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En studie av coachers syn på framgångsrik coachning 
 

 Helena Österberg 
 

Studiens syfte är att kartlägga begreppet coachning samt att 
undersöka vilka faktorer som utmärker framgångsrik coachning ur 
coachernas egna synpunkter.  Grunden till undersökningen är att allt 
fler företag använder sig av coachning då dagens förändringstakt är 
snabb inom arbetslivet och i samhället. Coachning härstammar från 
den positiva psykologins rörelse och omfattar numera flera 
underarter såsom chefscoachning, karriärcoachning, relations- 
coachning. En kvalitativ personintervju gjordes med 19 stycken 
coacher och resultatet visade att de mest framgångsrika faktorerna 
för god coachning var personkemi, att inge förtroende, att vara 
närvarande, empati, lyhördhet och att kunna ställa kraftfulla frågor.  
Egenskaper som lyftes fram var självkänsla, självförtroende, att få 
bättre balans i livet, att hitta sig själv och att sätta gränser.  
  
Key words:  Coaching, coach, personal growth, self-training   
 
 

Inledning 
 

Coachning är en av de snabbast växande professionerna i västvärlden (Wright, 2005). 
Från början betydde begreppet att ”flytta en värdefull person från en plats till en annan” 
(Gåserud, 2000). Begreppet coach betyder också vagn (Gåserud, 2000), men begreppet 
har främst hämtats från idrotten, där coach betyder tränare. Inom teatern och i musiklivet 
är coachen en regissör, och på universiteten i den engelsktalande världen en privatlärare 
(Gåserud, 2000). Den här studien bygger på 19 coachers olika uppfattningar om sin egen 
yrkesprofession. Den behandlar vilka upplevelser coacherna har av att nå framgång i sina 
samtal och vilka tekniker de väljer för att bli framgångsrika. Studiens syfte var att 
kartlägga begreppet coachning samt att undersöka vilka faktorer som de valda coacherna 
anser vara utmärkande för framgångsrik coachning.   
    Davison och Gasiorowski (2006) menar att coachning som formell disciplin har ett 
ganska kort förflutet men däremot en lång historia. Det finns många strömningar i 
coachning som har bidragit till dess formella skepnad En del av strömningarna inkluderar 
idrottspsykologi, ekonomisk planering (Leonard, 1998; Richardson, 1999), personlig 
utveckling (Peale, 1952), motivationsträning (Robbins, 1991; Tracy & Faser, 2005), 
management (Blanchard & Johnson, 1983; Covey, 1989), vuxnas lärande (De Bono, 
1990; Greenbaum, 1999), organisationsutveckling (Senge, 1990) och debrifing terapin i 
mental träning (De Shzer, 1985).   
    Caspi (2005) menar att för att man skall kunna förstå ”coachning” så är det viktigt att 
känna till att termen samtidigt refererar till två motiv – dels själva metodiken och dels 
själva processen eller rörelsen framåt med individen (Caspi, 2004). Som metod ligger 
coachning nära andra tillvägagångssätt att närma sig interventioner: till exempel 
lösningsfokuserat samtal och kognitiv beteendeterapi. I sin andra bemärkelse beskrivs 
begreppet som en pragmatisk rörelse på framfart (Caspi, 2005). Även om det fortfarande, 
för allmänheten, inte är helt inarbetat och klart att coachning är en profession och en 
disciplin med egna rättigheter (Grant, 2003). Forskning pågår med att utveckla begreppet 
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och coachningsorganisationer erbjuder redan träning, ackreditering och mötesforum för 
detta (Caspi, 2005).  
    Anthony Grant (2006) menade att rötterna i coachning hänför sig tillbaks till den 
humanistiska traditionen (e.g. Maslow, 1968) och är relaterad till faktorerna som 
härstammar från den positiva psykologins rörelse (e.g. Seligman & Csikszentmihalyi, 
2000; Snyder & McCullough, 2000). Professionell coaching är en tvärvetenskaplig metod 
för att utforma individuell och organisatorisk förändring som innefattar såväl personlig 
coachning, livscoachning och arbetsplatscoachning för både personal och chefer. I en 
studie med 2 529 professionella coacher som Grant och Zackon (2004) gjorde, fann man 
att coacherna kom från en bredd av skilda professionella bakgrunder konsulter (40, 8%), 
chefer (30,2%), lärare (15,7%) och försäljare (13,8%). Det intressanta i detta urval var att 
bara 4,8% av respondenterna hade en bakgrund i psykologi. De flesta coacher har inte en 
bakgrund i beteendevetenskap, många kommersiella träningsprogram är korta kurser 
baserade på verktygsmodeller i coachning med lite teoretisk bakgrund som sedan mynnar 
ut i ett certifikat. Inte helt överaskande har kritik riktats mot universallösningar för 
coachning interventioner då vem som helst i princip kan bli coach och inga 
inträdesbarriärer finns för att kalla sig coach (Grant, 2006). 
    Coachning omfattar olika mål som till exempel: att utveckla ledaregenskaper, att 
realisera livsdrömmar (alltifrån att bli företagare eller lära sig ett instrument), samt att 
anta en livsstilsförändring eller yrkesrollsförändring. Fokuseringen på mål har använts för 
att urskilja coachning från traditionell mental träning (Grant, 2003). Alfred Adler såg 
individerna som skapare och regissörer av sina liv och använde tekniker som målsättning, 
livsplanering och framtida visioner som trossats för att lyckas i sin coachning (Wright, 
2005). Carl Rogers (1951) beskrev klientcentrerad terapi, vilken gav sig ut för att vara en 
terapi som skulle vara en relation i vilken klienten förmodades ha skickligheten och 
förmågan att ändra sitt liv (Wright, 2005). Denna skiftning i perspektiv har varit ett 
väsentligt förhållningssätt till vad man idag kallar för coachning (Wright, 2005). Andra 
bidragande teorier inkluderar kognitiv-beteendeterapi, som stöder livsförändringar genom 
att klienten ändrar sina självförnekande trossatser (Wright, 2005).  
    När coachen bemyndigar människor och hjälper dem att upptäcka vad de kan göra 
istället för att fokusera på vad som är fel och vad de inte klarar av så förbättras dramatiskt 
deras genomgående mentala hälsa och kvalitet i livet både privat och professionellt 
(Wright, 2005).  Coachen tillåter att allt läggs fram på bordet för klienten så att han kan 
göra de rätta prioriteringarna och skapa strategier för att utvecklas och inte fastna i röran 
(Wright, 2005).  
    En coach observerar, bedömer, har coachningsamtal och följer upp och har hela tiden 
en bra överblick vad medarbetarna eller klienten gör och presterar – och hur de trivs 
(Gåserud, 2000). Det handlar främst om tre grupper; att ställa klienten inför utmaningar så 
att de får chansen att realisera sin potential, andra klienter skall hänga med i den normala 
utvecklingen och bara ”hålla fortet” så att de inte hamnar på efterkälken (Gåserud, 2000). 
Det kan vara att behärska nya system, produkter och arbetssätt.  
    Genom att coacha så kommer coachen själv garanterat att växa som person. Hon 
tvingas utmana sig själv och lära sig om vad som motiverar människor och hur de 
kommunicerar med varandra. En lämplig mentor bör vara en säker, trygg person med god 
självkännedom. Hon bör dessutom vara lyhörd och öppen samt vara ett föredöme för 
andra människor. Det är naturligtvis också viktigt att en mentor har kommit så långt i livet 
att hon är mer intresserad av andras utveckling än sin egen, det är också viktigt att det 
finns tid (Ahlström, 2002).    
    Davison och Gasiorowski (2006) menar att personliga och professionella coacher utgör 
ett partnerskap med sina klienter för att hjälpa dem nå resultat och påskynda att navigera 
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personlig utveckling i processen. Författarna definierar coachning som ett sätt att i denna 
snabb-speedade värld hitta vägar för individer att påskynda inlärningskurvan i 
efterfrågade förmågor eller att navigera genom personliga utvecklingsprocesser (Silsbee, 
2004). Att använda en coach kan vara som att använda ett snabbspår till personlig och 
professionell utveckling vilket enligt författarna markant kan reducera inlärningskurvan i 
nya utvecklingssammanhang.  
    Enligt Davidson och Gasiorowski (2006) handlar coachning om att assistera individer 
eller grupper att förbättra deras prestation inom något område. Konstellationen mellan 
klienten och coachen skapas av en allians som går ut på att vissa områden behöver 
förbättras för att klienten ska kunna uppnå ett önskat resultat. Coachning skapar en miljö 
för klienten att utveckla nödvändiga attityder, förmågor och kunskap att möta deras mål. 
Inom coachning klienten uppmuntrad att a) göra klart för sig vad de behöver b)göra klart 
för sig den tilltro till sig själv som de måste ta till sig för att fullgöra sitt uppdrag c) göra 
klart för sig vilken handlingsplan som de behöver ta för att erhålla det dom vill ha, d) att 
utveckla extern support för att förenkla sin målsättning och e) att uthålligt hålla kvar vid 
sina mål (Davison & Gasiorowski, 2006). 
 
