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Problematisering:  Det skönmålade begreppet coaching har fått stor 

genomslagskraft inom företagsvärlden under senare tid. Efter 
att ha studerat ett antal tidigare uppsatser kring coaching har 
vi konstaterat att flertalet av dessa uppsatser tenderar att vara 
författade med coachen i fokus. Vi vill därför i denna uppsats 
leda diskussionen vidare och undersöka hur tre olika 
yrkesroller inom ett företag ser på coaching och bringa klarhet 
i hur begreppet tillämpas i praktiken. 

 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur 

coaching tillämpas i ett serviceföretag och vilket innehåll 
begreppet ges i praktiken. 

 
 
Metod:  Vår avsikt med denna uppsats är att genom en praktisk 

fallstudie utöka kunskapen kring hur coaching och coach som 
yrkesroll kan uppfattas. Vi har valt att genomföra 
strukturerade intervjuer med såväl coacher som medarbetare 
på ett av CityMails lokalkontor, CityMailCenter i Helsingör. 
Vi har dessutom tillhandahållit information via e-mail från en 
utvecklingskonsult på personalavdelningen vid företagets 
huvudkontor i Danmark. Vår litteratur har bestått av ett urval 
böcker författade av erkända forskare inom coachingområdet 
samt av artiklar och tidigare forskning kring detta område. 

 
 
Slutsats:  Vår undersökning har visat att titeln coach och coaching kan 

tillämpas på ett situationsanpassat sätt som i viss mån inte 
överensstämmer med teoretiska definitioner. Detta medför att 
förvirring kring begreppet fortfarande kvarstår. 

 
 
Nyckelord:  Coaching, coach, ledarskap, motivation, relationer 
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Förord 
Vi vill inledningsvis tacka de som bidragit och hjälpt oss skapa denna uppsats. Främst vill vi 

tacka medarbetare och coacher på CityMail Helsingör samt vår kontakt vid Human Resource-

avdelningen hos CityMail Danmark. 

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort och varmt tack till våra handledare Ulrika Westrup 

och Jan E Persson för deras engagemang och stöd genom hela forskningsprocessen. 

 

 

TACK! 

 

Anna Dahl  Martina Danielson  Johanna Eilind 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel avser vi att i ett inledande stycke ge läsaren en introduktion till 

coachingbegreppets framväxt. Detta efterföljs av en ämnesintroduktion och problematisering 

som bland annat beskriver hur uppsatsen ämnar ge ytterligare bidrag till forskning inom 

Service Management. Avgränsningar som gjorts kommer därefter att förtydligas innan 

kapitlet avslutas med en disposition. 

 

Coaching då och nu 
Begreppet coaching är, som en av coachingområdets främsta forskare, John Whitmore1 

uttrycker det, ett modeord i näringslivskretsar2 och figurerar idag i alltfler organisationer som 

en metod eller teknik för att utveckla och leda medarbetare. Coachingbegreppet har ett antal 

definitioner och vi kan skönja en viss oklarhet kring begreppets innebörd. Nedan följer två 

definitioner av coaching som vi anser fångar coachingbegreppets innebörd.3  

 

Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina 
prestationer. Det är egentligen inte ett sätt att undervisa utan en metod 
att hjälpa andra att lära sig själva.4  

 

Att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt 
att tänka, vara och lära, samt utveckla sina positiva känslor, för att nå 
viktiga personliga mål och/eller organisationsmässiga mål.5 

 

Enligt dessa citat handlar coaching alltså om att stödja och motivera andra individer i deras 

arbete att personligen utvecklas för att uppnå önskvärda mål. 

   

För att klargöra begreppets ursprung går vi tillbaka till Sokrates tid, det vill säga cirka 2400 

år. Att Sokrates tankegångar varit en inspirationskälla och också hur hans idéer kan 

kännetecknas med vad coaching är i dagens samhälle och organisationer beskriver ytterligare 

en erkänd coachingforskare, Susann Gjerde.6 Två exempel på Sokrates tankar som kommit att 

inspirera coaching är att kunskap och insikt kommer inifrån samt att individen måste känna 
                                                 
1 Whitmore, John. (2008). Coaching för bättre resultat. WS Bookwell, Finland. 
2 Ibid. (2008). Sid. 9. 
3Gjerde, Susann. (2007). Coaching, vad – varför – hur. Studentlitteratur, Lund. Sid. 24-26  
4 Whitmore. (2008). Sid. 16. 
5 Berg, Morten Emil. (2007). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Studentlitteratur, Lund. 
Sid. 15. 
6 Gjerde. (2007). 
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sig själv för att kunna handla rätt. Följaktligen har tankar kring coaching funnits i mer än två 

millennium medan begreppet idag har kommit till användning i andra sammanhang.7 Gjerde 

menar vidare att verktygen för coaching såsom effektiv kommunikation, sökande efter 

mening, ansvar och inlärning har förekommit en längre tid men att coaching är nytt i 

avseendet hur idéerna är sammansatta samt hur och i vilka forum de figurerar.8 

 

Ordet coach har använts sedan 1500-talet och har sin bakgrund i att frakta människor från en 

plats till en annan. Den svenska översättningen av engelskans coach är turistbuss eller 

galavagn och ordet coach har blivit en metafor för att förflytta människor från nuvarande 

position till ett önskvärt mål. Coachingbegreppet kom senare att användas inom idrotten, med 

målet att få idrottsutövaren att uppnå en högre prestationsnivå.9 Inom idrottskretsar har 

begreppet figurerat sedan slutet av 1860-talet men det var först drygt hundra år senare, runt 

1970, som begreppen från idrottens coaching kom att användas i det sammanhang som 

kommer att belysas i denna uppsats, det vill säga inom serviceföretag.10  

 

Ämnesintroduktion 
Ledarskapsstilar har genom åren utvecklats i takt med samhällsförändringar och har kommit 

att påverka organisationers strukturer och ledningsfilosofier. Tidiga ledningsfilosofier, vilka 

vi idag benämner som traditionella, kännetecknas av auktoritärt styre med överordnade chefer 

och medarbetare som har liten kontroll över sitt arbete och hur detta skall utföras11. Efter den 

traditionella filosofin följde det moderna ledarskapet vilket till viss del fortfarande 

förekommer inom flera organisationer. Detta ledarskap karaktäriseras av en övervakande chef 

med fokus på kvalitet och prestation, tydlig hierarki och central ledning. Det postmoderna 

ledarskapet innefattar en syn på ledaren som någon som servar sina medarbetare vilka i sin tur 

servar sina kunder. Andra utmärkande drag för detta ledarskap är att ledaren fungerar som 

någon som sammanför team och nätverk.12 Följaktligen går trenden från ett traditionellt 

                                                 
7 Gjerde. (2007). Sid. 24-26. 
8 Ibid. (2007). Sid. 17-18. 
9 Ibid. (2007). Sid. 15-16. 
10 Berg. (2007). Sid. 74. 
11 Bolman, Lee. G & Deal Terrence. E. (2006). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, 
Lund. Sid. 186. 
12 Clegg, Stewart, Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone. (2006). Managing and Organizations – An Introduction 
to Theory and Practice. SAGE Publications Ltd, London. Sid 249. 
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ledarskap mot en mer guidande ledarskapsstil, en stil med fokus på flertalet av de verktyg som 

begreppet coaching innefattar13.   

 

Coaching som begrepp har aldrig tidigare varit så omdiskuterat. Efter att ha tagit del av och 

fördjupat oss i litteratur och tidigare forskning kring coaching i kombination med egna 

erfarenheter är vårt intryck att begreppet skönmålas och hyllas och att detta 

samhällsvetenskapliga fenomen idag har fått stor genomslagskraft. De författare vars 

forskning vi valt att använda oss av har samtliga fört ett likartat resonemang kring vad 

coaching som begrepp står för, på vilket vis det är fördelaktigt samt på vilket sätt det bör 

tillämpas. De använder sig av olika beskrivningar och talar bland annat om att frigöra 

potential, öka motivation och förverkliga kreativa tankar hos individer men landar i en 

grundsyn i att coaching handlar om att hjälpa individen att utvecklas och uppnå önskvärda 

mål.  

 

Vårt intryck av hur coachingbegreppet kommit att förskönas i kombination med teoriernas 

positiva framtoning har väckt en vilja att undersöka begreppet för att se hur det i praktiken 

möter teorierna. Trots att flertalet forskare delar en gemensam grundsyn diskuteras ändå en 

otydlighet och oöverensstämmelse kring coachingens innebörder14. Vi upplever att coachen 

och dess arbete varit i fokus och önskar utöka forskningen kring hur coachingbegreppet 

faktiskt används i verkligheten. Att tydliggöra och visa hur coaching och coach som yrkesroll 

kan uppfattas samt bringa klarhet i hur begreppet används i praktiken avser bli vårt bidrag till 

Service Management och forskningen kring coaching.  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur coaching tillämpas i ett 

serviceföretag och vilket innehåll begreppet ges i praktiken. 

 

 Hur kan coaching praktiseras och vad innefattar coachens roll? 

 

 

                                                 
13 Grönroos, Christian. (2007). Service management and Marketing – Customer Management in Service 
Competition. Third edition. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester. Sid. 242.  
14 Gjerde. (2007). Sid. 9. 
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Avgränsning 
I delar av den litteratur kring coaching som vi behandlat och använt oss av har författarna 

ställt coaching i förhållande till bland annat terapi, rådgivning, mentorskap och konsultation. 

Vi har dock gjort ställningstagandet att inte arbeta med dessa förhållningssätt utan fokuserar 

endast på coaching i organisationssammanhang.  

 

I vår text utgår vi från att läsaren innehar kunskap om, samt har förståelse för akademiska 

begrepp. Följaktligen kommer vi inte närmare att beskriva och förklara grundläggande 

akademiska uttryck och begrepp. Då coachingbegreppet är mångtydigt kommer vi dock att 

definiera och diskutera detta i senare avsnitt för att ge läsaren förutsättningar att förstå 

begreppet på likartat sätt som uppsatsens författare.  

 

Disposition 
I det inledande kapitlet har vi presenterat definitioner av coaching som begrepp och gett en 

kort bakgrund till ämnesområdet. Därefter har vi introducerat vårt syfte och vår frågeställning 

samt informerat läsaren om de avgränsningar vi har gjort.  

 

Metodarbetet för denna uppsats beskriver vi i kapitel 2. Ett avsnitt om planering och 

tillvägagångssätt följer vi upp med information kring vårt val av företag och intervjupersoner 

för vår empiriska insamling. Vi redogör för genomförandet av våra intervjuer samt ställer oss 

kritiska till vår insamling av empiri samt diskuterar trovärdighetsaspekten i samband med 

kvalitativ forskning. 

 

Kapitel 3 består av uppsatsens teoretiska ram. Här presenterar vi coaching och vad det innebär 

i teorin, hur coaching kan användas i praktiken och varför det är en användbar metod.  

 

Inledningsvis i kapitel 4 ges en kort beskrivning av det företag som vi valt för insamling av 

empiriskt material och som därmed ger begreppet coaching en praktisk infallsvinkel. Därefter 

redovisar vi empiriskt material bestående av svar från respondenter från tre olika yrkesroller 

inom företaget. 

 

I kapitel 5, analys och slutsatser, ställer vi empiri i jämförelse med de teorier som vi diskuterat 

i vårt teorikapitel för att ge svar på vår frågeställning. Vi diskuterar hur coachingbegreppet 
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definieras, vilka fördelar som coaching genererar samt hur coachingrelationen ser. Detta 

resonemang mynnar ut i ett antal slutsatser som avslutar kapitlet.  

 

I kapitel 6 för vi en diskussion kring våra slutsatser och lyfter dessa till ett vidare 

sammanhang. Därefter följer en summering av uppsatsen och kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning. 
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2. Metod 
 
I det andra kapitlet redogör vi för hur vi har planerat och gått tillväga i vår undersökning. 

Vårt metodval kommer att motiveras samt varför vissa vägval har gjorts och även vilken 

betydelse detta har haft för vårt resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion kring metodens 

kvalitet. 

 

Planering och tillvägagångssätt  
Coaching är ett aktuellt forskningsområde som figurerar inom olika delar av vårt samhälle, i 

alltifrån vardagliga till professionella kontexter. Att begreppet förekommer flitigt inom media 

antar vi har medfört en ökad medvetenhet och bidragit till en ökad användning. Coaching 

förknippas främst med sportsliga sammanhang men begreppet har även kommit att genomsyra 

alltfler företag och organisationer15. Av dessa anledningar har vi valt att undersöka detta 

område sett ur ett företagsperspektiv. Vi har, som tidigare nämnt, uppmärksammat att coachen 

och dennes arbete, i litteraturen, ofta tenderar att vara i fokus och för att leda diskussionen 

vidare har vi valt att undersöka coaching och begreppets innebörd i praktiken. Vår avsikt har 

varit att skapa en bättre förståelse för hur coaching upplevs och kan tillämpas i ett 

serviceföretag och vilka fördelar coaching kan ge. 

 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, i form av intervjuer. 

Vårt tillvägagångssätt grundar sig dels i antagandet om att metoden är mest lämplig för att 

besvara vår frågeställning. Ytterligare ett motiv är att en kvalitativ metod i vårt fall är mer 

passande då vi har för avsikt att undersöka hur den enskilde individen urskiljer och tolkar sin 

situation och verklighet16. Vårt kvalitativa forskningsarbete har vi grundat i ett deduktivt 

betraktelsesätt17. Arbetssättet att utgå från teorier och att därefter applicera och analysera 

empiri anser vi vara lämpligt men vi har valt att göra det på ett mindre strikt sätt och har 

genomgående under vår undersökning medvetet varit öppna för nya infallsvinklar för att inte 

begränsa vårt resultat. I analysprocessen har vi använt oss av den hermeneutiska 

tolkningsläran som bland annat handlar om att tolka, förtydliga och klargöra. Läran grundar 

sig exempelvis i en förståelse för att delarna är beroende av helheten och vice versa.18 Att vi i 

vår empiriinsamling har tagit del av information från olika yrkesroller i kombination med 
                                                 
15 Shannon, Klie. (2007). The coaching executive. Canadian HR Reporter; July 16 2007. Vol. 20, nr.13. Sid. 13. 
16 Bryman, Alan. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. Sid. 35. 
17 Ibid. (2006). Sid. 20. 
18 Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund. Sid. 26. 
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antalet respondenter anser vi, med stöd av Alvessons19 resonemang kring hermeneutik, har 

givit underlag för att i analysen kunna växla mellan delarna och helheten för att på så sätt 

fördjupa vår förståelse för fenomenet.  

