

framtida bruk. Hilmarsson (2006) menar att samtidigt som kompetensen hos medarbetare ska 

tillfredställas i form av utveckling medverkar medarbetaren i förändringen vilket ger 

coachingen en stor roll. Att genomföra samtal som fokuserar på förändring genom att söka 

kreativa lösningar blir det centrala inslaget i coachningen.     

En anställning förtjänar att tas vara på vilket är ytterligare en anledning till att tid måste 

läggas på utveckling av kompetens. Det minskar risken för ineffektivitet genom att öka 

effektiviteten vilket i sin tur höjer lönsamheten. Kompetensutveckling bör därför vara en del 

av allas arbete. Större medvetenhet skapar större efterfrågan (Unionen 2008a, Unionen 2008b, 

Saco U.å., LO 2008). 

 Eftersom lärande sker olika bör kompetensutveckling individanpassas för att nå maximalt 

resultat. Desto fler alternativ som erbjuds desto större chans att alla individer kan nå 

utveckling (Unionen 2008a, Unionen 2008b, Saco U.å., LO 2008). Tanken med coaching, 

menar Gjerde (2004) är att den som upplever problemet har störst chans att bli 

problemlösaren. Medvetenheten om detta måste dock uppmärksammas vilket görs genom att 
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resonera och ställa frågor. På detta sätt blir målet att locka fram dolda insikter som ökar 

medvetenheten om kunskapen som finns gömd inom individen.  

Kurser i kombination med arbete är ett sätt som kan användas, samtidigt som lärandet vid 

arbetsplatsen, genom social interaktion, hjälper utvecklingen. Arbetsplatsens självklara 

mötesplatser kan utgöra ett av elementen i lärandeprocessen (Unionen 2008a, Unionen 2008b, 

Saco U.å., LO 2008). Grunden för coaching bygger på nyfikenhet med utgångspunkten att 

människor är innovativa. Både förmågan och rätten att hitta egna vägar innehar individen.    

Resultat  

Analysen av texterna visar ett resultat där likheter mellan arbete med kompetensutveckling 

och coaching är synliga. Utveckling av kompetens ses som ett sätt att öka flexibiliteten vilket 

också coaching har som mål att resulterar i. Coaching ämnar till att hjälpa utvecklande av 

tankeverksamheten vilket ger ökad flexibilitet. Även om det blir arbetsgivarens uppgift att 

erbjuda möjligheter till att utveckla kompetens så har medarbetare skyldigheten att ta tillvara 

på dessa erbjudanden. Den parallell som här dras till coaching är att den coachade hela tiden 

blir erbjuden hjälp till utveckling och ansvaret blir att ta tillvara på detta genom att utveckla 

sitt tänkande.  

 Eftersom coaching bygger på kommunikation blir tillvägagångssättet olika från person till 

person. Därför blir utbudet enormt beroende på både coach och coachad. Eftersom analysen 

visar efterfrågan av både stort utbud och individanpassning av metoder så blir det även här en 

koppling mellan coaching och kompetensutveckling.  

I texterna framkommer att vissa medarbetare som besitter stor erfarenhet och kompetens är 

värdefulla för företaget både som arbetskraft och i utvecklingen av kompetens. En förlust av 

personer med denna roll blir förstås kännbar. Detta understryker vikten av bra kommunikation 

vid arbetsplatsen, som ett sätt att sprida kompetens. Dock är specialkompetens värdefull vilket 

försätter personer med denna kompetens i ett bra läge som vill fortsättas att inneha. Skulle 

individer med denna kompetens agera coach skulle specialkompetensen fortfarande besittas 

samtidigt som andra medarbetare hjälps att utveckla ny kompetens.  

 Även om utbildning i form av t.ex. kurser ses som en väg till lärande och 

kompetensutveckling så uppmuntrar texterna till lärande i samband med social interaktion. 

Återigen beskrivs vikten av kommunikation och dess användbarhet för att nå utveckling och 

återigen kan likheten med coaching påpekas. Dock visar texterna att samarbete med 

högskola/universitet eftersträvas. Rekrytering och inhyrning av personal lyfts fram som ett 

sätt att skapa ny kompetens. Detta fenomen får representera nytänkande och utveckling, något 
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som även coaching kan frambringa genom öppen kommunikation och frågeställande. Även 

byte av arbetsuppgifter, vilket även liknas med att byta arbetsplats, utvecklar kompetens.       

Kompetens bör fokuseras i organisationer vilket stödjer coachingens roll i utveckling av 

kompetens då strävan i coaching är att öka och utveckla tankeverksamheten. Blir detta 

förhållningssätt en del av vardagen så sker utveckling hela tiden. Eftersom texterna beskriver 

kompetens som en färskvara så behöver den utvecklas kontinuerligt vilket gör coaching till en 

lämplig metod, förutsatt att den blir en del av vardagen. 

