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Sammanfattning: Inom området ledarskap studerade vi litteraturen för att få 
en uppfattning rörande begreppet ledare. Under genomgång 
påträffades även begreppet coach vilket väckte vårt intresse. 
Syftet med undersökningen blev att utreda innebörden i 
begreppen ledare respektive coach samt att jämföra och 
analysera dessa ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. 
Metoden vi använde var kvalitativ och ledde till en 
djupgående forskning inom arbetslivets uppfattning om 
begreppen. Insamlingen av data gjordes i form av en 
kvalitativ enkätundersökning som sedan bearbetades i form 
av en tematisering. Den utföll i slutändan i ett resultat som 
blev grunden för teorin samt analysen. I analysen ställde vi 
empiri och teori mot varandra och anser att vi därigenom 
har fått en föreställning om begreppen. Därmed blev det 
mindre svårt att besvara forskningsfrågorna och uppfylla 
syftet. Sammanfattningsvis framhåller resultatet att en 
ledare är motiverande, inspirerande, strukturerad, 
framåtdrivande, lyhörd, empatisk, tydlig, engagerad samt 
kan leda. En coach är stöttande, rådgivande, utvecklande, 
vägledande, lyhörd och engagerande. I jämförelsen 
framkom dels likheter som att vara lyhörd, kunna 
leda/vägleda och vara engagerad medan skillnaderna var 
övriga nyckelord. Det diskuterades sedan och mynnade ut i 
förslag till fortsatt forskning. Några exempel var att jämföra 
ledare och coach med begreppen mentor och chef samt 
involvera aspekter som ålder och kön.  
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1. Inledning  
En känd ledare och en etablerad kvinna avgår från ett av Sverige mest inflytelserika 
arbeten. På eftermiddagen onsdag den 18 april 2008 avgick Kristina Axén Olin, 
Stockholms finansborgarråd, helt oväntat från sin post. Anledningen till hennes val 
grundade sig i personliga skäl. Den vanliga människans nyfikenhet leder till önskan att 
ta reda på varför Axén Olin avgick, men inte för studenten vid Pedagogiska 
institutionen, Lunds Universitet. Intresset riktades istället mot frågor som exempelvis 
hur människor inom näringslivet uppfattar ledare av olika slag och vad som gör en 
ledare till en ledare? Finns det några specifika egenskaper som en ledare ska besitta? 
Kan vem som helst bli ledare? Begreppet har fascinerat människor i många år. Historier 
om ledare har florerat i olika sammanhang i allt från Bibeln, historiska krigsslag och till 
dagens organisationer. Det visar på att ledare förekommer i olika kontexter. Ledarskap 
associeras oftast med framgång men så behöver inte alltid vara fallet. Det har vi sett 
prov på genom historiens gång (www.svd.se). Ett exempel är finansmannen Refaat El-
Sayed som dömdes för insider och bokföringsbrott. Därtill kan andra frågor ställas som 
exempelvis vad ledarens roll inom olika områden är? Områdena kan finnas inom 
näringslivet men även inom idrottsvärlden där ledaren går under benämningen coach. 
En av Sveriges mest erkända coacher, Charles ”Challe” Berglund, är ett bra exempel på 
det. Vad gör honom till en bra coach? Vilka egenskaper besitter han som främjar det lag 
han tränar?  Fortsatta frågor är vad är då en coach? Vilka egenskaper ska en coach 
besitta? Finns det olika former av coach? Hur ser coachrollen ut inom organisationer 
och inom näringslivet? Kunde Kristina Axén Olin tagit hjälp av ”Challe” Berglunds 
egenskaper och tvärtom? Det är frågor som florerar och väcker nyfikenhet. Finns 
likheter och skillnader mellan de två begreppen?  
 
1.1. Problembakgrund 
För att förstå ett problems innebörd måste forskaren först förstå dess bakgrund. Efter att 
ha studerat arbetslivspedagogik under snart två terminer har vi insett att det här ämnet 
innefattar olika perspektiv på lärande, ledarskap och organisation. Då intresset väcktes 
främst gentemot området ledarskap valde vi att undersöka det forskningsområdet 
närmare. Vi var dock tvungna att diskutera om det fanns ett behov av en ökad kunskap 
inom området. Vi sökte en del litteratur och artiklar om ledare och ledarskap på 
Universitetsbiblioteket och skummade igenom den (betraktade mest framsidan på 
litteraturen) samt resonerade sedan kring den. Vi ville härigenom få en klarare bild och 
en ökad kunskap på området för att därigenom få en uppfattning om begreppet. Vi 
förstod efter litteraturgenomgången att området bestod av många olika varianter av 
ledare. Ett ord som vid flertal tillfällen dök upp var coach. Det väckte vårt intresse och 
lade ett ytterligare perspektiv till forskningsområdet (Yukl, 2006).  Med det som 
utgångspunkt var vi tvungna att föra en diskussion kring vad vi ville undersöka och 
därmed begränsa forskningsområdet likt en tratt och därigenom avgränsa oss (Patel & 
Davidson, 2003). Vi förstod att det fanns ett behov av att till synes reda ut begreppen 
ledare och coach, då de för oss förhöll sig likartade. Ledare och coach kan betecknas 
olika exempelvis på grund av vilken kontext som råder eller av att de innefattar olika 
särdrag (Yukl, 2006; Berg, 2004). Vi hoppas att genom utredningen kunna bidra till en 
ökad kunskapstillväxt inom området till nytta för arbetslivet samt föra fram begreppen 
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och utreda dem för kommande utvecklingsprogram inom arbetslivet (Patel & Davidson, 
2003).  
 
1.2. Problemformulering 
Då vi anser att det finns ett behov av en ökad kunskapstillväxt inom forskningsområdet 
finner vi det därför intressant att utforma problemformuleringen utifrån det. Då vi 
kommer att undersöka begreppen ledare och coach blir det också problemområdet. Vi 
vill försöka definiera begreppen ledare och coach. Det vi upptäckte under själva 
genomgången av litteratur och artiklar var hur begreppen förhöll sig till varandra och 
hur lika respektive olika de var. Utifrån det började vi problematisera och diskutera 
begreppen ännu mer vilket till slut mynnade ut i två forskningsfrågor (Patel & 
Davidson, 2003). 
 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan en coach respektive en 
ledare? 

- Vad gör en individ till en coach respektive en ledare? 
 
För att ge en ännu mer utförlig förklaring på problemområdet kan det beskrivas utifrån 
att vi vill definiera vad coach respektive ledare är för att på så sätt ta reda på vilka 
likheter och skillnader som finns mellan begreppen.  
 
De två forskningsfrågorna som har arbetats fram innebär att vi har ett område att 
utforska men en faktor kvarstår. Vad är syftet? Ett syfte uppfyller närmare bestämt en 
viktig funktion eftersom syftet talar om vad målen med uppsatsen är och vad den 
kommer att behandla samt vad texten kommer att användas till (Rienecker, 2003). 
 
1.3. Syfte 
Syftet är att utreda innebörden i begreppen ledare respektive coach samt att jämföra 

och analysera dessa ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. 
 
1.4. Bakgrundshistoria  
Kommande två avsnitt är till för att få en grund och förståelse för begreppen ledare och 
coach. Vi anser att det underlättar för läsaren genom uppsatsen.   
 
1.4.1. Bakgrundshistoria om begreppet ledare 
Genom att vi studerade och undersökte begreppet ledare närmare insåg vi att begreppet 
innefattade olika definitioner. Det gällde även för begreppet ledarskap som kan ses som 
ett verktyg till ledare och går dessutom hand i hand med det. Maltén (2000) anser att 
begreppet ledare har funnits i flera decennier och dess innebörd är ”att leda människor 
på en resa” (Maltén, 2000). Om vi går tillbaka i historien har begreppet funnits sedan 
Platons tid som myntade tre olika sorter av ledare; statsmannen, den militäre 
befälhavaren och affärsmannen. Ledare har förknippats med exempelvis personer som 
är maktfylla, dynamiska och kan leda folk till seger. En del personer lyckades få folket 
med sig medan andra fick dem emot sig (Larsson & Kallenberg, 2003). De forntida 
egypterna använde sig av tre kvaliteter för att förklara en ledare och de uttryckte sig på 
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följande sätt. Auktoritativ fullständighet är inuti munnen, uppfattningsförmåga är i 
hjärtat och tungan är den heliga platsen för rättvisa (Bass, 1981). Under 1500-talet 
myntades begreppet machiavelliskt ledarskap som innebar att den som har makten har 
rätt att använda alla medel för att kunna uppnå målet utan att ta hänsyn till det lidande 
som kan den enskilde medborgaren orsakas. Det var först under 1800-talet i samband 
med industrialiseringen som begreppet började förknippas med organisationer (Larsson 
& Kallenberg, 2003). Det var i själva verket inte förrän under den första halvan av 
1900-talet som forskarna började intressera sig för vad en ledare var för något (Yukl. 
2006). I samband med denna tidsepok presenterades många studier som fokuserade 
framförallt på att ta fram generella personlighetsdrag och egenskaper som återfanns i en 
god ledare. En vanlig förekommande metod var att formulera långa listor med adjektiv 
som exempelvis kunnig, rättvis och omtänksam. Efter det fick de anställda bedöma 
ledarna vilket innebar att listorna kunde jämföras med varandra i slutändan (Larsson & 
Kallenberg, 2003). En av forskarna var ledarskapsforskaren Ralph Melvin Stogdill som 
i boken Handbook of leadership (1974) presenterade en översikt över ett antal 
egenskapsteorier som framkommit under en period av 30 år. Många av teorierna gav 
dock en endimensionell bild vilket bidrog till att anta att personen hade antingen de 
personliga egenskaperna eller inte (Bass, 1981). Forskarna började också ställa frågor 
om varför vissa personer hade lojala följeslagare medan andra personer lyckades falla 
offer för sig själva (Yukl, 2006). I början av 1960-talet lades fokus mer på ledarskapets 
komplexitet vilket förde med sig att forskningen riktade in sig på situationsaspekterna 
istället. Forskningen började studera ledarskapsbeteende i förhållande till medarbetarnas 
beredskap. Genom att bedöma de anställdas beredskapsförmåga hade ledaren en 
möjlighet att snabbt anpassa sig till den rådande situationen och välja ledarbeteende 
därefter (Larsson & Kallenberg, 2003). Under 1970-talet började 
managementkonsulterna lägga tyngdpunkten på socioemotionella egenskaper som 
exempelvis att personerna var sociala, känsliga, utvecklande och lärande. Det ändrades 
en aning under 1980-talet då fokus lades på att få fram en allroundprofil bland 
egenskaper som exempelvis ambitiös, prestationsinriktad, stabil, emotionell och 
intellektuell (Maltén, 2000). Forskarna började också se till ledarskapets effektivitet, 
sociala beteende och hur väl ledarna kan influera andra eller fullborda uppgifter (Yukl, 
2006).  
 
1.4.2. Bakgrundshistoria om begreppet coach 
Människor behöver i en del situationer hjälp med att utveckla talanger för att använda 
sina resurser till fullo. Det finns många exempel på det och ett är Odysseus som tog 
hjälp av vännen Mentor att vägleda och hjälpa sin son att bli en bra kung. Ett annat är 
David Beckham som anser att det viktigaste för honom är att ha en tränare som hjälper 
honom med självförtroendet för bästa prestation. Historien berättar om många exempel 
på roller och karaktärer som hjälper människor och även organisationer att lyckas, 
ibland ovetande om att de innehar denna roll. Nuförtiden kallas en sådan roll för coach 
och finns i olika sammanhang (Berg, 2004).  
 
Begreppet coach kan spåras tillbaka till 1400-talet och det ungerska språket. Kocs som 
det heter på ungerska betyder ursprungligen kärra eller hästdroska (Stelter, 2003). 
Coach är dock ett engelskt ord och betyder galavagn eller turistbuss. Under 1500-talet 
började ordet användas i England och beskrev något eller någon som fraktade 
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människor från ett ställe till ett annat. Coach kan sägas vara en metafor för något eller 
någon som fraktar personer till önskad plats (Gjerde, 2004).  
 
Under 1800-talet började ordet att användas inom den engelska universitetsvärlden. 
Idrotten är en traditionell och betydelsefull del av universitetsvärlden och coachen 
fungerade som en stödperson till studenter både inom den akademiska världen och inom 
idrotten (Stelter, 2003).   
 
Under mitten av 1970-talet tog en av världens mest erkända tenniscoach, Timothy 
Gallwey, med sig sina erfarenheter till andra sidan idrottsarenan. Många ser honom som 
coachingens fader trots att han inte ens använde uttrycket. Han hade även en karriär som 
spelare bakom sig och genom den erfarenheten upptäckte han att den största 
motståndaren någon kunde möta var den egna rösten i huvudet. Det behövde inte bara 
vara på tennisplanen utan även i vardagslivet. Enligt honom var formeln för seger:  
 

”strunta i utvärdering och bedömning, programmera huvudet med mentala bilder där 
du ser dig själv och låt det hela ske av sig själv.”  

(Gallwey, 1975 refererat i Gjerde, 2004). 
 
Denna teknik visade sig vara universell (Gjerde, 2004). En av dagens mest erkända 
coachingförfattare, John Whitmore, har byggt sina idéer på Gallweys teori. Enligt 
honom handlar coaching om att uppfatta personen i termer av personens framtida 
potential, inte av tidigare prestationer. Utefter det kan personen hjälpas att skapa ett 
medvetande, ansvarskänsla, tillit och för att nå de uppsatta målen (Whitmore, 2003).  
 
Inom näringslivet var det Thomas J. Leonard som började använda ordet coach. Han 
arbetade på 1980-talet som finansiell rådgivare i Seattle. Hans jobb gick ut på att hjälpa 
klienterna att placera sina pengar på rätt ställen. Han kom fram till att vad klienterna 
behövde var en ”livsplanerare” istället för en finansiell planerare. Han insåg att 
klienterna ville ha någon att bolla idéer med och även någon att diskutera drömmar och 
framtid med. Idén gjorde succé och 1992 startade han Coach University där hans idéer 
började läras ut och hans verktyg användas. Samtidigt grundades en annan 
coachingskola, The Coaches Training Institute i San Rafael av Henry Kimsey-House 
och Laura Whitmore. De använde sig av erfarenheter från elektrisk psykologi, personlig 
utveckling, vuxenutbildning och skådespeleri. Med ledning av egna praktiska 
erfarenheter av coaching vidareutvecklade de coachingmetoder som redan fanns till en 
ny metod, Co-Active Coaching (Gjerde, 2004).  
 
1.5. Förförståelse om begreppen 
Förförståelse är något vi har med oss in i arbetet och även när vi närmar oss begreppen 
coach och ledare. Efter att ha läst, framförallt om ledare tidigare, fanns det givetvis 
tankar kring forskningsområdet. Dessutom hade vi individuella tankar som utvecklades 
i en gemensam diskussion. Samtidigt har denna förförståelse också vuxit fram utanför 
universitetets väggar, exempelvis genom arbetslivserfarenheter. Med denna 
förförståelse i bagaget är det lätt att dra egna slutsatser och ge definitioner som relaterar 
till den egna kunskapsbasen men det är något vi kommer att vara försiktiga med.  
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När vi började diskutera begreppet coach relaterades det direkt till något inom 
idrottsvärlden och framförallt till en specifik person. Vi ansåg dock att det var för enkelt 
att dra den slutsatsen och utvecklade då det samt förknippade det med tidigare 
kunskaper. Eftersom vi har profileringen arbetslivspedagogik som grund visste vi att 
coach även förekom inom olika organisationer. Det vi kunde utröna av det var att vi 
upplevde en coach som någon som vägledde, gav råd och stöttade. Däremot var det 
lättare att få en uppfattning om vad begreppet ledare innebar då vi hade mycket mer 
kunskap och erfarenhet om det sedan tidigare. Vi hade olika definition på begreppet 
men den gemensamma definitionen blev slutligen att en ledare är en person som visar 
vägen och hjälper till att sätta upp mål.  
 
1.6. Avgränsning  
I empirin har vi avgränsat oss till endast den privata sektorn inom det svenska 
arbetslivet. Vi har dessutom avgränsat oss till att endast undersöka en organisation. 
Anledningen till avgränsningarna berodde framförallt på att vi redan i ett tidigt stadium 
fick kontakt med en organisation som uppfyllde de önskningar vi hade och snabbt 
kunde ge oss en möjlighet att börja undersökningen. Självfallet hade empirin sett 
annorlunda ut om vi hade riktat oss till fler organisationer inom både offentliga och 
privata sektorn. Det skulle indirekt ha kunnat påverka syftet. 
 
Vi har gjort ett urval bland de begrepp som finns inom forskningsområdet. Vi är även 
medvetna om att det också förekommer begrepp som exempelvis chef och mentor men 
det är något vi inte kommer att lägga någon större vikt vid i uppsatsen. Anledningen till 
att vi valt att avgränsa oss endast till begreppen ledare och coach är att vi anser dem 
förhållandevis likartade och finner dem intressanta. När vi resonerar kring coach och 
ledare diskuterar vi dem utifrån en allmän uppfattning inom arbetslivet.  
 
1.7. Pedagogisk relevans 
Vi måste först definiera vad pedagogik med arbetslivsinriktning innebär. Ellström 
(1996) ser det på följande sätt att lärandet och arbetet är två sammanlänkade processer. I 
det moderna samhället går lärandet och arbetet hand i hand (Ellström, 1996). Eftersom 
syftet är att utreda begreppen ledare och coach ur ett empiriskt och ett teoretiskt 
perspektiv samt ställa empirin mot teori kommer vi att försöka ge en grund för 
arbetslivet att använda sig av vid deras egna ledar- och coachutbildningar.  
 
Organisationer låter ofta medarbetarna gå kurser för att utvecklas och därigenom få en 
mer effektiv organisation. Det kan dock vara osäkert om medarbetarna får en fullständig 
bild av vad ledare eller coach i själva verket innebär. Vi hoppas att genom uppsatsen 
kunna bidra till ett djupare lärande och ge en ökad förståelse av begreppen och på så vis 
hoppas vi kunna hjälpa arbetslivet. Vi anser därför att uppsatsen har en pedagogisk 
relevans då den förhoppningsvis också bidrar till ett lärande och en utveckling kring 
begreppen.  
 
Den pedagogiska relevansen återkommer också i valet av forskningsområde och ämne. 
Vi anser att genom att få en klarare bild av över själva forskningsområdet och se hur 
begreppen förhåller sig till verkligheten och till varandra, leder det förhoppningsvis till 
en djupare förståelse av problemet och en ökad kunskap även hos läsaren.  
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2. Metod 
2.1. Förhållningssätt 
Syftet styr forskaren då denne ska anta vilket förhållningssätt som forskaren kommer att 
befinna sig inom. Det finns framförallt två förhållningssätt, dels det positivistiska 
förhållningssättet som kännetecknas av exempelvis kvantitativ, statistisk hårddatametod 
samt en objektiv forskarroll och dels det interpretativa förhållningssättet som 
kännetecknas av kvalitativt förhållningssätt. Det innebär att individen ställs i fokus med 
betoningen på att alla förstår den subjektiva verkligheten olika och att det inte bara finns 
en enda sanning utan flera sanningar beroende på kontexten (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007). Hermeneutik står för ett kvalitativt tolknings- och förståelsesystem där 
vi som forskare har en öppen och subjektiv roll. Forskaren måste därtill förstå 
handlingens innebörd i relation till aktörens intentioner, dess kvalitativa förståelse och 
dess subjektiva tolkning (Patel & Davidson, 2003). Det är något vi kommer ha med oss 
under arbetets gång. Vidare finns fenomenologiska studier som också utgår från 
aktörernas egen förståelse av de egna handlingarna och måste tolkas. Det grundläggande 
för det fenomenologiska är att verkligheten är sådan som aktörerna själva uppfattar den. 
Både de hermeneutiska och de fenomenologiska studierna har stark koppling till det 
induktiva arbetssättet som innebär att forskaren går från empiri till teori i 
undersökningen (Grönmo, 2006). Det har inspirerat oss under arbetet för att uppfylla 
syftet. Arbetet kommer i första hand att ha ett interpretativt förhållningssätt då vi anser 
det som mest tillämpningsbart i undersökningen och i förhållande till syftet.  
 
Kvalitativt förhållningssätt innebär att man försöker lämna subjekt– objekt –
förhållandet som framförallt finns inom naturvetenskapen. Det sker lättast genom att 
försöka sätta sig in i studieobjektets situation och förstå dennes perspektiv (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1997). Den kvalitativa forskningen kännetecknas exempelvis 
av verbal data, ord eller att den är tolkningsinriktad. Några exempel är olika former av 
intervjuer och textanalyser (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Patel & Davidson, 
2003). Dessutom går den kvalitativa metoden hand i hand med det induktiva arbetssättet 
vilket vi använder oss av och den stämmer bra överrens med syftet.  
 