 

Vi har valt att samla empiri från respondenter med tre varierande yrkesroller inom ett företag. 

Dessa tre roller har varit medarbetare, coacher samt en utvecklingskonsult på huvudkontorets 

personalavdelning. Att samla empiriskt material från respondenter i tre olika yrkesroller har vi 

valt för att fånga flera perspektiv av hur coaching används i praktiken. Detta har varit av värde 

när vi vidare i analysen har jämfört och vägt respondenternas resonemang, dels med varandra 

och dels till de teorier vi valt att arbeta med. Att vi genomfört intervjuer med samtliga tre 

coacher och tio utav tretton medarbetare har varit i syfte att skapa ett så representativt urval 

som möjligt. Avsikten med vår empiri har varit att på ett illustrativt sätt visa hur coaching kan 

uppfattas och tillämpas inom ett serviceföretag.  

 

Inledningsvis var vår intention att genomföra en enkätundersökning med medarbetarna. Med 

denna metod hade vi dock inte kunnat fånga det djup vi efterfrågade och då vi inte heller hade 

behov av eller vilja att statistiskt kunna bekräfta medarbetarnas åsikter ansåg vi kvalitativa 

intervjuer vara mer passande. Syftet med vår undersökning har alltså inte varit att samla in så 

många svar som möjligt utan att istället fokusera på djupet i ett begränsat urval. Vi har valt att 

genomföra kortare intervjuer med medarbetare, detta med hjälp av strukturerade 

frågeformulär som går inom ramen för kvalitativ metod. Vår idé har varit att genomföra ett 

tiotal intervjuer med ett begränsat antal frågor som vi snabbt och smidigt har kunnat 

dokumentera. Sättet vi har valt för att genomföra intervjuerna på innebär att svaren inte har 

blivit giltiga för samtliga medarbetare, men vi anser att de har blivit nog så intressanta för att 

uppnå vårt syfte. Gällande coachintervjuerna har vi även för dessa valt att använda oss av en 

strukturerad intervjumetod. Valet av metod har vi grundat i en avsikt att ge utrymme för 

enklare förtydliganden av frågor och begrepp och på så sätt undvika missförstånd vilket inte 

hade varit möjligt vid en enkätundersökning.  

 

Utbudet av vetenskaplig litteratur anser vi varit relativt begränsat och vi har valt att använda, i 

coachingsammanhang, väl erkända forskare. Att arbeta med denna litteratur har ökat vår 

kunskap kring coaching samt givit oss en fördjupad insikt i begreppets innebörd. Vi har vid 

                                                 
19 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. (1998). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Studentlitteratur, Lund. Sid. 116. 
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biblioteket på Campus Helsingborg införskaffat relevant litteratur inom området, vilket vi har 

kompletterat med ytterligare litteratur från Helsingborgs statsbibliotek. Vi har även använt oss 

av ett antal artiklar från Lunds Universitets Biblioteks databas, ELIN och Internetsidor. Vid 

sökningar har vi använt oss av sökorden coaching, coach, ledarskap, motivation och 

relationer. Vi har haft för avsikt att utvalda teorier skall underbygga de likheter och skillnader 

mellan teori och empiri vilket är fokus för vår analys. 

 

Företag och intervjupersoner 
Trots en alltmer utökad forskning kring coaching och hur coacher utför sitt arbete har 

forskare, som ovan nämnt, endast i mindre utsträckning diskuterat hur coaching fungerar i 

praktiken. För att skapa en ökad förståelse för hur coachen i samspel med medarbetaren 

arbetar med och upplever coaching har vi valt att genomföra vår fallstudie på CityMail i 

Helsingör. Valet av företag har vi främst grundat i en kännedom om att det inom företaget 

finns en yrkesroll som de benämner som coach men även i det faktum att vi har kontakter 

inom företaget. Att få tillgång till data, i vårt fall intervjuer, var väsentligt för vår 

undersökning. Vår avsikt med insamling av data har varit att kombinera denna information 

med litteratur för att kunna uppnå vårt syfte och ge svar på vår frågeställning. Gällande våra 

medarbetarintervjuer valde vi ut dessa slumpmässigt ur en i förväg bestämd population, vi 

intervjuade tio utav tretton medarbetare allteftersom tid tillät under deras arbetsdag. Då det 

arbetar tre coacher på kontoret och vår avsikt var att erhålla flera perspektiv av fenomenet 

genomförde vi intervjuer med samtliga dessa tre, detta urval var således förutbestämt. 

 

För att erhålla ytterligare kunskap kring CityMails avsikt med att arbeta med coacher samt 

vilken utbildning coacherna får valde vi att kontakta personalavdelningen vid det danska 

huvudkontoret. Vår kontaktperson arbetar som utvecklingskonsult och efter att ha skickat 

förfrågan via e-mail till denne angående samarbete och att därefter över telefon bland annat 

mer tydligt beskrivit vårt syfte med uppsatsen fortsatte vår kontakt via e-mail.  

 

Genomförande av intervjuer  
Vi valde att genomföra en första intervju med en utav tre coacher i syfte att utvärdera 

huruvida våra intervjufrågor var utformade på ett förståeligt sätt. Att vi vid denna intervju 

erhöll god respons föranledde beslutet att behålla frågorna inför kommande coachintervjuer 

och låta denna intervju bli en del av vårt empirimaterial. För att öka vår förståelse för hur 
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coaching praktiskt utövas valde vi att, under en endagars lång fallstudie vid CityMail i 

Helsingör, genomföra intervjuer med resterande två coacher samt flertalet medarbetare. Våra 

tio intervjuer med medarbetarna varade i cirka 10-15 minuter vardera medan 

coachintervjuerna varade i 10-20 minuter. Vi valde att inte låta respondenterna ta del av våra 

frågor i förväg då vår avsikt var att fånga deras första tankar kring coaching samt förhindra att 

de eventuellt påverkade varandras åsikter vilket kunde ha inverkat på deras svar. På plats för 

insamling av empiri fick vi medverka vid det dagliga morgonmötet. Där fick vi inblick i hur 

coacherna startar upp dagen samt möjlighet att presentera oss själva, vårt arbete och syftet 

med vårt besök. I samband med detta möte informerade vi även om anonymitet i 

undersökningen samt att intervjuerna var frivilliga. 

 

I intervjusammanhang är en viktig aspekt att skapa en trivsam atmosfär i syfte att frambringa 

en trygg och avslappnad miljö för respondenten20. Vårt försök att skapa en trivsam miljö för 

att erhålla ett så rättvisande resultat som möjligt gjorde vi genom att utföra intervjuerna i ett 

ostört rum på respondenternas arbetsplats, alltså en för respondenterna bekant miljö. Vårt 

första intryck av arbetsplatsen och bland medarbetarna på plats var informell och avslappnad. 

Denna atmosfär antog vi bidrog till att respondenterna inte ställde sig kritiska till att samtliga 

tre författare medverkade under intervjuerna.  

 

Flertalet metodförfattare beskriver att egenskaper som rör intervjuaren kan påverka 

respondentens svar21. Med detta i åtanke valde vi att samma person skulle utföra samtliga 

intervjuer, detta för att höja sannolikheten för att respondenterna skulle tolka frågorna på ett 

likartat sätt. Ett annat motiv var att relationen mellan intervjuare och respondent skulle bli så 

lik som möjligt. Exempelvis kan en egenskap som tonfall hos intervjuare skilja sig åt vilket 

kan påverka respondentens svar22. Vi genomförde intervjuerna på svenska men samtliga 

intervjufrågor fanns översatta till danska som en säkerhet om språkliga missförstånd skulle 

uppstå. Under intervjuerna fick ett antal av frågorna förtydligas för att öka respondenternas 

förståelse. Att ha utrymme för denna typ av förtydligande var ett motiv för den valda 

metoden. Då en utav författarna i uppsatsgruppen har god förståelse för det danska språket 

föll sig valet naturligt att denne skulle utföra intervjuerna då fördelningen mellan 

respondenterna var hälften svenskar och hälften danskar. 

                                                 
20 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. Sid. 118. 
21 Bryman. (2006). Sid. 140-141. 
22 Ibid. (2006). Sid. 124. 
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Design av intervjufrågor och formulär 
Samtliga intervjuer, med såväl coacher som medarbetare, var utformade på ett likadant sätt (se 

bilaga 2-5). Inledningsvis ställde vi frågor kring bakgrund och erfarenheter vilka efterföljdes 

av frågor om coaching i allmänhet och därefter kring coaching i det dagliga arbetet. Som 

avslutning vid varje intervju bad vi respondenten att fylla i ett kort formulär (se bilaga 6-9). 

Formuläret, som fanns på både svenska och danska, bestod av en huvudfråga med elva 

svarsalternativ där respondenten kunde fylla i ett obegränsat antal alternativ. Detta formulär 

var utformat så att fem av alternativen stämde överens med teoriernas definitioner av 

coaching medan resterande sex alternativ inte överensstämde med teoretiska definitioner. 

 

Kritik mot empiriinsamling och metod 
Vi är medvetna om att våra synsätt och förkunskaper har påverkat hur vi formulerat 

intervjufrågor såväl som frågeformulär samt hur vi har tolkat resultaten av dessa. Samma 

medvetenhet finns kring att respondenternas bakgrunder och erfarenheter har haft inverkan på 

hur de tolkar och ser verkligheten och därmed kan ha påverkat deras svar. Detta uppdagade vi 

exempelvis under våra intervjuer då flertalet respondenter på grund av sin unga ålder och 

därmed begränsade erfarenheter hade svårt att förstå och besvara vissa frågor knutna till 

coaching. Det faktum att respondentens verklighetsuppfattning påverkar undersökningens 

resultat var vi medvetna om och vi omformulerade intervjufrågorna flertalet gånger för dessa 

skulle bli så lättförståeliga som möjligt. Att frågor är oklart formulerade och/eller att 

respondenten missförstår frågan är två felkällor som kan uppstå i intervjusammanhang23. 

Dessa felkällor stötte vi, trots vår medvetenhet, på under våra intervjuer då frågorna vid ett 

par tillfällen inte tolkades så som vi avsett och att dessa frågor därför inte gav de svar vi 

förväntat oss. Det samma gällde vårt frågeformulär där medarbetarna och coacherna ställde 

sig frågande till vissa alternativ, främst för att de inte förstod innebörden. I efterhand kan vi 

alltså konstatera att tydligare formuleringar och eventuella omformuleringar av forskares 

definitioner hade varit lämpligt. Denna problematik hade vi med större sannolikhet kunnat 

undvika om vi genomfört ett antal testintervjuer och då fått kommentarer och reflektioner 

kring såväl intervjufrågor som frågeformulärets utformning. 

 

                                                 
23 Bryman. (2006). Sid. 124. 
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Metodens kvalitet 
Vi har varit medvetna om att vårt arbetssätt med en kvalitativ forskningsmetod i form av 

intervjuer har medfört att vi som intervjuare har mottagit respondenters tolkningar av 

begreppet coaching24. Detta i sin tur har ställt krav på objektivitet, kritisk granskning, 

ifrågasättande och kontroll av erhållen information. Vi har haft förståelse för att 

medarbetarnas svar på våra frågor inte kan ses som rätt eller fel utan istället bör ses som ett 

bidrag för vår analys av den enskilde coachens och medarbetarens upplevelser av coaching25. 

Detta stämmer överens med vårt syfte där fokus varit att urskilja olika synsätt kring och 

uppfattningar av coaching. 

 

Att mäta metodens kvalitet är viktigt vid alla undersökningar men tillvägagångssätten skiljer 

sig åt mellan olika forskare. Vid kvantitativa undersökningar använder forskaren sig ofta av 

begrepp som validitet och reliabilitet men då vi har arbetat med en kvalitativ forskningsmetod 

har vi istället valt att använda oss av trovärdighet som kvalitetskriterium.26 Som Bryman 

beskriver, består trovärdighet av fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera.27  

 

Tillförlitlighet handlar om huruvida resultaten stämmer överens med verkligheten, alltså hur 

sannolika undersökningens resultat är.28 För att stärka tillförlitligheten har vi dokumenterat 

samtliga intervjuer, tre stycken med ljudinspelning och tio stycken med noggranna 

anteckningar. Något som ytterligare stärker tillförlitligheten för vårt resultat är att vi efter 

cirka sju till åtta medarbetarintervjuer kunde skönja att svaren blev likartade, dock valde vi att 

genomföra sammanlagt tio stycken för att skapa en så hög trovärdighet som möjligt. 

 

Eftersom vi har valt att genomföra enbart en fallstudie inbegriper vår undersökning endast en 

grupp individer från ett företag. Detta betyder att vårt kvalitativa resultat är fokuserat till ett 

socialt sammanhang och med detta menar vi att resultatet inte är generaliserbart för andra 

kontexter eller sociala sammanhang, det vill säga att vi upplever det svårt att överföra 

resultatet. Dock stödjer Campbells29 resonemang kring enskilda fallstudier vårt val av att 

                                                 
24 Kvale. (1997). Sid. 197. 
25 Ibid. (1997). Sid. 32. 
26 Bryman. (2006). Sid. 45-46. 
27 Ibid. (2006). Sid. 258. 
28 Ibid. (2006). Sid. 46 & 258. 
29 Campbell, Donald T. (1981). I: Yin, Robert. (1981). The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative 
Science Quarterly, Vol. 26, nr.1. Sid. 61-62. 
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samla empiri från endast ett fallföretag då han förtydligar relevansen i att se mönster i ett 

specifikt sammanhang. Vid kvalitativ forskning rekommenderas forskaren att göra fylliga 

redogörelser för att läsaren själv ska kunna bedöma om han eller hon anser att resultatet går 

att överföra till en annan kontext eller miljö.30 Detta har vi medvetet arbetat med i vår 

undersökning.  