    Coachens egenskaper. Coacher kommer från alla områden i affärslivet, offentliga 
sektorn och idrotten. De finns inom psykoterapin och inom mentorskapet och avsikten 
med aktiviteten är att de kan hjälpa sina klienter att åstadkomma de mål som de har satt 
upp (Davison & Gasiorowski, 2006). För att vara en effektiv coach, så måste coachen ha 
goda kommunikationsegenskaper, vilket inkluderar förmågan att sammanfatta vad 
klienten talar om samt att kunna lyssna och ställa kraftfulla frågor för att skapa det som 
psykologerna kallar den terapeutiska alliansen (Davison & Gasiorowski, 2006). En coach 
anses behöva också speciella attityder, talanger och kunskaper inom sitt område. Som 
tillägg behövs organisatoriska förmågor och utvecklingsförmåga för att sätta mål och 
uppbringa motivation för att hjälpa klienten att uppnå sina mål (Leonard, 1998). Coacher 
har oftast ett stort intresse för människor och en stark känsla för värdet att få hjälpa andra 
att växa och utvecklas. De är individer som kontinuerligt jobbar med sig själva. Idealet är 
att de har en hög grad av integritet, coacher hjälper klienter att stärka deras fokus på 
efterfrågade resultat (Leonard, 1998) eller att uppnå uppsatta milstolpar (Hargrove, 1995).  
På det mentala planet är det stor skillnad på olika träningsprogram, coachningsmodeller 
och individuella coacher (Davison & Gasiorowski, 2006). En av exemplen är kontrasten 
mellan att arbeta med Thomas Leonards koncept (grundaren till Coach Universitetet) eller 
L. Whitworth och H. Kimsey-House (grundare av The Coaches Training Institute). 
Leonard, som av många ansågs som grundaren av coachning (Richardson, 1999) var 
mycket direkt i sin approach. Han såg coacher som experter som lärde ut förmågor och 
gav råd för att hjälpa individerna att utveckla ett mer fulländat liv. I motsats till detta 
menade Whitworth, Kimsey-House och Sandahl (1998) att man skulle satsa på att skapa 
det rätta klimatet mellan coachen och klienten. Detta för att hjälpa klienten att nå den 
bästa lösningen (Davision & Gasiorowski, 2006). Andra coachningmetoder (Silsbee, 
2004; Hargrove, 1995) förespråkar en mer mjuk metod för intervention för att använda 
stöd, uppmuntran, direkta råd, konfrontation och pedagogik. Enligt Davison och 
Gasiorowski (2006) behöver coacher bli guidade när klienten behöver en guide och en 
sparringpartner när klienten behöver en sparringpartner. Den mer sakkunnige coachen kan 
förutse sina klienters behov och inlärningsstil och ju mer flexibla de är i sitt närmande, 
desto mer effektiva blir de (Davison & Gasiorowski, 2006).  
    Clarence Crafoord (1999) menar att samtalet är en så vanlig företeelse att vi i 
vardagslivet inte uppmärksammar det nämnvärt. Samtalet är dock en ytterst komplicerad 
process där minnesbilder och handlingar som omvandlas till metaforer och symboler och 

  



 4

inre mentala bilder som kommer ifrån ett rikt språk. En duktig coach måste vara duktig på 
att lyssna. Crafoord har beskrivit vikten av att kunna lyssna på olika nivåer. Den första 
nivån innebär att lyssna på den framsagda texten, dvs. på den vardagliga medveten nivå, 
den andra nivån handlar om empatiskt lyssnande, där vi parallellt med att höra på den 
talades text också lyssnar oss in i hans eller hennes känslor. Den tredje nivån handlar om 
att lyssna på undertexten. Det kräver ett avspänt litet förstrött lyssnande där den dolda 
texten finns gömd i ordval, formuleringar och bristande överensstämmelser mellan form 
och innehåll, den fjärde nivån handlar om att lyssna på tilltalet; vem berättelsen riktar sig 
till. Den femte nivån handlar om att lyssna till motsägelser såsom dubbla budskap. 
    Crafoord (1999) understryker att man som lyssnare måste kommentera dubbelheten i 
dubbla budskap för att återställa det goda lyssnandet. Den sjätte nivån handlar om att 
lyssna till de egna känslorna att lyssna inåt. Att fråga sig; Hur reagerar jag på det hon 
berättar, hur har detta samband med mina egna erfarenheter? Den sjunde nivån handlar 
om det omedvetna lyssnandet och då har vi kommit långt ifrån den första nivån. Med den 
sjunde nivån anar vi att det parallellt med samtalets flöde också finns ett omedvetet flöde 
att lyssna in, som kan ha med förändringar i språk och tilltal och tystnader som förstärker 
eller förhindrar att budskapet i de andra nivåerna i lyssnandet förs fram (Crafoord, 1999). 
      
    Olika coachningsverktyg. En modell som (Davison & Gasiorowski, 2006) presenterar 
är ”One coaching model - The total self mastery program” där agendan består av 
månatliga teman som främjar individuellt bemästrande på följande fält; mål, personligt 
ledarskap, karriär, organisation, ekonomi, rekreation, familj - vänner, hälsa, nätverk, 
hemmaliv, samhället och spirituellt bokslut. Framtoningen av the total self mastery 
involverar en multidimensionell och multisensoriskt anammande av lärande. Ju mer 
modaliteter som används i lärandeprocessen, ju mer generaliseringar och översyn av 
förändringar kommer att uppstå (Davison & Gasiorowski, 2006). Modaliteter inkluderar 
kontinuerligt drivna telefonkonferenser, expertintervjuer, gruppcoachning med 5-10 andra 
deltagare, individuella coachning sessioner för att hjälpa klienter att ro iland sina mål och 
följa upp deras framsteg, nätcoaching mm. Alla sessioner är i den här 
föreläsningsmodellen bandade och arkiverade om en individ missar sessionen. Det 
förekommer också en stor del litteratur som betonar värdet av att läsa självhjälpslitteratur 
(Davison & Gasiorowski, 2006) och stöd för skrivandeprocessen för att öka 
inlärningsprocessen. Alla grupper och individuella sessioner försöker öka 
inlärningsprocessen på andra sätt än vad som föreslås i andra pedagogiska sammanhang. 
Den förespråkar en grundläggande förbindelse, skapande av ett positivt pedagogiskt 
klimat, att skapa en önskvärd atmosfär och att bygga en känsla av accepterande och 
energigivande i lärandeaktiviteter. Klimatet skall omskapa tankefunktioner genom 
meditation och föreställningsbilder, fokus och koncentration samt öka närvaron och 
möjligheten att lära med flera sinnen. Fantasi, inspiration, motivation, och skratt betonas i 
sessionerna för att stärka de mentala enheter (Davison & Gasiorowski, 2006).  
    Leigh Longhurst (2006) talar i sin artikel om ”AHA-moment” i Co-active coaching där 
en typ av förändring är gestaltpsykologi vilket innebär att klienten ser en bild där 
perceptionen dikterar vilken bild som är i förgrunden respektive bakgrunden och där det 
är omöjligt att se båda samtidigt. När ett skifte uppstår och när figuren och bakgrunden 
byter plats så uppstår en AHA-känsla (Longhurst, 2006). Longhurst (2006) menar att 
detta ”AHA-moment” även är fundamentalt för en transformation i medvetandet inom 
livscoachning där kroppen, själen och sinnet omvandlas. Undersökningen visade att det 
som var karaktäristiskt för AHA-insikter skilde sig fundamentalt från problemlösning och 
rena tankeförändringar. Longhurst (2006) menar att vidare forskning på området talar för 
att AHA- momentet kan erfaras i kroppen, själen, minnet, andligt eller i en kombination 
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av allt detta och att det är nödvändigt att förtydliga mönster som kan skapa en holistisk 
modell för livscoachning som tar hänsyn till allt detta (Longhurst, 2006). 
    Landberg (1996) och Whitmore (1992/1997) använder en modell som heter GROW i 
coaching, GROW betyder växa på engelska och är en förkortning där varje bokstav 
representerar ett steg i coachningsprocessen (Nord & Andersson, 2005). Goal (G) handlar 
om att definiera mål med samtalet och ett långtidsmål för temat, Reality (R) handlar om 
att utforska nuläget och den rådande verkligheten. Här gäller det att få självevaluering och 
feedback från andra. Det tredje steget Options (O) handlar om val att hitta alternativa 
handlingsstrategier och Wrap Up (W) står för when, whom, will och handlar om en 
tidsgräns, en behovsbeskrivning och en motivation att utföra förpliktelsen (Nord & 
Andersson, 2005). Här gäller det att enas om stöd och det finns olika verktyg som 
kompletterar och förstärker coachning processen som avslappning, mental träning, 
självkännedom, relationer och att skapa ett bra förhållningssätt till livet (Nord & 
Andersson, 2005). 
 