Förhållningssättet kommer också att finnas i själva bearbetningen och analysen av det 
kommande materialet som har till syfte att utröna empirin. Det kommer förhoppningsvis 
att ge oss en ökad förståelse av begreppen. Vi hoppas på att finna en del mönster som 
sedan kan analyseras för att försöka få en mer djupgående förklaring till de 
uppfattningar som finns. Avsikten med uppsatsen är dock inte att generalisera resultaten 
och slutsatserna (Trost, 2007).  
 
Kvalitativ forskning innebär att forskaren undersöker ett specifikt fenomen som 
studeras på djupet för att ge en ökad förståelse kring det specifika fenomenet (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007; Patel & Davidson, 2003). Samtidigt är det viktigt att kunna 
växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv, helt enkelt förstå och förklara ett fenomen 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  
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2.2. Insamlingsmetod 
2.2.1. Urval  
Anledningen till att vi valde att göra en empirisk studie har startpunkten i att vi tidigt 
fick kontakt med en organisation som vi fann intressant. Organisationen består av c:a 
1800 anställda som är fördelade på 68 kontor i Sverige. Av de 1800 anställda är det 
cirka 800 som besitter någon form av chefbefattning på olika nivåer. Informationen om 
organisationen kommer från vår kontaktperson.  
 
Organisationen kunde förse oss med respondenter på olika chefsbefattningar som ledde 
till att vi antog att gruppen hade en närmare relation till begreppen. Det enda kriteriet vi 
hade gällande respondenterna var att de skulle besitta en chefsposition. 
Kontaktpersonen sammanställde en lista med e-post adresser med de efterfrågade 
respondenterna som följde kriteriet.  
 
2.2.2. Varför enkät? 
Enkäter genomförs för det mesta inom kvantitativa metoder. Vi använder oss av 
kvalitativa enkäter som datainsamlingsmetod. Det innebär att enkäten har öppna frågor 
och ger respondenten en ökad frihet att besvara frågorna på. Vi har valt att ha en logisk 
struktur på innehållet i enkäten genom att placera frågor som berör samma ämne efter 
varandra och det bidrar också till att vi har lättare att gräva allt djupare allteftersom 
frågorna besvaras (se bilaga 1) (Patel & Davidson, 2003). Anledningen till att vi har valt 
att göra en kvalitativ enkät grundar sig framförallt i att det lämpar sig bäst i relation till 
frågeställningarna. Vi ville därtill endast få en uppfattning om personer inom 
arbetslivets åsikter rörande de två begreppen. Vi skulle kunna ha genomfört intervjuer 
men eftersom vi endast ville ha svar på sju stycken frågor ansåg vi att en ”intervjuturné” 
skulle ta för mycket kraft från både respondenterna och oss. Även praktiska 
förutsättningar i form av exempelvis tid, geografiska områden och pengar bidrog till 
sättet att agera på. Det förutsatte dock att enkäten var kvalitativ eftersom materialet inte 
kunde mätas på ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
 
2.2.3. Genomförande 
Insamling av datamaterial kan ske i många olika former som exempelvis intervjuer, 
enkäter och dagböcker med mera. Vi valde som nämnt innan (se 2.2.2. Varför enkät?) 
kvalitativa enkäter som insamlingsmetod. Vi skickade ut 104 enkäter och anledningen 
till det stora antalet var att vi utifrån tidigare erfarenheter antog att bortfallet skulle bli 
stort (Trost, 2007). Dessutom ville vi få in så pass många enkäter så att vi kunde se ett 
djupare mönster bland svaren.  
 
Själva enkätundersökningen genomfördes i elektronisk form, närmare bestämt på 
Internet. Vi skickade ut ett mail där vi bifogade ett missiv samt en länk till en sida på 
Internet där enkäten låg. Med de anvisningarna kunde respondenterna besvara frågorna 
på en hemsida som sedan var direktkopplad till vår mailadress. En fördel med att 
genomföra enkäter på Internet, förutom anonymiteten, är att vi lätt kan distribuera ut 
enkäten till de olika respondenterna. En annan fördel är att det underlättar arbetet för 
respondenterna, eftersom de fyller i enkäterna direkt på Internet. Eftersom enkäterna 
skickas direkt till oss och inte via kontaktpersonen tror vi det ger en förhoppningsvis 
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ökad respons på enkäten. Vi anser att det också ökar kvaliteten på undersökningen. En 
nackdel med denna typ av metod är att respondenterna möjligtvis inte har en dator i 
närheten för att kunna besvara enkäten. Nu tror vi dock att det inte är något större 
problem då organisationen är modern där de anställda använder datorer i de dagliga 
arbetsuppgifterna. Ytterligare faktorer som kan påverka är att respondenterna skickar 
vidare länken med enkäten till obehöriga som inte är tänkta att besvara enkäten (Trost, 
2007). 
 
För att vara på den säkra sidan att samtliga respondenter får ta del av enkäten skulle vi 
kunna skicka ut enkäten via vanlig post i pappersformat. Det var dock något vi inte 
gjorde då vi hade svårt att administrera en så pass stor enkätundersökning i 
pappersformat. Slutligen kunde kontaktpersonens val av respondenter indirekt påverka 
respondenterna då de såg allas mailadresser. Det var något vi diskuterade med denne 
som ansåg det helt riskfritt och vi tror att det har en liten inverkan på svaren. 
 
Ovanstående faktorer är något vi kommer att ha i bakhuvudet när vi sedan analyserar 
svaren vi fått in och ser till kvaliteten på dem. Trots att det finns många brister i att göra 
en enkätundersökning på Internet anser vi trotsallt att det underlättar för samtliga parter 
i slutändan och vi kommer att ha ett kritiskt förhållningssätt till svaren (Trost, 2007). 
Efter genomförd undersökning, med tre påminnelser, fick vi slutligen in 26 stycken 
enkäter, vilket motsvarar 25 procent. En mer utförlig diskussion kring det framkommer 
under rubriken 6.1. Metoddiskussion.  
 
2.3. Val av litteratur 
Forskare som befinner sig inom den kvalitativa sfären gör ofta ett subjektivt urval 
utifrån vissa medvetet givna premisser som är teoretiskt och strategiskt definierade. 
Valet görs inte med hänsyn till en klar teoretisk ståndpunkt utan med utgångspunkt i 
den förförståelse och de förutfattade meningar forskaren har när denne startar projektet 
(Mange Holme & Krohn Solvang, 1997). 
 
När vi började forskningsresan låg fokus först och främst på att hitta litteratur och 
artiklar som kunde bidra med ytterligare kunskap och fakta inom forskningsområdet. Vi 
vände oss till Universitetsbiblioteket och Social- och beteendevetenskapliga biblioteket 
i Lund för att hitta lämplig litteratur och artiklar i databaser som LOVISA och ELIN. 
Utefter empirin sökte vi på ord och ordkombinationer som ledare, coach, ledarskap, 
coaching, arbetslivspedagogik, pedagogik, organisation, leadership, leader och andra 
besläktade ord. Vi var försiktiga med att skriva ord som exempelvis chef, mentor och 
chefskap då vi anser att de skiljer sig från begreppen. Utifrån de sökresultat vi fick fram 
tittade vi till titel och författare för att avgöra om det kunde guida oss inom 
forskningsområdet och hjälpa oss att fullborda syftet. Vi fokuserade framför allt på 
litteratur och artiklar som definierade begreppen och beskrev hur de kan komma att 
användas inom arbetslivet. Dessutom iakttog vi olika författares arbeten som vi sedan 
tidigare hört talas om och som var kända för oss, exempelvis Alvesson och Yukl . 
Detsamma gällde för valen av metodlitteratur och även här använde vi oss av tidigare 
kända författare som exempelvis Cohen, Manion & Morrison, Patel & Davidson, 
Lundmark och Grönmo.  
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2.4. Kvalitet 
2.4.1. Validitet 
Validitet eller giltighet innebär att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Hur stor 
är giltigheten? Det innebär att vi måste ta reda på de olika förutsättningarna kring det vi 
undersöker. Det gör vi rent praktiskt genom att undersöka vilka faktorer empirin ger 
med hjälp av enkätundersökningen och dess bearbetning. Det förstärker vi därefter 
genom att välja ut teorier som belyser faktorerna och ger oss en bredare förståelse för 
empirin (Patel & Davidson, 2003). Ett exempel: Om forskaren är intresserad av 
människors ekonomiska situation och endast ställer frågan rörande deras årsinkomst får 
undersökningen en låg validitet. Det kan anses vara bättre att gå efter respondenternas 
egen bedömning om deras ekonomiska situation är bra eller dålig (Trost, 2007).  
 
Inom kvalitativa studier har forskaren en större närhet till respondenten. Genom denna 
form av metod är det viktigt att veta att respondenterna har en möjlighet att själva 
kontrollera pålitligheten av material som insamlats. Det är dock inte helt problemfritt. 
Forskarens upplevelser av situationen kan vara inkorrekta vilket kan ha grund i att 
forskaren inte alltid förstår respondenternas beteende och signaler. Det är dessutom 
svårt för forskaren att veta hur denne ska få materialet så giltigt som möjligt. Ska 
forskaren vara passiv eller aktiv i sin undersökning? Samtidigt kan respondenterna 
anpassa sig till situationen eller forskaren. De kan också ställas inför problemet att de 
inte är medvetna om problemets innebörd. Urvalet kan endast ge en giltig information 
under förutsättning att det mäter det är avsett att mäta. Eftersom världsbilden tolkas 
olika av respondenterna bidrar det till en sämre validitet. Forskaren kan öka validiteten 
genom att gå ut innan undersökningen drar igång och fråga om respondenterna har 
någon kunskap om det som ska undersökas. Trots att forskaren genomför en 
förundersökning finns fortfarande en osäkerhet (Magne Holme & Krohn Solvang, 
1997).  
 
Om validiteten är låg för den avsedda undersökningen behöver inte det betyda att 
reliabiliteten är låg. Mätningen kan vara pålitlig men inom ett annat område. Vi anser 
dock att med tanke på enkätfrågornas utformning var det svårt att misstolka dem vilket 
stärker validiteten. Vi tror även att validiteten stärks på grund av att det är enbart 
respondenter med chefbefattningar som besvarar enkäten eftersom vi tror de har en 
närmare relation till begreppen. En annan aspekt vi måste ta hänsyn till är att 
respondenterna har olika uppfattning om begreppen kan det bidra till en sämre validitet. 
Vi kan endast spekulera kring validiteten eftersom cheferna kan vara exempelvis mindre 
seriösa, missuppfatta frågorna eller inte vara uppriktiga när de besvarar enkäten.  
 
2.4.2. Reliabilitet  
Reliabilitet innebär hur pålitlig en mätning är. Reliabiliteten bestäms av hur 
mätningarna genomförs och hur exakta forskaren är när denne sedan bearbetar det 
insamlade materialet. En hög reliabilitet förekommer om forskaren gör två oberoende 
mätningar av ett och samma fenomen och det ger forskaren samma eller näst intill 
likvärdiga resultat (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 
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Inom den kvalitativa forskningen förekommer denna i mindre utsträckning. Syftet med 
kvalitativ forskning är att få en bättre förståelse av det som studeras vilket innebär att 
den statistiska representativiteten blir mindre intressant. Eftersom en god reliabilitet 
eftersträvar likvärdiga resultat är det svårt att blanda den med kvalitativ forskning 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  
 
Vi anser att undersökningen kan ha en förhållandevis låg reliabilitet eftersom vi gör en 
kvalitativ undersökning. Vi är ute efter att få respondenternas åsikter och tränga ner på 
djupet. Vi kommer troligen inte få likvärdiga resultat om vi genomför ytterligare en 
enkätundersökning. I bearbetningen kommer dock reliabiliteten vara låg. Vi kan 
troligtvis öka reliabiliteten genom att genomföra ytterligare enkätundersökningar för att 
därigenom få pålitligare resultat.  
 
2.5. Källkritik 
 

”En del information litar vi på, andra delar avvisar vi och en stor del har vi av olika 
skäl varken förmåga eller möjlighet att uppfatta…detta urval äger kanske rum utan att 

vi är helt medvetna om på vilken grund detta görs.” 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997 s. 29) 

 
Thurén (1997) resonerar kring fyra källkritiska principer för att materialet ska få en så 
hög kvalitet som möjligt. De består av 1. Äkthetskriteriet 2. Tidskriteriet 
3.Beroendekriteriet 4. Tendenskriteriet.  
 
Äkthetskriteriet innebär att källan utger sig för vad den är och att den inte ger falska 
indikationer. Vi anser att äktheten ökar hos respektive källa om de tillsammans återger 
likvärdig fakta. Givetvis påverkas det av vem som skrivit källan och vilken institution 
som står bakom. Vi kommer att leta efter vetenskapliga källor. Dessutom kommer vi att 
i största möjliga mån att gå till originalkällorna för att få en så hög kvalitet på uppsatsen 
som möjligt (Thurén, 1997).  
 
Tidskriteriet betonar vikten av att källan är så pass relevant för den specifika 
forskningen som möjligt. Det innebär att man får välja källor efter de förutsättningar 
som finns inom det egna forskningsområdet. Vi kommer i största möjliga utsträckning 
undersöka källor som är aktuella tidsmässigt för forskningsområdet (Thurén, 1997).  
 
Beroendekriteriet innebär att källan är trovärdig om den är oberoende av påverkan av 
någon eller något. I vårt fall kommer det att framkomma framförallt i litteraturen men 
givetvis också i artiklar och andra källor. De kan delas in i primär- och sekundärkällor 
där primärkällor anses som högst trovärdiga. Vi kommer att i största möjligaste 
utsträckning försöka gå till primärkällor då vi anser att de ger en mer korrekt bild och 
kvalitet. Källor är framförallt i form av litteratur och artikeldatabaser (Thurén, 1997).  
 
Tendenskriteriet innebär att när källan har tendenser till att vara partisk i det 
sammanhanget som den själv berör. Det kan mer konkret beskrivas i form av att han 
eller hon låter de egna intressena och åsikter gå före objektiv fakta (Thurén, 1997). Det 
är något vi kommer att beakta då vi letar bland olika källor som finns eftersom det 
förekommer litteratur skriven av konsulter som gärna förmedlar sina egna åsikter och 
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intressen. Det kan härmed ge en skev uppfattning om begreppen ledare och coach. När 
det gäller artiklar kommer vi att endast fokusera på vetenskapliga artiklar i största 
möjliga utsträckning vilket innebär att vi undersöker från vilka källor artiklarna kommer 
ifrån då det gäller exempelvis tidskrifter. 
 
När vi sedan gör valen bland källorna blickar vi tillbaka på kriterierna och på att 
källorna uppfyller en god kvalitet (Thurén, 1997). Förhoppningen är att kunna välja ut 
relevant litteratur som kan hjälpa oss att förstå empirin och begreppen på ett djupare 
plan. Den litteratur som kommer att användas i uppsatsen grundar sig framförallt på 
resultatet av empirin.  
 
När det gäller att välja bland olika källor finns det, förutom ovanstående, ett antal 
urvalsregler som kan guida för att det inte ska bli skevt. Valet kan bli förvrängt om fakta 
döljs som är väsentlig ur det valda perspektivet och den som har gjort urvalet har 
anledningen att undanhålla hur själva urvalet gått till. Slutligen kan urvalet påverkas om 
det framkommer ytterligare information som ändrar helhetsbilden (Thurén, 1997). När 
det kommer till den empiriska undersökningen är vi väl medvetna om att 
kontaktpersonen påverkar urvalet.  
 
2.5.1. Källkritik av litteratur 
Vi insåg att det fanns en uppsjö av teorier inom båda forskningsområdena. Vi var därför 
tvungna att göra ytterligare ett urval av litteraturen som vi ansåg relevant för resultatet. 
Vi upptäckte att litteraturen rörande ledarskap hade tre grundstenar. De var Stogdill, 
Yukl och Bass som upplevdes som mest betydande inom området. När det kom till 
litteraturen som berörde området coach var grundstenen inom litteraturen enligt oss 
Berg. Vi har främst fokuserat på primärkällor för att teorin inte ska vara omtolkad eller 
påverkad. Genom det anser vi att teorins kvalitet stärks. Vi har dock insett att den 
möjligheten inte alltid finns vilket innebär att vi i vissa fall har använt sekundärkällor. 
Det är dock inget som vi anser påverka märkbart. Med tanke på att vi har använt källor 
som är skrivna av respekterade forskare anser vi att oron för att de har blivit påverkade 
och källan är vinklad är relativt osannolik. Det stärker även tron på att källorna är 
vetenskapliga och trovärdiga. Vi har använt olika källor som tar upp liknande teorier 
vilket leder till att vi anser att de är äkta, trovärdiga och inte ger falska indikationer. 
Framförallt inom området coach finner vi att de återger likvärdig fakta. När vi 
skummade genom litteraturen undersökte vi först när källan var skriven. Det var viktigt 
för oss att använda källor som ligger i tiden för det aktuella forskningsområdet då ny 
forskning tillkommer kontinuerligt.    
 
2.6. Bearbetning av data 
Anledningen till att göra en kvalitativ bearbetning är att skaffa sig en annan och djupare 
kunskap. Mest förekommande är att kvalitativa data ofta består av olika former av 
textmaterial exempelvis dagböcker, transkriberingar av intervjuer och anteckningar från 
observationer. Det gäller i princip oavsett vilken kvalitativ metod som används 
(Grönmo, 2006). Däremot kan den kvalitativa bearbetningen och analysen genomföras 
på många olika sätt och forskaren måste anpassa sig till materialet. Samtidigt finns det 
en variant som kan användas som grund, den fenomenografiska analysen. Denna sorts 
metod används framförallt när intervjuer analyseras och bearbetas. Modellen består av 
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fyra steg. Steg ett innebär att man först får ett helhetsintryck av den insamlade data. Vid 
steg två upptäcks skillnader och likheter bland de utsagor som finns från intervjuerna. 
Steg tre kategoriserar uppfattningarna i ett system. Slutligen studerar steg fyra den 
underliggande strukturen i systemet. Processen kan ses som en form av tematisering. 
Forskaren kan utifrån ett induktivt arbetssätt läsa och sortera materialet så att denne till 
slut kan få fram tydliga mönster bland all data. Förhoppningsvis finns nu ett resultat 
som sedan ligger tillgrund för de olika teorierna (Patel & Davidson, 2003). 
 
Den slutgiltiga produkten av en kvalitativ bearbetning är många gånger en text där 
läsaren kan få en inblick i hur resultatet utfallit från själva undersökningen. För att 
förmedlingen ska kunna genomföras måste budskapet vara engagerande i både innebörd 
och struktur (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Ofta blandar forskaren citat med 
egna kommentarer i texten men kan likväl lägga in avsnitt av frågor och svar för att 
läsaren lättare ska kunna förstå hur forskaren tolkade det insamlade datamaterialet. Det 
gäller att hitta en balans mellan de egna kommenterarna och det insamlade materialets 
text. Tolkningarna tillsammans ska utgöra en helhet. ”Det innebär att de olika delarna 
så att säga förutsätter varandra för att bilda en helhet…” (Patel & Davidson, 2003 s. 
120). När forskaren fått en struktur av kategorierna gäller det att finna bra benämningar 
på dem (Patel & Davidson, 2003).  
 
Eftersom vi använde oss av en kvalitativ enkät var vi tvungna att anpassa metoden 
något efter de egna förutsättningarna. Vi började bearbetningen med att sortera in alla 
svaren efter varje kategori och befattningsnivå som baserades på frågorna i en 
tematisering (se bilaga 2). Det på grund av att få ett helhetsintryck över svaren vi har 
fått in. Första frågan på enkäten var vilken befattning har du idag inom organisationen? 
Den frågans relevans var till för att kunna få en strukturering på materialet (Patel & 
Davidson, 2003). Därefter analyserade vi materialet genom att läsa igenom det 
upprepade gånger. Vi sökte också efter skillnader och likheter bland svaren. Vi försökte 
därefter ta ut ett antal nyckelord för varje fråga som vi fann representera själva frågan. 
Det gjorde vi genom att enskilt läsa igenom textmaterialet och därefter jämföra vilka 
mönster vi sett och om de överrensstämde med varandra. Nyckelorden blev grunden för 
sökandet efter lämpliga teorier för att lättare kunna jämföra de två begreppen och med 
hjälp av det redovisades resultatet i en löpande text.  
 