 

För att läsaren vidare skall kunna bedöma undersökningens kvalitet har vi på ett noggrant och 

fullständigt sätt redogjort för hur vi har gått till väga under alla delar av forskningsprocessen, 

från syftesformulering och intervjuutformande till empirihantering och tillvägagångssätt av 

analys. På så sätt har vi stärkt pålitligheten och följden blir att en undersökning med samma 

tillvägagångssätt vid ett senare tillfälle skulle få ett likartat resultat.31 Vidare är det för 

undersökningens kvalitet viktigt att forskaren undviker att låta sina egna värderingar eller 

teoretiska inriktning påverka undersökningen och dess resultat. Det går dock inte att utgå från 

en fullständig objektivitet men det är viktigt, som Bryman beskriver det, att forskaren har 

”agerat i god tro”.32 Vi har varit medvetna om detta under hela processens arbetsgång och 

försökt att inte låta våra personliga värderingar påverka resultatet.  

                                                 
30 Bryman (2006). Sid. 260. 
31 Ibid. (2006). Sid. 260-261. 
32 Ibid. (2006). Sid. 261. 
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3. Teorier 
 
I vårt tredje kapitel redogör vi för teoretiska definitioner av samt tankar och idéer kring 

coaching. Vi behandlar bland annat vad coaching definitionsmässigt betyder och innebär, 

hur det kan utövas och hur coachingrelationen kan se ut samt varför det är en betydelsefull 

metod med stöd av Maslows behovshierarki.  

 

Vad är coaching? 
Till skillnad från det traditionella ledarskapet där chefen kännetecknas som den som bland 

annat planerar, kontrollerar och samordnar fokuserar coaching istället på ett ömsesidigt 

beroende och samarbete mellan parter för att uppnå önskvärda mål33. Coaching har sitt 

ursprung i en lär- och utvecklingsprocess som bygger på en humanistisk och informell 

ledarfilosofi vilken i sin tur grundar sig i människans önskan till lärande och utveckling. Detta 

i kombination med att individen anses ha tillräckligt med potential för att lösa de uppgifter 

som denne på eget initiativ har åtagit sig.34 Emil Morten Berg35, en av de mer erkända 

forskarna inom coaching, hävdar att coaching handlar om att coachen genom att ställa frågor, 

ge alternativa lösningar och feedback skall hjälpa individen att uppnå sina mål och utvecklar 

sin kompetens.36 The International Coach Federation (ICF)37, vilket är en global 

yrkesorganisation för coacher, definierar coaching som ett partnerskap med klienter i en 

tankeväckande och kreativ process som ska maximera klienternas eller medarbetarnas 

potential. 

 

Att coaching har blivit en trend i dagens samhälle och inom organisationer har bidragit till att 

ett växande antal individer kallar sig för coacher. Yrkesrollen coach är fortfarande relativt ny 

och då titeln inte är skyddad38 och det inte krävs något certifiering eller licens för att utöva 

yrket får detta följden att vissa kallar sig för coacher utan att inneha specifika 

coachingkunskaper.  

 

                                                 
33 Wilson, Fiona. (2003). Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion. Liber AB, Malmö. Sid. 73 & 
Gjerde. (2007).  Sid. 55. 
34 Stelter, Reinhard (red.). (2003). Coaching Lärande och utveckling. Liber Ekonomi, Malmö. Sid. 36-37. 
35 Berg. (2007). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas.  
36 Ibid. (2007). Sid. 14-18. 
37 International Coaching Federation. (2008). <http://www.coachfederation.org/ICF/> 
38 Gjerde. (2007). Sid. 16.  
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Coaching fokuserar inte på dåtida handlingar utan en grundtanke är att fokus ska ligga på 

nutid och framtid. Coachers roll är följaktligen att bistå klienter eller medarbetare med nya 

tankesätt och nya perspektiv samt ge stöd för att finna och erhålla nya kunskaper, resurser och 

kreativitet som denne redan besitter. Coachen bör också fokusera på och utveckla den 

coachades styrkor samt stödja denne i att utöka sina kunskaper och i att klara av saker som 

denne inte tror sig klara av. Vidare har coachen en viktig funktion när det gäller att assistera 

eller stötta individen att uppnå önskvärda mål och lyfta fram drömmar.39 Coachen ska till viss 

mån vara en vägledare för individen genom att bidra med hjälp att finna och definiera mål, 

upplysa om olika alternativ samt redogöra för vilka konsekvenser dessa val kan få. 

Coachingen avser att ge ökad förståelse för utmaningar och möjligheter samt att visa hur 

individen på ett skickligt sätt kan övervinna hinder. En förutsättning för att uppnå ett gott 

resultat med coaching är att båda parter har en vilja att skapa en god relation till varandra där 

kreativitet och motivation är aspekter som går att urskilja.40 

 

Vidare kan coaching beskrivas som en metod inriktad på möjligheter och lösningar vilka 

grundar sig i varierande tankesätt och attityder. För att klargöra begreppet går det att 

konstatera att relationen mellan coach och medarbetare formas utifrån vilken människosyn de 

har. Hur coachen bemöter och hjälper medarbetaren samt hur relationen utformas och vilka 

verktyg coachen väljer att använda beror alltså på coachens människosyn samt hur denne 

handlar gentemot andra människor. I grunden bygger coaching på en optimistisk människosyn 

som medför en tro på att människor kan påverka sin egen situation och omgivning. Individen 

är fri att skapa sitt levnadssätt och framtiden är något som inte är förutbestämt utan är något 

som individen själv formar. I arbete med coaching finns följaktligen ett antagande om att 

utövaren vill och kan utveckla sig själv om förhållandena är de rätta.41 

 

Olika tanke- och synsätt har betydelse för vilken metodik coacher väljer att använda. Ett sätt 

som coacher kan välja är att skapa och bygga upp en medvetenhet om att svaren finns inom 

varje individ, detta för att det finns situationer då individen inte är medveten om vilken 

kunskap och kompetens denne besitter, vilket exempelvis kan hämma utveckling inom 

företag. En situation som exemplifierar detta är att individer som upplever problem inom sitt 

företag är de som har bättre möjlighet och potential att lösa problematiken, i förhållande till 
                                                 
39 Nixon-Witt, Cindy. (2008) A coaching Approach For Work/Life Balance. Business and Economic Review; 
January-March. Vol.54, nr.2. Sid. 8-9. 
40 Berg. (2007). Sid. 14-18. 
41 Gjerde. (2007). Sid. 75. 
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utomstående personer. Coachens uppgift blir således att ställa frågor för att frambringa dessa 

dolda insikter hos individen, vilket på sikt avser att öka medvetenheten så att individen på ett 

tydligt sätt kunna nyttja sin kompetens.42 

 
Hur tillämpas coaching? 
Det finns flertalet tillvägagångssätt för hur coaching kan utövas för att uppnå ett 

tillfredsställande resultat. Att coachen studerat ämnet coaching räcker inte nödvändigtvis för 

att denne skall bli framgångsrik. Istället är coachingfärdigheter ofta lättare att bygga upp 

genom att använda metoden i vardagen samt att träna den i en tillitsfull omgivning. För att 

coaching skall generera ett gott resultat krävs vissa avgörande förutsättningar, där coachen 

och hur denne skall gå tillväga på ett effektfullt sätt står i fokus.43 Gjerde nämner att olika 

färdigheter och redskap ligger till grund för utförande av coaching samt för det 

tillvägagångssätt som coachen väljer att använda.44 Grundläggande utgångspunkter för 

framgångsrik coaching förutsätter att coachen på ett öppet och upptäckande sätt lyssnar utan 

att fördöma och utan att övertolka den som blir coachad.45 Att vara nyfiken är ytterligare en 

färdighet och dimension för coachen som öppnar för möjligheter att göra nya upptäckter och 

att få utveckling att ske. Coachen kan framhäva denna nyfikenhet och kreativitet i 

förhoppning om att det i sin tur leder till att den coachade utvecklar en egen nyfikenhet och 

ytterligare strävan att uppnå sina mål.46  

 

För att kunna fokusera på hur en coach bör arbeta argumenterar Parsloe och Wray47 för vikten 

att dessförinnan fördjupa förståelsen för vad en coach bör arbeta med. Av denna anledning har 

de valt att skapa en modell av coachingprocessen vilken de har delat in i fyra steg. För att 

coaching effektivt ska fungera och bli en framgångsrik metod bör varje steg i processen mot 

det önskade målet fullföljas. Coaching är i ett första skede en metod där den coachade skapar 

en medvetenhet om sitt behov att förbättra prestationer eller förändra sitt arbetssätt. I detta 

skede är en jämförelse mellan nuvarande prestation och den nivå denne vill uppnå viktig för 

att klargöra situationen. För att utveckla en bestämd färdighet är det nödvändigt att ha klara 

riktlinjer och tydliga mål att sikta mot. I denna fas bör de båda parterna dessutom gemensamt 
                                                 
42 Gjerde. (2007). Sid. 79. 
43 Hansen- Skovmoes & Rosenkvist. (2003). I: Stelter (red.). Coaching Lärande och utveckling. Sid. 209. 
44 Gjerde. (2007). Sid. 99. 
45 Hansen- Skovmoes & Rosenkvist. (2003). I: Stelter (red.). Coaching Lärande och utveckling. Sid. 210. 
46 Gjerde. (2007). Sid. 127. 
47 Parsloe, Eric & Wray, Monika. (2002). Coaching & Mentorskap – Praktiska metoder för bättre lärande. WS 
Bookwell, Finland. 
 



 20

bestämma vilken inlärningsstil som är mest lämplig och här har coachen till uppgift att utläsa 

eventuella hinder för processen.48 

 

I coachingprocessens nästa steg betonas vikten av att den coachade tar ansvar och detta bör 

innebära planering av vad denne vill uppnå samt förtydligande av vilka problem denne vill 

fokusera på. Studier visar att situationer där individen personligen tar ansvar för resultatet 

leder till mer effektiv inlärning och utveckling. Det bör dock poängteras att den coachade 

aktivt måste vara delaktig i beslutsfattandet samt att coachen inte bör tvinga den coachade till 

en lärandeprocess.49  

 

Hur coachen väljer att ställa frågor och vilken samtalsstil denne väljer att använda är 

avgörande för utbytet i coachingprocessen50. Coachen måste i detta, det tredje steget, välja 

vilken stil som situationsmässigt är bäst lämpad för den position den coachade befinner sig i. I 

detta skede måste coachen också finna en balans mellan egna färdigheter och vald 

coachingstil. Ytterligare ett moment i denna fas är att ge feedback i kombination med 

uppmärksamt lyssnande samt att ställa effektfulla frågor. Genom studier har det framkommit 

att möjligheter att ge feedback uppstår vid flertalet tillfällen under arbetsdagen och att ta 

tillvara på dessa tillfällen kan få positiva effekter. Det fjärde och avslutande steget handlar om 

utvärdering och uppföljning av huruvida framgång har uppnåtts och om prestationen 

verkligen har förbättrats. Det handlar om att bedöma om processen uppnått önskvärt resultat 

och om så inte är fallet bör en utvärdering genomföras och förslag på vad som borde ha sett 

annorlunda ut bör utvecklas.51  

 

Två av fyra delar ur Anderson och Andersons coachingmodell är i vår undersökning passande 

för att svara på hur coachen genom fördjupad och förbättrad insikt kan tillföra värde för 

organisationen52. Varje område i denna modell fokuserar på coachens insiktsnivå och ju 

djupare coachen väljer att fokusera på varje område desto djupare blir insiktsförmågan vilket 

leder till en stärkt förmåga att omsätta insikt till handling.53  

 

                                                 
48 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 61-64. 
49 Ibid. (2002). Sid. 64-65. 
50 Hansen- Skovmoes & Rosenkvist. (2003). I: Stelter. (red.). Coaching Lärande och utveckling. Sid. 100. 
51 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 66-67. 
52 Anderson & Anderson. (2005). I: Berg. (2007). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Sid. 
314. 
53 Berg. (2007). Sid. 314-316. 
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Figur 1. Anderson och Andersons coachingmodell (Berg, 2007, sid. 315) 

 

Vid emotionell insikt utnyttjar coachen sin empatiska förmåga vilket innebär ökad förståelse 

för andra individers tankar och attityder vilket i sin tur bidrar till förbättrade samarbeten. Det 

andra området vi valt är det som innefattar hur coachen kan skapa insikt genom inspiration. 

Detta i sin tur frambringar nya idéer som lockar individen att anta nya utmaningar för att 

uppnå och förverkliga mål.54  

 

Som ovan nämnt är bland annat samarbete viktigt för att coaching ska kunna bli 

framgångsrikt. Samarbete ligger även till grund för att skapa en god coachingrelation. Utöver 

samarbete är det dessutom nödvändigt att känna till varför relationen är viktig och hur den går 

att skapa på bästa sätt. En coachingrelation kräver längre eller kortare tid att bygga upp 

beroende på mellanmänskliga faktorer och situationer. Att coachen är empatisk och 

erkännande och att mod, tillit och ömsesidig respekt är nyckelord, är grunden för att 

upprätthålla och bibehålla en god relation mellan coach och medarbetare.55 Det krävs att båda 

parter har klargjort sina förväntningar på vad den andre ska uppnå, att de känner till sina roller 

samt känner engagemang för och har intresse av att frambringa ett gott resultat. Relationen 

och samtalen bör vara genomsyrade av förtrolighet, öppenhet och ärligt engagemang56.  