    Chefscoachning. Orenstein (2002) utmanar i sin artikel den gängse uppfattningen om 
att chefscoachning skulle vara en individuell process. Hon menar att den istället riktar sig 
till multidimensionella interpersonella relationer mellan individer, organisationen och 
konsulten (Orenstein, 2002). Artikeln behandlar fyra faktorer som vägleder processen, 
inkluderat rollen som omedvetna känslor spelar vid individens och gruppens beteende 
(Orenstein, 2002). Chefscoachning kommer från skilda discipliner med vitt skilda 
rekommendationer och en stor samling tekniker för att stödja förbättringen av prestationer 
hos ledarna (Judge & Cowell, 1997; Kilburg, 1996). Orenstein (2002) beskriver fyra 
fundamentala premisser som visar förmågan att konsultera individen, organisationen och 
samspelet med konsulten (Orenstein, 2002). I artikel diskuteras självmedvetenhet hos 
klienten som ett mål för chefscoachning och tre huvudsakliga tekniker för hur man kan 
tillämpa coachning i organisationer. Det är att uttala de problem som måste utredas, att 
uttala det outtalade och att sedan göra det omedvetna medvetet. Orenstein (2002) föreslår 
också att skapa en säker omgivning och att närma sig den rationella sidan hos klienten för 
att kritiskt nå framgång i coachning (Orenstein, 2002). När det gäller chefscoachning så 
coachar konsulten ofta på utveckling och avancemang. Sperry (1993) tillhör de som 
förespråkar olika roller för de som är inblandade i en förändring eller intervention av 
individuella ledare. Rollerna består av: chefscoachning, en rådgivande funktion, 
chefsrådgivning och psykoterapi (Orenstein, 2002). Flera utövare motsätter sig Sperry, 
inklusive Witherspoon och White (1996). De menar att coachning på färdigheter endast är 
en av rollerna inom området för chefscoachning. De förespråkar också coachning för 
prestation, i vilken klienten är hjälpt att bli mer fokuserad i sitt arbete, coachning för 
utveckling i vilken klienten prepareras för avancemang genom att synliggöra långsiktiga 
utvecklingsbehov. Orenstein (2002) tar också upp coachning för chefsagendan, i vilken 
det är en omfattande inlärning i området av organisatoriskt ledarskap eller personligt 
välmående. Levinsson (1996) instämmer med Witherspoon och White om att coachning 
kan användas som ett verktyg för att förändra ett negativt beteende eller för att nå 
framsteg i utvecklingen. Levinson menar att det finns en distinkt skillnad mellan 
psykoterapi och coachning och att chefscoachning inte tillåter tid att utveckla en 
terapeutisk allians med allt vad det innebär av överföringsproblem då klienten kan bli 
beroende av coachen. Orenstein (2002) anger individen, organisationen och konsulten 
som fundamentala premisser och nedan presenteras de faktorer som spelar in för effektiv 
coachning. 
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1.  Det implicita spelar en stor roll vid beteenden individuellt och i grupp. 
2. Chefscoachning är en intervention med en speciell individ i en speciell organisation i 
syfte att förbättra arbetsrelaterade prestationer  
3. Organisationer är sammansatta av grupper och grupper är sammansatta av individer, 
därför är det individuella beteendet a) infiltrerat i organisationen, grupper och 
mellanmänskligt beteende b) influerat av  intrapsykiska processer, grupper och 
organisationens krafter. 
4. Konsulterna mest vassa verktyg i chefscoachnings processen är att använda självet. 
    Hall, Otazo & Hollenbeck (1999) menar att det kan vara en högkostnadseffektiv väg att 
erbjuda ledarcoachning och utveckling kopplat till specifika strategiska föremål i en 
organisation. Innan coachning blev ett modeord så sändes cheferna på charmkurs, för att 
lära sig personalrelaterade förmågor för chefer, eller till beteendevetare där deras lite 
vassa kanter slipades av. Men det fanns ett stort hål i dessa framställningar och 
uppföljningar. Upptagna ledare behövde hjälp att göra de nödvändiga förändringarna i rätt 
tid på deras jobb. Externa coacher är att föredra då extrem konfidentialitet och anonymitet 
efterfrågas, när en coach med erfarenhet av affärskompetens behövs eller när någon 
behöver ”säga eller se det outtalade”.  
    Interna coacher behövs när man vet att företagskulturen och den interna politiken är 
kritisk, när försiktighet är önskvärt och då personkontakt och förtroende är nummer ett 
(Hall et al., 1999). Chefscoacher används för att hjälpa ledarna genom stora utmaningar 
och en stor utsträckning av angelägenheter i varierade tidsperioder. Coachning anses vara 
en praktisk, målfokuserad form av personligt ”en–till-en lärande” för upptagna 
företagsledare och kan användas för att förbättra prestationerna eller chefens beteende. 
Coacherna erbjuder viktig feed-back som ledarna normalt aldrig skulle få avseende 
personal, prestation, karriär samt organisatoriska angelägenheter (Hall et al., 1999). 
Coacherna erbjuder ett stort värde för de mest komplexa angelägenheterna som involverar 
både ledarens relation till chefen och att förankra beslut hos underställda. En möjlig orsak 
för den stigande popularitet som coachning har fått är att den tillåter ledare att avleda de 
faktorer som oftast går obemärkt förbi i stressen av det vardagliga arbetslivet. I 
coachningsrelationen får dessa angelägenheter en central plats. Coaching tillhandahåller 
fokus för viktigt arbete som annars skulle falla ihop (Hall et al., 1999). Det är lätt att 
använda coachen som en säker buffert att diskutera angelägenheter med när det är så få 
personer som man kan lita på i ledningspositioner. Toppchefer får sällan ärlig feed-back 
eller erhåller dåliga nyheter (Hall et al., 1999). Coachen blir något av en personlig tränare 
eller terapeut. Coachen besitter så mycket priviligerad information så att det till slut blir 
för sent att vara objektiv. Processen är produkten men chefscoachning är 
resultatorienterad. För ledare är enligt Feldman (2001) de primära faktorerna; god 
coachning, ärlighet, rättvis feed-back och god dynamik samt att ge nya infallsvinklar. 
 