2.7. Etik 
Inom forskningen är den etiska aspekten något vi måste ta hänsyn till. Det har vi försökt 
beakta i valen av de metoder som vi kommer att använda och hur tillvägagångssättet 
kommer att se ut. Vi ämnar oss att använda en enkätundersökning vilket ökar chanserna 
till anonymitet och givetvis är undersökningen frivillig. Att enkäterna besvaras på 
Internet anser vi bidrar ännu mer till en ökad anonymitet. Anonymiteten gäller 
framförallt mot kontaktpersonen men också mot oss själva. Om vi ser till den etiska 
aspekten kommer givetvis kontaktpersonen att få ett stort ansvar när det gäller urvalet 
av respondenter. Vi har fört en diskussion med denne om hur vi ska hantera 
respondenternas e-post adresser. Kontaktpersonen såg inte några problem med det. Vi 
skickade ett mail till denne där vi förklarade att kriteriet vi hade var att respondenten 
skulle sitta på en chefsposition. Det gjorde vi för att inte kontaktpersonen skulle välja ut 
endast en grupp av respondenter med likvärdiga förutsättningar eller respondenter som 
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inte ingick i den önskade urvalsgruppen. Hur urvalet kommer att falla ut kommer vi 
kunna se i form av att en av enkätfrågorna berör respondentens befattning (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007). Vi är medvetna om att vi inte anger organisationens namn i 
texten vilket har sin grund i att vi inte anser det vara relevant för uppsatsen och det 
påverkar inte heller resultatet. Samtidigt vill vi också försäkra oss om att inte  
organisationen känner sig utpekade.  
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3. Resultat  
Vi har valt att redovisa resultatet genom att dela det i avsnitt som är baserade på sex av 
de sju frågorna i enkäten. Efter varje avsnitt har vi lagt in den tematiseringen som varje 
avsnitt/fråga bygger på. Vi har gjort det för att underlätta och öka förståelsen för 
läsaren. Inom varje avsnitt har vi först valt att beskriva de gemensamma tendenserna, 
det vill säga nyckelord som vi anser representerar den specifika frågan. Därefter gör vi 
en redogörelse för eventuella synonymer av nyckelorden. Anledningen till det är att när 
vi tolkar materialet anser vi synonymerna vara likvärdiga med nyckelorden. De kommer 
att därefter att integrera med varandra när vi sedan kommer att leta efter lämpliga 
teorier. Avslutningsvis tar vi upp eventuella skillnader och likheter bland de svar som 
berör frågorna. Anledningen till det är att vi vill belysa att det finns ytterligare 
definitioner kring begreppen men vi kommer att bortse från dem. Enkäten är kvalitativt 
utformad och resultatet ger därför en subjektiv tolkning.  
 
3.1. Ledare i allmänhet 
Den andra frågan på enkäten gällde den allmänna uppfattningen om vad en ledare är. Vi 
började tolka och bearbeta svaren vilket ledde till att vi såg en gemensam tendens bland 
dem. Svaren varierade givetvis beroende på respondenten men genom att vi gjorde 
individuella tolkningar samt diskuterade dem gemensamt ledde det fram till ett antal 
nyckelord. Vi kunde finna nyckelorden leda, motivera, inspirera, strukturerad och 
framåtdrivande.  De flesta av respondenterna upplevde de som starkast utmärkande för 
vad de ansåg representera en allmän ledare. En av respondenterna definierade svaret på 
frågan enligt nedan:  
 

”Förmåga att styra och hålla ihop en grupp och leda den till gemensamt satt mål” 
 
Några av respondenterna använde sig också av synonymer gällande nyckelorden om 
vad som kännetecknar en ledare i allmänhet. Ett exempel på en synonym för leda är: 
 

”Person som visar vägen” 
 
På samma gång var det några av respondenterna som hade en annan definition på 
ledare. De uppfattade en allmän ledare som någon som föregick med gott exempel, som 
var en opinionsbildare eller en visionär. Vi är givetvis medvetna om de definitionerna 
och kommer att ha med dem i bakhuvudet men anser att de inte följer den tendens vi 
tidigare har upptäckt.  
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3.2. Ledarens egenskaper 
I den tredje frågan riktades intresset mot vilka egenskapar respondenterna tyckte att en 
ledare skulle besitta. De flesta av respondenterna upplevde att en ledare skulle ha 
ganska snarlika egenskaper som de tidigare hade beskrivit hos en allmän ledare, vilket 
föll sig ganska naturligt. De flesta svaren i frågan angavs i punktform och gav direkta, 
konkreta ord och svar. De gemensamma drag vi framförallt kunde urskilja var lyhörd, 
empatisk, tydlig, engagerad, drivande och inspirerande. Många av nyckelorden 
framkommer mer konkret i citatet nedan:  
 
 

”Uppmärksamhet = måste se och höra vad som händer i organisationen och veta hur 
människor reagerar. Lyssna = Denna egenskap får människor att känna sig viktiga och 
betydelsefulla. Måste även kunna utveckla andra människor och leda dom åt rätt håll så 

att både företaget och individen vinner på det arbete som görs.” 
 
Emellertid kunde vi även här se olika former av synonymer. Synonymerna var ord som 
rak, lyssna och samspela med andra.  
 
Respondenterna angav även andra definitioner när de skulle benämna ledarens 
egenskaper. Det var ord som mognad, kompetent, teambuilder, emotionell intelligens, 
mod och kommunicerande.  
 

”En ledare skall vara rak i sin kommunikation. En ledare måste försäkra sig om att 
kommunikationen går fram och uppfattas korrekt. En ledare skall vara intresserad av 

och vara lite av en människokännare. En ledare skall vara rättvis” 

En ledare i allmänhet kan motivera sina anställda. En person som utan formell status 
kan få en grupp att arbeta i önskad riktning, inspirerar, är en mentor, en förebild. 
Någon som ska leda, styra och fördela uppgifter till minst en annan person eller 
grupp. Förmågan att styra, leda, stödja, sporra och hålla ihop en grupp till uppsatta 
mål. Ta fram det bästa hos medarbetaren, lyssna och utveckla, ansvarfull, ”spindeln i 
nätet” och våga ta täten; inspirera. En ledare går före, håller taktpinnen. Förbigå med 
gott exempel, t.ex. följa värderingar, förmedla energi och driv. En som leder andra 
människor i praktiken genom sitt sett att vara. Att vara ledare baseras på uppförande, 
lyssnarförmåga och hur man framför åsikter förebild, omtänksam, inspirerande, 
kommunikativ och ansvarsfull. Kunna hantera krav och förväntningar från ledning 
och medarbetare i rådande situation. Har karisma kombinerat med personliga 
egenskaper och kunskap om organisationen, få människors tillit att leda. Person som 
visar vägen, i yrket eller privat, opinionsbildare, lyhörd för gruppens åsikter och 
stämningar: Visionär som kan få gruppen att fokusera mot ett gemensamt mål; 
Person som ansvar för genomfört extern arbete. Leder och ansvarar för underställd 
personal utvecklas och trivs; En som går efter organisationens mål och strategier, 
skapa engagemang. Visionär som kan få gruppen att fokusera mot ett gemensamt 
mål. 
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3.3. Coach i allmänhet 
Fjärde frågan berörde vilken uppfattning respondenterna hade om begreppet coach i 
allmänhet. Då frågan var närbesläktad med fråga två gjorde vi även här en individuell 
tolkning som vi sedan diskuterade tillsammans. Trots tolkningarna fanns det några 
gemensamma tendenser. Vi kunde urskilja några mer eller mindre framstående ord i 
form av stötta, rådgiva, utvecklande och vägleda. Vi kunde i enkäterna också få en 
förståelse för hur respondenterna uppfattade de olika begreppen och vi insåg också att 
många av orden gick hand i hand. Exempelvis kunde vi angående ordet utveckla utläsa 
att det också innebar också att stötta en individ i en situation.  
 
Även i denna fråga fick vi ta hänsyn till de olika synonymerna som fanns bland 
materialet. Några av synonymerna bestod till största delen av längre meningar eller 
enstaka ord som kunde tolkas till ett nyckelord i slutändan. Några exempel på 
synonymer var stärka, ta fram det bästa ur individen (utveckla), en som får andra att 
fungera bättre(stöttande) med mera. Det framgår också från en av respondenterna som 
uttryckte sig på följande sätt (se citat).  
 
”En person som har i uppdrag att vägleda en eller flera personer i deras karriär eller 

liv i övrigt.” 
 
I den här meningen har vi kunnat tolka att ord som stöttande och rådgivande för att 
nämna några. 
 
 
 
 

En ledares egenskaper är lyhörd, rak, flexibel tydlig, trovärdig, entusiastisk, 
trygg, drivande, inspirerande, strukturerad. Tycka om människor, empatisk, stark 
självkänsla, målinriktad, lugn, klok, inspirerande, områdeskunskap, entusiasm, 
uppmärksam, hänsynsfull, drivande, kompetent, konfliktlösande, engagerad, 
tydlig, bra på att lyssna, skapa struktur, våga ha en åsikt och stå fast vid den samt 
kunna fatta beslut, kunna styra genom rak kommunikation, lyhörd, bestämd. 
Initiativförmåga, empati, beslutsamhet, tydlighet. Lyhörd, responsiv, närvarande, 
kunna ge positiv och konstruktiv feedback, empati, rättvis. Empati, strukturerad, 
drivkraft, långsiktigt tänkande, ta ansvar, framföra åsikter, kunna lyssna, 
mognad, mod, kunna delegera, kommunicera, samspela med andra, kunna ställa 
krav, god själkännedom, själdistans, förmågan att förmedla idéer, att leda och att 
skapa trivsel. Utstrålning, engagemang, lyhörd, positiv, drivande; Ska föra en rak 
kommunikation. Se till att kommunikationen går fram och uppfattas korrekt. 
Ledaren ska vara intresserad av människor och människokännare och rättvis; 
Teambuilder, framåtriktad, förtroendegivande, samlande kraft, visioner, 
emotionell intelligens. Kan se saker ur olika perspektiv; Kreativ och 
handlingskraftig. 
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I tolkningen av frågan lyckades vi därtill finna enbart enstaka ord som vi tyckte inte 
hade någon relevans för oss ett exempel var utmana. Därtill fanns det också olika 
meningar som vi inte ansåg relevanta till exempel som: 
 

”En person som ser individer och inte grupper” 

 
3.4. Coachens egenskaper 
När det gällde en coachens egenskaper genomförde vi bearbetningen på samma sätt som 
vi gjort på materialet i övrigt. Av de mönster som framgick kunde vi utröna ett antal 
nyckelord som lyhörd, engagerad och utvecklande.  Samtidigt upptäckte vi att ordet 
lyhörd var mer betonande bland svaren på denna fråga än i föregående frågeställning.  
 
När vi bearbetade svaren från respondenterna förstod vi att det fanns väldigt många 
synonymer på nyckelorden. Respondenterna förklarade många ord som påminde om 
varandra. Det var ord som stödjande, förmåga att ”smitta av sig”, lyssnande och 
sporrande. Vi såg en tendens till att synonymerna och nyckelorden utgjorde en större 
del av svaren vilket bidrog till att det i slutändan inte fanns så många ord som vi kunde 
bortse från. Det fanns dock några som delegerande, rättvis och strukturerande.  
 

En coach i allmänhet är en samordnare, vägleda, någon som utvecklar andra och 
för fram det bästa i dem. Bollplank, hjälpa folk hitta ”rätt väg”. Att ställa upp 
och hjälpa folk att gå vidare, ta fram det bästa i varje individ. Vägleda och 
rådgiva andra. Lyhörd, medmänniska, drivande; ge stöd, en person som ser 
individer och inte grupper. Stödjande person. Bidra till medarbetarens 
utveckling genom utmana, sötta, feedback, agera rådgivare. En som aktivt följer 
en person och ger tips och råd i hur man bör agera, stötta och vara 
samtalspartner, utveckla medarbetaren. Är mer riktad mot verksamhetsområdet 
med uppgift att coach en eller flera personer, en som får andra att fungera bättre. 
En som peppar och stöttar, lyssnar och ger råd; I stort samma person som ledare 
allmänt; Någon som hjälper andra att utvecklas. Har ett mer individuellt 
förhållande till individens karriärsmål och styr individen utefter dennes 
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3.5. Båda rollerna samtidigt 
I enkäten ställde vi även frågan om respondenterna trodde att man kunde besitta både 
rollen som ledare och coach samtidigt? Av svaren vi fick såg vi en tydlig tendens mot 
att respondenterna ansåg att rollerna kunde fogas samman i en och samma roll. Däremot 
ansåg respondenterna att kontexten påverkade själva rollen. Vi lyckades också få en 
uppfattning om att ledarrollen var något överordnad coachrollen och upplevdes som mer 
beslutsam och bestämd. Samtidigt såg vi en tendens till att respondenterna upplevde att 
de egenskaper som fanns inom både ledare och coach förstärkte varandra i de båda 
rollerna. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 

 
”Ja, det går enligt min mening av vara ledare för en grupp samtidigt som man 

engagerar sig i en eller några individer som coach. Det krävs dock en förmåga att 
kunna skilja på uppgifterna och förflytta sig från ledarskapets mer övergripande 

tänkande till coachens mer individanpassade situation.” 
  

En coachs egenskaper är att vara duktig på att strukturera, delegera, stimulera, 
leverera, duktig avslutare, bra personkännedom, förmåga att visualisera sina 
tankar, sätta sig in i en persons situation, närhet till medarbetarna och kunna få 
dem att utvecklas och lyfta fem det bästa hos dem. Bollplank, hjälpa folk hitta 
”rätt väg”. Engagerad och ha förmågan att ”smitta” av sig, att vilja utveckla andra 
människor samt ha en naturlig förmåga att engagera sig i andra individer. 
Pedagogisk och bra på att lyssna, medmänniska, drivande, ha rätt ålder, 
erfarenhet; vara lyhörd, ge utmaningar, skapa positiv stämning. Trygg, säker, 
kreativ, uppmuntrande. Lyhörd, responsiv, närvarande, kunna ge positiv och 
konstruktiv feedback, empati, rättvis. Prestigelös, engagerad, fokuserad, 
kontaktperson man kan bolla idéer med, uppmuntra, motivera, inspirera, ha 
tålamod, anpassningsbar, intresse av människor, förmågan att se vad som kan 
göras bättre. Lyhörd, förstående, engagerande, fokuserad, positiv; I stort samma 
som i ledar egenskaper; Lyhördhet och respekt, god människokännare. Förstå 
organisationens samt individens mål; Trovärdig, integritet och trovärdig.  
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3.6. Respondenternas egen uppfattning – coach, ledare eller båda? 
Vi var dessutom intresserade av respondentens egen uppfattning och vad denne ansåg 
sig själv vara. Coach, ledare eller båda rollerna samtidigt? De svar vi fick var likvärdiga 
med föregående frågeställning. Det som framkom framförallt var att båda rollerna 
kunde innehas men att de var kontextbundna. Det kan vi skönja av att respondenterna 
upplevde sig själva som coacher och ledare beroende på vilken situation de befann sig i. 
Där av blev det svårt att finna märkbara skillnader bland svaren vi fått då de drog åt 
samma håll. Det fanns olika argument för varför respondenterna ansåg sig vara en coach 
i vissa fall och det var på grund av till exempel påhittighet, kreativitet och att kunna 
hjälpa människor. Argumenten för att respondenterna i andra fall ansåg sig vara ledare 
var till exempel att ansvar, formella titlar och att ge direktiv spelade en stor roll.  
 

”Ledare, jag känner ett tydligt ansvar över den praktiska verksamheten. Som coach 
ligger jobbet mer på att hjälpa människor att \”hitta rätt väg\”.” 

 

En individ kan besitta båda egenskaperna samtidigt men beror på den formella 
rollen, kan kollidera situationsberoende, Ledaren bestämmer mer än coachen. Man 
kan vara båda samtidigt men man måste växla mellan rollerna, leda en grupp 
samtidigt sätta sig in i ett individsammanhang när det behövs. Ja, coachrollen blir 
dock mindre flexibel om man ska samtidigt leda/styra. Om målen är de samma 
fungerar det annars riskerar man att styra en person. Ibland får ledaren ta de 
mindre trevliga uppgifterna till skillnad mot en coach. En bra ledare ska besitta 
båda rollerna. Beroende på organisationens storlek kan det finnas plats för ledare 
med olika roller som kompletterar varandra.  En mindre organisation med färre 
anställda har större krav på att ledaren besitter båda egenskaperna. Nej, man kan 
inte vara båda samtidigt men man kan vara lämplig till båda rollerna på grund av 
att det krävs samma egenskaper. Man kan vara båda men det är kontextbundet och 
dock kanske man inte ska vara coach och ledare för samma grupp; kan vara båda 
men den ena rollen överväger förmodligen den andra, man kan vara båda rollerna 
då de är närbesläktade. Ja, definitivt. Kombination av egenskaperna leder till 
säkrare måluppfyllelse högre trivsel. Ja, ledare och coach ser jag som två delar 
som är oerhört värdefullt att kombinera då det stärker varandra och på så sätt 
bidrar till ett bättre resultat sett ur de flesta perspektiv. Om man är en bra ledare så 
finns goda förutsättningar att vara en bra coach eftersom man besitter rätt 
egenskaper, man kan vara båda beroende på hur viktig” man känner sig. Ser 
coaching som en del av ledarskapet och skapa det bästa arbetsklimatet. Man kan 
vara både och pga. att egenskaperna inte utesluter varandra, det är ingen 
motsättning mellan coach och ledare. Ja med viss övervägning åt något håll, i min 
”verklighet” är ledaren mer drivande men många av egenskaperna är detsamma; 
Jag ser ingen skillnad mellan dessa två begrepp; Tror båda samtidigt men kräver 
ett ledarskap som bygger primärt att utveckla andra och inte bara sig själv. Man 
kan säkerligen vara båda rollerna men det kan skapa problem med trovärdigheten, 
coachen är friare i sin roll och tar inte lika mycket ansvar som ledaren. Ledaren 
står mer för organisationens mål medan coachen för individens, kan besitta båda 
rollerna beroende på gruppens storlek; Som ledare måste man kunna coacha sina 

d b t
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”Coach, jobbar tillsammans med de (få) personer som jag ansvar för. Har inte ett jobb 
där det går att ge direktiv då andtällda [sic] är intelligenta och självgående människor 

som inte vill ha någon överdriven detaljstyrning” 
 

 
 

 
 
3.7. Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis har vi sett ett mönster vilket har lett till att vi har fått fram ett 
resultat med bland annat nyckelord som teorin kommer att baseras på. Den tydligaste 
tendensen som har framgått av de allmänna uppfattningarna om coach och ledare är att 
det förekommer en skillnad mellan begreppen. Tendensen visar att den allmänna 
uppfattning om ledare beskrivs som någon som leder och driver en individ eller grupp 
framåt medan en coach i allmänhet är en person som stöttar och agerar rådgivare. 
Däremot tenderar egenskaperna en ledare och coach besitter att vara mer likartade. Det 
kan återspeglas bland de nyckelord som framkommit då ord som lyhördhet och 
engagemang har en tendens att framhävas. Vid frågan som berörde om respondenterna 
ansåg om man kunde besitta båda rollerna samtidigt kunde vi se en allmän tendens att 
båda rollerna kunde förkomma men att det var kontextbundet. Detsamma gällde även 
för deras egen uppfattning gällande vad de själva ansåg sig vara. Trots det förekom det 
några som var väl övertygade om sin roll.  
 
Vi har kunnat utröna profiler gällande ledare och coach.  
Ledare: Vid profilen för en ledare förekom nyckelord som leda, motivera, inspirera, 
strukturerad och framåtdrivande. De egenskaper som en ledare skulle inneha var 
framförallt lyhördhet, empati, tydlighet, engagemang, drivkraft och inspiration. 
 

Respondenternas egen uppfattning om de är en coach, ledare eller båda rollerna. 
Båda men beror på situationen i sig. Är chef med en formell titel. Är coach pga. att 
kreativitet, påhittighet och lyhördhet tillhör de egenskaper jag besitter. Båda rollerna 
beroende på kontexten ibland tar en viss roll överhand. Empati och lyhördhet är 
viktigt.  Vill vara en ledande coach vilket innebär att individerna skall få utvecklas 
och känna att de bidrar med något. Vill ta fram det bästa ur varje individ och att 
medarbetarna är nöjda vilket gynnar organisationen. Anser sig vara en ledare 
beroende på att det finns ett tydligt ansvar över den praktiska, som coach ligger 
fokus mer på att hjälpa människor.  Är främst ledare men försöker vara coach för de 
jag leder; är främst coach men måste i vissa situationer vara mer ledare då beslut 
måste tas och rollen som ledare träder fram, är mer coach än ledare då jobbet jag har 
är att få de anställda att göra sitt jobb efter bästa förmåga; Kombinationen. Båda, 
genom att kombinera delarna, dvs. utveckla medarbetarna samtidigt som man bidrar 
till verksamhetens utveckling: Är mer en ledare än en coach i yrket, Är inte inne att i 
detalj följa upp medarbetare. Är båda och är det genom att balansera värderingar och 
mål, relationer och resultat. Försöker vara både och pga. av att coacha är en del av 
ledarrollen, är kontextbundet å båda rollerna involveras; Båda men någon roll tar 
överhanden beroende på situation och funktion, anpassas efter gruppens 
sammansättning; Ser mig både som en coach och en ledare; Båda rollerna men 
primärt ledare. Är mer coach än ledare. Är mer coach och man kan inte ge direktiv 
då de människor jag är självgående och vill inte ha detaljstyrning; Coach eftersom 
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Coach: Vid profilen för en coach förekom nyckelord som stötta, rådgiva, utvecklande 
och vägleda. De egenskaper som en coach skulle inneha var lyhördhet, engagemang och 
utvecklingsförmåga. 
 