 

En coachingrelation kan te sig i olika former och kan vara formell, halvformell eller informell 

men oavsett vilken karaktär relationen har är det av avgörande vikt att båda parter uppvisar en 

strävan mot att skapa en så effektiv relation som möjligt. Att coachingrelationen uppfyller en 

känsla av trygghet i samspel med att relationen är utmanande är av betydelse. Studier som 

stödjer detta resonemang visar att kvaliteten på förhållandet mellan coach och medarbetare är 
                                                 
54 Berg. (2007). Sid. 315-316. 
55 Gjerde. (2007). Kap. 5. 
56 Stelter. (2003). Sid. 97.  
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avgörande för att skapa gynnsamma förutsättningar för framgång.57 När coachen tar ansvar 

för relationen och uppmärksammar den coachade räcker litet engagemang för att göra 

påtagliga skillnader.58 

 

Varför coaching? 
Medarbetare som upplever frustration och förvirring i sitt arbete löper större risk att känna sig 

omotiverade och trivs därmed sämre59. Exempel på sätt att frånkomma detta är att arbeta med 

att uppmuntra till självständighet och delaktighet, stärka jämlikheten och ge arbetet ytterligare 

mening så som flertalet organisationer gör idag 60. Coaching kan ge dessa resultat och är en 

användbar metod då den innebär att stötta och hjälpa medarbetare i situationer då de har 

behov att klargöra och förtydliga sina tankar, idéer och problem. Något som understödjer 

detta resonemang är bland annat att sannolikheten för att medarbetare väljer att stanna inom 

ett företag troligen ökar då coaching avser att bidra till ökad motivation och vilja att uppnå 

önskat resultat.61 Ytterligare ett exempel när coaching kan vara betydelsefullt är i situationer 

då medarbetare inte själva klarar av att förverkliga sina mål utan behöver stöd. Coaching 

bidrar till att länka samman ”the knowing-doing-gap”62, vilket går att förtydliggöra som att 

coaching är en metod vilken kan ha positiv inverkan på medarbetarnas självförtroende och 

motivera dem till handling vilket i sin tur avser att generera i önskvärda resultat.63 

 

Det finns flertalet fördelar med coaching som metod. Tre av dessa är att metoden ökar 

coachens förmågor, färdigheter och produktivitet. Fördelarna kan i sin tur resultera i personlig 

utveckling och självrespekt vilket leder till ökad effektivitet som på lång sikt gynnar hela 

företaget. Genom denna arbetsmetod upplever sig coachen vara värdefull, detta kan ha positiv 

inverkan på arbetsmiljön vilket exempelvis medför minskad personalomsättning.64 Studier 

visar att tillämpning av coaching leder till ökad förmåga att motivera medarbetare och 

coachen utvecklar sin skicklighet i att fatta beslut. Dessutom underlättar coaching 

problemlösande och att flödet av kommunikation ökar.65 

                                                 
57 Gjerde. (2007). Kap. 4.  
58 Weil, Nancy. (2007) Coaching for leadership: When it comes to empowering employees, a little 
encouragement goes a long way. Framingham. Vol. 20, nr. 16. Sid. 1. 
59 Whitmore. (2008). Sid. 114. 
60 Bolman & Deal (2006). Sid. 184. 
61 Whitmore. (2008). Sid. 114. 
62 Berg. (2007). Sid. 23. 
63 Ibid. (2007). Sid. 22-23. 
64 Ibid. (2007). Sid. 318 & 326. 
65 Berg. (2007). Sid. 330. 
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Ytterligare forskning kring fördelar med coaching visar att dess effekter kan ge utslag på 

såväl kort som lång sikt och att arbetsmetoden kan resultera i utveckling på en personlig nivå 

samt i arbetssituationer. Coaching kan bidra till förändring av den coachades attityd vilket 

resulterar i bättre tålamod, ökad självsäkerhet samt att individen känner en styrka inför nya 

prestationskrav. Dessutom bidrar coaching till en förhöjd anpassningsförmåga vilket ger 

uttryck i ökad flexibilitet, stärkta relationer till medmänniskor i kombination med att coachens 

förmåga att observera och reflektera utvecklas. En viss identitetsförändring går att skönja 

genom att coachen stärker sin självuppfattning och utvecklar en öppen och personlig relation 

till sina medarbetare.66 I anknytning till detta resonemang hävdar även Whitmore att 

förbättrade relationer uppstår genom coaching då flertalet värdefulla utbyten sker67.  

 

Flera forskare hävdar att coaching leder till förbättrad prestationsförmåga för såväl coacher 

som medarbetare vilket resulterar i ökad produktivitet.68 Vidare påvisar forskning att 

organisationer som i större utsträckning använder coaching visar bättre resultat än 

organisationer där coaching nyttjas i lägre grad69. Att arbeta i en miljö där coaching som 

metod används, hävdar Whitmore70, uppmuntrar medarbetaren till kreativa tankar och idéer i 

kombination med att individen upplever att coaching leder till förbättrade 

inlärningsmöjligheter. Coaching är dessutom en metod som framhäver individens dolda 

färdigheter samt uppmuntrar till lösning på problem, vilka de som utför arbetet och är insatta i 

problematiken lättare kan upptäcka.71  

 

Att inom ett företag ha en god och klar kommunikation ligger till grund för coaching. 

Kvaliteten av kommunikation mellan två individer är en viktig faktor för att coaching skall bli 

så effektiv som möjligt. En viktig aspekt inom coaching i samband med kommunikation 

handlar om att ge och ta emot feedback. I detta sammanhang kan feedback definieras som ett 

kommunikationssätt individer emellan vilket bygger på att individen får information om hur 

dennes beteende och handlande uppfattas av andra samt vilka konsekvenser detta får72. Att 

vara medveten om betydelsen av att kunna mottaga och ge feedback är en för individen 

                                                 
66 Hall Douglas T., Otazo Karen L & Hollenbeck George P. (2007) I: Berg. Coaching – att hjälpa ledare och 
medarbetare att lyckas.  Sid. 319. 
67 Whitmore. (2008). Sid. 162. 
68 Berg. (2007). Sid. 319 & Whitmore. (2008). Sid. 162.  
69 McDermott, Mike, Levenson, Alec & Newtown, Suzanne. (2007). What Coaching Can and Cannot Do for 
Your Organization. HR. Human Resource Planning, Vol. 30, nr.2. Sid.33. 
70 Whitmore. (2008).  
71 Ibid. (2008). Sid. 162-163. 
72 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 147.  
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betydande förmåga. Att erhålla feedback är en väsentlig förutsättning för inlärning och 

prestationsförbättring och utan feedback tappar individen lättare intresse för sitt arbete.73 

Undersökningar visar dessutom att individens självkännedom och effektivitet ökar genom 

erhållande av feedback vilket innebär att denne får en tydligare förståelse sitt beteende och sin 

utveckling. En förutsättning för detta är dock att individen vill ha feedback och tar emot den 

på ett avsiktligt sätt.74 Feedback går att beskriva som ”bränslet som leder till förbättrade 

prestationer”75, vilket förklaras genom att feedback är essentiellt i coachingsammanhang då 

syftet med coaching är att utveckla individens prestationer. I likhet med utveckling av 

prestationer förhöjer även feedback motivationsnivån hos individen. Huruvida individen 

tolkar feedbacken som positiv eller negativ påverkar i sin tur nivån av motivation.76 

 
Motivation är ett viktigt inslag inom coaching och vi har valt att närmare belysa motivation ur 

ett psykologiskt och humanistiskt synsätt myntat av amerikanen Abraham Maslow.77 Denne 

psykolog blev under 1950-talet uppmärksammad för sin motivationsteori, vilken grundade sig 

i en hierarki baserad på de mänskliga behoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Maslows behovshierarki (Efter Gjerde, 2007, sid. 155) 

 

Modellen framhäver människans grundläggande behov där den första nivån i hierarkin, det 

fysiologiska behovet, mat och vatten är av avgörande betydelse och måste bli tillfredsställt för 

                                                 
73 Grönroos. (2007). Sid. 424, Parsloe & Wray. (2002). Sid. 149 & Whitmore. (2008). Sid 133. 
74 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 149. 
75 Ibid. (2002). Sid. 149.   
76 Ibid. (2002). Sid. 149. 
77 Eysenck, Michael W. (2000). Psykologi – Ett integrerat perspektiv. Studentlitteratur, Lund. Sid. 497 
 

Fysiologiska behov 
Mat – Vatten - Syre

Trygghetsbehov 
Komfort – Säkerhet – Frihet från rädsla

Kärlek och tillhörighet 
Samhörighet – Acceptans - Omsorg

Självförtroendebehov 
Erkännande – Tillit – Upplevelse av kompetens

Kognitiva behov 
Kunskap – Förståelse - Nyfikenhet

Estetiska behov 
Skönhet – Symmetri - Balans

Självrealisering 
Realisera sin potential - bli allt man kan 
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att vidare kunna förflytta sig uppåt i behovstrappan och tillgodose nästa behov. Varje behov 

måste alltså bli tillgodosett för nästa steg ska gå att uppnå.78 Nästa nivå i trappan består av 

trygghetsbehov där en trygg och förutsägbar miljö är viktiga faktorer i kombination med en 

omgivning fri från fysisk och psykisk ångest. Tredje trappsteget inkluderar behov av kärlek 

och tillhörighet, där människan söker stimulans genom sociala kontakter och är i behov av 

emotionellt stöd och uppmärksamhet av andra. Individer som nått det fjärde steget har behov 

av en positiv självbild där respekt och tillit till sig själv och andra ingår.79 Gjerde80 hävdar att 

detta behov inrymmer erkännande samt att individen blir medveten om sin inneboende 

kompetens.  

 

Vidare i hierarkin behandlar Gjerde det femte och sjätte steget för att belysa kognitiva och 

estetiska behov. Det förstnämnda behovet är grundat i att individen blir motiverad att erhålla 

kunskap, förståelse och nyfikenhet, medan det estetiska behovet innefattar skönhet i konst och 

natur samt motivation att finna symmetri och balans. När det översta behovet, självrealisering 

är uppnått anses individen kunna nå och självförverkliga sina mål och motiveras att skapa ett 

värde för sig själv såväl som för sina medmänniskor.81 I kombination med detta skall 

individen upptäcka och uppfylla sin inre potential samt ha förmåga att se problem utanför sig 

själv.82 Utifrån detta självförverkligande faller det sig naturligt att individen, för att 

tillfredsställa sina behov, mer välvilligt engagerar sig för olika aktiviteter vilket ökar 

motivationsgraden. Det går att konstatera att en hög grad av motivation tillfredsställer såväl 

individen som söker motivation som individer i dess omgivning.83 Maslows behovshierarki 

belyser omfånget av de behov som utövaren har och visar hur individen rör sig i riktning mot 

sina mål. Dagligen förflyttar sig utövaren igenom de olika stegen i hierarkin och blir 

motiverad av olika behov.84 

 

Summering 
I vårt teorikapitel har vi sammanställt teorier kring vad coaching är, hur det kan tillämpas 

samt varför coaching är lämpligt att använda i organisationssammanhang. Det första avsnittet 

behandlar definitioner av begreppet coaching, grundtankar och idéer samt vad metoden skapar 

                                                 
78 Gjerde. (2007). Sid. 154-155. 
79 Eysenck. (2000). Sid. 497 & 592. 
80 Gjerde. (2007).  
81 Ibid. (2007). Sid. 154-155. 
82 Eysenck. (2000). Sid. 592. 
83 Whitmore. (2008). Sid. 109-110. 
84 Gjerde. (2007). Sid. 154-155. 
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för möjligheter. När vi diskuterar hur coaching tillämpas redovisar vi olika redskap för 

metoden och egenskaper som kännetecknar hur coaching används. Vi avslutar detta kapitel 

med att beskriva vilka fördelar coaching kan generera samt kopplar samman metoden med 

Maslows behovshierarki. Denna utformning har vi valt för att skapa en grund inför 

kommande analys där vi avser att jämföra dessa teorier med empiri för att uppnå vårt syfte 

och ge svar till vår frågeställning. 
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4. Presentation av empiriskt material 
 
I detta kapitel ger vi inledningsvis en kort beskrivning av vårt fallföretag vilken efterföljs av 

redovisning av vårt empiriska material. Denna redovisning innehåller en sammanställning av 

våra intervjuer med coacher och medarbetare samt information från en utvecklingskonsult, 

samtliga verksamma inom samma företag.  

 
CityMail 

 
CityMail är det företag som vi valt för att praktiskt belysa vårt 

ämnesområde, det vill säga coaching. För att underlätta för läsaren att 

kunna ta till sig innehållet vid vår empiriredovisning samt i vår analys 

kommer vi nedan att kort beskriva CityMails bakgrund och deras verksamhet. Vi kommer 

med hjälp av en figur (se bilaga 1) visa hur verksamhetens struktur ser ut på ett av företagets 

lokalkontor, närmare bestämt deras CityMailCenter i Helsingör, Danmark som varit platsen 

för vår empiriinsamling.  

 

CityMail är helägt av Posten Norge och har delat ut post på den svenska marknaden sedan 

1991. I Danmark är verksamheten betydligt mer nyetablerad, den 2 januari 2008 firade de ett 

år på den danska marknaden. CityMail skiljer sig från det traditionella postverket genom att 

fokusera på sin logistikkedja, exempelvis med filosofin att post som redan sorterats inte 

behöver sorteras igen. Med hjälp av teknisk utveckling finns det enligt CityMail nya 

möjligheter att skapa en ännu mer effektiv distribution samt förhöjd kvalitet.   

 

CityMail Danmark har idag cirka 450 medarbetare och distribuerar post till omkring 1 miljon 

privata hushåll såväl som till offentliga verksamheter. På CityMails kontor i Helsingör arbetar 

13 så kallade CityMen tillsammans med tre Coacher och en City Area Manager, även kallad 

CAM. Citymännen arbetar med de klassiska brevbärarrutinerna, sortering samt utdelning, 

vilket även coacherna utför samtidigt som de även ansvarar för planering av det dagliga 

arbetet samt förmedlar direktiv från sin CAM. 85 

 

 

 

                                                 
85 CityMail Danmark. (2008). <http://www.citymail.se/denmark/> 
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Intervjuresultat – Coacher 
Vilka är de? 