    Organisationscoachning. I Fortune tar Anne Fisher (2005) upp hur viktigt det är att 
navigera i det politiska landskapet och att passa in i kulturen och att skapa den typ av 
vänskap som gör kontakterna smidigare. Misslyckas man med att skapa starka 
relationsband och team med överordnade och underordnade är det svårare att klara sig det 
hjälper också till att hålla ett öga på outtalade kulturkoder. Vissa kulturer handhar oftare 
och mer öppet konflikter än andra. En del chefer kan till exempel bli kritiserade för att 
vara för direkta i sin feed-back. Hon tar upp att det är av stor vikt att beblanda sig med så 
många medarbetare och kollegor som möjligt och finna flera supporters. Coachande 
förhållningssätt eller att ha coacher i organisationen har alltså blivit alltmer värdefullt för 
att skapa stämning i det politiska landskapet. Casciaro och Lobo (2005) belyser 
psykologin i organisationer genom att hänvisa till att ny forskning visar att när personal 
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letar efter hjälp för att få en uppgift löst så vänder de sig inte till den som bäst skulle lösa 
uppgiften utan personalen väljer mer utifrån likhet än efter förmåga (Casciaro & Lobo, 
2005). Studien hänvisar till 10 000 arbetsrelationer i fem organisationer, författarna hade 
klassificerat kollegor i fyra kategorier; den kompetenta idioten, som vet massor men är 
obehaglig, den behaglige idioten som inte vet så mycket men är trevlig, den förtjusande 
stjärnan, som är både duktig och trevlig och slutligen den inkompetenta idioten. Alla vill 
naturligtvis jobba med den förtjusande stjärnan men det som är mer anmärkningsvärt är 
att de flesta föredrar den behaglige idioten framför den kompetente idioten (Casciaro & 
Lobo, 2005). Alla dessa finns representerade i företaget men ibland missar man att den 
behaglige idioten faktiskt kan vara en fantastisk brygga mellan olika grupper som kanske 
annars inte skulle interagerat (Casciaro & Lobo, 2005). Coacher kan även arbeta med att 
utveckla andan i en organisation där olika värden i företaget får representeras. Daniel 
Goleman (1998) menar att under flera år menade affärsvärlden att det som räknades var 
IQ och intellekt alena och i det begynnande 70-talet så ledde Professor McClelland på 
Harvard Universitetet ett team av forskare som skulle undersöka ingredienserna av en 
superb jobb prestation. Hans resultat testade kompetens snarare än intelligens och fann ett 
skiftat fokus från IQ till EQ. Han argumenterade från sina resultat att traditionella 
akademiska betyg och avancerade rekommendationer knappast förutsåg hur väl personer 
skulle prestera på jobbet eller om de skulle lyckas i livet (Goleman, 1998). Istället 
föreslog han att ett antal specifika kompetenser som inkluderade empati, självdisciplin 
och initiativ spelade in.  
    För att summera det hela så har topppresterarna i alla jobb emotionell intelligens och 
förmågan att bygga nätverk, detta är dubbelt så viktigt som ren tankeförmåga (Goleman, 
1998). Coacher kommer framöver att kunna ha uppgifter där det handlar om att coacha på 
rigiditet, självbehärskning, sociala färdigheter eller att öka pålitligheten allt detta finns hos 
flera av Cascario och Lobos stereotyper. Feldman och Lankau (2005) menar att 
chefscoaching fokuserar på att hjälpa ledare att förbättra deras prestation på deras 
nuvarande jobb, medan karriärrådgivning involverar en mer konkurrenskraftig 
undersökning av chefsbefattningar, värderingar, intressen, och personliga 
livsomständigheter medan coachning av ledare exklusivt fokuserar på ledarens 
”arbetsrelaterade talanger och förmågor” (Feldman, 2001). Karriärrådgivning involverar 
utvecklingen av arbetsmöjligheter både inom och utanför den aktuella organisationen, 
medan den ursprungliga definitionen av chefscoachning är att förbättra den individuella 
effektiviteten i nuvarande organisation (Feldman, 2001). Effektivt mentorskap 
karaktäriseras av höga nivåer av karriärutveckling, socialt stöd och är i störst 
utvecklingsbehov under de tidigaste stadierna i karriären. Chefscoachning efterfrågar inte 
utvecklingen av nära, personliga band; interaktionen mellan coacher och chefer tenderar 
att bli mer formell i sin natur och är mer vanlig i mitten på karriären än vid tidigt stadium 
(Feldman, 2001). Målet med karriärcoachning är enligt Barry Chung och Allen Coleman 
(2003) att hjälpa klientens personliga utveckling inom jobbet och karriären så att klienten 
bättre kan urskilja sina förmågor, göra bättre karriärval och bli en mer produktiv och 
värdefull anställd. Karriärcoacher fungerar som personliga konsulter för alla 
arbetsrelaterade frågor som att balansera arbete och familj, att lära sig intervjuteknik, att 
utveckla bättre ledarskap och även hjälpa chefer att bli karriärcoacher till sina anställda. 
Karriärcoacher hjälper sina klienter att få ut mer av vad de vill ha i livet. De har både en 
rådgivande roll och en coachande roll. Karriärcoacher  hjälper sina klienter med 
affärsframgångar, akademiska utbildningsvägar, finansiella frågor, psykisk hälsa, 
interpersonella relationer och karriärplanering (Chung & Coleman, 2003).  
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    Personlig coachning. Feldman (2001) summerar de olika coachningrelationerna efter 
Petiers studie (2001) enligt följande;  
1. Psykodynamisk modell som fokuserar på klientens omedvetna tankar och interna 
psykologiska status. Det element som man använder för intervention är att minska gapet 
mellan idealt ”ego” och realiteten, försvarsmekanismer, överföringar. Kriteriet för 
validering är minskad självmedvetenhet av tankar, känslor och reaktioner.   
2. Behavioristisk modell som fokuserar på klientens observerbara beteende efter de 
behavioristiska principerna förstärkning positiv och negativ bestraffning. Valideringen 
består av att minska förståelsen för företräde och föregående livsfaser av konsekvenser på 
beteendet; beteendeförändring,  
3. Personcentrerad modell fokuserar på klientens självförståelse utan direkt intervention 
av en coach. Elementen för förändring och intervention är att skapa en förtroendefull och 
empatisk terapeutisk relation. Valideringen är personlig tillväxt och förändring. 
4. Modell kognitiv terapi som fokuserar på klientens medvetna tankar. Interventionen är 
att identifiera dysfunktionellt tänkande och irrationella tankar. Valideringskriteriet är att 
nya tankar leder till positiva känslor och ett effektivt beteende. 
5. Systemorienterad modell som fokuserar på individens-, gruppens- och organisationens 
influenser på klientens beteende. Elementen för intervention är analys av klientens 
interaktion med andra individer; efterfrågan om roll, grupp och interpersonella relationer i 
direkt intervention med en organisation. Validering är att nya tankar leder till positiva 
känslor och effektivt beteende. Förbättring av jobb, grupp och organisatorisk effektivitet 
(Feldman, 2001).Mer kritiskt menar Feldman (2001) att det är något av en ”black box” 
känsla kring nuvarande coachinglitteratur; vi vet att det fungerar men inte alltid varför det 
fungerar och hur det kan fungera ännu bättre (därför kan psykologisk teori och kunskap 
vara bra i botten). Utan starkare teoretisk grund och empiriska forskning så tenderar 
coachning att falla in i en trend som saknar seriositet därför att det saknas bevis (Feldman, 
2001).   
    Susan Presby-Kodish (2002) talar om en metod som hon kallar (REBT) Rational 
emotive behavior coachning som innebär att coachen kartlägger aktiviteter, värderingar, 
konsekvenser, konflikter och effekter i klientens kontext och sedan coachar klienten på att 
lösa problem genom aktion (Presby-Kodish, 2002). Metoden innebär att man ser till 
klientens förmåga, hjälper klienten att lära sig nya talanger, personligt ledarskap samt 
uppmuntrar klienten till att fokusera på lärande och sin utvecklingspotential, att förstå sina 
blockeringar och förändra beteendet.  Presby-Kodish (2002) beskriver i sin artikel hur hon 
använder sig av kraftfulla frågor som: ”Tänk på en tid då saker gick särskilt bra för dig, 
beskriv den för mig?”  ”Vad får dig att känna dig riktigt arg?” ”Vad i ditt liv skulle skapa 
en så stor förlust att livet inte var värt att leva?” 
    Linda Page (2003) menar i sin artikel att inom teologin frågar man sig ”why as why for 
what purpose in the future?” snarare än “why what was the cause in the past”, det är en 
mer optimistisk syn på vad som driver en människa och vad som motiverar oss och ligger 
närmare coachning, en coach ställer frågan till företagsledare, anställda liksom 
privatpersoner ”vad vill du?” (Page, 2003). Dessa frågor är sammankopplade när man ser 
på vad klienten menar med att ”hitta sig själv” och att frågan ”what was the cause in the 
past” i ryggen så har vi ett faktum att sann egennytta i vissa lägen i livet faktiskt lär oss 
osjälviskhet (Lao Tzus Tao Te  Ching, 1985). Om upplyst ledarskap är tjänande enligt 
Lao´s filosofi så innebär det att en ledare utvecklas längre genom att sätta allas välstånd 
före sitt eget och med detta att vara osjälvisk stärker ledaren ”jaget” (Lao Tzus Tao Te 
Ching, 1985) samtidigt som allt beteende som drivs för långt framkallar dess motsats; en 
ledare vet att ständiga ingripanden hindrar processen eller att en alltför enträgen 
ansträngning att vara god är en form av själviskhet (Lao Tzus Tao Te Ching, 1985). 
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Valerie Sessa och Robert J Lee (2005) har gjort en studie efter en endags- workshop med 
chefer och psykologikonsulter för att se hur likheter och skillnader mellan ledning och 
psykologikonsulter påverkar deras samarbete. Sessa och Lee (2005) kom fram till att 
psykologikonsulter och företagsledningen visade sig vara lika på områden som 
trovärdighet, kreativ vision och engagemang och kan hjälpa varandra till att etablera 
ömsesidig uppskattning, skapa och upprätthålla viktiga relationer, och att utöva empati för 
att få det konsulterande samarbetet att fungera. Till exempel fungerar den kreativa 
visionen med fördel både för psykologikonsulten och ledaren om båda var öppna för nya, 
gränsöverskridande idéer och om ledaren var villig att ta risker. Det här hjälper 
psykologikonsulten och ledaren att hitta nya alternativ och möjligheter samt att 
tillsammans utveckla mindre riskfyllda problemlösningar som sedan ledningen kan prova 
ut i deras förändringsprocess (Sessa & Lee, 2005). Skillnaden mellan grupperna var att de 
som såg sig som ledare identifierade sig med ledarskapet, med sin legitimation och med 
sitt inspirerande sätt att arbeta genom andra och delegera (Sessa & Lee, 2005). De som 
identifierade sig som psykologikonsulter såg sig själva i rollen som specialister att hjälpa 
andra genom sin egen expertis. De föredrog att koncentrera sig på processen snarare än på 
slutresultatet (Sessa & Lee, 2005). Dessa använder sig själva som verktyg för att 
formulera och testa hypoteser men även genom att föreslå interventioner (Sessa & Lee, 
2005).  Psykologikonsulterna kan även utvärdera och ge positiv och negativ feed-back på 
ett annat sätt än vad ledaren gör (Sessa & Lee, 2005) men den huvudsakliga skillnaden 
bestod i att konsulten fokuserar på process och ledaren på resultat. 
 
 
Sammanfattning av teori med underliggande variabler 
 
  Coachtekniken. Sammanfattningsvis kan sägas att den teoretiska framställningen har 
två inriktningar dels tekniken i coachning och dels själva egenskaperna i coachens 
personlighet. Tekniken handlar om hur klienten skall uppnå mål. Fokuseringen på mål 
skiljer coachning från mental träning (Grant, 2003). Den första underliggande variabeln är 
tekniken vilket innebär att coachen observerar, bedömer, har coachning samtal och följer 
upp.  Longhurst (2006) använder sig av gestaltpsykologi i Co-active coachning som en 
form för förändring och transformation av medvetandet. Landberg (1996) och Whitmore 
(1992/1997) talar om GROW som en modell som täckte av målsättning, nuläge, 
möjligheter och framtid. Chefscoachning och organisationscoachning utnyttjar att 
konsulten är extern, kan se utifrån och kan få förtroenden. Inom organisationscoachning 
tillkommer kulturkoder och intrapsykiska processer samt förhållanden mellan grupper. 
Skillnaden i tekniken mellan chefscoachning och organisationscoachning kan vara att 
organisationscoaching mer gäller gruppers mål (Fisher, 2005), vilket inte är relevant här. 
En annan teknik som Presby-Kodish (2002) beskrev var en mer faktainriktad metod vari 
hon kartlägger aktiviteter, värderingar, konsekvenser, konflikter och effekter samt lär 
klienten att fokusera på att avveckla emotionella blockeringar. En annan teknik kan vara 
att se på synkroniserande aktiviteter i klientens liv. Page (2003) talar om vilka skäl det 
finns i det förflutna och hur det skapar inriktningen på framtidens val av aktiviteter. 
   