De olika texterna beskriver klimatet som ska råda vid arbetsplatsen, där utveckling ska 

eftersträvas i samband att kompetens efterfrågas. Detta klimat uppmuntrar till att dela 

erfarenheter i strävan efter att utveckla kompetens.  Ett öppet klimat bidrar till 

kommunikation vilket i sin tur kan medverka till samspel i grupp. En samspelande grupp 

beskrivs som en grund där lärande kan ta plats genom byte av idéer och tankar.  

6.1 Resultatdiskussion  

Liknelserna mellan coaching och arbetet med kompetensutveckling som beskrivs i de tolkade 

texterna är många. Trots att det är tolkningar så är liknelserna motiverade för att göra 

resultatet trovärdigt. Texterna tolkades till en början var för sig för att sedan analyseras 

tillsammans. Anledning till detta var att undersökningen inte syftar till att utföra någon 

jämförelse dessemellan. Resultatet är därför baserat på texternas samlade likheter, dock 

framkom inga speciella olikheter texterna emellan vilket undersökningen inte heller hade som 

syfte att belysa. Om olikheterna varit fler än likheterna hade detta ändå behövts belysas då det 

påverkar resultatet. 

Studiens syfte att undersöka hur coaching kan hjälpa till kompetensutveckling i arbetslivet 

anses vara besvarat. Genom att i analysen lyfta fram likheter mellan coaching och arbete med 

kompetensutveckling var ambitionen att visa hur coaching kan vara till hjälp vid 

kompetensutveckling. Denna belysning av likheter hjälper också att besvara 

forskningsfrågorna som var avsedda att hjälpa undersökningen att nå syftet. Resultatet kunde 

ha varit både starkare som svagare dvs. kopplingarna mellan coaching och arbete med 

kompetensutveckling kunde varit mer eller mindra. Dock bedöms befintliga motiveringar som 

tillräckliga för att anse att syftet är nått. 

 Analyseringen av de olika texterna visar vikten av kommunikation för att lärande ska ta 

plats. Det elementära i coaching är kommunikation som används för att resonera och utveckla 

tankar. Denna analysering besvarar den första forskningsfrågan och stärks därefter genom att 

den andra frågan, vilka likheter som kan tydas mellan coaching och arbete med 



31 

 

kompetensutveckling, besvaras.  Utöver likheten att bra kommunikation eftersträvas finns 

också positivitet och öppenhet med som överensstämmande punkter. Inhyrning av personal 

och nyrekrytering anses öka utvecklingen av kompetens, detta får representera nytänkande. 

Coachingen riktar sig till att söka kunskap inifrån vilket blir nytänkande hos den enskilde och 

därifrån dras parallellen med nyrekrytering och inhyrning av personal. 

En tolkning som gjordes var att samarbete med högskola/universitet eftersträvas.  Även om 

studier vid dessa institutioner bedrivs under reglerade former så uppmuntrar dessa instanser 

till viss öppenhet, till skillnad från äldre traditionell undervisning där kunskap ska överföras 

från läraren. Seminarium som undervisningsform förekommer också vid 

högskola/universitetsstudier vilket kan förklaras som en öppen undervisningsform som bygger 

på kommunikation. Det intressanta med denna tolkning är hur denna undervisningsform 

liknas med coachingens öppna förhållningssätt.  

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Slutsatsen som dras av denna studie är att coaching kan hjälpa till kompetensutveckling. 

Resultatet är inte förvånande då förförståelsen var att coaching skulle kunna vara en 

bidragande orsak till utveckling av kompetens. Hade förförståelsen varit annorlunda hade 

resultatet möjligtvis också blivit annorlunda. Tolkningarna och liknelserna som har gjorts är 

inte speciellt kontroversiella eller starka åt något håll. Däremot kanske de skulle ha uppfattats 

mer eller mindre lika eller starka om t.ex. forskningsgruppen varit större. Precis som svaren 

från en intervju kan påverkas av intervjuaren så påverkas tolkningarna i denna studie av t.ex. 

förförståelse. Därför har motiveringar och förklaringar varit betydelsefulla för resultatets 

trovärdighet.  

I inledningen nämns hur vissa coacher har fått kritik för att arbetet med coaching 

tidsbestäms, till väldigt kort tid dessutom. Precis som coaching så liknas även 

kompetensutveckling vid en längre process som kontinuerligt behöver arbetas med för att nå 

bästa resultat. Inledningsvis lyfts även begreppet flexibilitet fram vilket beskrivs som vanligt 

förekommande i dagens arbetsliv. Flexibilitet innefattar kompetensutveckling vilket behövs 

för att nå förmågan att kunna anpassa sig till snabba förändringar. Coachingens sätt att arbeta 

bedöms passa in i det i det flexibla arbetslivet. Tillvägagångssättet bygger på kommunikation 

vilket medför att arbetet kan bedrivas i naturlig miljö både vid och under obestämd tid.  