De tre coacherna som är verksamma på CityMailCenter i Helsingör har samtliga olika 

bakgrunder vad gäller utbildning och arbetslivserfarenheter. Även ålder och kön skiljer dem 

åt, två av coacherna är män och åldersintervallen hos samtliga tre är 25-35 år. Två av tre har 

varit anställda hos CityMail Danmark sedan starten i januari 2007 medan den tredje har 

arbetat där sedan maj 2007. Två av dem började arbeta som coacher direkt och har arbetat 

cirka ett år medan en av dem har gått från att har arbetat som CityMan till att bli coach och 

har cirka tre månaders erfarenhet av detta arbete.  

 

En av coacherna hade tidigare gått en tvåårig ledarskapsutbildning medan de övriga två 

saknar tidigare erfarenhet av ledarskaps- alternativt coachingroller. Samtliga genomgick i 

början av sin anställning som coach en intern tvådagarsutbildning hos CityMail där de bland 

annat fick information om organisationens uppbyggnad och fick lära sig mer om 

kommunikation, om hur coachen på bästa sätt lär upp nya medarbetare samt hur de skall 

hantera konflikter.  

 

Coaching ur coachens perspektiv 

Som svar på frågorna kring vad coaching innebär för den enskilde individen samt vilka 

huvuduppgifter de har som coacher hos CityMail var samtliga tre coacher eniga om vikten av 

att finnas till hands och värna om sina medarbetare. Andra saker som coacherna nämnde som 

viktiga var att skapa trygghet, lyssna till och guida medarbetarna samt att ta ansvar och att 

hjälpa andra att också göra det. En av coacherna uttryckte sig delegera arbetsuppgifter medan 

en annan beskrev sitt arbete som att se till att saker blir gjorda. Två av tre uppmärksammade 

motivation som ett viktigt inslag men samtidigt diskuterade en av dem även svårigheterna 

med att framgångsrikt motivera unga människor i början av sina arbetskarriärer.  

 

Även gällande coaching som användbar metod var samtliga coacher samstämmiga. En av dem 

uttryckte hur metoden utövas genom att delegera uppgifter hellre än att utföra sysslorna på 

egen hand. Att ha förmåga att inte ta på sig för mycket uppgifter själv gör individen till en bra 

coach då denne får tid över för sina coachinguppdrag. Denna balansgång beskrivs som ett 

svårt men viktigt arbete. En annan coach menade att metoden var bra då denne kunde komma 

med idéer och medarbetarna kan ledas men samtidigt utvecklas på egen hand. Den tredje 
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coachen förklarade att coaching fungerade väldigt bra, denne beskrev metoden som ett bra 

sätt av att leda människor samtidigt som coachen själv kunde känna att denne utvecklas.  

 

Vilka fördelar som coaching generar hade coacherna relativt svårt att besvara. Två av tre 

förklarade hur de hade svårt att relatera till andra situationer på grund av bristande 

erfarenheter. De fördelar som ändå framkom var av mer personlig karaktär. En av coacherna 

uttryckte exempelvis hur coacherna själva måste engagera sig för att lösa situationer som 

uppstår i det dagliga arbetet vilket i sin tur leder till personlig utveckling.  

 

Coachens egenskaper 

Coacherna beskrev sig själva vara duktiga på att guida, lyssna och motivera medarbetare. De 

ansåg sig dessutom tillföra positiva inslag bland annat genom att ta sig tid för individer i 

arbetslaget och försöka vara så positiva som möjligt på arbetsplatsen. Att planera arbetet och 

ha god kontakt med medarbetarna är ytterligare färdigheter som framkom. Den kvinnliga 

coachen lyfte även fram sin kvinnliga sida som en positiv egenskap exempelvis genom att hon 

tenderar att bli den som medarbetarna vänder sig till gällande mer mjuka frågor. Vad gäller 

relationen till sina medarbetare hade samtliga tre coacher en gemensam uppfattning om att 

relationerna var goda samt att förhållandena och samarbetena fungerade väl. En av dem 

beskrev relationen till medarbetarna som en av sina starka sidor som coach. En annan talade 

om svårigheten att avancera från medarbetare till att bli coach. Relationen går då från kollega 

och vän till en mer tydlig ansvarsroll. Ytterligare en svårighet som de nämnde var att coachen 

ibland tvingas fatta hårda beslut som påverkar någon annan. Goda relationer i kombination 

med motiverade och duktiga medarbetare upplever coacherna gör det lättare att leda. 

 

Skönt, var en av de första kommentarerna som framkom vid frågan om hur coacherna tror att 

medarbetarna upplever att bli coachade. Enligt coacherna upplever de att det finns en önskan 

och ett behov hos medarbetarna att bli ledda och att få uppgifter tilldelade. En annan 

uppfattning som en coach nämnde var det faktum att synen på att blir coachad är personlig, 

det vill säga är beroende av båda parternas intresse.  

 

Ytterligare en egenskap som coachen bör inneha är förmågan att ge feedback. Av intervjuerna 

att döma finns det ingen regelbunden och uttalad tid för feedback så som enskilda samtal eller 

liknande. Att feedback är viktigt är dock coacherna överens om och de beskrev hur hela 



 30

gruppen får generell feedback vid morgon- och fredagsmöten medan de ger mer personliga 

kommentarer under samtal en och en. En av coacherna talade om feedback som en 

utvecklingsmöjlighet för medarbetarna och en annan betonade vikten av att lyfta fram såväl 

positiva och negativa kommentarer för att få en balans. En annan coach nämnde att allmänna 

kommentarer kan dyka upp när medarbetarna kommer in efter sina utdelningsturer. Det 

framgick även att feedback inte bara sker i en coach- och medarbetarriktning utan även 

coacherna sinsemellan.  

 

Vad arbetar du med som coach? 

Denna fråga var rubrik för det frågeformulär som blev avslutningen för våra coachintervjuer 

(se bilaga 6 och 7). I formuläret fanns elva svarsalternativ och coachen fick fylla i valfritt 

antal alternativ och utöver detta gavs möjligheten att komma med egna alternativ. Bland 

alternativen för vad coacherna själva ansågs sig arbeta med fanns exempelvis lösa problem, 

ge råd, lyssna, leda arbete och ge svar på frågor. Coacherna valde att ringa in elva av elva 

alternativ med undantag för en coach som inte ansåg sig bistå med expertkunnande.  

 

Intervjuresultat – Medarbetarna 
Vilka är de? 

Samtliga tio medarbetare som vi genomförde våra intervjuer med hade relativt få erfarenheter 

av längre tids anställningar. För flertalet av dem fanns tidigare arbetslivserfarenheter endast 

ifrån tillfälliga arbeten och för en av medarbetarna var CityMail den första arbetsgivaren. 

Hälften av medarbetarna hade dock erfarenheter av tidigare anställningar inom distribution, 

antingen från Posten Danmark/Sverige eller från CityMail Sverige. Endast en hade erfarenhet 

av studier över gymnasienivå.  

 

Åldersintervallen hos medarbetarna var mellan 19 och 28 år och könsfördelningen var ojämn, 

åtta av tio respondenter var män. Då CityMail endast varit etablerade i Danmark i drygt ett år 

var detta den längsta anställningstiden men merparten av medarbetarna hade varit anställda på 

kontoret i Helsingör i fyra-sex månader.  

 

Coaching ur medarbetarens perspektiv  

Vid frågan hur en vanlig arbetsdag ser ut samt hur coaching figurerar i det dagliga arbetet var 

medarbetarna relativt eniga. Ett antal beskrev hur arbetsdagen startar med självstädigt arbete 
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under den första timmen där rutiner gör det möjligt för dem att arbeta utan coachens 

inblandning. Vidare nämnde majoriteten hur coachen först kommer in i arbetet under 

morgonmötet där det finns utrymme för coachen att informera medarbetarna om exempelvis 

den kommande dagens arbetsschema, uppgifter som ska utföras, hur väderprognosen för 

dagen ser ut samt ge feedback på utfört arbete.  

 

Tydliga mönster som vi urskiljt i medarbetarnas svar kring deras syn på coaching är att 

medarbetarna blir styrda av sina coacher samt att coacherna hjälper dem och strukturerar 

deras arbete. Angående hur stark styrningen från coacher som medarbetarna upplevde skiljde 

sig åt, vissa nämnde att coacherna gav direktioner medan andra uttryckte att det mer handlar 

om att arbetsuppgifterna blir fördelade och att coacherna bygger upp dagen. Två av tio 

beskrev sin syn av coaching som att det innebär att coachen ser till att saker och ting blir 

gjorda, att coachen fungerar som en kontaktperson och representant för chefen, att det är 

någon som leder gruppen med något överordnad ställning och därmed bestämmer lite mer. 

Ytterligare två medarbetare nämnde hur de förknippar coaching med idrott och att det delvis 

även inom CityMail handlar om att skapa lagkänsla och moral. Andra beskrivningar av 

coachen var att denna agerar som bollplank, motivationsskapare och vägledare och att 

coaching i sig handlar om ett samarbetande ledarskap.  

 

När vi tillfrågade medarbetarna vilka fördelar de upplever med coaching samt vad de 

förväntar sig av coachen blev svaren relativt vaga och spridda i sin karaktär. I vissa fall blev 

svaren upprepningar från den tidigare frågan kring vad coaching innebär. Ett par av 

medarbetarna nämnde det svårt att se fördelarna med coaching då de saknar erfarenhet från 

andra ledarskapsstilar att jämföra med. Det samma gällde huruvida de förväntningar de har på 

coachen uppnås vilket flertalet av medarbetarna belyste svårigheten i att besvara då de inte 

har några specifika förväntningar. Exempel på fördelar som ändå framkom var att 

medarbetarna upplever att coachen finns tillgänglig vid problem, undringar och oklarheter, att 

hon/han gav vägledning, var ansvarsfull och att ledarskapsstilen är ett bra och smidigt sätt att 

delegera jobb och uppgifter på. En av medarbetarna uppmärksammade en fördel i att coaching 

innebär ett nära samarbete som denne i sin tur upplever genererar bättre förståelse emellan de 

båda parterna.  

 

För att få bättre förståelse för relationerna som mellan coacher och medarbetare hade vi en i 

våra intervjuer med en fråga som behandlade relationen. Genomgående ansåg respondenterna 
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att relationerna till de tre coacherna fungerade bra, flertalet nämnde att de såg varandra som 

jämlika och att de upplevde coachen som en medarbetare. De beskrev vidare relationerna som 

vänskapliga, öppna och lättsamma men en medarbetare uppmärksammade dock det faktum att 

arbetet i sig är självständigt vilket bidrar till att det är svårt att bygga djupare sociala 

relationer. I samband med att vi diskuterade den vänskapliga relationen berörde en 

medarbetare hur denne är medveten om att coachen har ett mer omfattande ansvar i 

förhållande till de övriga medarbetarna. Ytterligare en medarbetare uppmärksammade 

problematiken i att coachen ses som medarbetare men att denne trots allt vissa gånger måste 

ta svåra beslut vilket medarbetaren antog att coachen kan uppleva som svårt.  

 

Trivsamt ledarskap 

Då en del av vårt syfte med denna uppsats är att belysa begreppets innebörd i praktiken fann 

vi ett intresse i att fastställa huruvida medarbetarna trivs med coaching. För att får utökad 

tydlighet i medarbetarnas svar ställde vi även en uppföljningsfråga kring vilka för- och 

nackdelar som medarbetarna ansåg att detta ledarskap medför. Dessa frågor hade flertalet av 

medarbetarna svårt att besvara, ett antal respondenter belyste uttryckligen att de såg 

ledarskapet som positivt men att det var komplicerat att beskriva på vilket sätt. Merparten av 

respondenterna lyfte fram att coaching som metod fungerar bra på denna arbetsplats men 

kanske inte är lika lämpligt i andra sammanhang. En respondent upprepade ännu en gång hur 

denne upplever att coaching fungerar som ett sätt att visa vägen i arbetet och att coachen blir 

en förebild. En annan beskrev coaching som det vettigaste sättet att leda personal på medan 

ett antal upplevde att coachen agerar som en förmedlar som tar bort glappet mellan chef, Cam 

och medarbetare, CityMen. En av de få nackdelar som medarbetarna uppmärksammade var 

knutet till den jämlika relationen mellan coach och medarbetare och var den att relationer av 

denna typ riskerar att leda till bristande respekt sinsemellan. 

 

En av coachingens viktigaste grundpelare är återkoppling och summering, det vill säga 

feedback. Vid våra intervjuer framgick det dock att flertalet av medarbetarna inte värderade 

feedback och respons som ett särskilt viktig inslag i det dagliga arbetet. Merparten nämnde 

hur de främst fick feedback under morgon- och fredagsmötet och överlag var respondenterna 

eniga om att mängden feedback är tillräcklig som den är. Ett antal av medarbetarna beskrev 

hur feedback dels utdelas personligt och dels i grupp men att det i båda fallen handlar om 

konstruktiv kritik på utfört arbete, inställning och resultat. En av respondenterna betonade sin 

uppfattning av feedbackens betydelse genom att förklara att det är den respons som gör att 
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han vill stanna inom företaget. En av medarbetarna förklarade att denne ansåg den egna 

inställningen som viktig medan en annan menade att den motivation som feedback innebär är 

något som varje medarbetare själv måste skapa.  

Vad upplever du att din coach arbetar med? 

På samma sätt som vid coachintervjuerna avslutade vi medarbetarnas intervjuer med att be 

dem fylla i ett kortare frågeformulär. Vår avsikt med detta formulär var att skapa en bild av 

medarbetarnas syn på vad coacherna egentligen arbetar med.  