Valet av teori för både ledare och coach som presenteras i nästa avsnitt har sin grund i 
de kategorier och det resultat vi har med oss från empirin. 
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4. Teori 
4.1. Teori om ledare och ledarskap 
Vill vi framföra här att den definition vi kommer att presentera i det här avsnittet inte är 
en absolut definition på ledare och ledarskap. Vi anser istället att definitionen ska ses 
som en grund som sedan kan anpassas och vidareutveckla begreppet.  
 
Att leda människor är något som måste praktiseras och upplevas för att kunna bedriva 
ett ledarskap. Det finns en otalig och rikt skiftande variation av mänskliga variabler som 
interagerar med varandra och det bidrar till att det är omöjligt att förutse exakt orsak – 
verkan relationer. För att leda och arbeta effektivt med medarbetare gäller det att förstå 
interaktionen mellan människor. Att leda andra fodrar inte bara att besitta de 
grundläggande färdigheterna om ledarskap utan det gäller också att förstå hur 
ledarskapets beteende påverkar andra (Scarnati, 2002). 
 
4.1.1. Definitioner av ledare och ledarskap 
En av ledarens mest betydelsefulla uppgifter är att definiera mål för medarbetarna. Det 
ska ske på ett realistiskt och inspirerande sätt samt att samordna gruppens aktiviteter. 
Det ska leda till att gruppen är öppen för problemlösningar, en bra relation och god 
trivsel. Ledaren måste därtill kunna lösa konflikter och våga konfrontera medarbetarna 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
 
För att få ett ännu större djup på begreppet ledare måste vi definiera vilka verktyg och 
vilka funktioner som behövs. De går under begreppet ledarskap. Definitionen på 
ledarskap är olika beroende på dess kontext. Många forskare har olika uppfattningar om 
vad ledarskap är och anger ledarskap ofta med utgångspunkt i egna individuella 
perspektiv samt bland de fenomen som intresserar dem mest. Begreppet har definierats 
med olika termer genom åren och några av orden är varianter av exempelvis 
personlighetsdrag, beteenden, interaktionsmönster och relationsroller. Yukl (2006) 
anger några olika definitioner av ledarskap som han har hämtat från olika källor.  
 

• ”Leadership is the behavior of an individual…directing the activities 
of a group toward a shared goal.” (Hemphill & Coons, 1957 s. 7 
citerad i Yukl, 2006 s. 3) 

• “Leadership is the process of making sense of what people are doing 
together so that people will understand and be committed.” (Darth & 
Palus, 1994 s. 4 citerad i Yukl, 2006 s. 3) 

• “Leadership is the ability of an individual to influence, motivate, and 
enable others to contribute toward the effectiveness and success of the 
organization…” (House et al., 1999 s. 184 citerad i Yukl, 2006 s. 3) 

 
Yukls definition av ledarskap är:  

 
“Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what 

need to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and 
collective efforts to accomplish shared objectives.” (Yukl, 2006 s. 8) 
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Det finns några återkommande faktorer bland de ledarskapsteorierna. Yukl (2006) 
menar att ledarskap kan ses som en process där en person medvetet agerar för att 
influera ett större antal människor (Yukl, 2006). Zaleznik (1977, referat i Alvesson, 
2007) anser att ledarens inflytande innebär att förändra stämningar, frambringa bilder 
och förväntningar samt fastlägga mål (Alvesson, 2007). Därtill kan även flera personer 
besitta rollen som ledare och influera andra medlemmar eller en organisation. Genom 
processen kan ledaren guida medarbetarna genom att exempelvis använda sig av 
strukturer, underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller i en organisation. Vidare 
finns det forskare som menar att ledarskap blott förekommer då personer influeras att 
göra vad som är etiskt korrekt och bäst för dem själva samt för organisationen. Yukl 
(2006) betonar samtidigt att det finns en skillnad i definitionen om ledarskap om vem 
som influerar och vem som ska dra nytta av influensen samt ser ur försöket av 
influensen blev. Det är också viktigt att se till vilken sorts influens som utövas och 
vilket resultat det ger i slutändan (Yukl, 2006).  
 
Vissa forskare anser att ledaren kan influera medarbetarna både på ett indirekt och på ett 
direkt sätt. Det indirekta ledarskapet kan ta olika former men att det har också större 
möjligheter till att få starkare och långvarigare influens än i det direkta ledarskapet. 
Ytterligare en form av det indirekta ledarskapet är de interna program och strukturella 
former som organisationer har. De kan vara exempelvis utvecklingsprogram, 
belöningar, lärande och nytänkande. Dessutom kan en ledare som använder sig av det 
indirekta ledarskapet använda sig av organisationskulturen och de värderingar som 
ställs inom organisationen för att influera anhängarna som tror på värderingarna. 
Ledaren kan dessutom ändra på kulturen eller de strukturer som finns för att indirekt 
påverka medarbetarna åt det tänkta håll som efterfrågas. Det kan ske exempelvis genom 
att ändra organisationsstrukturen eller införa olika former av belöningssystem (Yukl, 
2006). Samtidigt menar Alvesson (2007) att själva inflytandet går över de formella 
maktbefogenheterna som ställningen ger (Alvesson, 2007). 
 
Det direkta ledarskapet framstår bäst inom hierarkiska organisationer där influenserna 
går rakt nedåt i organisationen. I de flesta fallen har ledaren direktkontakt med 
medarbetarna och de ”ser varandra i ögonen”. I denna form efterfrågas stor sakkunskap 
inom respektive område (Larsson & Kallenberg, 2003). De två typerna av ledarskap kan 
dessutom gå parallellt för att få en större effekt på inflyttandet (Yukl, 2006).  
 
Alvesson (2001) ger ytterligare en dimension på ledarskap. Han anser att ledarskap 
endast kan förklaras genom att ta hänsyn till den sociala kontexten där 
ledarskapsprocessen äger rum. Han menar att ledarskapet är en social process där 
innebörd och tolkning av vad som sägs och görs är avgörande (Alvesson, 2001). Vissa 
hävdar dock att den sociala kontexten är ledarskapets innersta kärna och en förutsättning 
för det direkta och indirekta ledarskapet (Larsson & Kallenberg, 2003).  
 
4.1.2. Ledarens personlighetsdrag, färdigheter och egenskaper 
Ordet personlighetsdrag (det engelska ordet traits) relaterar till den variation som finns 
inom de individuella särskilda drag som exempelvis personlighet, temperament, behov, 
motiv och värderingar. Personlighetsdrag är för det mesta stabila och är ofta 
utmärkande. De kan uttryckas exempelvis i termer av självförtroende och emotionell 
mognad. När det gäller motiv och behov skiljer vetenskapen på de två begreppen. De 
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anser att det finns psykologiska behov som exempelvis hunger och törst men att det 
finns sociala motiv som exempelvis prestation, aktning och självständighet. Både behov 
och motiv är viktiga eftersom de influerar själva uppmärksamheten till information. 
Värderingar är attityder som införlivas i form av exempelvis vad som är rätt och fel, 
etiskt och oetiskt eller moraliskt och omoraliskt. Det kan ta form av olika attribut som 
exempelvis rättvisa, ärlighet, jämlikhet och lojalitet. Värderingar är därav viktiga 
eftersom den influerar en persons preferenser, upplevelser av problem och dennes val av 
beteenden. Vidare finns det många studier som visar på att personlighetsdrag är 
kombinerade av bestämt lärande och av ärvd kapacitet som bidrar till tillfredställelse av 
olika typer av stimuli eller upplevelser. Lärandet kan dessutom påverka 
personlighetsdragen i olika grad. Exempelvis influeras värderingar och sociala behov 
mer än vad andra behov gör (Yukl, 2006).  
 
Ordet färdighet (engelska ordet skills) refererar till förmågan att handla på ett effektivt 
sätt. Färdigheter kan definieras på olika nivåer av abstraktioner, allt från utmärkande 
förmågor som exempelvis interpersonell förmåga och intelligens till mer specifika 
förmågor som exempelvis övertalningsförmåga och verbala resonemang. Det finns i 
stort sett tre huvudkategorier som berör färdigheter (Yukl, 2006).  
 

• Den första är tekniska färdigheter som innefattar kunskaper om 
metoder, processer, procedurer och tekniker för olika specifika 
aktiviteter samt förmågan att använda sig av olika redskap som är 
relevanta för aktiviteten.  

• Den andra är de interpersonella färdigheter som innefattar kunskaper 
om det mänskliga beteendet och interpersonella processer, förmåga att 
förstå känslor och attityder från andra. Det gäller också att ha förmåga 
av att föra en bra kommunikation, kunna etablera effektiva och 
kooperativa relationer. Några exempel är förmågan att lyssna och ha 
kunskap om vad som är ett acceptabelt socialt beteende.   

• Den sista är konceptuell färdighet som kännetecknas av en generell 
analytisk förmåga, ett logiskt tänkande, en kreativitetsförmåga rörande 
idéer och problemlösningar och ha en förmåga att analysera händelser 
samt förutse trender (Yukl, 2006).  
 

De tre färdigheterna behövs för de flesta ledarroller och funktioner. Relevansen för 
varje färdighet varierar dock från situation till situation. De individuella behoven, 
värderingarna och själva temperamentet är högst relevanta för ett effektivt ledarskap. De 
personliga egenskaperna påverkar personens villighet och förmåga att ta på sig ansvar 
och tolerera stress samt de påtryckningar som följer i rollen som ledare. De personliga 
egenskaperna hjälper också ledaren att få en ökad makt, att influera människor och att 
utveckla relevanta färdigheter. Ledare med en personlighet vars strävan är att öka 
makten utövar det här genom manipulativa, impulsiva och dominerande handlingar för 
att utvidga dem själva och därtill skaffa sig personligt stöd från medarbetarna (Yukl, 
2006). I motsats till det kan en ledare som upplever sig besitta stor social kompetens 
och har en hög moral använda inflyttandet för att bygga upp ett engagemang för att 
idealisera målen. Ledaren kan använda de personliga egenskaperna för att på det sättet 
skapa en social relation med medarbetarna för att på så sätt skapa en ömsesidig 
förståelse med dem (Alvesson, 2007). Ledaren vill dessutom försöka delegera makten 
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till de underanställda genom empowerment men dessutom utveckla de anställdas 
färdigheter och självsäkerhet. Kognitiva och tekniska färdigheter behövs för att planera 
projekt, koordinera komplexa relationer, leda gruppers aktiviteter och analysera olika 
sorters problem. Kognitiva och interpersonella färdigheter behövs för att genomföra 
effektiva problemlösande diskussioner. Vissa egenskaper och färdigheter anses vara mer 
relevanta för ett effektivt ledarskap (Yukl, 2006). 
 
Vissa forskare har utöver de tre även introducerat en fjärde färdighet som är 
administrativ färdighet. Den framhåller förmågans att framföra en viss typ av 
direktörsfunktion eller beteenden som exempelvis planering och coaching. Ofta är 
administrativa färdigheter en kombination av tekniska, kognitiva och interpersonella 
färdigheter. Linjen mellan förmågan och beteenden blir lätt suddiga när färdigheter blir 
definierade i termer av förmågan att utföra en direktörsfunktion. Det är dock viktigt att 
ha i åtanke att vissa färdigheter kan vara relevanta för en situation men inte för en annan 
(Yukl, 2006).  
 
Stogdill (1948, referat i Alvesson, 2007) upptäckte en mångfald av personlighetsdrag 
från de studier han bedrev under åren 1904-1948. Han upptäckte ett mönster bland 
resultaten som var överrensstämmande med uppfattningen om en ledare. Några exempel 
på relevanta färdigheter kan vara intelligens, målorientering, förståelse av uppgiften och 
självförtroende. Varje personlighetsdrag måste även ses utifrån den givna situationen 
(Alvesson 2007).  
 
Stogdills slutsats blev följande (Yukl, 2006).  
 
”A person does not become a leader by virtue of the possession of some combination of 

traits…the pattern of personal characteristics of the leader must bear some relevant 
relationship to the characteristics, activities, and goals of the followers.”(Stodgill, 1948 

citerat i Yukl, 2006 s. 182) 
 
Det finns en del egenskaper som Stogdill (1948, refereat i Bass, 1981) anser är viktiga i 
rollen som ledare. Det var dels personlighetsegenskaper som: 
 

• Kapacitet som är exempelvis intelligens, språklig begåvning och 
originalitet. 

• Färdigheter som exempelvis kunskapsförmåga, praktisk händighet och 
vetenskaplig lärdom. 

• Ansvar som kännetecknas av uthållighet, initiativkraft och 
förtroendeskapande skicklighet.  

• Deltagande som innefattar samarbete, anpassningsbarhet och humor.  
• Situation som innebär mental nivå, status och färdigheter. 
• Status som exempelvis popularitet och socioekonomisk position (Bass, 

1981).  
 
Stogdill (1948, referat i Bass, 1981) ansåg dock att beskrivningen blev en aning ensidig. 
Utifrån de olika kategorierna är det svårt att urskilja en bra ledare utifrån varje enskild 
egenskap. Det är snarare samspelet mellan de personliga egenskaperna och situationen 
som leder till att ledarskapet utvecklas (Bass, 1981). Alvesson (2007) lägger dessutom 
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till ytterligare några egenskaper som skiljer en ledare från en ickeledare som exempelvis 
driv, ledarskapsmotivation, ärlighet, integritet, kognitiv förmåga och kunskap om 
branschen (Alvesson, 2007).  
 
Tollgerdt-Andersson (1989) har tagit fram några förekommande egenskaper som hon 
anser att ledaren ska innehav. Det har hon gjort genom att analyserat ett antal 
platsannonser om vilka egenskaper som efterfrågas mest. Hon lyckades få fram sju 
framträdande ledaregenskaper (Tollgerdt-Andersson, 1989).  
 
Tollgerdt-Andersson menar att det finns ett förhållandevis starkt samband mellan 
ledarförmåga och generell intelligens med undantag av att vissa ledare är intelligentare 
än vad ickeledare är. Förklaringen till det har sin grund i att mycket av det individuella 
och grupporienterade beteendet innefattar även problemlösning. Genom att praktisera 
den egna individuella problemlösningsförmågan bidrar det till att även gruppens egen 
problemlösningsförmåga ökar. Bara för att personen är intelligent innebär inte det att 
denne automatiskt blir en ledare. Dessutom visar det sig att den typiska ledaren är 
endast en aningen intelligentare än den genomsnittliga. Det medför att den mest 
intelligentaste individen inte alltid blir en ledare. Många medarbetare tycker inte om att 
ledas av en ledare som är mer intelligenta än dem själva då det ger en känsla av 
underlägesenhet bland medarbetarna (Tollgerdt-Andersson, 1989).  
 
 
Hon fortsätter med att se till de fysiska faktorerna. Några av de fysiska faktorerna är 
exempelvis längd, vikt, hälsa och energinivå. Hon anser genom att ha exempelvis god 
hälsa och en hög energinivå underlättar det ledarskapet speciellt när arbetstiden kan vara 
upp mot 50-60 timmar per vecka. När det rör sig om vikt och längd är det mer tveksamt 
om det har någon större påverkan på rollen som ledare (Tollgerdt-Andersson, 1989).  
 
En egenskap som hänger samman med ledarförmågor är förmågan att vara kreativ. 
Kreativitet kan dock uppfattas som diffust när det kommer till frågan om det bidrar till 
framgång. Dessutom varierar de kreativa möjligheterna beroende på själva 
organisationskulturen och situationen i sig (Tollgerdt-Andersson, 1989).  
 
För att vara en god ledare måste ledaren dessutom bidra med något positivt till sin 
grupp. För att klara det måste ledaren besitta ett starkt självförtroende. Denne måste 
våga fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Genom det skapas också ett förtroende 
för medarbetarna. För att våga ta risker måste ledaren dessutom tro på sig själv. Hur 
skulle medarbetarna reagera om inte ledaren trodde på de egna handlingarna (Tollgerdt-
Andersson, 1989)?  
 
Människor med en personlighet som utmärks främst av dominans blir oftare ledare än 
personer som inte besitter det karaktärsdraget. En dominerande personlighet kan vara ett 
bra verktyg för ett bra ledarskap om den används på rätt sätt. På samma gång kan det ge 
en negativ effekt på ledarskap om ledaren är för dominant i agerandet eftersom gruppen 
kan uppleva det som att deras frihet blir strypt. Det leder till att gruppen har svårare att 
acceptera ledaren (Tollgerdt-Andersson, 1989).  
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Duktiga ledare är lyhörda för medarbetarna och har dessutom lätt för att uppfatta vilka 
känslor som råder och vilka behov som behöver fyllas. För att kunna samarbeta med 
medarbetarna krävs det därför att ledaren är lyhörd och kan bygga upp en gemenskap 
med medarbetarna genom att ge råd och stötta. Egenskapen kan kännetecknas som 
interpersonell sensitivitet. Det kan bidra till ett bra ledarskap och därmed en bra ledare. 
Den interpersonella lyhördheten kan dock ta sig uttryck på flera sätt. Framförallt är den 
kommunikativa förmågan viktig bland ledare men också förmågan att vara verskam 
bland de aktiviteter som krävs av rollen som ledare. Kvantitet är det som anses viktigt 
och inte kvalitet. Beroende på hur mycket ledaren konverserar med medarbetarna visar 
det på ledarens motivation och att denne vill vara engagerad i dem. Det upplevs också 
som positivt från medarbetarnas sida. Däremot en ledare som däremot samtalar ytterst 
lite med medarbetarna kan räkna med att få ett större avstånd till dem (Tollgerdt-
Andersson, 1989).  
 
4.1.3. The big five 
De personliga egenskaparna kan återges i ”Big Five-modellen”. Modellen tar upp fem 
övergripande dimensioner som grundar sig dels på personlighetsbeskrivande adjektiv 
som exempelvis sällskaplig och slarvig samt beteendebeskrivningar som exempelvis 
”jag slarvar ofta med saker och ting” (Larsson & Kallenberg, 2003 s. 69). Till 
modellen har det även bedrivits en del undersökningar och meta-analyser som visar att 
de flesta av de personliga egenskaperna är relaterade till ledarskapets framträdande eller 
ledarskapets effektivitet. Modellen består av följande delar: 
 

1. Surgency (utåtriktad/dominant/behov av makt) 
2. Conscientiousness 

(samvetsgrann/målmedveten/pålitlighet/personlig integritet/behov 
av prestation och bedrift) 

3. Agreeableness (glad och optimistisk/sympatisk/hjälpfull) 
4. Adjustment (emotionellt stabil/självaktning/självkontroll) 
5. Intellectance (nyfiken och frågvis/öppen för nya saker/lärande 

orienterad) 
(Yukl, 2006 s. 197) 
 

Larsson & Kallenberg (2003) utvecklar egenskaperna ytterligare. De hävdar att första 
(1) egenskapen innebär att personen är utåtriktad och därmed är en sällskaplig person 
som gärna umgås med andra människor. Denne har även lätt för att prata, vara aktiv, är 
full av energi och har ofta ett lättsamt humör samt är optimistisk överlag. På samma 
gång menar de att personen kan inneha egenskapernas motsats. Det innebär att personen 
istället är inåtvänd och reserverad. Den andra punkten (2) innebär att personen istället är 
målmedveten och är duktig på att planera, organisera samt på att genomföra uppgifter. 
Den målmedvetna personen är dessutom beslutsam och har en stark vilja att göra goda 
prestationer ifrån sig. Den målmedvetna personen är ofta punktlig och pålitlig. 
Nackdelen med en sådan person är att denne samtidigt kan vara pedantisk, 
tvångsmässigt artig och är många gånger arbetsnarkoman. Den tredje personligheten (3) 
kännetecknas ofta av en person som är vänlig och villig att hjälpa andra. Denne har 
överlag en positiv människosyn och inbillar sig ofta att andra personer är lika välvilliga 
som den själv. Personens motsatt är istället ovänlig och egocentrisk. Personen är för det 
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mesta skeptisk mot andras avsikter och är ofta mer tävlingsinriktad än samarbetsvillig. 
Den näst sista egenskapen (4) är en person som har en hög emotionell stabilitet. Denna 
upplevs vanligtvis som lugn och avslappnad samt har en hög stresströskel. Person blir 
sällan uppjagad eller skrämd. Den sista egenskapen (5) kan återfinnas hos en person 
som är öppen och har en livlig fantasi. Denne är intellektuellt nyfiken och kreativa samt 
vill gärna komma fram till en egen bedömning. Personen är dessutom villig att pröva på 
nya idéer och de är dessutom lyhörda inför andras känslor (Larsson & Kallenberg, 
2003).  
 