    Coachens egenskaper. Den andra underliggande variabeln för en lyckad coaching är de 
personliga egenskaperna hos coachen även ur perspektivet att de anses växa när coachen 
själv börjar coacha eftersom han upptäcker nya sidor hos sig själv. Han tvingas utmana 
sig själv och lära sig vad som motiverar människor och hur de kommunicerar med 
varandra (Ahlstöm, 2002). Co-active tekniken har en större intensitet och frekvens vilket 
kan medföra att den upplevs som mer pushig med hög frekvens men med lägre empati 
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medan personlig coachning är mer personcentrerad och fokuserar på klientens 
självförståelse och på att skapa en förtroendefull och empatisk terapeutisk relation 
(Feldman, 2001). Därför kan den första tekniken kräva en mer aktivitetsinriktad, 
”otåligare” coach och den andra kan kräva en känsloinriktad och avvaktande personlighet. 
Coachen måste även ha goda kommunikationsegenskaper samt kunna ställa kraftfulla 
frågor (Davison & Gasiorowski, 2006), vilket i sin tur kan kräva insikter i det fält klienten 
vill röra sig i. Coacher bör även ha en stark känsla för värdet att få hjälpa andra att växa 
och utvecklas samt en hög grad av integritet (Leonard, 1998). Coachen ger klienten råd att 
utveckla ett mer fulländat liv. Coachen bör definitivt ha empati men också en förmåga att 
fokusera på resultatet. Sessa och Lee (2005) talar om coachen i egenskap av ledare som 
har fokus på resultat och coachen i egenskap av psykologisk konsult som har fokus på 
process. Dessa båda egenskaper är viktigt att balansera hos en coach.  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att genom intervjumetodik kartlägga begreppet coachning och att 
undersöka hur olika utövare av coachning ser på upplevelsen av framgång vid 
coachningssamtalen med avseende på två underkategorier: a) personligheten hos den som 
utövar coachning b) själva samtalstekniken. Frågeställningen lyder: Vilka faktorer spelar 
roll för upplevelser av framgångsrik coachning med avseende på personliga egenskaper 
hos individen och samtalstekniken. Som ett delsyfte ingår också att utröna vilka de 
vanligaste coachningsområdena är från en uppsättning olika mål i personlig utveckling.  
 
 

Metod   
 

För att undersöka vilka faktorer som anses spela roll för framgångsrik coachning 
genomfördes intervjuer med personer som arbetar med coachning som 
huvudsysselsättning eller bisyssla. I studien valdes att systematiskt intervjua coacher i 
syfte att fånga upp så många skiftande vinklingar som möjligt i de individuella svaren 
kring ämnet coachning. I detta arbete har använts kvalitativ metod med fenomenografisk 
forskningsansats. Valet av fenomenografin är att försöka få fram en uppfattning av 
företeelsen och begrepp god coach och coachingteknik. Fenomenografin syftar till att 
beskriva människors uppfattning av olika företeelser och fenomen i världen och i detta 
arbete har data insamlats via intervjuer personligen eller per telefon. Fenomenografin 
studerar skillnaden mellan vad något är och hur det uppfattas vara. Tonvikten här ligger 
på hur coachningen uppfattas vara i förhållande till de beskrivningar som återfunnits i 
litteraturen. Det fenomenografiska kunskapsintresset är att beskriva människors kvalitativt 
skilda sätt att uppfatta en företeelse; i det här fallet coachning bland coacherna. 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna var 19 coacher som slumpmässigt valts ut via nätet. Hänsyn togs till 
könsfördelning det var, tio män och nio kvinnor men åldersspridningen var mellan 33 till 
55 år. Alla deltagare var svenskar med skilda bakgrunder och med varierade inriktningar 
av karriärcoachning, livscoachning samt psykoterapeuter med coachande inslag. 
Deltagarna hade olika lång erfarenhet mellan 1 år-30 år. 
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Deltagarna kom från hela landet och representerade flera perspektiv på coachning. 
Intervjupersonerna valdes utifrån det faktum att flertalet av dem hade varit verksamma 
under en längre tid och besatt en kunskap som var värdefull när det gäller ämnet 
coachning. Nedan redovisas deltagarnas bakgrund. Alla tillfrågade deltagare ställde upp 
på intervju och ingen deltagare exkluderades för att alla besvarade de centrala 
intervjufrågorna. 
 
(C1) Kvinna. Jobbat sedan 1995 med karriärcoachning, tjänstgjort i 30 år.  
(C2) Kvinna. Jobbat sedan 2002 med all sorts coachning, bakgrund arbetat med människor.   
(C3) Kvinna. Jobbat sedan 2004 med all sorts coachning, bakgrund  i läraryrket. 
(C4) Kvinna. Jobbat sedan 2002 med livscoachning, bakgrund inom tjänsteföretag.  
(C5) Kvinna. Jobbat sedan 2000 med coachning, bakgrund marknadsföring och försäljning. 
(C6) Man. Jobbat med terapi/coachning sedan 1996 främst med chefscoachning, bakgrund försäljning  
(C7)Man. Jobbat indirekt sedan 1997 från 2005 som eget. Coachar inom socialt och pedagogiskt 
utvecklingsarbete.  
(C8) Man. Jobbat med psykoterapi sedan 1986. Bakgrund psykolog, psykoterapeut, coachar lite.  
(C9) Kvinna. Jobbat sedan 2005 med jobb- och karriärcoachning men före det jobbat som ledare och med 
ledarskap. 
(C10)Kvinna. Jobbar med all sorts coachning men mest livscoachning. Bakgrund inom ekonomi. 
(C11)Kvinna. Jobbat sedan 1978 som diakonissa. Kognitiv coachning/själavård.   
(C12) Man. Jobbat sedan 2000 med chefscoachning, är leg. psykolog. Platschef.   
(C13) Man. Jobbat sedan 1976 som präst, stiftadjunkt, leg psykoterapeut.   
(C14)Kvinna. Jobbar sedan 2000 med ett coachande förhållningssätt, karriär coach. Bakgrund 
managementkonsult, organisationsutvecklare.   
(C15) Man. Jobbat sedan 2000 som NLP coach och mental tränare. Tidigare som säljare.   
(C16) Man. Jobbat sedan 1996 som professionell coach. Chef inom en rad olika företag fram till 1993.   
(C17) Man .Jobbat sedan 2003 som coach. Tidigare jobbat med service, personlig tränare, spelat teater och 
musik.   
(C18) Man. Jobbat sedan 2005 som coach. Tidigare mat, sälj- och kompetensutveckling.   
(C19) Man. Jobbat som coach 1992. Karriärcoach. Varit med och byggt upp bemanningsföretag.   
 
Material 
 
Intervjuguiden innehöll mestadels öppna frågor men även en del semistrukturerade 
alternativ. Dessa tog upp områdena: vad som påverkar val av coach, vad som 
kännetecknar en bra coach, vilka tekniker som är framgångsrika samt vad som är svårast 
med samtalen. Materialet indelades i två delar nämligen a) vilken typ av person som blir 
en lyckad coach b) vilka tekniker som är framgångsrika. Intervjuguiden innehöll även en 
del fasta svarsalternativ där 21 fördefinierade områden inom personlig utveckling 
förekom och där respondenten blev uppmanad att ringa in de fem mest frekventa 
coachområdena som deras klienter ville bli coachade på. Intervjusvaren skrevs ner för 
hand under själva intervjun och bandades och materialet transkriberades sedan inom kort 
varsel. Intervjuguiden innehöll också en del halvstrukturerade frågor: Om antal år som 
yrkesverksam. Yrkesbakgrund och vad som fick personen att börja arbeta med coaching 
samt betydelsen av personlig utveckling som coach? Dessa frågor tillät ett sidospår som 
innebar att de olika coacherna tilläts berätta lite vidare kring sin egen bakgrund.  
 