 

Samtliga tio medarbetare svarade att coachen arbetade med att lösa problem, nio av dem 

svarade vidare att lyssna och ge råd är det som ligger under coachens ansvar. Mellan sju och 

åtta var överens om att coachen ger svar på frågor, skapar motivation, uppmanar till handling, 

leder arbetet och bidrar med konstruktiv feedback. Fem medarbetare menade att coachen 

arbetade med att styra och kontrollera, fyra att coachen stod för expertutlåtande medan endast 

en tyckte att coachen arbetade med att frigöra potential.  

 

Utvecklingskonsult CityMail Danmark 
Enligt den utvecklingskonsult som vi var i kontakt med fungerar coacherna på CityMail som 

en slags mellanchef. Denne menar att coacherna skall arbeta under den lokala ledaren, så 

kallade CAM (se bilaga 1), och avlösa denne genom att hålla morgonmöten och fördela 

dagens arbete vid sjukdom eller annat förhinder samtidigt som de även skall dela ut post som 

övrig medarbetare. Vår kontakt beskriver det som att coachen arbetar som CityMan samtidigt 

som de får en typ av ledande ansvar när inte den lokala ledaren är på plats. Hur stort ansvaret 

är varierar från de olika lokalkontoren, i vissa fall har den lokala ledaren ansvar för två kontor 

och i dessa fall har coacherna större ansvar. Coacherna har dock inget personalansvar utan 

detta ansvar ligger hos den lokala ledaren. Gällande frågan vad CityMails syfte med att arbete 

med coacher är menar utvecklingskonsulten att de använder titeln coach som en benämning 

för dem som i praktiken fungerar som mellanchefer.  

 

Den interna tvådagarsutbildningen som coacherna genomgår innan de börjar arbeta som 

coacher innefattar enligt utvecklingskonsulten en första dag med diskussioner kring 

kommunikation och motivation. Dessutom uppmärksammar utbildningen även dilemmat som 

kan uppstå när en medarbetare avancerar till coach och då träder in i en ny roll där denne skall 

kunna ta beslut och ha förmåga att motivera och kommunicera med medarbetarna. Under 
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utbildningens andra dag lär sig de blivande coacherna mer om de konkreta arbetsprocesserna, 

rutinerna och kvalitetskraven inom företaget vilket är viktigt att de har fullständig kunskap 

om.  

 

Summering 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga tre yrkesroller inom företaget är överens 

om att coachernas arbete är att fördela och delegera arbetsuppgifter. Synen på coaching är 

generellt lik bland coacher såväl som bland medarbetare och detsamma gäller uppfattningen 

av vad de förväntar av respektive part. Coacher liksom medarbetare uttrycker coaching som 

en användbar men svårbeskrivlig metod och båda parter är överens om att det är svårt att 

nämna konkreta fördelar med metoden då de generellt saknar längre arbetslivserfarenhet. 

Samtliga respondenter var nöjda med de relationerna och såg varandra som jämlika. 

Avslutningsvis var coacher och medarbetare eniga om hur mycket feedback som utdelas samt 

när och i vilket syfte.  
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5. Analys och Slutsatser 
 
I detta kapitel kopplar vi samman och bearbetar empiri som vi tillhandahållit från coacher, 

medarbetare samt en utvecklingskonsult vid huvudkontorets personalavdelning med teorier 

som vi har presenterat i vårt teorikapitel. Efter analysen följer ett stycke med slutsatser av 

fört resonemang.  

 

Vad kan coaching vara? 
Som vi behandlat i denna uppsats är coaching en trend som under senare tid tagit allt större 

plats i vårt samhälle och inom organisationer. Detta har i sin tur inneburit att alltfler titulerar 

sig som coacher vilket är faktum inom CityMail. Utvecklingskonsulten som vi varit i kontakt 

med, uttryckte att de som företaget benämner som coacher fungerar som mellanchefer. Att 

använda sig av benämningen coach är inte felaktigt då det i dagsläget inte finns några krav för 

vilka kunskaper den som kallar sig coach skall inneha, det krävs alltså inget diplom eller 

någon certifiering. Inom CityMail är det dock, som tidigare uppmärksammats, så att den som 

skall arbeta som coach skall genomgå en tvådagars internutbildning. Denna utbildning gav, 

enligt coacherna, utökade kunskaper kring kommunikation, konfliktlösning och kring det 

arbete som CityMail förväntar att coacherna ska utföra. Denna beskrivning stämmer överens 

med informationen från utvecklingskonsulten som dessutom lyfter fram motivation som en 

viktig del av utbildningen.  

 

Vid flertalet definitioner av coaching framkommer frigörande av potential vara viktigt, det vill 

säga att stödja och stötta individen att utveckla sitt sätt att tänka, lära och handla för att uppnå 

maximala prestationer. Detta kopplar vi samman med det fjärde steget i Maslows86 

behovstrappa, självförtroendebehovet. Gjerde87 menar att detta steg går att knyta an till att 

medvetandegöra inneboende kompetens vilket vi tolkar att medarbetaren genom coaching 

tydligare kan uppleva och därmed blir motiverade att uppnå nästa steg i trappan. Att individer 

har behov av kompetensutveckling är bekräftat av forskare men utifrån vår tolkning av 

empirin är frigörande av medarbetarnas kompetens inte något om går att urskilja i coachernas 

nuvarande arbetsprocess. Det sätt som coacherna idag fördelar arbetsuppgifter och stödjer 

sina medarbetare tolkar vi ger begränsat utrymme för att medvetandegöra dolda kunskaper 

hos medarbetarna.  
                                                 
86 Eysenck. (2000). Sid. 497 & 592. 
87 Gjerde. (2007). Sid. 154-155. 
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Coacher och medarbetare har i flertalet fall en gemensam uppfattning om coachernas 

arbetsuppgifter. Bland annat nämnde de hur coacherna finns tillgängliga för att hjälpa 

medarbetaren och guida gruppen. Coacherna belyste även trygghets- och 

motivationsskapande som något som de såg som viktiga egenskaper i arbetet medan 

medarbetarna talade om hur coacherna fungerar som bollplank och att det handlar om att 

skapa lagkänsla och moral. Dessa framställningar av coaching går till viss del att 

sammankoppla med flertalet forskares definitioner av begreppet. Berg88 beskriver exempelvis 

hur coachen fungerar som en vägledare för sina medarbetare medan Nixon-Witt89 talar om hur 

coachens arbete är att stödja sina medarbetare med nya infallsvinklar och alternativa lösningar 

och möjligheter. Såväl coacher som medarbetare är överens om det att coaching handlar om 

att få saker och ting gjorda. Att coachen ska se till att saker genomförs stämmer dock inte 

överens med hur coaching definieras. Det går inte heller att sammankoppla med det ansvar 

som flertalet av medarbetarna nämnde att de ansåg coacherna inneha, istället är coaching 

förenligt med ett jämlikt ansvar mellan inblandade parter.  

 

I vårt empiriska material framgick det att coacherna själva ansåg sig bistå med positiva inslag 

i arbetet genom att ta sig tid för medarbetarna och att vara positiv som person. Detta kopplar 

vi samman med Gjerdes90 resonemang kring coaching som en metod vilken grundar sig i 

olika karaktärsdrag. Hur coachen ser sina medarbetare och de övriga coacherna påverkar 

enligt teorin hur relationen dem emellan ser ut. De positiva inslag i arbetet som coacherna 

beskrev, stämmer överens med den optimistiska människosyn som är förenligt med coaching. 

Vidare ger teorin exempel på hur positiva synsätt kan innebära att coachen arbetar för att 

medarbetaren skall få större förståelse för vilken kompetens denne besitter samt hur det kan 

komma till användning i passande situationer. Detta arbete är något som vår empiri visar inte 

existerar inom CityMail idag vilket kan hämma utveckling inom företaget. Den främsta 

anledningen till att detta arbete inte är i fokus tolkar vi bero på avsaknad av kunskap kring 

vilka fördelar arbetet kan generera.  

 

Vilka fördelar finns? 
Att coaching genererar ett antal fördelar är konstaterat av flertalet forskare. I vår 

empiriinsamling gav coacher och medarbetare en samstämmig beskrivning av coaching som 

                                                 
88 Berg. (2007). Sid. 14-18. 
89 Nixon-Witt. (2008). Sid. 8-10. 
90 Gjerde. (2007). Sid. 75. 
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en positiv arbetsmetod, dock hade de svårt att konkret beskriva och förklara vilka fördelar de 

upplevde. Att respondenterna upplevde dessa svårigheter tolkar vi beror på avsaknad av 

längre erfarenheter, dels yrkesmässigt men även erfarenheter av coaching. 

 

En coach menade att coaching är en effektiv metod då egna idéer och kreativitet kommer 

fram, vilket överensstämmer med Whitmores91 argument om att en coachingmiljö bidrar till 

en ökad kreativitet. Vidare har vi valt att knyta an detta resonemang till Anderson och 

Andersons92 coachingmodell och situationer som uppstår när individen genom utökad insikt i 

sin situation upplever inspiration och vågar testa nya idéer för att förverkliga mål. Ytterligare 

en coach menade att coaching är en vettig metod sett ur ett ledarperspektiv och att metoden 

dessutom bidrar till att coachen själv upplever sig utvecklas. Detta resonemang 

överensstämmer även med vad Berg93 beskriver som positiva effekter av coaching. Han 

framhäver att coachens förmåga, färdighet och effektivitet ökar genom coaching vilket 

slutligen leder till personlig utveckling. Detta tolkar vi, resulterar i ett ökat välbefinnande hos 

coachen, vilket i sin tur medför en mer trivsam arbetsmiljö med exempelvis lägre 

personalomsättning som följd. 

 

Hall94 med flera poängterar att en positiv attitydförändring kan framkomma genom coaching 

där individen upplever ökad självsäkerhet och känner förhöjd styrka inför prestationer. Vidare 

hävdar Berg och Whitmore95 att ökad produktivitet är resultatet av förhöjd prestation och 

detta resonemang knyter vi an till, vad en utav coacherna uttryckte, att rollen som coach 

bidrar till och hjälper medarbetarna att utvecklas på egen hand. Att feedback är ett viktigt 

moment i coachingprocessen upprepar flertalet forskare inom området samtidigt som de 

poängterar att feedback är en förutsättning för inlärning och prestationsförbättring. En av 

medarbetarna beskriver hur den feedback denne mottar bidrar till att han väljer att stanna 

inom företaget.  

 

Studier visar att individer i situationer där coaching används i högre grad har större potential 

att lyckas och uppnå sina mål än i situationer där coaching används i mindre utsträckning.96 

Detta resonemang i kombination med den information som framkom under våra intervjuer 
                                                 
91 Whitmore. (2008). Sid. 162-163. 
92 Berg. (2007). Sid. 315-316. 
93 Ibid. (2007). Sid. 318 & 326. 
94 Hall, Otazo & Hollenbeck. (2007) I: Berg.  Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Sid. 319. 
95 Berg. (2007). Sid. 319 & Whitmore. (2008). Sid. 162. 
96 McDermott, Levenson & Newtown. (2007). Sid.33. 
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leder till vår tolkning att medarbetarna inte är fullt medvetna om vilka fördelar coaching 

genererar. En viktig grundpelare inom coaching är, enligt Whitmore97, att metoden skall 

frambringa individens dolda kompetens. Utifrån vår tolkning av empirin anser vi att CityMail 

endast i begränsad utsträckning arbetar med att frambringa varje medarbetares potential. Detta 

framkom i samband med vår sista punkt av empiriundersökningen, där medarbetarna yttrade 

sin syn på vad de anser att coacherna arbetar med. Resultatet visade att samtliga medarbetare 

inte ansåg att coachen arbetar med att frigöra medarbetarens potential, vilket flertalet forskare 

betonar är en utav coachingens huvudfunktioner.  

 

Det framkom att såväl en utav coacherna som flertalet medarbetare såg fördelar i att coachen i 

sitt arbete delegerar uppgifter. Vår kontakt vid personalavdelningen förstärkte detta 

resonemang genom att betona att en utav coachens uppgifter är att fördela dagens arbete. 

Diskussionen motsäger dock vad flerparten forskare hävdar att coachande innebär. De 

beskriver inte delegering av uppgifter som en syssla som inte går inom ramen för vad en 

coach ska utföra.  

 

Coachingrelationen 
Utifrån den givna empirin är den generella uppfattningen av relationerna mellan coacher och 

medarbetare positiv. Gjerde98 betonar vikten av goda relationer och att grunden för att skapa 

hållbara relationer är ett empatiskt och erkännande förhållningssätt från coachens sida men 

hon menar också att tillit, mod och ömsesidig respekt skall prägla relationen. Av situationen 

kan vi tolka att dessa nyckelord idag präglar relationerna då coacherna ansåg att relationer och 

samarbeten fungerade väl samt att de hade en vilja att finnas till hands och värna om sina 

medarbetare. Anderson och Anderson99 förtydligar vikten av att coachen har förståelse för 

andras känslor och har förmågan att använda ett emotionellt tillvägagångssätt. Genom detta 

förhållningssätt kan coachen skapa goda relationer och samarbeten. Vidare menar Gjerde100 

att coachingrelationen bör vara präglad av en känsla av trygghet samt att kvaliteten på 

förhållandet är avgörande för att skapa framgång. För att knyta an till Maslows101 

behovshierarki, och det andra mänskliga behovet som handlar om att individen har behov av 

en trygg och förutsägbar miljö tolkar vi att företaget arbetar väl med att uppfylla dessa behov. 

                                                 
97 Whitmore. (2008). Sid. 162-163. 
98 Gjerde. (2007) Kap 5. 
99 Berg. (2007). Sid. 315-316. 
100 Gjerde. (2007). Kap 4. 
101 Eysenck. (2000). Sid. 497 & 592. 
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Detta då de ansåg det viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö. Flertalet av medarbetarna nämnde 

att de såg sig som jämlika med coacherna och beskrev relationerna vänskapliga, öppna och 

lättsamma. Då coaching är, som Whitmore102 beskriver det, en metod för att stötta och hjälpa 

individer i situationer när de har behov att klargöra och förtydliga sina tankar, idéer och 

problem kan goda och trygga relationer ligga till grund för att coaching skall fungera och 

utnyttjas på ändamålsenligt sätt.  