4.1.4. Ledarstilar 
Larsson & Kallenberg (2003) utgår från tre ledarstilar som har sitt ursprung från Bass 
(1998, referat i Larsson & Kallenberg, 2003) modell. Modellen består av utvecklande 
ledarskapet, konventionellt ledarskap och det icke-ledarskapet.  
 
Utvecklande ledarskapet karaktäriseras av föredömligt handlande, personlig omtanke 
och att kunna inspirera och motivera (Larsson & Kallenberg, 2003). Det kan uppnås 
genom att ledaren bidrar med utmanande och meningsfulla uppgifter samt för en 
kommunikativ vision (Özaralli, 2003). Ett föredömligt handlande uttrycks ofta i att 
forma en värdegrund. Här ingår humanistiska värderingar som exempelvis etik och 
moral men även angående lojalitet. Det kan ta sig uttryck i att personen är rakryggad, 
rättfram och håller fast vid sin åsikt till dess att beslutet är fattat. Ledaren måste 
dessutom fungera som en förebild och kännetecknas i allmänhet av ord och handlingar 
som talar samma språk. En ledare som säger sig göra handling A men sedan gör 
handling B får lätt medarbetarna mot sig. Att vara en förebild innebär att vara modig 
och våga leda även i svåra situationer. En ledare som agerar på ett föredömligt sätt 
vinner för det mesta omgivningens godtyckande och respekt. Ledarens handlingar 
kännetecknas av förtroende och att skapa tillit till medarbetarna (Larsson & Kallenberg, 
2003).  
 
Det utvecklande ledarskapet kan uttryckas i form av personlig omtanke. Den personliga 
omtanken är uppdelad i två delar. Den första är att ge stöd. Den innefattar både 
känslomässigt och praktiskt stöd som kan ske i form av handledning eller utbildning av 
något slag. Den andra delen innebär att vara tydlig och rak på ett positivt sätt. Det är 
viktigt att kunna konfrontera medarbetare på ett konstruktivt sätt. Det kan ske genom att 
tala kritiskt till en medarbetare snarare än att tala kritiskt om denne. Samtidigt får 
ledaren inte glömma bort att även ge konsturkiv kritik även när medarbetarna även gjort 
positiva saker (Larsson & Kallenberg, 2003). 
 
Det sista kännetecknet av ett utvecklande ledarskap är att inspirera och motivera 
medarbetarna och gruppen. En del ledare har stark personlighet (karisma). Det behöver 
dock inte vara nödvändigt men kan vara en hjälp på traven. En ledare med en stark 
personlig utstrålning som förenas med en humanistisk värdegrund anses som 
eftersträvningsvärd medan en stark personlig utstrålning tillsammans med en 
självuppfylld värdegrund istället kan bli katastrofal (Larsson & Kallenberg, 2003). Med 
hjälp av stark personlighet kan ledaren tillhandahålla visioner och arbetsuppgifter samt 
att uppmuntra till delaktighet bland medarbetarna. Ledaren kan dessutom frambringa 
stolthet, hopp och respekt hos medarbetarna (Özaralli, 2003). Det innebär att 
medarbetarna även blir engagerade, sätter upp gemensamt långsiktiga mål som anses 
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rimliga samt låter medarbetarna få ett ansvar över den egna situationen (Larsson & 
Kallenberg, 2003). Samtidigt måste ledaren uppmuntra kreativitet bland medarbetarna 
och få dem att komma med egna idéer och ifrågasätta den nuvarande ordningen samt 
resonera innan de agerar (Özaralli, 2003).  
 
Det konventionella ledarskapet har två inriktningar. Den första betonar ledarbeteenden 
som exempelvis krav och belöningar. Den andra utgörs av ett kontrollerande 
ledarbeteende. Den första inriktningen är egentligen kärnan för ledarskapet och kan 
demonstreras tydligast genom frasen ”Jag är vänlig mot dig om du är vänlig mot mig”. 
Dessa krav och belöningar kan ske i två former. Den första formen innebär att ledaren 
eftersträvar en gemensam överenskommelse med medarbetarna. Det kan ske genom att 
båda parter kompromissar och finner en mellanväg. Den andra formen kännetecknas 
bäst som ”piska och morot-formen”. Formen återkommer mestadels hos ledare vars 
ledarskapsbeteende framstår som starkt kontrollerande. Det kontrollerande ledarskapet 
innebär att ledaren följer medarbetarnas arbetsgång och korrigerar alla snedsteg som 
inte följer den tänkta planen. De vanligaste konsekvenserna av denna form av ledarskap 
är att arbetet blir pedantiskt och påpekar ofta de negativa handlingarna. Fördelen med 
formen är att ledaren snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder. Nackdelen är att ledaren 
kan bli alltför kontrollerande. Däremot kan kontroll inom vissa organisationer underlätta 
arbetet om organisationen har fasta rutiner. Ledaren och medarbetarna kan då lägga mer 
kraft på de delar av organisationen som inte är rutinmässiga. Kontroll är därför önskvärt 
vid fasta rutiner då det leder till en ökad effektivitet i övrigt om rutinerna fungerar väl 
(Larsson & Kallenberg, 2003).  
Den sista formen av ledarstil har sitt ursprung från Lewin & Lippit (1938, referat i 
Larsson & Kallenberg, 2003) och är låt-gå-ledarskapet. Stilen har Bass (1998, referat i 
Larsson & Kallenberg, 2003) låtit döpa till  ”icke-ledarskap”. Den kännetecknas för det 
mesta genom att ledaren aldrig tar ställning i viktiga frågor och försöker dra sig undan 
när beslut ska fattas. Denna ledare är den slöa ledaren (Larsson & Kallenberg, 2003).  
 
4.2. Teori om coach och coaching 
Vill vi framföra här att den definition vi kommer att presentera i det här avsnittet inte är 
en absolut definition på coach och coaching. Vi anser istället att vår definition ska ses 
som en grund som sedan kan anpassas och utvecklas vidare.  
 
Det finns ingen bra översättning för coach på svenska men ordet kan förklaras med 
samtalspartner, tränare och inspiratör. Att vara en coach innebär att man besitter en roll 
men för att kunna prestera det bästa i den rollen kräver det även att man kan utöva 
coaching. Med andra ord kan man säga att coach är något individen är medan coaching 
är något denne gör eller utövar. Det är väl sammankopplat då en coach som inte kan 
coaching inte är till hjälp för omgivningen (Berg, 2004).  
 
4.2.1. Coaching 
Coaching innebär att hjälpa personer eller organisationer att lyckas överlag. Genom 
bland annat samtal kan coachen hjälpa personen att hjälpa sig själv att nå de uppsatta 
målen. Genom att ställa frågor, uppmuntra och ge feedback hjälper coachen personen att 
utveckla talanger som förbättrar dennes situation. Det är dock personen själv som måste 
ta ansvar för hur utvecklingen ska se ut och hur tiden ska fördelas. Det innebär att 



33 

 

personen inte kan lämna över ansvaret på coachen vars jobb är att hjälpa till med 
kreativitet, energi och uppmärksamhet. Utifrån den valda situationen personen befinner 
sig i formas även coachingen utifrån. Situationen måste tolkas och förstås. Utifrån 
personens önskningar och mål hjälper coachen till med råd, vägleder och stöttar. Det 
kan vara med hjälp av frågor, att ge alternativ eller att ge feedback. Målet är att 
personen ska inspireras till att dra lärdomar av sitt eget tänkande och sina handlingar 
och utifrån det utveckla sitt sätt att vara, agera samt uppnå uppsatta mål (Berg, 2004).  
 
4.2.2. Olika former av coaching 
Det finns olika typer av coaching och det innebär att coachen intar olika roller i olika 
kontexter.  En coach kan ses som en som planerar av kunskap och ska skapa en 
utvecklande miljö så att individen kan nå sin fulla potential. För att göra det måste 
coachen använda sig av olika metoder vilka skiljer sig från individ till individ eller från 
grupp till grupp. Coachen växlar i rollen och ska vara allt från auktoritär till rådgivande. 
Motivation är en viktig del och coachen intar olika roller som fungerar som motiverande 
och stimulerande för individen. (Berg, 2004).  
 
Yrkesmässig coaching kan sägas vara den enklaste formen av coaching. Medarbetaren 
vet vad denne vill bli bättre på och få hjälp med. Det kan handla om yrkestekniska 
uppgifter som budgetering, organisering av personal och finansiering. Det kan även 
handla om exempelvis mellanmänskliga utmaningar som att skapa ett system för 
utvecklingssamtal, skapa ett nytt lönesystem eller planera ett projekt. Utmaningen ligger 
i att skapa ett system som passar medarbetarens ambitionsnivå och organisationens 
resurser. Utifrån vilka kunskaper som ska förvärvas räknar man ut hur lång tid 
coachingprocessen kommer att ta. Coachen är expert på området och ska förse 
medarbetaren med råd som i sin tur leder till ny kunskap (Berg, 2004).  
 
Färdighetscoaching innebär inte att ge medarbetaren ny kunskap utan att få denne att 
ändra sitt beteende. Fokus ligger på färdigheter som feedback, delegering, 
sammanträdesteknik, konfliktbearbetning, prestationsfärdigheter samt att lära sig att 
ställa krav. Att lära sig att ställa krav är viktigt då många inte vet vad som krävs av dem 
och vilka mål som finns. Coachens roll är då att göra en utvecklingsplan för specifika 
färdigheter som medarbetaren önskar att förbättra exempelvis att bli bättre på att 
delegera. Det sker genom enskild coaching som exempelvis ansikte mot ansikte eller via 
telefon och sker vanligtvis under en till sex månader. Medarbetaren testar under tiden de 
nya färdigheterna på andra medarbetare som i sin tur ger feedback vilket även coachen 
ger (Berg, 2004).  
 
Personlig coaching innebär att utveckla beteendestyrning genom att även fokusera på 
hur medarbetaren tänker. Det innebär att kunskaper, åsikter och känslor ingår i 
coachingen. Arbetet är i större utsträckning inriktat på att förbättra exempelvis 
medarbetarens självförtroende, självkänsla och stresstolerans. För att medarbetaren ska 
uppnå bästa prestationsförmåga bör coachen inrikta sig på både färdighetscoaching och 
personlig coaching. Tillit som är uppbyggd genom en nära relation mellan medarbetare 
och coach är en förutsättning för att det ska nå bästa resultat (Berg, 2004).  
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Utvecklingscoaching innebär en mer omfattande åtgärd. Det kan exempelvis vara 
karriärcoaching som syftar till att coachen ska vägleda medarbetaren till att förse sig 
med mer intressanta och utmanande uppgifter som passar med dennes kompetens. Det 
kan vara livscocahing där coachen stöttar och lyssnar på medarbetaren under stress och 
utbrändhet och lär denne att handskas med det (Berg, 2004). 
 
4.2.3. Coachingtekniker 
En coach måste vara stöttande samtidigt som krav måste ställas. Det centrala i coaching 
är att lyssna och samtidigt ställa centrala frågor. En stor del av rollen innebär att hjälpa 
individen att förtydliga vad denne vill uppnå och kombinera det med att ställa krav och 
ha en viss medkänsla. Man kombinerar ”det hårda” som innebär exempelvis krav, 
ekonomi och teknologi med ”det mjuka” som respekt, uppmuntran och engagemang. 
Det är dock en svår utmaning för coachen (Berg, 2004).  
 
Stein och Book (2000, refererad i Berg, 2004) har arbetat fram en generell vägledning 
om hur man som coach ska agera på bästa sätt. Det sker i olika steg och inledningsvis är 
det viktigt att skapa ett tryggt klimat som stimulerar till en öppen kommunikation där 
ärlighet och konfidentialitet är stommen. Att bygga upp ett förtroende ligger i grunden 
för att coachingen ska bli så effektiv som möjlig. Att som coach lyssna på individen och 
efter det komma med kommentarer samt undvika frågor som kan besvaras med ja eller 
nej är mest effektivt. Det är individens uppgift att identifiera problemet och coachen ska 
genom vägledning hjälpa till med det och även uppmuntra och ge råd till lösningar av 
problemet. Det är dock viktigt att poängtera att coachens jobb inte är att lösa problemet 
utan bara vägleda, uppmuntra och ge råd till en lösning (Berg, 2004).  
 
4.2.4. Att vara en bra coach 
För att vara en så bra coach som möjligt finns det en del principer som kan vara 
relevanta för denne själv att följa. Att välja rätt tillfälle innebär att coachen måste fråga 
sig själv om denne har tid att ge all uppmärksamhet till medarbetaren eller gruppen vid 
just det tillfället. För att coachprocessen ska bli så bra och effektiv som möjligt måste 
coachen ge all sin uppmärksamhet till medarbetaren eller gruppen. Situationen kan även 
se ut på det viset att tiden inte passar för medarbetaren eller gruppen vilket innebär att 
även då måste coachen måste fråga sig själv om tillfället är rätt. För att underlätta i 
coachprocessen och för både coach och medarbetare är det viktigt med rak och klar 
kommunikation vilket är till för att undvika förvirrning och skapa ett förtroende. Det är 
även viktigt för coachen att vara uppdaterad med medarbetarens arbete för att kunna 
stötta, lyssna och ge råd på bästa vis. Det i sin tur leder till vidare förståelse i relationen 
mellan coach och medarbetare (Barry, 1994).  
 
4.2.5. Ledaren som coach 
Ledarrollen kan se ut på många olika sätt och får en allt större roll i dagens samhälle 
och organisationer. Coaching kan vara en integrerad del av ledarskapet. För att rollen 
ska utövas på bästa möjliga sätt lockas coachrollen fram hos ledaren för att uppnå bästa 
möjliga resultat. Att lära sig behärska rollen som coach tillför en viktig, extra dimension 
i arbetet som ledare. För att bidra till medarbetarens tillväxt och utveckling går den 
coachande delen av rollen ut på att: 
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- stödja 
- inspirera 
- utmana 
- träna 
- undervisa 
- vägleda  
- konfrontera (Gåserud, 2000). 
Coachen i ledarrollen ägnar en del av tiden och engagemanget åt de kanske viktigaste 
resurserna i organisationen, medarbetarna. Coachen måste ha en vilja att hjälpa 
medarbetarna att utvecklas och utan viljan tappa trovärdigheten. Coachens kanske 
största uppgift handlar om att ge råd och stötta medarbetarna till att lära sig att lösa 
gamla som nya uppgifter på ett effektivt och lärorikt sätt (Gåserud, 2000). 
 
4.2.6. Coachens roll 
Att arbeta effektivt som coach innebär att utveckla en effektiv lär- och 
utvecklingssituation mellan coach och medarbetare. Det innebär att coachen är säker i 
den egna rollen och har en grund att stå på. I coachingprocessen är det bäst för coachen 
att det finns en tydlig struktur gällande arbetets utformning, omfattning och ersättning. 
Det gäller framförallt när det gäller de psykologiska och utvecklingsmässiga aspekterna 
av processen. Det innebär att saker som förväntningar, önskemål, rädslor, 
tidsomfattning och mötesplatser ska bestämmas i förväg (Stelter, 2003).   
 
Coachen riktar sig mot bestämda individer eller grupper som har tagit del av avtalet om 
coachingprocessen samt att det ska ske i en trygg atmosfär där öppenhet och tillit är 
viktigt. Frivillighet, avtalad målsättning samt acceptans är även viktiga aspekter för att 
processen ska fortgå så effektivt som möjligt. Coachen ska utveckla både en praktisk 
och teoretisk förståelse så att medarbetaren ska kunna ta till sig coachingen på bästa 
sätt. Det sker under en viss period där coachen avsätter tid för medarbetaren eller 
gruppen. Även om medkänsla och inlevelseförmåga ingår i rollen som coach är det 
ytterst viktigt att vara neutral i rollen. Neutraliteten ska dock inte uppfattas som att 
coachen distanserar sig utan finns där som stöd och kan ge råd. Enligt Whitmore (1996, 
refererad i Stelter, 2003) kan det sammanfattas med att coachen är: 

- tålmodig 
- objektiv 
- stödjande 
- en god lyssnare 
- snabb i sin uppfattningsförmåga 
- medveten 
- har självinsikt 
- uppmärksam 
- bra på att minnas   
(Stelter, 2003). 
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4.2.7. Coachens egenskaper 
För att vara en bra coach krävs en del grundförutsättningar. Det första av dem är att en 
önskan om att vara coach finns. Om en uppriktig vilja att vara coach saknas så 
misslyckas arbetet med att utveckla medarbetarna och både de och organisationen 
förlorar på det. Bara för att organisationen kanske har en policy som säger att du ska 
lära dig att vara en coach uppnås inte bästa resultat om inte viljan att vara en coach finns 
(Gåserud, 2000).  
 
Den andra förutsättningen för att bli en bra coach är att ha en positiv människosyn. Med 
tanke på att rollen går ut på att bland annat utveckla och vägleda människor är det en 
förutsättning att ha en positiv människosyn för att lyckas som coach (Gåserud, 2000).  
Den tredje förutsättningen är att ha empati eller inlevelseförmåga. Det innebär att 
coachen måste vara medveten om vad som ligger bakom individers beteende. Coachen 
ska även kunna leva sig in i andras situationer och förstå deras sätt att tänka och känna. 
Det är något som är extra viktigt när coachen observerar och bedömer om medarbetaren 
behöver coachens hjälp, det vill säga om denne behöver coaching. Även 
människokännedom är viktigt under själva coachingprocessen då coachen tolkar och 
bedömer för att uppnå bästa resultat (Gåserud, 2000).  
 
Den fjärde förutsättningen för att bli en bra coach är att våga ta vissa chanser, det vill 
säga att ha mod. När man coachar ingriper man aktivt i individers liv då coaching kan 
sägas vara en form av påverkan. Att vara säker på sig själv är viktigt samt att vara säker 
på att göra det rätta. Att kunna ta kritik från medarbetarna är en förutsättning men även 
deras reaktioner mot exempelvis misslyckande. Genom att säga ifrån och berätta om de 
möjligheterna som medarbetarna har innebär en risk för att de ska känna sig 
misslyckade och det innebär även en risk för coachen (Gåserud, 2000).  
 
Att kunna kommunicera är den femte förutsättningen och det ställs krav på coachen när 
det gäller att kunna lyssna och ställa frågor. Att kunna föra en öppen dialog mellan 
coach och medarbetare är viktigt för att båda ska känna sig trygga. Det finns en regel, 
80/20 regeln (Paretos lag), som poängterar att det centrala i coaching är att lyssna. 
Coachen ska i genomsnitt lyssna 80 % av tiden och ställa frågor högst 20 % av tiden. En 
bra coach ställer centrala frågor och lyssnar för att hjälpa medarbetaren att nå målet 
(Berg, 2004). Frågorna i sin tur ska vara så öppna som möjligt och coachen ska lyssna 
aktivt (Gåserud, 2000). 
 
Den sjätte förutsättningen är att som coach kunna skapa situationer där medarbetaren 
kan lära sig något. Det innebär att coachen måste ha en insikt i hur människor lär sig.  
Inlärningen handlar inte bara om rena kunskaper och praktiska färdigheter utan även om 
arbetsvilja och samarbetsförmåga. Det handlar därför inte bara om att leda och ge råd 
hur medarbetaren ska utföra ett visst arbete (Gåserud, 2000). 
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5. Analys 
I analysen kommer vi att förena empiri och teori. Efter att ha belyst olika teorier, som vi 
ansett relevanta, har vi insett att de olika frågorna från enkäten vilka behandlar ledare 
och coach i allmänhet samt deras egenskaper var varandra närslående vilket har medfört 
att de olika resultaten kommer att anknytas till i analysen. Eftersom vi har utrönt 
nyckelord i resultatet kommer vi att utgå från dem. De kommer att utvecklas samt 
analyseras från olika perspektiv med hjälp av teorin. Utefter det kommer vi sedan att 
knyta an till forskningsfrågorna som är följande: 
 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan en coach respektive en 
ledare?  

- Vad gör en individ till en coach respektive en ledare? 
 
Vi är medvetna om att vi i enkäten ställde frågor om vad respondenten själv ansåg sig 
vara och om man kan besitta båda rollerna samtidigt. Vi kommer att resonera kring det i 
diskussionen.  
 