Procedur 
 
En intervjuguide med halvstrukturerade frågor användes som underlag. I de flesta fall 
användes ingen teknisk utrustning. Intervjupersonerna kontaktades personligen via telefon 
eller e-post och intevjumöten planerades in; deltagarna valde ibland telefon och ibland 
personlig intervju. Parallellt med denna process söktes artiklar i databasen PsychInfo samt 
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böcker som behandlade ämnet coaching. Under intervjun användes en intervjuguide och 
även ett underlag i vilken svaren ifylldes i systematiska kluster, för att underlätta 
sammanställningen över alla intervjuerna vid databearbetningen. Innan intervjuerna 
påbörjades informerades deltagarna om informations,- samtyckes,- konfidentialitets,- och 
nyttjandekravet (Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska regler, 
1999). Deltagarna informerades också om att de kunde avbryta intervjun när som helst. 
Då eventuellt bandat material omedelbart förstörs.  Intervjuerna genomfördes inom loppet 
av vecka 45-50 under november-december 2006. Varje intervju varade mellan 60-90 
minuter. Intervjuerna genomfördes enskilt. Intervjuerna var öppna men även utrymme för 
inslag av egna erfarenheter. Följdfrågor ställdes vid behov för att få ut mer information 
från den som intervjuades. Då respondenten medgav detta bandades intervjuerna.  
 
 
Databearbetning 
 
Svaren från respondenterna antecknades under intervjuns gång. Därefter delades de öppna 
svaren in i relevanta meningsenheter. Alla intervjuanteckningar med de intervjuades svar 
lästes igenom och för att få fram helheten i intervjumaterialet och för att söka efter 
relevanta mönster och tendenser. De intervjuades svar fylldes sedan i under rätt kodning 
och det skapades på så sätt en överblick över alla de intervjuades svar i de olika koderna. 
 
 

Resultat   
 
Respondenternas svar i undersökningen redovisas i tre delavsnitt. Först i en överskådlig 
tabell 1 med de centrala meningskategoriseringarna för innehållet i coachningssamarbetet 
med sammankopplade förhållningssätt för att nå målen och tillhörande citat. Sedan 
redovisas ett kort sammandrag från de transkriberade intervjuutskrifterna med fokus på 
kategorierna: coachingsamtalet, coachingegenskaper och personlig utveckling. Sist 
redovisas figur 1 som en bild över de mest frekventa coachområdena i personlig 
utveckling. 
     Från undersökningen framkom att lyhördhet och att skapa medvetenhet är två 
egenskaper som coacherna själva bidragit med när coachningen fungerat bra. Det fanns 
olika sätt att skapa medvetenhet och ställa frågor. En grupp coacher var mer direkta och 
gick direkt på kärnan och ställde obekväma frågor samt tyckte att ett samtal utvecklats bra 
när de utmanat klienten. Den andra gruppen var mer inkännande och empatiska och 
ställde fördjupande frågor runt omkring kärnan. Resultatet visar vidare att personkemi, 
självkännedom och lyhördhet är viktiga egenskaper som kännetecknar en bra coach. 
Resultatet visar vidare att samtliga tillfrågade coacher ansåg att coachningsrelationen var 
A och O och att själva samarbetet var avgörande liksom tilliten mellan coach och klient. 
De flesta coacher var nöjda med sin coachning när klienterna kommit på lösningen själva 
och när klienten skridit till handling och uppfyllt sina mål. Det som upptäcktes tidigt i 
intervjuprocessen var att det fanns mer tyngdpunkt på själva coachens roll och 
förväntningar på coachen men mindre intresse och utrymme att samtala om själva 
samtalsmetodiken eller vilken erhållen hjälp klienterna faktiskt upplever sig att få. 
Coacherna var nöjda med sin coachning när klienten fått ökad självinsikt och trivts bättre 
med sin självbild. Det som kan ha betydelse för val av coach från klientens sida var bl. a 
referenser, erfarenhet, personkemi, närvaro och människokänsla. De flesta ansåg att 
klienten hade gjort samma sak som coachen för att ett samtal skulle lyckas bra. Klienten 
hade varit nyfiken, lyssnat och varit engagerad samt visat en vilja att skapa förändring. 
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I tabell 1 redovisas en sammanfattning av de centrala begrepp som framkommit av 
analyserna. De utgör meningskoncentreringar som täcker ca 50% av det väsentligaste 
delarna av deltagarnas innehåll. Materialet har delats in i vad som var det huvudsakliga 
målet för coachningen. Det var att ge ett förtroendefullt samtal samt det unika 
förhållningssätt som coachen använder för att uppnå målet med samtalet. De överordnade 
begreppen återfinns i den vänstra kolumnen och utgör basen för innehållet i 
coachningsamarbetet. I den mittersta kolumnen återfinns en ungefärlig siffra på hur 
många som ställt sig positiva till variabeln. Siffran är vad som uttryckts direkt eller kan 
avläsas eller avlyssnas mellan raderna. Frågorna i huvudsak var öppna av typen ”Vad har 
du gjort när ett samtal utvecklas bra?” det var ofrånkomligt att inte följa med på stickspår 
och då istället få läsa av svaren mellan raderna och göra en bedömning. I den tredje 
kolumnen återfinns exakta citat från olika representanter och detta uttrycker olika 
perspektiv inom coaching området. 
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Tabell 1. 19 coachernas förhållningssätt och faktorer som utgör basen för innehållet i 
samarbetet  med coachningen.  
Faktorer som utgör basen för innehållet i 
coaching samarbetet 

Förhållningssätt för coachen att nå 
målet med samtalet  Citat 

Förtroendefull dialog                   16   -skapa närvaro                      19  
”Att vara här o nu” ”Att vara i sin 
kropp” 

 -inge förtroende                     7  ”Tillräckligt hög teoretisk kompetens” 
  -lyssna                                  19  ”Att lyssna på alla nivåer” 
  -använda öppna frågor (indirekt 19) ”Att ställa bra frågor”   
  -utmaning                               5   ”Att kunna ställa otäcka frågor” 

  -empati                                   7  

Lyhördhet                                      19   

 
 
-vara närvarande                  19   

” ..att ägna sin coachning i att vara i sig 
själv. Att bara vara …för en annan 
människa…” 

 Till höger är lyhördheten nedbruten i andra 
nivåer som skall öka mottagligheten och 
aktivt försöka vidga den talandes perspektiv. -vänta ut                                 5   

”…. närvaron och stillsamheten att få en 
annan person att känna sig värdefull….” 
”…jag  kan  säga att nu behöver vi ta en 
paus….mentala målbilder” 

  -vara tyst                                8   
” Det är viktigt att kunna sitta tyst och att 
låta det vara tyst… 

  -lyssna mellan raderna           5   
”Förmåga att lyssna och reflektera …på 
det som inte sägs” 

  -ej vara överdrivet lyhörd       2   

”….jag lyssnar egentligen inte på 
problem för det är i klientens huvud …jag 
lyssnar på reella saker” 

Specifika framgångsfaktorer         15   -lyssna                                  19   
”att helt …”glömma sig själv” och sina 
egna …värderingar att bara lyssna” 

  -låta klienten själv komma på  
”Då har personen hittat en ny lösning och 
tror på den här lösningen…” 

  Lösningen                             5   
…. .Coacheen har kommit till självinsikt 
den har fått en ökad självkänsla… 

  -personkemi                          4   
”Det viktigaste för coachen är att vara 
sig själv…att vara sann…” 

  -att man når någon                6   

”Att inte vara empatiskt utan istället vara 
tillskrivande…”jag vet att  du kan” det är 
tillskrivande…att vara väldigt 
bejakande..” 

  -samarbete                             6   

” Samarbete man har ett gemensamt 
ansvar för det…  Det är en dans …du kan 
inte dra runt med en person själv i 
dansen…” 

  -att personen flyttas framåt  5   
”….att jag skapar förutsättningar för 
coacheens lärande…” 

Samtalsprocessen                        15   -att lyssna                            19   
”har förmåga att skilja på olika typer av 
tystnader…” 

  -ej ge råd                               1   

”Ibland  utmanar jag och kommer med 
egna ideer…” ” Jag kan ibland få be om 
tillåtelse att komma med ett tips…” 

  -att ställa frågor/kraftfulla frågor ”ställa väldigt  vassa frågor..…” 

  -att ha tålamod                      8   

”tålamod är a och o….” tålamod och 
rädsla ligger nära varandra…tålamod i 
all ära men det får inte vara en ursäkt för 
att göra en farlig intervention... 

  -lång yrkesbakgrund              6    

…det krävs ett minimum av 
livserfarenhet… jag tror på” the wounded 
healer”…..”referenser betyder mycket” 

  
-gör andra saker med låsta människor              
2   

…”Då försöker de med processcoaching 
…man behöver inte åstadkomma 
något…man bara simmar runt i  känslan.   

 
Betydelsen av att själv få välja coach                          
14 Personkontakt                             11   

                                                        
Någon som bekräftar just mig 
                                               3   

”…har ett genuint intresse för klientens 
situation”  

 Förtroende – sekretess           6   
” Det är viktigt  med etik och moral  
 

 
 Ibland livsfilosofi                   2   

”Det är en mängd subtila faktorer som 
avgör…” ” Mycket mer än vad man tror 
är personkemi…” 
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Nedan presenteras en sammanfattning från respondenternas upplevelser och synpunkter 
på coachning. Underlaget kommer från transkriberade intervjuutskrifter med 19 deltagare. 
Fokus för intervjuerna ligger på kategorierna: kännetecken för ett bra samtal,  coachens 
egenskaper och personlig utveckling. Syftet är att i utförligare ordalag redogöra för 
intervjuerna. 
 