 

I en coachingrelation är det, enligt Gjerde103, viktigt att båda parter har klargjort sina 

förväntningar på vad den andre ska utföra och uppnå, alltså att båda parter bör känna till sina 

roller. Vi uppmärksammande under våra intervjuer att majoriteten av medarbetarna inte kunde 

klargöra vilka förväntningar de hade på coachernas arbete och detta tolkar vi beror på deras 

unga ålder och ringa kunskaper om hur en coachingrelation kan se ut. Coacherna säger att de 

upplever att medarbetarna har en önskan och ett behov av att bli ledda och att få uppgifter 

tilldelade, vilket vi även får bekräftat av medarbetarna. För att utveckla detta resonemang 

kopplar vi det till det första steget i Parsloe och Wrays104 coachingprocess. Detta steg handlar 

om att den coachade, bland annat genom att jämföra sin nuvarande situation med en nivå 

denne önskar att uppnå, skapar en medvetenhet kring behovet av förändring. Vi tolkar att det 

är svårt för medarbetarna att vidareutvecklas när de saknar förväntningar kring sin nuvarande 

situation vilket i sin tur påverkar ambitionen att åstadkomma förändring.  

 

Coacherna motiverar, ger konstruktiv feedback samt uppmanar till handling. Dessa handlingar 

sker vid inplanerade och rutinmässiga tillfällen som morgon- och fredagsmöten men även 

spontant, exempelvis när medarbetaren har avslutat sitt arbete för dagen. Dessa handlingar är 

tydliga exempel på hur forskare definierar coaching och flertalet medarbetare är överens om 

att detta är positiva inslag i det dagliga arbetet på CityMail. Vidare i diskussionen kring 

coachingrelationen vill vi återigen koppla samman vår empiri med Parsloe och Wrays105 

coachingprocess. Så som CityMail idag arbetar med coacher handlar det om att dessa 

delegerar, leder och till viss mån styr arbetet. I coachingprocessens andra steg lyfter forskarna 

fram vikten av att den coachade tar ansvar för resultat och planerar vad denne vill prestera då 

detta skapar gynnsammare förutsättningar för utveckling. Enligt denna teori tolkar vi att en 

                                                 
102 Whitmore. (2008). Sid. 114. 
103 Gjerde. (2004). Kap. 5. 
104 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 61-64. 
105 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 64-65. 
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utveckling mot att coacherna tilldelar medarbetarna större ansvar och tillåter dem påverka sitt 

arbete skulle generera i fördelar för samtliga parter.  

 

Att coachen innehar förmåga att lyssna går att applicera på det tredje steget i Maslows106 

behovstrappa där han betonar vikten av kärlek och tillhörighet bland annat genom emotionellt 

stöd. Detta går i sin tur att sammankoppla med vikten av coachen är medveten om vad 

medarbetarna har för behov av att mottaga feedback samt vilken typ av feedback som är mest 

lämplig i den aktuella situationen. Flertalet av medarbetarna anser själva att den feedback de 

får idag är tillräcklig och i detta instämmer även coacherna. En coach uppmärksammar 

dessutom att han medvetet försöker kombinera negativa och positiva kommentarer för att få 

en, för medarbetaren, tillfredsställande balans.  

 

Steg fyra i Maslows107 hierarki berör respekt och tillit vilket, enligt Gjerde108, innefattar 

medvetandegörande av individens kompetens vilket även detta går att knyta till konstruktiv 

feedback för utveckling i arbetsprocessen. Att ge och ta emot feedback är en viktig 

kommunikationsaspekt inom coaching och att låta feedback vara en naturlig del av arbetet på 

det sätt som CityMail gör skapar enligt Parsloe och Wray109 förutsättningar för ökad 

effektivitet. Samtidigt som Parsloe och Wray, i det tredje steget i sin process, lyfter fram hur 

feedback kan generera i förbättrade prestationer och förhöjd motivationsnivå. En ökad 

motivationsnivå handlar inte bara om att coacherna motiverar medarbetarna utan är även 

något som vi kopplar till hur coacherna själva blir motiverade av den personliga utveckling 

som arbetet ger.110 

 

Slutsatser 
Vår analys ger underlag för att konstatera och dra slutsatsen att coaching är ett lämpligt 

arbetssätt med ett antal fördelar som gynnar såväl coacher som medarbetare. Flera av våra 

respondenter upplevde coaching som en positiv metod trots att de hade svårt att beskriva 

metoden och dess fördelar. Vidare kan vi dock dra slutsatsen att CityMails sätt att arbeta med 

coacher och coachande ledarskap har blivit anpassat och format efter organisationens behov. 

Exempelvis fungerar de som efter en tvådagarsutbildning fått titeln coach idag mer som 

                                                 
106 Eysenck. (2000). Sid. 497 & 592. 
107 Ibid. (2000). Sid. 497 & 592. 
108 Gjerde. (2007). Sid. 154-155. 
109 Parsloe & Wray. (2002). Sid. 150. 
110 Ibid. (2002). Sid. 66. 
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mellanchefer, titeln säger alltså lite om innehållet men väcker förväntningar. Som vi 

inledningsvis har konstaterat tenderar coaching i teorierna att framställas som ett vackert och 

fint begrepp men har vi genom vår undersökning funnit att detta skönmålade begrepp i 

praktiken inte används på ett sätt som teorierna visar. Vår teori och empiri har visat att det 

inte finns krav på vad en coach ska utföra eller hur metoden skall tillämpas. Empirin har dock 

visat att coachtiteln inom företaget faktiskt påverkar både coachernas och medarbetarnas syn 

på arbetet.  

 

I coachens arbete är relationen mellan denne och medarbetarna av yttersta vikt. Genom vår 

undersökning har vi kunnat dra slutsatsen att coacher och medarbetare ser sin relation som 

jämlik men att medarbetarna ändå har svårt att formulera sina förväntningar på coachens 

arbete. Detta stämmer inte överens med teorins beskrivning av coachingrelationen, där båda 

parter är införstådda kring förväntningar av den andre parten vilket i sin tur är viktigt för 

vidareutveckling. Vår analys har vidare visat att CityMail arbetar med diverse 

coachingverktyg. Till exempel har vi noterat att coacherna jobbar med att stötta, ge feedback 

och guida medarbetarna. Det paradoxala i sammanhanget är att coacherna även arbetar med 

att delegera arbetsuppgifter, styra och se till att saker och ting blir gjorda vilket är 

karaktäristiska drag för klassiskt och traditionellt ledarskapssätt vilket coachingen ställer sig 

kritisk mot.  
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6. Diskussion och Summering 
 
I detta kapitel kommer vi att inleda med ett stycke där vi diskuterar våra slutsatser i ett vidare 

sammanhang. Därefter följer en summering kring uppsatsen som helhet innan vi avslutar med 

förslag för vidare forskning utifrån de slutsatser och funderingar som vuxit fram under 

processen.  

 

Diskussion 
Som vi har visat i vår analys kan coaching upplevas som en effektiv och uppskattad metod 

inom ett serviceföretag. Effektiv på ett sätt så att det skapar arbetsglädje, gynnar relationer 

och bidrar till motivation. Ytterligare resonemang som tyder på att coaching är en effektiv 

metod är feedback vilket är en förutsättning för prestationsutveckling och en grundpelare 

inom coaching. Vidare hävdar vi, efter att studerat och analyserat, att feedback är något en 

individ aldrig kan få nog av eftersom människan ständigt har behov av bekräftelse och 

uppmuntran.  

 

Att äldre tankegångar varit inspirationskälla för hur coaching ser ut idag är dokumenterat av 

flertalet forskare. Definitionerna är likartade men tillvägagångssätten för hur coaching 

tillämpas i företag idag menar vi skiljer sig åt. Efter att ha studerat hur coaching kan tillämpas 

i ett serviceföretag konstaterar vi att begreppet används trots att det inte fullt ut sker på ett 

definitionsenligt sätt. Att lägga olika värderingar och innebörder i coachingbegreppet tror vi 

kan vara fallet i flertalet företag och organisationer. Följaktligen menar vi att 

coachingbegreppet flertalet gånger i både företag, organisationer och sociala sammanhang får 

en egen och anpassad prägel. 

 

Vi har tidigare dragit slutsatsen att coachtiteln riskerar att endast bli en benämning. I vårt 

fallföretag har man valt att utforma utbildningen för sina coacher som en tvådagarsutbildning. 

I enlighet med vad coachinglitteraturen påvisar anser vi att det är svårt att kunna ge förståelse 

nog för att behärska samtliga coachingverktyg på så kort tid. Inom fallföretaget ger 

visserligen deras utbildning de resultat som de förväntar sig men i ett generellt 

coachingsammanhang anser vi att större fokus på de faktiska coachingverktygen är 

nödvändigt för att utbildningen ska kunna resultera i fullfjädrade coacher. Frågan är dock hur 

problematiken kan lösas när det i dagsläget inte finns några certifieringar eller licenser för 



 43

coachtiteln. Vår undersökning stärker vårt antagande om att ju mer aktuellt coaching blir i 

diverse sammanhang desto mer betydelsefullt blir det att definiera och infiltrera begreppet där 

det används i praktiken. En tydlig definition av vad coaching innebär och en standardiserad 

utbildning för coacher skulle klargöra den begreppsförvirring som finns idag och innebära att 

coach som yrke kan bli mer respektfullt.  

 

Vidare kan man ställa sig frågan varför ett företag väljer benämningen coach istället för 

mellanchef. Om coacherna egentligen inte har tillräckliga kunskaper och förståelse för 

begreppet, vilken relevans får begreppet då? Möjligen väljer företag titeln coach av den 

anledningen att begreppet upplevs som trendigt i jämförelse med den traditionella, 

mellanchefen som idag ses som alltmer omodern. Vår undersökning har fått oss att fundera 

över om coaching som metod kan bli ännu mer värdefull för organisationer om medvetenhet 

och insikt kring dess fördelar ökar. Kanske skapas en begränsning när utövaren av coaching 

inte själv inser vilken potential metoden faktiskt har. 

 

Vi har tidigare diskuterat generaliserbarheten av vår undersökning och finner det svårt att 

överföra vårt resultat till andra organisationer och sociala kontexter men generellt kan vår 

undersökning ändå vara användbar och värdefull i vidare ledarskapssammanhang. Det vi har 

studerat, coaching i praktiken och de slutsatser vi har dragit kan ge utökad förståelse för andra 

typer av ledarskap. Vårt bidrag till den generella diskussionen kring ledarskap har fokuserat 

på fördelar med coaching men för att skapa en distans till detta menar vi att en renodlad 

coachingstrategi inte är en gyllene väg för att alla organisationer. När coaching är 

situationsanpassad och coachingverktyg används utefter behov och under lämpliga 

förhållanden, menar vi är då det förskönade begreppet coaching i synnerhet och övriga 

ledarskapsstilar i allmänhet, har goda förutsättningar att bli framgångsrika. 

 

Summering 
Vi valde att utforma vår uppsats med ett deduktivt betraktelsesätt, detta innebär att vi först 

utökade våra kunskaper kring coaching för att därefter samla empiri hos ett fallföretag. Detta 

för att erhålla underlag för en jämförelse mellan teoretiska definitioner och den praktiska 

verkligheten. I den litteratur vi valde har vi koncentrerat oss på att undersöka begrepp knutna 

till vad coaching enligt definitioner kan vara, hur coaching kan användas samt varför 

ledarskapsmetoden är användbar. Utifrån teorier under dessa teman, utformade vi ett syfte 
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vilket varit att undersöka hur coaching kan tillämpas i ett serviceföretag samt vilket innehåll 

begreppet ges i praktiken. För att understödja detta syfte formulerade vi dessutom en 

frågeställning vilken berör hur coaching kan praktiseras och vad coachernas roll innefattar.  

 

Som ovan nämnt har vi samlat empiri hos ett fallföretag och denna insamling har bestått av 

material från tre olika yrkesroller inom företaget. Vårt val av fallföretag kom att bli CityMail 

då vi hade vetskap om att de arbetar med coacher. Att vi valde att intervjua medarbetare och 

coacher vid CityMailCenter i Helsingör berodde på de kontakter vi hade på detta kontor. Att 

vi samlade empiri från tre yrkesroller motiverade vi med att vår vilja att urskilja metoden ur 

flera perspektiv.  

 

Vi intervjuade medarbetare och coacher på deras arbetsplats, dels med hjälp av frågor som 

bland annat berörde hur de upplever coaching och vad coaching betyder för dem samt hur de 

ser på coachingrelationen och feedback. Som avslutning på dessa intervjuer lämnade vi ut 

frågeformulär med påståenden för vad coachen ansåg sig arbeta med medan medarbetarna 

fick lämna sin syn på vad de ansåg att coacherna arbetar med. Ytterligare var vår första 

intention att enbart intervjua medarbetare och coacher men allteftersom arbetet fortlöpte 

konstaterade vi att vi ville utöka vår förståelse för företagets uppfattning.  

 

Efter att ha redovisat utvalda coachingteorier med fokus på att besvara problematiken kring 

vad, hur och varför med bland annat International Coaching Federations (ICF) definitioner, 

Parsloe och Wrays coachingprocess och Maslows behovshierarki till vår hjälp följer en 

beskrivning av vår insamlade empiri. Den empiri som vi tillhandhållit från CityMail har vi 

redovisat i en uppdelning mellan coacher, medarbetare och utvecklingsansvarig. Dessa två 

delar, teori och empiri, har vi sedan länkat samman i en analys där vi som ovan nämnt ställer 

teoretiska definitioner i förhållande till det underlag som vår empiriinsamling har givit oss och 

låtit detta resonemang mynna ut i ett antal slutsatser. Som avslutning på uppsatsen har vi 

diskuterat dessa slutsatser i ett vidare sammanhang knutet till bland annat andra 

ledarskapssammanhang och sociala kontexter. 