5.1. Ledare 

 

“Förmåga att styra och hålla ihop en grupp och leda den till gemensamt satt mål” 
 
Det är en de definitioner som respondenterna angett som viktigt i frågan om vad en 
ledare i allmänhet anses vara. Av det som framgått av resultatet har vi funnit ett antal 
olika nyckelord som vi anser representerar respondenternas uppfattning. Det första 
nyckelordet som vi ansåg utmärkte sig var ordet leda. Respondenterna ansåg att en av 
huvuduppgifterna som ledare var att kunna leda medarbetarna. Att leda andra fodrar inte 
bara att besitta de grundläggande färdigheterna om ledarskap utan det gäller också att 
förstå hur ledarskapets beteende påverkar andra (Scarnati, 2002). Stogdill (1948, referat 
i Alvesson, 2007) anser att de personliga egenskaperna är viktiga. Några exempel på 
dem är intelligens, målorientering, förståelse av uppgiften och självförtroende. 
Samtidigt måste varje personlighetsdrag ses utifrån varje enskild situation (Alvesson, 
2007). Även vi anser att det är av stor vikt då de personliga egenskaperna har en stor 
inverkan på sättet att leda. Beroende på vilka personliga egenskaper ledaren använder 
kan denne påverka situationen på olika sätt och sättet att leda. Bass (1981) påpekar att 
samspelet mellan de personliga egenskaperna och situationen är det som leder till att 
ledarskapet kan utvecklas (Bass, 1981). Även om det är en bra idé i teorin kan det 
tyckas inte vara fullt så enkelt att uppnå i praktiken. Vi anser att det krävs mycket av en 
person att bemästra och inneha alla de personliga egenskaper som fordras för att leda på 
bästa sätt. Stogdill (1948, referat i Bass, 1981) fortsätter att kategorisera de personliga 
egenskaperna vilka är kapacitet som innebär intelligens, språklig begåvning och 
originalitet; färdigheter som exempelvis kunskapsförmåga och praktisk händighet; 
ansvar som kännetecknas av uthållighet, initiativkraft och förtroendeskapande 
skicklighet; deltagande som innefattar samarbete, anpassningsbarhet och humor; 
situation som innebär mental nivå, status och färdigheter och sist status som innebär 
popularitet och socioekonomisk position (Bass, 1981). Egenskaperna är en bra grund för 
beskrivningen att leda men vi anser dock att den kategoriseringen är orealistisk. Det är 
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inte bara på grund av att det är svårt för en person att besitta alla egenskaperna utan 
även att utomstående faktorer kan påverka som är svåra att motstå. Vi anser att det 
förmodligen även finns fler personliga egenskaper som kan påverka personens sätt att 
leda vilket innebär att kategoriseringen kan upplevas förhållandevis snäv. 
Respondenterna nämner inte specifika personliga egenskaper när de pratar om att leda 
och frågan är om de är medvetna om komplexiteten i ordet leda? Det finns 
uppenbarligen mycket mer innehåll i ordet vilket kan fortskrida till en annorlunda och 
mer utvecklad innebörd. Om respondenterna hade tagit del av den teori vi har läst innan 
de besvarade enkäten hade kanske ordet leda varit mer utvecklat samt fått en eventuellt 
djupare innebörd. Teorin skildrar att ledarskap kan ses som en processpåverkan som har 
till syfte att få andra individer eller grupper att agera i riktning mot uppställda mål 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Ledarskap består givetvis av flera bitar men det anser 
vi är en pusselbit som passar in på ordet leda och bekräftar en del i definitionen av 
ledare.  
 
Respondenterna ansåg att en ledare dessutom ska kunna motivera medarbetarna. 
Uppfattningen återkommer även hos Larsson & Kallenberg (2003) som menar att 
ledarskapet är till för att inspirera och motivera medarbetarna och gruppen (Larsson & 
Kallenberg, 2003). Alvesson (2001) anser att det sociala ger ytterligare en dimension på 
ledarskap. Han menar att ledarskap endast kan förklaras genom att hänsyn tas till den 
sociala kontexten där ledarskapsprocessen äger rum. Ledarskap är en social process där 
innebörd och tolkning av vad som sägs och görs är avgörande (Alvesson, 2001). Vi 
menar att ledaren kan utnyttja den sociala kontexten till att motivera medarbetarna på ett 
bättre sätt. En del ledare har stark personlighet (karisma). Det behöver dock inte vara 
nödvändigt men kan vara en hjälp på traven. En ledare med en stark personlig 
utstrålning som förenas med en humanistisk värdegrund anses som mer 
eftersträvansvärd medan en stark personlig utstrålning tillsammans med en 
självuppfylld värdegrund kan istället bli katastrofal (Larsson & Kallenberg, 2003). 
Denne kan dessutom tillhandahålla visioner och arbetsuppgifter samt att uppmuntra till 
delaktighet bland medarbetarna (Özaralli, 2003). Vi anser att motivationen kan påverkas 
hos medarbetarna då en ledare med stark personlighet kan avspegla självsäkerhet om 
den kombineras på rätt sätt. Om ledaren har ett starkt självförtroende underlättar det för 
ledarens agerande och handlande vilket medför att det dessutom skapas ett förtroende 
bland medarbetarna (Tollgerdt-Andersson, 1989). Samtidigt kan ledaren använda den 
kommunikativa förmågan för att motivera medarbetarna. Tollgerdt-Andersson (1989) 
anser att det är kvantitet i kommunikationen som anses viktigt och inte kvalitet. 
Beroende på hur mycket ledaren och medarbetaren konverserar visar det på ledarens 
motivation. Det upplevs också som positivt från medarbetarnas sida. Däremot en ledare 
som pratar ytterst lite med medarbetarna kan räkna med att få ett större avstånd till 
medarbetarna (Tollgerdt-Andersson, 1989). Givetvis är det motiverade när ledaren 
intresserar sig för medarbetaren. Att känna sig betydelsefull och att fylla en funktion 
kan upplevas som en motivering för att göra ett bättre jobb.  
 
Motivation kan dessutom framkomma genom de personliga egenskaperna som påverkar 
personens villighet och förmåga att ta på sig ansvar, tolerera stress samt de 
påtryckningar som följer med i rollen som ledare. De personliga egenskaperna hjälper 
också ledaren att öka makten, influera människor och utveckla relevanta färdigheter. 
Ledare med en personlighet vars strävan är att öka makten utövar det genom 
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manipulativa, impulsiva och dominerande handlingar för att utvidga dem själva och 
därtill skaffa sig personligt stöd från medarbetarna (Yukl, 2006). Ledarskap innebär att 
inspirera och motivera medarbetaren och gruppen (Larsson & Kallenberg, 2003). 
Samtidigt kan de personliga egenskaperna påverka ledarrollen genom brist på 
motivation. Har personen motivationen att vara ledare? Vill personen inte vara i 
ledarrollen medför det ofta att jobbet blir lidande och sämre utfört. Saknas motivationen 
utnyttjas inte egenskaperna till fullo. Givetvis är det viktigt att förstå hur rollen som 
ledare ser ut vilket även det höjer motivationen.  
 
Motivation går hand i hand med framåtdrivande. För att driva någon framåt tror vi att 
ledaren måste inneha en viss kunskap inom respektive ämnesområde. Tollgerdt-
Andersson (1989) menar att det finns ett förhållandevis starkt samband mellan generell 
intelligens och ledarförmåga med de undantag där vissa ledare är intelligentare än vad 
icke ledare är. Förklaringen till det har sin grund i att mycket av det individuella och 
grupporienterade beteendet även innefattar problemlösning. Genom att praktisera sin 
egen individuella problemlösningsförmåga bidrar det till att gruppens egen 
problemlösningsförmåga ökar. Bara för att personen är intelligent innebär inte det att 
denne automatiskt blir en ledare. Dessutom visar det sig att den typiska ledaren är 
endast en aningen intelligentare än den genomsnittliga. Det medför att den mest 
intelligentaste individen inte alltid blir en ledare. Många anställda tycker inte om att 
ledas av en ledare som är mer intelligenta än dem själva då det ger en känsla av 
underlägesenhet (Tollgerdt-Andersson, 1989). Det är något vi instämmer med då en 
ledare som kan klassas som en översittare har svårare att driva medarbetarna framåt. Vi 
finner det samtidigt märkligt att en ledare oftast anses vara mer intelligent då andra 
personliga egenskaper kan spela en stor roll. Exempelvis kan en person med mycket 
empati och jämlik intelligensnivå vara en lika bra ledare som den med lite högre 
intelligensnivå.  
 
Om ledaren även besitter en social kompetens kan ledaren använda sig av denna för att 
härigenom bygga upp en hög moral och ett engagemang bland medarbetarna och 
därigenom få dem mer motiverade att uppnå de uppsatta målen (Alvesson, 2007).  Som 
framgår av det är att även engagemang går hand i hand med motivation. För att ledaren 
ska få medarbetarna engagerade måste även denne vara lyhörd och dessutom ha lätt för 
att uppfatta vilka känslor som råder och vilka behov som behöver fyllas. För att 
samarbeta med medarbetarna krävs det därför att ledaren är lyhörd och kan bygga upp 
en gemenskap med dem genom att leda och därigenom bli engagerade. Det är en 
bidragande faktor till ett bra ledarskap och därmed en bra ledare. Den kommunikativa 
förmågan är även i definitionen viktig inom begreppet ledare (Tollgerdt-Andersson, 
1989). Genom flitig kommunikation och att ledaren är lyhörd kan ledaren engagera 
medarbetarna. Vi anser att en ledare som visar engagemang gentemot medarbetarna 
förhoppningsvis kan bidra till en avspegling bland dem. En karismatisk ledare kan 
skapa ett engagemang. Eftersom även motivationen kan höjas genom att ledaren är 
karismatisk bekräftar det ännu mer att motivation och engagemang är angränsande. Vi 
instämmer dessutom med Özaralli (2003) som menar att ledaren kan frambringa 
stolthet, hopp och respekt hos medarbetarna för att skapa engagemang och motivation. 
Samtidigt måste ledaren uppmuntra kreativitet bland medarbetarna och få dem komma 
med egna idéer och ifrågasätta den nuvarande ordningen samt resonera innan de agerar 
(Özaralli, 2003).  
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Om medarbetarna är engagerade kan det gagna ledaren. En engagerad medarbetare 
känner sig ofta mer delaktig och betydelsefull vilket leder till bättre prestationer på 
jobbet. Det visar än en gång att paralleller kan dras mellan engagemang och motivation. 
En ledare med en personlighet vars strävan är att öka makten utövar det genom 
manipulativa, impulsiva, dominerande handlingar för att utvidga dem själva och därtill 
skaffa sig personligt stöd från medarbetarna (Yukl, 2006). En motsatt effekt kan uppstå 
när ledaren använder medarbetarna för att utnyttja maktpositionen för mycket och 
engagemanget försvinner då de inte känner sig uppskattade. En ledare som upplever sig 
besitta stor social kompetens och har en hög moral kan använda inflyttandet för att 
engagera och idealisera målen (Alvesson, 2007).  
 
För att få medarbetarna engagerande behövs det ofta att ledaren påverkar dem. Genom 
att ledaren influerar och inspirerar medarbetarna på olika tillvägagångssätt leder det 
förhoppningsvis till ett bättre resultat. Vi anser att ordet inspirera och influera är 
sammanflätade och tolkar dem som likartade. Yukl (2006) menar att för att besitta 
rollen som ledare måste denne kunna influera personer för att de ska förstå vad som ska 
göras och hur det ska göras. Han ser ledarskap som en process där ledaren eller ledarna 
utövar ett ledarskap. Ledaren/ledarna kan genom denna process guida medarbetarna att 
använda sig av strukturer och genom det underlätta för dem (Yukl, 2006). Zaleznik 
(1977, referat i Alvesson, 2007) anser däremot att ledarens inflytande innebär att 
förändra stämningar, frambringa bilder och förväntningar och fastlägga mål (Alvesson, 
2007). Det finns olika sätt att inspirerar medarbetarna på och det kan vara exempelvis 
genom belöningar och genom att uppmärksamma den enskilde medarbetaren. Vi anser 
att genom att vara en inspirerande ledare underlättar det jobbet för medarbetarna. 
Inspiration är en viktig faktor som även spelar in gällande den sociala 
sammanhållningen, trivseln, på arbetsplatsen.  Det kan stärkas med att vissa forskare 
anser att ledaren kan influera medarbetarna på både ett indirekt och ett direkt sätt. Där 
det indirekta ledarskapet tar form har det större möjligheter att få en starkare och 
långvarigare influens än i det direkta ledarskapet. Ytterligare en form av det indirekta 
ledarskapet är de interna program och strukturella former som organisationer har. Det 
kan vara exempelvis ett utvecklingsprogram, belöningar, lärande och nytänkande. 
Dessutom kan en ledare som använder sig av det indirekta ledarskapet använda sig av 
organisationskulturen och de värderingar som ställs inom organisationen för att influera 
anhängarna som tror på värderingarna. Ledaren kan dessutom ändra på kulturen eller de 
strukturer som finns för att indirekt påverka medarbetarna åt det tänkta håll som 
efterfrågas. Det kan ske exempelvis genom att ändra organisationsstrukturen eller införa 
olika former av belöningssystem (Yukl, 2006). Vi instämmer med att 
organisationskulturen kan ha en indirekt influens som ledaren och medarbetarna 
omedvetet blir påverkade av. Det kan leda till att medarbetaren agerar på ett sätt inom 
organisationen och på ett annat sätt i hemmet.  
 
Det framkommer även hos Yukl (2006) som menar att värderingar är viktiga eftersom 
de influerar en persons preferenser, upplevelser av problem och dennes val av 
beteenden. Det finns många studier som visar att personlighetsdrag är kombinerade av 
ett bestämt lärande och av ärvd kapacitet som bidrar till en tillfredställelse av olika typer 
av stimuli eller upplevelser. Lärandet kan dessutom påverka personlighetsdragen i olika 
grad, exempelvis influeras värderingar och sociala behov mer än vad andra behov gör 
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(Yukl, 2006). Om ledaren utnyttjar de personlighetsdragen som finns hos medarbetaren 
kan denne lättare influera och inspirera personen i fråga. Genom att inspirera och 
influera kan det leda till en personlig utveckling. Ledaren kan dessutom inspirera 
medarbetarna genom att själv vara kreativ. Kreativitet kan dock uppfattas som diffust 
när det kommer till frågan om det bidrar till framgång. Dessutom varierar de kreativa 
möjligheterna beroende på själva organisationskulturen och situationen i sig (Tollgerdt-
Andersson, 1989). Att vara kreativ anser vi är ett bra sätt att inspirera och influera 
medarbetarna på. Ledaren måste dock vara kreativ på ett sätt som är anpassat till både 
medarbetarnas förväntningar och egenskaper samt organisationens mål.   
 
Det framgår av respondenternas svar att de anser att begreppet ledare innebär att vara 
tydlig och strukturerad inför medarbetarna. En av ledarens mest betydelsefulla 
uppgifter är att definiera mål för medarbetarna. Det ska ske på ett realistiskt och 
inspirerande sätt samt att samordna gruppens aktiviteter. Det ska leda till att gruppen är 
öppen för problemlösningar, en bra relation och god trivsel. Ledaren måste därtill kunna 
lösa konflikter och våga konfrontera medarbetarna (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
Genom att ange tydliga strukturer och ramar underlättar det för ledaren. Medarbetarna 
kan snabbare få förutsättningarna klara och kan på så sätt uppnå målen. Vi anser att 
strukturerna inte får bli allt för tydliga då det kväver medarbetarens kreativitet och 
motivering. En ledare måste därtill ha en ömsesidig förståelse av vad som anses 
viktigast och upplevs mest meningsfullt (Yukl, 2006). Vi menar att det är viktigt att föra 
en dialog mellan båda parter och att ledaren lyssnar på medarbetarna. En ledare som 
inte lyssnar på medarbetarna kan genom somliga handlingar skapa oreda bland 
strukturerna. En ledare måste därtill fungera som en förebild och kännetecknas allmänt 
av ord och handlingar som talar samma språk. En ledare som säger sig göra handling A 
men sedan gör handling B får lätt medarbetarna mot sig (Larsson & Kallenberg, 2003) 
Vi anser att det kan leda till sämre förtroende för ledaren samt att handlingen skapar 
oreda i strukturen. Oredan kan få konsekvenser för organisationen vilket i sin tur 
påverkar medarbetarna. Förtroendet för ledaren sjunker då förmodligen ännu mer.  
Något som även påverkar förtroendet för ledaren är relationen som finns mellan denne 
och medarbetaren.  
 
En ledare som är empatiskt inger ofta mer förtroende än en som inte besitter denna 
egenskap. Empati kännetecknas ofta av en person som är vänlig och villig att hjälpa 
andra. Denne har överlag en positiv människosyn och inbillar sig ofta att andra personer 
är lika välvilliga som den själv. Utvecklande ledarskapet karaktäriseras av ett 
föredömligt handlande, personlig omtanke och av att kunna inspirera och motivera 
(Larsson & Kallenberg, 2003). Vi anser att om ledaren är empatisk påverkar det 
medarbetarna även på andra sätt som kan sammankopplas med motivation och 
engagemang. En ledare som är positiv och vänlig bidrar förmodligen till en trevligare 
arbetsplats. Att vara en empatisk ledare kan enligt oss vara jobbigt i vissa situationer. 
Om ledaren är tvungen att avskeda en medarbetare som denne kanske kommit nära 
känns det förmodligen jobbigt. Ledaren måste då bortse från känslorna och tänka på 
organisationen i första hand även om denne känner empati inför medarbetaren. Ett 
föredömligt handlande uttrycks ofta i form av en värdegrund. Här ingår humanistiska 
värderingar som exempelvis etik och moral men även lojalitet 
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(Larsson & Kallenberg, 2003). Om ledaren anlägger en värdegrund som innehåller 
empati, etik, moral och lojalitet anser vi att det förhoppningsvis avspeglas bland 
medarbetarna.   
 
5.2. Coach 
Coaching innebär att hjälpa individer eller organisationer att lyckas. Genom bland annat 
samtal kan coachen hjälpa aktören att hjälpa sig själv att nå de uppsatta målen. Genom 
att ställa frågor, uppmuntra och ge feedback hjälper coachen medarbetaren att utveckla 
talanger som förbättrar dennes situation. Det är dock aktören själv som måste ta ansvar 
för hur utvecklingen ska se ut och hur tiden ska fördelas. Det innebär att aktören inte 
kan lämna över ansvaret på coachen vars jobb är att hjälpa till med kreativitet, energi 
och uppmärksamhet (Berg, 2004). Vi instämmer givetvis med att det är medarbetaren 
som ska ansvara för den egna utvecklingen och att coachen endast fungera som ett 
”bollplank”. Givetvis är coachens roll mycket viktig då denne har stor del i 
utvecklingsprocessen. Samtidigt bör coachen vara noga med att låta medarbetaren 
ansvara och inte bli för involverad och lösa uppgiften. Utifrån situationen medarbetaren 
befinner sig i utgår även coachingen ifrån. Denna situation måste tolkas och förstås 
(Berg, 2004). Vi anser att coachen måste se till de organisatoriska förutsättningarna och 
får dessutom inte sätta upp orealistiska mål som överskrider medarbetarens kapacitet. 
Coachen måste med andra ord balansera de organisatoriska förutsättningarna samtidigt 
som medarbetarens behov ska tillgodoses. För att medarbetaren ska lära sig något 
förutsätter det att som coach kunna skapa sådana situationer. Det innebär att coachen 
måste ha en insikt i hur människor lär sig. Inlärningen handlar inte bara om rena 
kunskaper och praktiska färdigheter utan även om arbetsvilja och samarbetsförmåga. 
Det handlar därför inte bara om att leda och ge råd hur medarbetaren ska utföra ett visst 
arbete (Gåserud, 2000). Vi anser att lärande är relaterat till utveckling. Vid varje 
inlärningstillfälle utvecklas medarbetaren vilket coachen hjälper till med eftersom denne 
skapar situationerna. Det kan ske genom exempelvis feedback. När coachen ger 
feedback till medarbetaren krävs det givetvis att denne bland annat lyssnar.  
 