    Vad kännetecknar ett bra coachningssamtal? Resultatet visar att mycket handlar om en 
kalibrering mot den enskilda individen och att närvarande, lyssnande och medvetenhet 
spelar stor roll. Närvaron har stor betydelse och någon menade att det var viktigt att kunna 
ge sig själv bufferttid så att man som coach själv mår bra för att skapa total närvaro.  
Detta är förutsättningen för att du skall orka reflektera, peppa och vara drivande och 
utmanande eftersom coachning både tar och ger energi. Det var också viktigt att vara 
påläst så att klienten känner sig bekräftad och att coachen uppvisar en genuin nyfikenhet 
på just sin klient och utgår ifrån hennes målbilder. Ett bra coachningssamtal handlar om 
att våga vara tyst och inkännande och säga väldigt lite. Några coacher ansåg att det var 
viktigt att ge klienterna en utmaning så att man får igång en utveckling åt något håll och 
förstärker det uttalande som klienten uttrycker för att gå i rätt riktning. Det gäller att peka 
på en eller flera saker som personen i fråga inte tidigare har noterat. En NLP coach ansåg 
att han tar reda på hur klienten gör för att ha problemet…om du är rädd för höjder… så 
ställer han frågan; hur gör du för att bli rädd för höjder. Alla coacher ansåg att det var 
viktigt att ställa öppna frågor som för vem, vad , hur osv.  (C8) har lyckats när han har 
hjälpt till att hitta tillit men ”man måste komma ihåg att inom psykoterapi är relationen 
30%,  15% kanske är  teknik men hela 55% beror faktiskt  på individen själv …med det 
menar han att psykologer måttligt kan ta åt sig äran själv”. Co-active coachning går i sin 
teknik mer på djupet än andra och här handlar det inte så mycket om action utan mer om 
en beteendeförändring och en tankeförändring. Ett bra coachningsamtal handlar ofta om 
att skapa en tankeförändring. Flera coacher ansåg att coachningsrelationen är A och O och 
att både coachen och klienten var avgörande för om samtalet blir framgångsrikt. En coach 
ansåg att det var coachen som avgjorde om samtalet och relationen blev lyckad medan de 
andra coacherna ansåg att det var klienten som ansvarade för vilken hjälp till självhjälp 
som klienten valde att ta till sig. Någon coach ansåg att det inom psykoterapin måste tas 
hänsyn till förståelsen för perspektiv, mönster, sammanhang och kanske ibland 
levnadshistoria för att samtalet skall lyckas. Alla tyckte att det var avgörande att kunna 
skapa förtroende och att ha förmågan att tillsammans förflytta klienten framåt. Coachen 
ansvarar för struktur i samtalet och att skapa en välgrundad överenskommelse och vara 
öppen och ärlig i dialogen. Respondenterna ansåg sig vara nöjda med ett 
coachningssamtal när  det sker en utveckling och klienten tar nästa steg. Att klienten når 
målet och att klienten kommit dit hon tänkt sig. (C6) ansåg att ett bra coachsamtal 
kännetecknas av ”när coacheen har ett lärande…när den har fått ökad självkännedom 
…det är det som är så vackert med ordet utveckling … för man vecklar ju ut 
någonting…som redan finns där” Några coacher ansåg att ett samtal lyckats bra när 
klienten inte är rädd för att göra bort sig och vill göra något med sitt ledarskap och sina 
sociala ambitioner. Flera ansåg att ett coachningsamtal lyckats bra när klienten har 
kommit till självinsikt och fått en ökad självkänsla/självbild.  
 
    Vad kännetecknar bra coachningsegenskaper? Tre av coacherna ansåg att en bra coach 
inte är någon kamrat utan en neutral person som snarare ställer otäcka frågor. Majoriteten 
ansåg att närvaro, lyhördhet, självkännedom samt att inge förtroende var viktiga 
coachegenskaper. Resultatet visade att man nästan kan  sätta likhetstecken mellan det som 
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kännetecknar ett bra coachsamtal med de egenskaper som känneteckar en bra coach. C3) 
menade att ”det beror på hur de upplever sin prova –på session. Fanns resonans …blev 
dom sedda”. Flera ansåg att bra coachningsegenskaper var att vara lyhörd och öppen för 
att se signaler som klienten ger ifrån sig. Det var också viktigt att ha förmågan att gå på 
lösning när man som coach ser att klienterna tappar fokus… men att det var viktigt att de 
själva fick komma på lösningen.  Flera ansåg att personkemi var viktigt för val av coach. 
Framgångsrika egenskaper hos coachen skilde beroende på var i utvecklingen klienten 
stod ibland behövs kanske ”en coach som skrämmer dig någon annan gång kanske du 
behöver en coach som plockar fram lekfullheten i dig”. Någon ansåg att en lyckad coach 
möter människor där de är och aldrig går in i ett möte och tror sig veta vad som skall 
hända. Bra coachegenskaper är tystnadsplikt och integritet, flera coacher betonar etik och 
moral och att inte lämna ut personer som bra coachegenskaper. Några coacher  tycker att 
det är viktigt att vara sig själv och inte värdera det man ser. Alla ansåg att neutralitet är 
bra egenskaper. Någon menade att bra coachegenskaper är att vara empatisk och att 
klienten får känslan av att ”något i det här mötet känns bra för det är själva basen för 
relationen”  och  att terapeuten är öppen just för mig. Som coach är en bra egenskap att 
utstråla trygghet och inge förtroende  men också att kunna ge positiv energi. C12) menade 
att ”personliga rekommendationer, kännedom om teoretisk inriktning, personliga 
preferenser vad gäller kön, ålder spelar roll. Många efterfrågar äldre terapeuter/coacher 
men när de väl provat en session inser de att kronologisk ålder är underordnat en rad 
andra personliga egenskaper”. Nästan samtliga coacher ansåg att det var viktigt att kunna 
veta vem man är som människa och därmed coach och att förstå och skilja på klientens 
och sin egen agenda som coach. En bra coach har ett genuint intresse för klientens 
situation är intresserad av begreppet coaching samt följer ICF 11 grundkriterier. I 
resultatet framkom att det som kan ha betydelse för val av coach är första intrycket, 
geografin samt hur man coachar. Någon menade att det viktigaste för coachen var att vara 
sig själv, att vara sann och att kunna lyssna. Flera coacher ansåg att  människokänslan och 
erfarenhet var viktiga egenskaper. Att vara driven, hjälpsam, positiv och glad ansågs 
också som bra coachegenskaper. Flera coacher ansåg att priset, sättet att coacha på och 
processen spelade roll.  
 
    Vad innebär personlig utveckling för dig som coach? Av resultaten framkom att flera 
coacher ansåg att det var när det händer något med klienten, att de kommer vidare- och att 
klienterna blev mer  trygga i sig själva. Det var också viktigt att kunna tänja på gränserna 
och att förstå sig själv bättre både som coach men även att förstå klienten bättre. Av 
intervjuerna framkom också att personlig utveckling handlade om att ändra det man vill 
och att känna sig själv bättre så att klienterna kunde uppnå sina drömmar. Att man som 
coach och klient inser att hela livet är en lärprocess som aldrig upphör att utvecklas. Som 
coach utvecklas du genom att hela tiden utvecklas inom ditt område och att utveckla hur 
man som coach ställer frågor. En coach menade att personlig utveckling handlar om att 
upptäcka och expandera sina förmågor ”personlighet, sidor, fallenhet, utmana sina 
föreställningar om sin självbild, m.m.”. C3) menade att ”man ska coacha där man har sin 
person…organisationen har ett problem …om man bara tror…att chefer kan coacha 
…chefer. Det handlar om att i sin person möta människor …att förstå mer ...om vårt eget 
medvetande…”  Flera karriärcoacher ansåg att utveckling handlar om att få klienterna in 
på en helt ny karriär och få dem att växa där att hitta det man är ämnad för oavsett om det 
är privatliv eller yrkesliv. Flera coacher ansåg att det var att bli en bättre människa för sig 
själv och nå ökad självinsikt och självkännedom. Någon coach menade att det handlade 
om att närma sig sitt eget sanna jag och att utveckling handlar om att få klienten att förstå  
vad som ”driver henne, vad är hon bra på, att hon fokuserar”. 
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Den sista frågan i intervjuguiden behandlade området personlig utveckling och vilka de 
mest frekventa coachområdena som de tillfrågade coacherna samarbetade med sina 
klienter om. Här finns det lika många svar som det finns personligheter. För att utröna de 
fem mest frekventa problem och utmaningar valdes ett utdrag av vanligt förekommande 
områden inspirerat från bland annat Gunilla Ahlström. Som en underkategori i 
forskningen om vad coacher anser vara framgångsrik coachning så angavs följande 21 
fasta coachningområden: 1) Att få ökad självkänsla 2) Att få ökat självförtroende 3) Att 
tåla kritik 4) Att hitta sig själv, sin profil 5)Att bli mer temperamentsfull 6) Att få hjälp att 
ställa rätt frågor 7) Att bli klarare över sina långsiktiga strategier 8) Att sänka kraven på 
sig själv 9) Att höja kraven på sig själv 10) Att utveckla sin yrkesroll 11) Att bli mer 
styrande 12) Att bli mer stödjande 13) Att driva förändringar 14) Att sortera och fokusera 
15) Att skapa och hålla distans 16) Att sätta gränser 17) Att delegera 18) Att bli bättre på 
att bedöma andra 19) Att bli bättre på att hantera konflikter 20) Att skapa en bättre balans 
i livet, en balans mellan arbete och livet i övrigt 21) Att kunna koppla av.  Figur 1 visar 
vilka personliga utvecklingsområden som var mest förekommande i studien. 