 

Förslag till vidare forskning och avslutning 
Denna undersökning saknar enligt vår mening en tolkning av coaching ur ett bredare 

perspektiv. Vi menar det skulle vara intressant att undersöka vilka effekter en coachande 
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ledarskapsstil har på organisationen som helhet och på dess mål. För att mer specifikt knyta 

an till vidare forskning inom Service Management skulle en undersökning kring om, och i så 

fall hur, coaching som ledarskapsstil påverkar själva servicemötet och vad som slutligen 

levereras till kunden kunna vara givande. Ytterligare ett förslag för vidare forskning är att 

koppla samman coaching som ledarskapsstil med vilken påverkan den har på kultur, 

relationer, och arbetsklimat inom företag.  

 

Avslutningsvis har vår uppsats fokuserat på coachingbegreppets innebörd och hur det 

tillämpas i praktiken. Som nämnts i problemformuleringen har vår vilja varit att genom denna 

undersökning bringa klarhet i begreppet coaching och belysa fenomenet ur ett nytt perspektiv 

vilket vi anser att våra resultat visar. Undersökningen har fördjupat våra kunskaper inom 

ämnet och vår förhoppning är att läsningen varit givande och våra resultat är intressanta även 

för övriga läsare. 
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Bilaga 1. 
 
Verksamhetsstruktur, CityMailCenter Helsingör 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor Coacher 

 
1. Vill du berätta lite om din bakgrund, arbetslivserfarenheter och utbildningar?  

 

2. Hur länge har du arbetat på CityMail? Hur gick det till när du blev coach på CityMail? 

 

3. Har du genomgått någon coachutbildning samt arbetat tidigare som coach? 

 

4. Vilka är dina arbetsuppgifter som coach hos CityMail samt kan du berätta lite om 

dem. 

 

5. Vad är coaching för dig? Beskriv det med tre-fem ord 

 

6. Anser du coaching vara en användbar ledarskapsmetod? Om ja, på vilket sätt? (I 

förhållande till andra ledarskapsmetod om erfarenhet finns) 

 

7. Nämn tre saker du är bra på som coach?  

 

8. Vilka fördelar upplever du med coaching som arbetssätt? Nämn tre  

 

9. Anser du dig ha goda relationer med dina medarbetare? Vill du beskriva relationerna? 

 

10. Hur tror du att dina medarbetare upplever att bli coachade? 

 

11. Ger du feedback? I så fall hur och hur ofta? Om nej, är det något ni haft i åtanke? 

 

12. Ser du några begränsningar i coaching? Finns du något du skulle vilja förändra? 

 

13. Finns det något ytterligare som inte har berörts som du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor Medarbetare 
 

Vill du berätta lite om din bakgrund, arbetslivserfarenheter och utbildningar? 

 

Hur länge har du arbetat på CityMail? 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? (Hur märks coaching av?) 

 

Vad är coaching för dig?  Försök beskriva det med tre-fem ord 

 

Vilka fördelar upplever du med coaching?  Nämn tre fördelar 

 

Anser du ha en god relation till din coach? Beskriv relationen. 

 

Upplever du att din coachs arbete uppnår de förväntningar som du har på honom/henne? 

 

Trivs du med det ledarskap som coaching innebär? 

 

Vilka för- och nackdelar ser du? 

 

Får du någon feedback på det arbete du utför? Om ja, vilken typ av feedback och hur påverkar 

den dig? Om nej, är det något du saknar? 

 

Finns det något ytterligare som inte har berörts som du känner att du vill tillägga? 

 



 51

Bilaga 4. 
 
Intervjufrågor Coacher – Danska 

 
1. Vil du fortælle lidt om din baggrund, erfaringer fra arbejdslivet og uddannelse? 

 

2. Hvor længe har du arbejdet på city mail? Hvordan blev du coach på CityMail?  

 

3. Har du gennemgået nogen coachuddannelse eller arbejdet som coach tidligere? 

 

4. Hvad er dine arbejdsopgaver som coach hos Citymail og kan du fortælle lidt om dem? 

 

5. Hvad betyder coaching for dig?   Beskriv det med tre - fem ord. 

 

6. Anser du coaching for at være et brugbart lederværktøj? Om ja, på hvilken måde? (i forhold 

til andre lederværktøj hvis erfaring finnes)  

 

7. Nævn 3 ting som du er god til som coach? 

  

8. Hvilke fordele oplever du med coaching som arbejdsmåde? Nævn tre fordele. 

 

9. Har du gode relationer med dine medarbejdere? Beskriv relationerne.  

 

10. Hvordan tror du dine medarbejdere oplever det at blive coached? 

 

11. Giver du feedback? I så fald hvordan og hvor ofte? 

 

12. Ser du nogle begrænsninger i coaching? Er der noget du ville forandre? 

 

13. Har du yderligere kommentarer som du syntes skal belyses i forbindelse med coaching? 
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Bilaga 5. 
 
Intervjufrågor Medarbetare - Danska 

 

1. Vil du fortælle lidt om din baggrund, erfaringer fra arbejdslivet og uddannelse? 

 

2. Hvor længe har du været hos CityMail? 

 

3. Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig? (Hvordan kan coaching bemærkes?) 

 

4. Hvad betyder coaching for dig? Beskriv det med tre - fem ord. 

 

5. Hvilke fordel oplever du med coaching ? Nævn 3 fordele . 

 

6. Syntes du at du har en god relation til din coach? Beskriv relationen! 

 

7. Oplever du at din coachs arbejde upnår de foruentninger du har på ham/hin? 

 

8. Trives du med det lederskabsstil som coaching indebær? 

 

9. Hvilke for- og bagdeler ser du?  

 

10. Får du nogen feedback på det arbejde du udfører ? Hvis ja, hvilken type feedback og 

hvordan påvirker den dig? Hvis nej, er det noge du savner?  

 

11. Har du yderligere kommentarer som du syntes skal belyses i forbindelse med coaching? 
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Bilaga 6. 
 
Frågeformulär Coacher 
 

Vad arbetar du med som coach? (Ringa in 0-11 alternativ) 

 

Att… 

Ge råd    Skapa motivation 

 

Ge konstruktiv feedback    Lösa problem  

 

Leda    Kontrollera och styra  

 

Lyssna     Frigöra potential  

 

Uppmana till handling   Ge svar 

 

Expertkunnande 

 

Annat: 
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Bilaga 7. 
 
Frågeformulär Coacher – Danska 
 

Hvad arbejder du med som coach? 

At… 

Give råd     Skabe motivation 

 

Give konstruktiv feedback    Løse problemer 

 

Lede     Kontrollere og styre 

 

Lytte    Frigøre potentiale 

 

Opfordre til handling   Give svar 

 

Give ekspertudtalelser  

 

Annet: 
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Bilaga 8. 
 
Frågeformulär Medarbetare 
 

Vad upplever du din coach arbetar med? (Ringa in 0- 11 alternativ) 

Att… 

Ge råd    Skapa motivation 

 

Ge konstruktiv feedback    Lösa problem  

 

Leda    Kontrollera och styra  

 

Lyssna     Frigöra potential  

 

Uppmana till handling   Ge svar på frågor 

 

Expertkunnande 

 

Annat: 
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Bilaga 9. 
 
Frågeformulär medarbetare – Danska 
 

Hvad syntes du din coach arbejder med? 

At… 

Give råd     Skabe motivation  

 

Give konstruktiv feedback   Løse problemer  

 

Lede    Kontrollere og styre  

 

Lytte     Frigøre potentiale 

 

Opfordre til handling     Giver svar på spørgsmål 

 
Give ekspertudtalelser  

 

Annet: 
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Resultat Medarbetarformulär (10 respondenter)  Bilaga 10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultat Coachformulär (3 respondenter) 

Lösa problem 3

Ge råd 3

Lyssna 3

Leda arbetet 3

Ge svara på frågor 3

Skapa motivation 3

Ge konstruktiv feedback 3

Uppmana till handling 3

Kontrollera och styra 3

Frigöra potential 3

Expertkunnande 2+?

Lösa problem 10

Ge råd 9

Lyssna 9

Leda arbetet 8

Ge svar på frågor 8

Skapa motivation 7

Ge konstruktiv feedback 7

Uppmana till handling 7

Kontrollera och styra  5

Expertkunnande 4

Frigöra potential 1



 58

Bilaga 11. 
 
E-konversation med utvecklingskonsult, personalavdelningen CityMail 

Danmark 

From: Martina Danielson [mailto:tina2084@hotmail.com]  
Sent: 25. april 2008 09:32 
To: XX 
Subject: Campus Helsingborg 

Hej! 
Mitt namn Martina Danielson och jag har fått din mail genom XX på ert Helsingör-kontor. Vi 
gör nu ett andra försök att komma i kontakt med dig då XX berättade igår att du inte mottagit 
vårt tidigare mail. 
 
Vi är tre tjejer som läser Service Management i Helsingborg och skriver nu vår 
kandidatuppsats. Vi har valt att skriva om coaching och ledarskap och har genomfört ett antal 
intervjuer på Helsingörskontoret. Hörde att ni har mycket att göra nu i vår men vi skulle 
uppskatta om ni kunde hjälpa oss med att tillhandahålla faktamaterial kring er 2-
dagarsutbildning för era Coacher samt att vi är nyfikna på vad det finns för bakgrund till att 
CityMail har valt att arbeta med coaching som ledarskapsmetod. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Martina Danielson, Anna Dahl och Johanna Eilind 

 

 
Från: XX  
Skickat: den 29 april 2008 22:20:10
Till:  tina2084@hotmail.com 

Hej Tina 

Det er mig i skal tale med! Jeg vil gerne hjælpe jer, men jeg er meget travl i de næste uger, 
herudover er jeg ny i min stilling, så der er nogle ting jeg lige skal sætte mig ind i. MEN jeg 
vil gerne mødes eller tale i telefon med jer. Vi skal bare lige have fundet et godt tidspunkt. 
Hvad er jeres deadline? Du kan evt. ringe til mig fredag i denne uge? 

Venlig Hilsen/Best Regards 

XX, HR Udviklingskonsulent/ HR Development Consultant 

 



 59

From: Martina Danielson [mailto:tina2084@hotmail.com]  
Sent: 5. maj 2008 09:29 
To: XX 
Subject: RE: Campus Helsingborg 

Hej igen! 
  
Här kommer de frågor vi har funderat på och hoppas att du kan hjälpa oss med att svara på.  
  
1. Vad förväntar ni att era coacher ska arbeta med? Vilket typ av ansvar har de?  
  
2. Vad är ert syfte med att arbeta med just coacher istället för exempelvis mellan-chefer?  
  
3. Hur ser den 2 dagar långa utbildningen för coacherna ut, vad ska de kunna när de 
har genomfört utbildningen?  
  
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar 
Martina Danielson, Anna Dahl & Johanna Eilind 
  

Från: XX 
Skickat: 13 maj 2008 01:23:55 
Till:  Martina Danielson (tina2084@hotmail.com) 

Hej Martina 

Beklager jeg først svarer nu. Jeg har været på kursus hele ugen og oven i  det haft meget 
arbejde. Så jeg har desværre  ikke haft tid før nu.  

1. Vad förväntar ni att era coacher ska arbeta med? Vilket typ av ansvar har de?  

Vores Coaches er en slags mellemledere på vores lokale CityMailCentre. Det betyder, at de 
ofte skal afløse den lokale leder (kaldet CAM) med fx at holde morgenmøder og fordele 
dagens arbejde hvis der fx er sygdom eller andre forhold der gør sig gældende den konkrete 
dag. Samtidig med det, skal de stadig også omdele post. Det vil sige de både har et arbejde 
som CityMan samtidig med at de får en form for daglig ledelses ansvar når den lokale Leder 
ikke er der. Det varierer lidt fra CityMailCenter til CityMailCenter hvor stort et ansvar de har. 
Nogle steder har den lokale leder ansvar for to CitymailCentre og så vil coachen typisk have 
et større ansvar. Men en coach har ikke decideret personaleansvar. Det er stadig den lokale 
leder der har det.  

 

2. Vad är ert syfte med att arbeta med just coacher istället för exempelvis mellanchefer?  
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Begrebet coach er en betegnelse  i CityMail– man kan sige at en coach er ligesom en mellem 
leder. De skal ofte planlægge dagens arbejde samtidig med at de også selv skal ud med post. 
Men det er i praktikken ligesom en slags mellemleder.  

Hur ser den 2 dagar långa utbildningen för coacherna ut, vad ska de kunna när de 
har genomfört utbildningen?  

Syftet med den 2 dages utbildning er at de det ene dag skal tale om kommunikation og 
motivation. Samtidig med at de får mulighed for at tale om deres rolle. Ofte føler de at de 
kommer lidt i et dilemma ved at gå fra CityMan til coach, fordi de ikke helt på samme måde 
kan være kolleger med CityMan, eftersom de også skal planlægge og lede dagens arbejde. Det 
betyder at de får en ny rolle og at de i den rolle skal kunne træffe beslutninger og være i stand 
til at motivere og kommunikere med CityMan. Men de er ikke ledere og derfor har de ikke 
den endelige beslutnings kompetence udover fordeling af det daglige arbejde. Og det kan 
skabe nogle dilemmaer for dem som de skal lære at tackle. 

 På anden dagen lærer de mere konkret om vores arbejdsprocesser  og rutiner. Det er vigtigt at 
en coach har fuldstændig styr på vores arbejdsprocesser og kvalitetskrav.  

 Håber I kan bruge det til noget. Har I spørgsmål så ring eller mail. Jeg har eget travlt i ugen, 
der kommer, men skal prøve at svare så hurtigt jeg kan 

Beklager igen det sene svar 

Venlig Hilsen/Best Regards 

XX, HR Udviklingskonsulent/ HR Development Consultant 