Det centrala i coaching är att lyssna och samtidigt ställa centrala frågor. En stor del av 
rollen innebär att hjälpa individen att förtydliga vad denne vill uppnå och kombinera det 
med att ställa krav och ha en viss medkänsla. Man kombinerar ”det hårda” som innebär 
exempelvis krav, ekonomi och teknologi med ”det mjuka” som respekt, uppmuntran 
och engagemang. I praktiken är det dock en svår utmaning för coachen (Berg, 2004). 
Det synliggör hur viktigt det är att anpassa situationen efter de förutsättningar som finns 
och bidrar till utveckling. Stein och Book (2000 refererad i Berg, 2004) har arbetat fram 
en generell vägledning om hur man som coach ska agera på bästa sätt. Det sker i olika 
steg och inledningsvis är det viktigt att skapa ett tryggt klimat som stimulerar till en 
öppen kommunikation där ärlighet och konfidentialitet är stommen. Att bygga upp ett 
förtroende ligger till grunden för att coachingen ska bli så effektiv som möjlig. Att som 
coach lyssna på individen och efter det komma med kommentarer samt undvika frågor 
som kan besvaras med ja eller nej är mest effektivt. Att kunna kommunicera är en viktig 
förutsättning och det ställs krav på coachen när det gäller att kunna lyssna och ställa 
frågor. Att kunna föra en öppen dialog mellan coach och medarbetare är viktigt för att 
båda ska känna sig trygga (Gåserud). Det finns en regel, 80/20 regeln (Paretos lag) som 
poängterar att det centrala i coaching är att lyssna. En bra coach ställer centrala frågor 
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och lyssnar för att hjälpa medarbetaren att nå målet. Coachen ska i genomsnitt lyssna 80 
% av tiden och ställa frågor högst 20 % av tiden (Berg). Frågorna i sin tur ska vara så 
öppna som möjligt och coachen ska lyssna aktivt (Gåserud, 2000). Vi anser att lyssna är 
otroligt viktigt för att coachen ska kunna utveckla och hjälpa medarbetaren på bästa sätt. 
Om coachen inte lyssnar på medarbetaren bidrar det till sämre utveckling som kan 
påverka organisation. Även om coachen lyssnar kan det uppstå individuella tolkningar 
vilket kan leda till missuppfattningar. För att minska risken för det menar vi att 
kommunikationen mellan coach och medarbetare måste ske på ett effektivt och 
uppriktigt sätt för att på det sättet uppnå bästa resultat.  
 
För att uppnå bästa resultat är det viktigt att coachen är rådgivande gentemot 
medarbetaren. En coach kan ses som en som planerar av kunskap och ska skapa en 
utvecklande miljö så att individen kan nå sin fulla potential. För att göra det måste 
coachen använda sig av olika metoder vilka skiljer sig från individ till individ eller 
grupp till grupp. Coachen växlar även i rollen och ska vara allt från auktoritär till 
rådgivande. Motivation är en viktig del och coachen intar olika roller som fungerar som 
motiverande och stimulerande för individen. Det finns olika typer av coaching och det 
innebär att coachen intar olika roller i olika kontexter (Berg, 2004). Coachen måste som 
nämnt använda sig av olika metoder vilket även innebär olika former av rådgivning. 
Denne måste anpassa rollen till kontexten och utefter det ge råd på olika sätt. 
Rådgivningen kan röra sig om yrkesmässig coaching. Det kan sägas vara den enklaste 
formen av coaching. Medarbetaren vet vad denne vill bli bättre på och få hjälp med. Det 
kan förhålla sig till yrkestekniska uppgifter som budgetering, organisering av personal 
och finansiering. Det kan handlar om ledarorienterade och mellanmänskliga utmaningar 
som att skapa ett system för utvecklingssamtal, skapa ett nytt lönesystem eller planera 
ett projekt (Berg, 2004). Vi anser att genom denna metod kan medarbetaren söka 
konkreta råd av coachen. Att hjälpa medarbetaren innebär dock att denne löser 
uppgiften själv vilket vi tror kan ta olika lång tid beroende på situation och uppgift. I 
vissa fall innebär det att ändra medarbetarens beteende, färdighetscoaching. Fokus 
ligger på färdigheter som feedback, delegering, sammanträdesteknik, 
konfliktbearbetning, prestationsfärdigheter samt att lära sig att ställa krav. Att lära sig 
att ställa krav är viktigt då många inte vet vad som krävs av dem och vilka mål som 
finns. Coachens roll är då att göra en utvecklingsplan för specifika färdigheter som 
medarbetaren önskar att förbättra exempelvis att bli bättre på att delegera (Berg, 2004). 
Vi instämmer i att coachen ska kunna förmedla en utvecklingsplan som stämmer 
överrens med medarbetarnas behov och förutsättningar. För att på så sätt utvinna det 
bästa ur situationen. Coachen måste dessutom kunna återknyta utvecklingsplanen till de 
samtal som bedrivits mellan denne och medarbetaren. Vi anser att det går att förmedla 
en utvecklingsplan till både den enskilde medarbetaren men även till grupper. 
Utvecklingsplanen måste givetvis se annorlunda ut om det är enskild coaching eller i 
grupp vilket leder till att coachen måste agera olika beroende på kontexten.  
 
Personlig coaching innebär utvecklade beteendestyrning genom att fokusera på hur 
medarbetaren tänker. Det innebär att kunskaper, åsikter och känslor ingår i coachingen. 
Arbetet är i större utsträckning inriktat på att förbättra exempelvis medarbetarens 
självförtroende, självkänsla och stresstolerans. För att medarbetaren ska uppnå bästa 
prestationsförmåga bör coachen inrikta sig på både färdighetscoaching och personlig 
coaching. Tillit som är uppbyggd genom en nära relation mellan medarbetare och coach 
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är en förutsättning för att bästa resultat ska uppnås (Berg, 2004). Vi anser att personlig 
coaching kräver förhållandevis mer än ovan nämnda metoder. Att fokusera på hur 
medarbetaren tänker och utefter det ge råd kräver förmodligen en annan slags 
utbildning. Coachens råd bör därför baseras på den egna kompetensen för att bästa 
resultat ska uppnås. Vi tror att det är något som organisationer ignorerar vilket leder till 
sämre coaching för både medarbetaren samt organisationen. Det samma anser vi om 
utvecklingscoaching som innebär en mer omfattande åtgärd. Det kan exempelvis vara 
karriärcoaching som syftar till att coachen ska vägleda medarbetaren till att förse sig 
med mer intressanta och utmanande uppgifter som passar med dennes kompetens. Det 
kan vara livscocahing där coachen stöttar och lyssnar på medarbetaren under stress och 
utbrändhet och lär denne att handskas med det (Berg, 2004). Coachens jobb kan även 
förklaras med att vägleda medarbetaren vilket även kan relateras till att ge råd. Vi anser 
att genom att ge medarbetaren råd vägleder coachen samtidigt denne. För att bli en bra 
coach borde denne ha en positiv människosyn. Med tanke på att rollen går ut på att 
bland annat utveckla och vägleda människor är det en förutsättning att ha en positiv 
människosyn för att lyckas som coach (Gåserud, 2000). Vi anser att om coachen inte 
har en positiv människosyn kan det skapa problem i jobbet. Coaching innebär att 
coachen i hög grad har kontakt med människor. För att vägleda medarbetarna på bästa 
sätt och för att uppnå bästa resultat kräver det att coachen kan relatera till dem i olika 
kontexter.  
 
För att underlätta i coachingen och för både coach och medarbetare är det viktigt med 
rak och klar kommunikation. Det för att undvika förvirrning och skapa ett förtroende. 
Det är även viktigt för coachen att vara uppdaterad med medarbetarens arbete för att 
kunna stötta, lyssna och ge råd på bästa vis. Det i sin tur leder till vidare förståelse i 
relationen mellan coach och medarbetare (Barry, 1994). Vi tror att förtroendet mellan 
coach och medarbetare är viktigt då det leder till att de kan ge varandra stöd. Vi anser 
att det inte alltid är medarbetaren som behöver stöd utan även coachen men i en mer 
utvärderande form. Finns förtroendet mellan dem antar vi att det leder det till ett bra 
resultat. Empati och inlevelseförmåga innebär att coachen måste vara medveten om vad 
som ligger bakom individers beteende. Coachen ska även kunna leva sig in i andras 
situationer och förstå deras sätt att tänka och känna. Det är något som är extra viktigt 
när coachen observerar och bedömer om medarbetaren behöver coachens hjälp, det vill 
säga om denne behöver coaching. Även människokännedom är viktigt under själva 
coachingprocessen då coachen tolkar och bedömer för att uppnå bästa resultat (Gåserud, 
2000). Vi menar att empati är en viktig faktor i stöttandeprocessen. Utan empati kan det 
bli svårt att hjälpa medarbetaren i processen. God människokännedom är en egenskap 
som vi anser är bra att besitta men som inte alla människor har. Vi tror ändå att coachen 
kan göra ett bra jobb om den empatiska förmågan upplevs. Genom att coachen 
förmedlar empati till medarbetarna underlättar det i processen men kan dessutom bidra 
till ett ökat engagemang. 
 
För att vara en så bra coach som möjligt finns det en del principer som kan vara 
relevanta för coachen själv att följa. Att välja rätt tillfälle innebär att coachen måste 
fråga sig själv om denne har tid att ge all uppmärksamhet till medarbetaren eller 
gruppen vid just det tillfället. För att coachprocessen ska bli så bra och effektiv som 
möjligt måste coachen ge all uppmärksamhet till medarbetaren eller gruppen. 
Situationen kan även se ut på det viset att tiden inte passar för medarbetaren eller 



45 

 

gruppen vilket innebär att coachen då måste fråga sig själv om tillfället är rätt (Barry, 
1994). Engagemang är en viktig förutsättning för att relationen mellan coach och 
medarbetare ska bli så bra som möjligt. Vi instämmer med att tidsaspekter är viktiga för 
att coachprocessen ska bli lyckad och att både coach och medarbetare vill träffas vid 
lämpligt tillfälle.  
 
Coachen riktar sig mot bestämda individer eller grupper och det ska ske i en trygg 
atmosfär där öppenhet och tillit är viktigt. Frivillighet, avtalad målsättning samt 
acceptans är även de viktiga aspekter för att processen ska fortgå så effektivt som 
möjligt. Coachen ska utveckla både en praktisk och teoretisk förståelse så att 
medarbetaren ska kunna ta till sig coachingen på bästa sätt. Det sker under en viss 
period där coachen avsätter tid för medarbetaren eller gruppen. Även om medkänsla och 
inlevelseförmåga ingår i rollen som coach är det ytterst viktigt att vara neutral i rollen. 
Neutraliteten ska dock inte uppfattas som att coachen distanserar sig utan finns där som 
stöd och kan ge råd (Stelter, 2003). De ovannämnda omständigheterna kräver att 
coachen är engagerad för att upprätthålla ett bra jobb. Enligt oss kan det upplevas 
orealistiskt för en coach att upprätthålla ett engagemang gentemot alla omständigheterna 
på en gång. Genom att skapa en balans och utnyttja de personliga egenskaperna coachen 
besitter underlättar det i jobbet men denne kan dessutom utnyttja medarbetarnas 
egenskaper. För att vara en bra coach krävs en del grundförutsättningar. Det måste 
finnas en önskan om att vara coach. Om en uppriktig vilja att vara coach saknas så 
misslyckas arbetet med att utveckla med arbetarna och både individerna och 
organisationen förlorar på det. Bara för att organisationen kanske har en policy som 
säger att du ska lära dig att vara en coach uppnås inte bästa resultat om inte viljan att 
vara en coach finns (Gåserud, 2000). Vi instämmer att det givetvis måste finnas en 
önskan om att vara en coach eftersom det utan den önskan inte finns något engagemang 
vilket leder till att coachen inte ser till medarbetarnas bästa och organisationen blir 
lidande. Trots att organisationen anser att personen ska lära sig att bli en coach kan det 
inte tvinga denne att bli en bra sådan om inte engagemanget finns. Vi anser även att 
motivationen påverkas negativt om något blir påtvingat.  
 
5.3. Nyckelord som är lika 
När respondenterna svarade på frågorna i enkäten ansåg de att leda och vägleda 
definierade både coach och ledare. Innebörden skiljer sig dock mer eller mindre i orden, 
av oss kallade nyckelord. Scarnati (2002) menar att en ledare bör besitta mer än de 
grundläggande färdigheterna om ledarskap. Ledaren måste förstå hur ledarskapets 
beteende påverkar andra när denne leder medarbetarna (Scarnati, 2002). Vidare 
diskuterar Stogdill (1948, refererat i Bass, 1981) att personliga egenskaper är viktiga när 
ledaren leder medarbetarna (Bass, 1981). Teorin inom coaching har dock en annan 
innebörd då vägleda kan relateras till att ge råd och stötta medarbetarna (Berg, 2004). Vi 
menar att en ledare pekar åt vilket håll medarbetarna ska gå medan coachen inte bara 
pekar utan visar vägen och följer medarbetarna. Gåserud (2000) menar att för att kunna 
vägleda är det en förutsättning att coachen har en positiv människosyn (Gåserud, 2000). 
Vi anser att vägleda inom coaching är mer relaterat åt individen eller gruppen och att 
vara involverad är viktigt. Inom forskningsområdet som behandlar ledare anser vi att 
fokus ligger på att organisationen styr ledaren och individen eller gruppen kommer i 
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andra hand. Ledare måste i större utsträckning följa organisationens ramar och anpassa 
sig till de uppsatta mål som finns än coachen. 
 
Coachens centrala roll är att lyssna (Berg, 2004). I samarbetet mellan 
ledare/medarbetare och coach/medarbetare är kommunikation och förmågan att kunna 
lyssna viktig (Tollgerdt-Andersson, 1989). Både coachen och ledaren måste vara 
lyhörda i samarbetet mellan dem och medarbetarna. Vi anser att det bygger upp ett 
ömsesidigt förtroende. Vi tror även att genom att kommunicera på ett bra vis blir det 
lättare att arbeta tillsammans och uppnå resultat.  
 
Alvesson (2007) menar att om en ledare besitter egenskapen social kompetens kan 
engagemanget öka hos medarbetarna (Alvesson, 2007). Ledaren kan dessutom 
förmedla stolthet, hopp och respekt till medarbetarna och genom det skapa ett 
engagemang (Özaralli, 2003). Social kompetens anser vi även förknippas med 
coachrollen då denne jobbar mestadels med människor. För att vara en så bra coach som 
möjligt menar Barry (1994) att personen som innehar rollen verkligen måste vilja vara 
coach (Barry, 1994). Det anser vi är en förutsättning för att engagemanget hos denne 
ska uppstå. En bra coach stöttar och lyssnar på medarbetarna vilket i sin tur 
förhoppningsvis skapar ett ännu större engagemang (Stelter, 2003). Det är även viktigt i 
rollen som ledare och går hand i hand med motivation (Tollgerdt-Andersson, 1989).   
 
5.4. Nyckelord som är olika  
Respondenterna angav som nämnt tre ord, nyckelord, som definierade både ledare och 
coach. Vi kunde dock utröna att det fanns ytterligare åtta nyckelord varav fem definierar 
begreppet ledare och tre begreppet coach.  
 
Tollgerdt-Andersson (1989) berättar om generell intelligens som innefattar ledaren och 
hur dennes intelligens förhåller sig till medarbetarna (Tollgerdt-Andersson, 1989). Vi 
anser att ledarens intelligensnivå och hur den används påverkar medarbetarna i form av 
hur drivna de blir. Vi menar att om en ledare som klassas som en översittare påverkar 
det ofta medarbetarna på ett negativt vis, vilket leder till att denne har svårt att driva 
dem framåt i jobbet. Vi tror att det även påverkar motivationen. Larsson & Kallenberg 
(2003) menar att ledarskapet är till för att inspirera och motivera medarbetarna och 
gruppen (Larsson & Kallenberg, 2003). Vi instämmer med att motivation är viktigt för 
att medarbetarna men även för att ledaren ska prestera på bästa sätt. Även om 
respondenterna förknippade ordet motivera med ledare anser vi att det även är ett ord 
som passar i coachrollen. Att känna sig motiverad är viktigt för att exempelvis utföra en 
uppgift på bästa vis.  
 
Respondenterna ansåg att en ledare skulle vara empatisk. Empati kännetecknas ofta av 
en person som är vänlig och villig att hjälpa andra. Denne har överlag en positiv 
människosyn och inbillar sig ofta att andra personer är lika välvilliga som den själv 
(Larsson & Kallenberg, 2003). Vi anser att empati är något som både en ledare och 
coach bör besitta. Har ledaren en positiv människosyn underlättar det i dennes jobb 
samt att medarbetarnas förtroende ökar. Att även coachen bör vara empatisk och ha en 
positiv människosyn stärks av Gåserud (2000) som menar att med tanke på att 
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coachrollen går ut på att bland annat utveckla och vägleda människor är det en 
förutsättning att ha en positiv människosyn (Gåserud, 2000). 
 
Yukl (2006) anser att för att man ska kunna besitta rollen som ledare måste man kunna 
influera personer så att de kan förstå vad som ska göras och hur det ska göras (Yukl, 
2006). Influera eller inspirera bör enligt oss även det sammankopplas med motivation 
och bör inte bara förekomma i ledarrollen, som respondenterna svarade, utan även i 
coachrollen. Vi anser att inspiration hjälper och underlättar i medarbetarens, ledarens 
och coachens jobb.  
 
Att vara en ledare innebär att vara tydligt strukturerad inför medarbetarna. Det 
framgick av respondenternas svar. En av ledarens mest betydelsefulla uppgifter är att 
definiera mål för medarbetarna. Det ska ske på ett realistiskt och inspirerande sätt samt 
att samordna gruppens aktiviteter (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Enligt oss 
underlättar det givetvis i jobbet om det finns en tydlig struktur. Det är lättare för 
medarbetarna och ledaren att nå de mål som är uppsatta. Att vara tydligt strukturerad 
anser vi är centrerat endast till ledarens uppgifter och är eniga med respondenterna.  
 
Berg (2004) menar att en coach kan ses som en som planerar av kunskap och ska skapa 
en utvecklande miljö så att individen kan nå sin fulla potential. Coachen växlar även i 
rollen och ska vara allt från auktoritär till rådgivande (Berg, 2004). Respondenterna 
ansåg att det var en av coachens uppgifter vilket vi instämmer i. Vi menar att om 
medarbetaren exempelvis saknar inspiration är det främst coachens jobb att ge 
medarbetaren råd för att kunna gå vidare med uppgiften eller i en situation. Det är även 
viktigt för coachen att vara uppdaterad med medarbetarens arbete för att kunna stötta, 
lyssna och ge råd på bästa vis (Barry, 1994). Vi anser att även om respondenterna ansåg 
att stötta hörde till coachens jobb är det även viktigt att medarbetarna känner stöd från 
ledaren. Det är även viktigt enligt oss att coachen samt ledaren känner att de har stöd 
från medarbetarna. Om stödet inte finns kan det leda till osäkerhet inför exempelvis en 
uppgift och resultatet blir sämre. Vi anser att det är utvecklande när medarbetarna eller 
coachen/ledaren känner att de blir stöttade. Genom att ställa frågor, uppmuntra och ge 
feedback hjälper coachen medarbetaren att utveckla talanger som förbättrar dennes 
situation (Berg, 2004). Vi är eniga med respondenterna angående ordet utvecklande och 
anser att det är främst coachens jobb att hjälpa medarbetarna med det.  
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6. Diskussion 
6.1. Metoddiskussion 
Enkätundersökningen skedde enbart inom den privata sektorn. Anledningen till det valet 
var att vi ville avgränsa oss till ett område samt att vi hade svårt för att hitta 
representativa organisationer inom den offentliga sektorn som uppfyllde de önskningar 
vi hade. Vi är medvetna om den offentliga sektorn, att den existerar och givetvis kan 
påverka studien samt ge utredningen ytterligare en dimension. Inom den privata sektorn 
valde vi endast en organisation vilket kan upplevas som en snäv avgränsning. Däremot 
har organisationen kontor över hela Sverige vilket innebär att spridningen fortfarande 
var stor. Att generalisera utifrån de svar vi fick in var inte möjligt på grund av att det 
endast var en organisation trots organisationens heltäckande distrikt. Det är faktorer 
som vi vet påverkar undersökningen men som vi anser håller sig inom rimliga gränser 
med tanke på syftet.  
 
I enkätundersökningen skickade vi ut 104 stycken men fick in 26 stycken vilket 
motsvarar 25 procent. Vi skickade ut på grund av det låga antalet tre påminnelser under 
tre veckors tid. Eftersom enkäten fylldes i på Internet trodde vi att svarsfrekvensen 
skulle vara högre. I synnerhet med tanke på att kontaktpersonen aldrig fick en möjlighet 
att se svaren då det skulle kunna påverka svarsfrekvensen samt svarens innebörd för att 
respondenterna vill upprätthålla en god bild mot denne och därmed resultatets utfall. 
Det inverkade dock inte nämnvärt på undersökningen då avsikten inte var att 
generalisera. Givetvis hade vi fått ett genuinare resultat om svarsfrekvensen hade varit 
högre och eventuellt fler befattningar hade varit representerade. Det kunde ha lett till att 
uppsatsen hade sett annorlunda ut. Det är dock endast något vi kan spekulera i. Vi ansåg 
ändå att den svarsfrekvens vi fick in höll sig inom ramen för att kunna få en godtycklig 
uppfattning. 
 