Utöver den korta tidsaspekt som ovan beskrivits finns även annan kritik som riktats mot 

coaching i arbetslivet, menande att metoden är hemmahörande inom idrotten. Arbetslivet är 
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ett stort och komplext område som är svårt att täcka in till skillnad från idrotten. På samma 

sätt påpekas också att färdigheterna för coaching inte är desamma för båda områden. Inte 

heller anses motivationen vara densamma inom idrott och arbetsliv, i det senare beskrivs 

större motvilja till förändring (Parsloe & Leedham 2009). 

 Kritik till kritiken ovan skulle kunna underbyggas med att föreningar i dagens idrottsvärld 

drivs som företag, åtminstone elitklubbar. Idrottarnas arbetsplats blir därmed idrottsarenan 

och vilket medför att skillnaderna mellan idrotten och arbetslivet inte behöver vara så stora. 

 Yrkeskategorier som psykologer och terapeuter ger också viss kritik mot coaching. 

Utelämnande av professionalism och ett långsiktigt förhållningssätt menar dessa yrkesgrupper 

att coaching inte alltid innefattar vilket också blir dess svaga punkt. Dessa kritiska grupper 

menar att de har verkliga förutsättningar för att mer omfattande se mönster i beteenden och 

utifrån det förbättra individers potential. Skillnaden mellan att inse och förstå ett beteende och 

att verkligen ändra på det. Kritiken motiveras därför med att påpeka vikten av en bakgrund 

inom psykiatrin. Utan denna utbildning är tecken på depression eller liknande tillstånd lätta att 

missa (Brotman, Liberi & Wasylyshyn 1998).  

Huruvida kritiken även innefattar ICF, vars uppgift är att få coaching att hålla en viss 

standard, framgår ej. Dock borde det faktum att denna förening existerar samt dess uppgift 

vara ett argument mot denna kritik. 

Studiens utgångspunkt gällande lärande tas i det sociokulturella perspektivet vilket 

förespråkar att lärande sker i en livslång process. Då undersökningen ämnar studera lärande 

och utveckling i arbetslivet bedöms detta perspektiv som relevant i förhållande till 

forskningsområdet. Ur det sociokulturella perspektivets syn på lärande beskriver Vygotsky 

medierande redskap som ett hjälpmedel i lärandeprocessen. Coaching skulle kunna liknas ett 

medierande redskap genom att hjälpa till i lärandeprocessen. Likt en miniräknare hjälper att 

räkna ut tal kan coachande frågor hjälpa att finna lösningen till problemet. 

 En tolkning, som dock inte innefattas i studiens syfte, gjordes att kartläggning och 

analysering av hur stor kompetens som besitts bedöms som nödvändiga punkter i arbete med 

utveckling av kompetens. Denna punkt tolkas som att den beskriver vikten av att kompetens 

utvecklas. Mätningarna hjälper att visa hur hög kompetens som besitts för att kunna fortsätta 

utvecklingen från den nivån. Denna tolkning tas inte upp i resultat då den inte anses vara 

relevant utifrån syftet. Dock bör den här lyftas fram för att understryka vikten av 

kompetensutveckling. Studien syftar till att undersöka hur coaching kan hjälpa till 

kompetensutveckling, t.ex. som ett bättre alternativ eller enbart som ett alternativ. 
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Undersökningen kan därför ses som ett bidrag till att finna nya möjligheter till att nå 

kompetens vilket gör den betydelseful. 

8. FRAMTIDA FORSKNING 

För framtida forskning skulle denna studie kunna utvecklas genom att undersöka individers 

olika syn på förhållandet mellan coaching och kompetensutveckling. Istället för texter skulle 

intervjuer kunna användas för att undersöka individuella upplevelser huruvida metoden anses 

lämplig som en väg till kompetensutveckling. Området coaching är stort och innefattar olika 

inriktningar, därför skulle vidare studier omkring olika inriktningar och huruvida det skulle 

påverka utveckling av kompetens vara intressant. Även aktiva coacher skulle kunna studeras 

för att få deras bild av coaching och utveckling.  
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BILAGOR 

Bilaga 1, Tolkningsguide  

 

Teman: Lärande, Kommunikation, Coaching 

 

Lärande: Vägar till utveckling, tillvägagångssätt att nå utveckling 

Kommunikation: Grad av användning 

Coaching: Likheter 

 

Utgångspunkter: 

 

 Vilka tillvägagångssätt beskrivs som användbara för att nå utveckling av kompetens? 

 Vilka tillvägagångssätt bör användas för att nå utveckling av kompetens? 

 Hur uttrycks kommunikation som en del i arbetet med kompetensutveckling? 

 Hur uttrycks arbetet med kompetensutveckling i förhållande till hur coaching 

framställs? 