Eftersom att respondenterna var utspridda över stora delar av Sverige var metoden vi 
använde det självklara valet. Vi hade kunnat välja en annan metod och begränsa oss till 
ett mindre antal respondenter och genomfört kvalitativa intervjuer istället. Det hade lett 
till att vi hade dykt ännu djupare i kunskapens hav och resultatets innehåll hade 
förmodligen sett annorlunda ut. Om vi hade använt oss av intervjuer hade vi kunnat 
ställa följdfrågor och föra en diskussion tillsammans med respondenten och troligen fått 
grundligare svar. Vi skulle därtill ha kunnat använda oss av telefonintervjuer för att lösa 
det geografiska problemet. Vi ansåg dock att de inte var aktuellt då det endast rörde sig 
om sju stycken öppna frågor och vi anser att enkäter gav oss ett tillräckligt underlag.  
 
Metoden, antalet frågor samt frågornas art anser vi är anledningen till att resultatet inte 
blev så omfattande. Vi kunde utröna det vi ansåg var viktigt och det i sin tur ledde till 
att resultat avsnittet blev väldigt kompakt. Förvisso hade det sett annorlunda ut om vi 
använt oss av en annan metod. I efterhand tror vi att en kombination av olika 
insamlingsmetoder kanske hade bidragit till ett bredare och djupare resultat, exempelvis 
genom att kombinera enkäter med intervjuer. Det i sin tur hade förmodligen påverkat 
uppsatsens utformning och innehåll.   
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6.2. Avslutande diskussion 
Analysen framställer att begreppen ledare och coach är mer komplexa än vad vi först 
trodde. Att definiera begreppen innefattar att flera aspekter som måste tas i akt. I en del 
av nyckelorden skiljer sig innebörden åt trots att de förespråkar samma ord. Exempelvis 
har orden leda och vägleda olika innebörd bland respondenterna. För att ledaren ska 
kunna leda medarbetarna på bästa vis krävs en del egenskaper och grundläggande 
färdigheter medan en coach istället vägleder i form av att ge råd och stöttar. Trots att 
nyckelorden var relativt lika såg vi även en tendens att de skiljde sig åt. Exempelvis 
ansåg respondenterna att motivera var en viktig faktor för ledaren men inte i samma 
utsträckning inom begreppet coach.  
 
Vi har kunnat utröna tre nyckelord som respondenterna ansåg passade i rollen som både 
coach och ledare. I enkäten ställde vi frågan till respondenterna om de ansåg om att 
någon kunde besitta båda rollerna samtidigt. En tendens visar på att det är 
kontextbundet vilket även teorin stödjer. Det är något vi instämmer i och vi tror även att 
egenskaperna går mer eller mindre hand i hand med varandra. Vi anser att det finns 
kopplingar mellan nyckelorden inom båda begreppen. Man kan likna det vid att det går 
som en röd tråd. Det framgår av exempelvis nyckelordet inspirera som vi anser bidrar 
till engagemang. Genom att ledaren inspirerar medarbetarna kan det bidra till ett 
engagemang. Vi kan därför ana en tendens till att många av egenskaperna går in i 
varandra men att de måste anpassas till den givna situationen. 
 
Även om vi anser att vissa nyckelord kan kopplas till båda begreppen så uttrycker 
empirin annat. Exempelvis empati anser vi är en viktig egenskap inom både coach och 
ledarrollen. Vi kan dock bara spekulera i hur respondenterna har gått till väga när de 
definierade begreppen. 
 
De nyckelord vi kunde utröna av empirin finns som nämnt stöd för i teorin. Något vi 
även upptäckte i sökandet av teorier var att det fanns mycket annat som representerade 
begreppen. Det var främst inom ledarskapsområdet där vi såg en riklig tillgång av andra 
definitioner än de vi har tagit upp. Det framkom bland annat i Yukl (2006, s. 3). 
Anledningen till den stora teoritillgången inom främst ledarskap tror vi beror på att det 
har bedrivits forskning under längre tid inom det området. I teorin som representerade 
coach fanns det mycket om idrott men utöver det var teorierna relativt lika och 
representerade nyckelorden väl. Med tanke på att undersökningen utgick från empirin 
och det resultat vi kunde utröna anser vi att trots att det finns fler definitioner och att 
områdena är större utgår vi endast från nyckelorden.  
 
Sammanfattningsvis framhåller empirin att en ledare är motiverande, inspirerande, 
strukturerad, framåtdrivande, lyhörd, empatisk, tydlig, engagerad samt kan leda. 
En coach är stöttande, rådgivande, utvecklande, vägledande, lyhörd och 
engagerande.  
 
Utefter ovannämnda nyckelord kan vi utröna att det finns likheter och skillnader mellan 
begreppen vilket också besvarar forskningsfrågan Vilka skillnader och likheter finns 
mellan en coach respektive en ledare? Genom att vi ställde empirin och teorin mot 
varandra anser vi att vi även fått en hjälplig föreställning om Vad gör en individ till en 
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coach respektive en ledare? Utefter det anser vi att syftet är uppfyllt då det var att 
utreda innebörden i begreppen ledare respektive coach samt att jämföra och analysera 
dessa ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. 
 
Trots att vi utgår från den empiriska undersökningen tror vi dock att oavsett hur en 
ledare respektive coach definieras kan de ha nytta av de olika egenskaperna, 
nyckelorden, i respektive roll men får kombinera och anpassa dem utifrån kontexten de 
befinner sig i. Det är något vi bara kan spekulera i.  
 
I förförståelsen av begreppen ledare och coach skrev vi att ledare är en person som visar 
vägen och hjälper till att sätta upp mål. En coach är en som vägleder, gav råd och 
stöttar. Med facit i hand stämmer coach och ledare överrens med vad empirin och teorin 
säger. Det som dock är skillnaden är att begreppen innehöll mycket mer än vad vi 
trodde. Efter genomförd undersökning anser vi att en ledarens primära uppgift är att 
sätta upp ett konkret mål för medarbetarna och coachen ska se till att medarbetarna når 
målet. Vi instämmer med respondenterna vad de ansåg en ledare och coach skall vara. 
Vi anser även att det finns fler egenskaper som inte framkom, exempelvis att en ledare 
och även coach ska uppmuntra medarbetarna. Det kan innebära olika sammanhang 
exempelvis födelsedagar men även genom belöningar. 
  
6.3. Fortsatt forskning 
Efter genomförd undersökning kan vi se att forskningsområdet är större än vad vi först 
trodde. Trots att vi har grävt djupt inom det givna forskningsområdet anser vi att det 
fortfarande finns outforskat territorium. Några exempel är hur begreppen mentor och 
chef inverkar och förhåller sig till begreppen ledare och coach samt till varandra. Om 
empirin skulle genomförts utanför Sveriges gränser, hur skulle uppfattningen sett ut då? 
Undersökningen kan dessutom forska kring faktorer som om exempelvis kön och ålder 
och om det hade haft en inverkan. Det är tankar som vi anser kan forskas och spekuleras 
vidare i.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

Enkät för en empirisk undersökning 

Detta är en anonym och frivillig 
enkätundersökning. 

 

 

1. Vilken befattning har Du idag inom 
organisationen? 

 

2. Vad anser Du är en ledare i  al lmänhet? 

 

3. Vilka egenskaper anser Du en ledare ska besitta 
i al lmänhet? 

 

4. Vad anser Du är en coach i  al lmänhet? 

 

5. Vilka egenskaper anser Du en coach ska besitta 
i al lmänhet? 



b 

 

 

6. Tror Du att man kan besitta båda rol lerna 
samtidigt? Motivera ditt svar.   

 

7. Vad anser Du dig själv vara, en coach, ledare  
el ler båda rol lerna samtidigt? Motivera ditt svar. 

 

När du känner dig klar med enkäten ber vi dig 
kl icka på "skicka" nedan för att registrera dina 

svar. Tackar! 

Skicka Rensa
 

 

 
 
 



a 

 

Bilaga 2 
Grupper Ledare i 

allmänhet 
Ledare 
egenskaper 

Coach i allmänhet Coach 
egenskaper 

Båda samtidigt Anser själv 
vara 

Linjechef En som kan 
motivera sina 
anställda. En 
person som 
utan formell 
status kan få en 
grupp att arbeta 
i önskad 
riktning, 
inspirerar, är en 
mentor, en 
förebild 

Lyhörd, rak, 
flexibel tydlig, 
trovärdig, 
entusiastisk, trygg, 
drivande, 
inspirerande, 
strukturerad  

En samordnare, 
vägleda, någon som 
utvecklar andra och 
för fram det bästa i 
dem 

Duktig på att 
strukturera, 
delegera, 
stimulera, 
leverera, duktig 
avslutare, bra 
personkännedom, 
förmåga att 
visualisera sina 
tankar, sätta sig in 
i en persons 
situation, närhet 
till medarbetarna 
och kunna få dem 
att utvecklas och 
lyfta fem det 
bästa hos dem 

Beror på den 
formella rollen, kan 
kollidera 
situationsberoende,  

Ledaren bestämmer 
mer än coachen. 
Man kan vara båda 
samtidigt men man 
måste växla mellan 
rollerna, leda en 
grupp samtidigt 
sätta sig in i ett 
individsammanhang 
när det behövs 

Båda men beror 
på situationen i 
sig. Är chef med 
en formell titel. 
Är coach pga att 
kreativitet, 
påhittighet och 
lyhördhet tillhör 
de aegeskaper 
jag besitter 

Gruppchef Någon som ska 
leda, styra och 
fördela 
uppgifter till 
minst en annan 
person eller 
grupp. 
Förmågan att 
styra, leda, 

Tycka om 
människor, 
empatisk, stark 
självkänsla, 
målinriktad, lugn, 
klok, inspirerande, 
områdeskunskap, 
entusiasm, 
uppmärksam, 

Bollplank, hjälpa 
folk hitta ”rätt väg”. 
Att ställa upp och 
hjälpa folk att gå 
vidare, ta fram det 
bästa i varje individ. 
Vägleda och rådgiva 
andra. Lyhörd, 
medmänniska, 

Bollplank, hjälpa 
folk hitta ”rätt 
väg”. Engagerad 
och ha förmågan 
att ”smitta” av 
sig, att vilja 
utveckla andra 
människor samt 
ha en naturlig 

Ja, coachrollen blir 
dock mindre 
flexibel om man 
ska samtidigt 
leda/styra. Om 
målen är de samma 
fungerar det annars 
riskerar man att 
styra en person. 

Båda rollerna 
beroende på 
kontexten ibland 
tar en viss roll 
överhand. 
Empati och 
lyhördhet är 
viktigt.  Vill 
vara en ledande 



b 

 

stödja, sporra 
och hålla ihop 
en grupp till 
uppsatta mål. 
Ta fram det 
bästa hos 
medarbetaren, 
lyssna och 
utveckla, 
ansvarfull, 
”spindeln i 
nätet” och våga 
ta täten; 
inspirera,  

 

hänsynsfull, 
drivande, 
kompetent, 
konfliktlösande, 
engagerad, tydlig, 
bra på att lyssna, 
skapa struktur, 
våga ha en åsikt 
och stå fast vid 
den samt kunna 
fatta beslut, kunna 
styra genom rak 
kommunikation, 
lyhörd, bestämd  

 

drivande; ge stöd, 
en person som ser 
individer och inte 
grupper 

 
   
 

förmåga att 
engagera sig i 
andra individer. 
Pedagogisk och 
bra på att lyssna, 
medmänniska, 
drivande, ha rätt 
ålder, erfarenhet; 
vara lyhörd, ge 
utmaningar, 
skapa positiv 
stämning 

 

Ibland får ledaren ta 
de mindre trevliga 
uppgifterna till 
skillnad mot en 
coach. En bra 
ledare ska besitta 
båda rollerna. 
Beroende på 
organisationens 
storlek kan det 
finnas plats för 
ledare med olika 
roller som 
kompletterar 
varandra.  En 
mindre organisation 
med färre anställda 
har större krav på 
att ledaren besitter 
båda egenskaperna. 
Nej, man kan inte 
vara båda samtidigt 
men man kan vara 
lämplig till båda 
rollerna på grund av 
att det krävs samma 
egenskaper. Man 
kan vara båda men 
det är 
kontextbundet och 

coach vilket 
innebär att 
individerna skall 
få utvecklas och 
känna att de 
bidrar med 
något. Vill ta 
fram det bästa ur 
varje individ och 
att medarbetarna 
är nöjda vilket 
gynnar 
organisationen. 
Anser sig vara 
en ledare 
beroende på att 
det finns ett 
tydligt ansvar 
över den 
praktiska, som 
coach ligger 
fokus mer på att 
hjälpa 
människor.  Är 
främst ledare 
men försöker 
vara coach för 
de jag leder; är 
främst coach 
men måste i 



c 

 

dock kanske man 
inte ska vara coach 
och ledare för 
samma grupp; kan 
vara båda men den 
ena rollen 
överväger 
förmodligen den 
andra, man kan vara 
båda rollerna då de 
är närbesläktade  

 

vissa situationer 
vara mer ledare 
då beslut måste 
tas och rollen 
som ledare 
träder fram, är 
mer coach än 
ledare då jobbet 
jag har är att få 
de anställda att 
göra sitt jobb 
efter bästa 
förmåga 

 

Mellanchef En ledare går 
före, håller 
taktpinnen 

Initiativförmåga, 
empati, 
beslutsamhet, 
tydlighet 

Stödjande person Trygg, säker, 
kreativ, 
uppmuntrande 

Ja, definitivt. 
Kombination av 
egenskaperna leder 
till säkrare 
måluppfyllelse 
högre trivsel 

Kombinationen 

Ledare Förbigå med 
gott exempel, 
tex följa 
värderingar, 
förmedla energi 
och driv. 

Lyhörd, responsiv, 
närvarande, kunna 
ge positiv och 
konstruktiv 
feedback, empati, 
rättvis 

Bidra till 
medarbetarens 
utveckling genom 
utmana, sötta, 
feedback, agera 
rådgivare 

Lyhörd, 
responsiv, 
närvarande, 
kunna ge positiv 
och konstruktiv 
feedback, empati, 
rättvis 

Ja, ledare och coach 
ser jag som två 
delar som är oerhört 
värdefullt 
att kombinera då 
det stärker varandra 
och på så sätt bidrar 
till ett 
bättre resultat sett 

Båda, genom att 
kombinera 
delarna, dvs. 
utveckla 
medarbetarna 
samtidigt 
samtidigt som 
man bidrar till 
verksamhetens 
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ur de flesta 
perspektiv 

utveckling.  

Kontorschef En som leder 
andra 
människor i 
praktiken 
genom sitt sett 
att vara. Att 
vara ledare 
baseras på 
uppförande, 
lyssnarförmåga 
och hur man 
framför åsikter 
förebild, 
omtänksam, 
inspirerande, 
kommunikativ 
och ansvarsfull. 
Kunna hantera 
krav och 
förväntningar 
från ledning 
och 
medarbetare i 
rådande 
situation. Har 
karisma 
kombinerat 
med personliga 

Empati, 
strukturerad, 
drivkraft, 
långsiktigt 
tänkande, ta 
ansvar, framföra 
åsikter, kunna 
lyssna, mognad , 
mod, kunna 
delegera, 
kommunicera, 
samspela med 
andra, kunna ställa 
krav, god 
själkännedom, 
själdistans, 
förmågan att 
förmedla idéer, att 
leda och att skapa 
trivsel 

En som aktivt följer 
en person och ger 
tips och råd i hur 
man bör agera, 
stötta och vara 
samtalspartner, 
utveckla 
medarbetaren. Är 
mer riktad mot 
verksamhetsområdet 
med uppgift att 
coach en eller flera 
personer, en som får 
andra att fungera 
bättre 

Prestigelös, 
engagerad, 
fokuserad, 
kontaktperson 
man kan bolla 
idéer med, 
uppmuntra, 
motivera, 
inspirera, ha 
tålamod, 
anpassningsbar, 
intresse av 
människor, 
förmågan att se 
vad som kan 
göras bättre 

Om man är en bra 
ledare så finns goda 
förutsättningar att 
vara en bra coach 
eftersom man 
besitter rätt 
egenskaper, man 
kan vara båda 
beroende på hur 
viktig” man känner 
sig. Ser coaching 
som en del av 
ledarskapet och 
skapa det bästa 
arbetsklimatet. Man 
kan vara både och 
pga att 
egenskaperna inte 
utesluter varandra, 
det är ingen 
motsättning mellan 
coach och ledare 

Är mer en ledare 
än en coach i 
yrket, Är inte 
inne att i detalj 
följa upp 
medarbetare. Är 
båda och är det 
genom att 
balansera 
värderingar och 
mål, relationer 
och resultat. 
Försöker vara 
både och pga av 
att coacha är en 
del av 
ledarrollen, är 
kontextbundet å 
båda rollerna 
involveras 
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egenskaper och 
kunskap om 
organisationen, 
få människors 
tillit att leda  
 

Toppchef Person som 
visar vägen, i 
yrket eller 
privat, 
opinionsbildare, 
lyhörd för 
gruppens 
åsikter och 
stämningar: 

Person som 
ansvar för 
genomfört 
extern arbete. 
Leder och 
ansvarar för 
underställd 
personal 
utvecklas och 
trivs; 

Utstrålning, 
engagemang, 
lyhörd, positiv, 
drivande; 
Ska föra en rak 
kommunikation. 
Se till att 
kommunikationen 
går fram och 
uppfattas korrekt. 
Ledaren ska vara 
intresserad av 
människor och 
människokännare 
och rättvis;  

Teambuilder, 
framåtriktad, 
förtroendegivande, 
samlande kraft, 

En som peppar och 
stöttar, lyssnar och 
ger råd; 
I stort samma 
person som ledare 
allämnt;  

Någon som hjälper 
andra att utvecklas. 
Har ett mer 
individuellt 
förhållande till 
individens 
karriärsmål och styr 
individen utefter 
dennes 
förutsättningar, är 
mer individkopplat; 

Stöttepelar 

Lyhörd, 
förstående, 
engagerande, 
fokuserad, 
positiv; 

I stort samma 
som i ledar 
egenskaper; 

Lyhördhet och 
respekt, god 
människokännare. 
Förstå 
organisationens 
samt individens 
mål; 

Trovärdig, 
integritet och 
trovärdig 

Ja med viss 
övervägning åt 
något håll, i min 
”verklighet” är 
ledaren mer 
drivande men 
många av 
egenskaperna är 
detsamma; 

Jag ser ingen 
skillnad mellan 
dessa två begrepp; 

Tror båda samtidigt 
men kräver ett 
ledarskap som 
bygger primärt att 
utveckla andra och 
inte bara sig själv. 
Man kan säkerligen 

Båda men någon 
roll tar 
överhanden 
beroende på 
situation och 
funktion, 
anpassas efter 
gruppens 
sammansättning; 
Ser mig både 
som en coach 
och en ledare; 

Båda rollerna 
men primärt 
ledare. Är mer 
coach än ledare. 
Är mer coach 
och man kan 
inte ge direktiv 
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En som går 
efter 
organisationens 
mål och 
strategier, 
skapa 
engagemang. 
Visionär som 
kan få gruppen 
att fokusera 
mot ett 
gemensamt 
mål; 

 

visioner, 
emotionell 
intelligens. Kan se 
saker ur olika 
perpektiv; 

Kreativ och 
handlingskraftig 

vara båda rollerna 
men det kan skapa 
problem med 
trovärdigheten, 
coachen är friare i 
sin roll och tar inte 
lika mycket ansvar 
som ledaren. 
Ledaren står mer 
för organisationens 
mål medan coachen 
för individens, kan 
besitta båda rollerna 
beroende på 
gruppens storlek; 
Som ledare måste 
man kunna coacha 
sina medarbetare 

då de människor 
jag är 
självgående och 
vill inte ha 
detaljstyrning; 

 Coach eftersom 
jag är erfaren 
och varit med 
länge 

Nyckelord Leda, motivera, 
Inspirera, tydlig 
strukturerad, 
driva en grupp 
framåt 

Lyhörd, tydlig, 
engagerad, 
empatisk, 
drivande, 
inspirerande,  

Stötta människor, 
rådgivande, 
utveckla människor, 
vägleda,   

Lyhörd, engagera, 
utvecklande, 

 

Båda rollerna men 
kontextbundet, 
Ledaren är mer 
bestämd än coach, 

Egenskaperna i 
ledare och coach 
stärker varandra, 

Båda rollerna 
men 
kontextbundet 

 

 