Personliga utvecklingsområden (mål för coaching)
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Figur 1. Problemområden som respondenterna angett som huvudproblem de haft inför coachingen (N=19) 
 
Att få bättre självförtroende var tillsammans med att få ökad självkänsla det som 
dominerade de flesta av coachernas underliggande problem när de coachade sina klienter. 
Att få bättre balans i livet, att hitta sig själv och att sätta gränser var ytterligare områden 
som framkom av studien. De coacher som intervjuades hade ingen statistisk uppföljning 
på sina klienters problem utan var mer spontana i sin bedömning när de ringade in vilka 
fem områden som de oftast coachade på. Mycket av coachernas roll var att få klienten att 
prata om problemet och att få klienten att formulera problemet samt att sätta mål 
tillsammans med coachen och att se till att klienten blev bekräftad. Det var många klienter 
som kom för ett problem men sedan framkom det att det var något underliggande som 
egentligen var orsak till varför de sökt hjälp. I de flesta fall så handlade det om dåligt 
självförtroende. Coachens roll blev i dessa fall att hjälpa klienten att själv gå vidare och 
lösa problemet men även att bekräfta klienten och vara ett stöd som respekterade och 
lyssnade på honom eller henne. 
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Diskussion 
  
Syftet med denna uppsats var att analysera vilka faktorer enligt aktiva coacher som spelar 
roll för framgångsrik coachning med avseende på personliga egenskaper hos coachen och 
samtalstekniken. Av intervjumaterialet framträdde följande områden som avgörande för 
framgångsrika egenskaper hos en coach och klientrelation. Lyssnande och lyhördhet 
kommer som nummer ett och tycks vara en absolut förutsättning för ett lyckat samtal. 
Lyssnande och tålamod innebär att coachen fokuserar på klienten och glömmer sig själv. 
Det fanns dock olika mycket tålamod i lyssnandet; de som i enlighet med Leonards 
(1998) koncept inte lyssnar så mycket utan mer vill se att klienten snabbt kommer med en 
lösning på sina problem. Här finns de som vill gå direkt på kärnan så snabbt som möjligt. 
Den andra gruppen är de som har jättemycket tålamod och lyssnar på alla nivåer och hela 
tiden sammanfattar och återkopplar. Detta stämmer mer in på vad Silsbee (2004) och 
Hargrove (1995) förespråkar som en mer mjuk metod där man använder sig av stöd och 
uppmuntran. Vad som också framkom starkt av intervjuerna var att det var viktigt att 
kunna erbjuda en avgränsad utmaning och skapa en bra överenskommelse med klienten. 
Det tycks också vara viktigt att kunna skapa en empatisk relation där coachen bekräftar 
klienten på ett uppriktigt sätt men också reflekterar och ger nya skarpsinta infallsvinklar 
som breddar klientens tänkande samt undanröjer hinder och kanske förändrar klientens 
verklighetsbild. Det som flera coacher ansåg vara viktigt var att kunna ställa kraftfulla 
frågor. När det gäller verklighetsbild så är det viktigt att inte blanda ihop klientens agenda 
med sin egen agenda samt att kunna ställa öppna frågor som, vad, hur, för vem, på vilket 
sätt osv och att inte heller värdera det man ser. God coachning är enligt Feldman (2001) 
ärlighet, rättvis feed-back och god dynamik och flera av coacherna har pekat på att de har 
ett antal möten med en klient för att snabba på inlärningsprocessen och att påskynda till 
resultat. Detta stämmer med Silsbee (2004).  
    Davison och Gasiorowski (2006) och Grant (2006) menar att coachning som formell 
disciplin har ett ganska kort förflutet men däremot en lång historia från den humanistiska 
psykologin. Resultatet från intervjuerna blev att flera coacher höll med Grant (2006) och 
Wright (2005) m fl. De ansåg att det fanns inslag av både mentorskap, personligt 
ledarskap, terapi men även affärsvärldens resultatfokus. Caspi (2005) menade att 
coachning hänvisade till två motiv; dels själva metodiken och dels själva processen och 
rörelsen framåt med individen.  
    Från intervjuerna kunde utläsas många skilda åsikter kring vad de tillfrågade coacherna 
ansåg vara goda egenskaper och metodiker i coachning. En skillnad var att coachen kunde 
kategorisera två sätt att se på coachning, dels det sätt som menade att förtroendet och 
relationen betydde mycket, dels det som ansåg att personkemin hade en underordnad 
betydelse och att det var erfarenhet, referenser och tekniken som spelade roll. Jag 
personligen anser att alltihop tillsammans är viktigt men att det från första sessionen ändå 
är viktigt att det finns en bra personkemi mellan coach och klient. Den andra 
meningsskiljaktigheten bestod i att en del av coacherna såg coachning som en 
resultatskapande process mellan två drivna personer som tillsammans satte upp mål som 
förde klienten framåt i en ganska forcerad takt. Den andra gruppen coacher upplevde mer 
att det var en personcentrerad process som skulle öka klientens självförståelse där empati 
och lyhördhet var grunden och att huvudmålet var att klienten skulle nå ökad medvetenhet 
och därigenom uppnå personlig utveckling. 
    Enligt GROW modellen så menade Landberg (1996) och Whitmore (1992;1997) att 
klienten skall växa och att varje bokstav representerar ett steg i processen, för att vi skall 
kunna växa. Oavsett vilken fas vi befinner oss i så tror jag att förutsättningen för en bra 
coachningsrelation är att klienten känner sig omtyckt, accepterad och respekterad. Jag kan 
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nog förstå de som säger att ”jag vill gå i coachning hos någon som respekterar, tycker om 
mig och tror på mig… punkt” svårare än så är det kanske inte oavsett vilken bakgrund de 
båda har för i mångt och mycket så sitter coachen och klienten i samma båt. Livet är en 
promenad med grus i skorna och där har klienten likväl som coachen en slingrig väg att 
gå. En coach som hamnar i en situation som är främmande för henne själv kan ha nytta av 
att själv ha känt sig främmande vid något tillfälle. Därför tror jag att denna resa till något 
främmande som personlig utveckling innebär, blir trovärdigast om de personer som 
coachas själv utsatt sig för något främmande i sin livstid och gjort någon form av 
förändring och om inte det ha en insikt i andra människors psyken eller en förmåga att 
komma andra människor nära.  
    En viktig egenskap tror jag är att en coach har nära till sina egna känslor och är lugn 
men även den egenskap som många terapeuter har, nära till sin egen ångest. En annan 
viktig egenskap som respondenterna pekade på var självreflektion och ödmjukhet. Både 
coachen och klienten bör kunna ge varandra en varm energi och inom coachning så är det 
ett jämlikt förhållande till skillnad från mentorskap, terapi, rådgivning eller handledning. 
Coachning handlar enligt Davison och Gasiorowski (2006) om att assistera individer eller 
grupper och att hjälpa dem förbättra sin prestation och att nå uppsatta milstolpar 
(Hargrove, 1995). Enligt flera tillfrågade coacher så framkom att de själva kände att de 
hade lyckats när klienten hade uppnått sitt uppsatta mål. Flertalet syftade på resultatmål 
medan några menade processmål.   
    En coach menade att inom psykoterapi, som till viss del är besläktat med coachning, så 
beror 55% på individen själv, alltså kan coachen måttligt kan ta åt sig äran för klientens 
framsteg. Detta menar jag till viss del stödjer att en jämvikt finns mellan coach och klient 
när det gäller prestation, relation och värdering av tid. Jag tror också att oavsett teknik 
eller personliga egenskaper så är det upp till individen själv att ta initiativ samt ha ett 
självmedvetande och ett ansvar för vad hon vill förändra i livet. Det är alltid lättare att 
coacha människor som har en egen inre motor och som tar ansvar för sitt liv i vilken 
riktning de än vill förflytta sig. Ahlström (2002) menar att genom att coacha så växer 
även coachen som person. Hon tvingas lära sig vad som utmanar och motiverar 
människor samt lära sig mer om sig själv.  
    Enligt Pages (2003) och Lao Tzus Tao Te Chings (1985) resonemang finns det en 
paradox i att coachning är resultatinriktad från nu till framtiden och att det ställer krav på 
att få upp farten och skapa möjligheter (det nyfödda och innovativa). Samtidigt som det 
österländska sättet att se ur visdom och där tystnad är en stor källa till styrka (det seniora 
och psykologiska) kan verka som dess motsats där mycket handlar om förståelse och där 
det dubbelbottnade budskapet till ”att skapa nya saker ”också handlar ”om att avsluta” 
eller att förstå, där framsteg i österländsk mening inte nödvändigtvis är detsamma som 
prestation. Det här blir som Lao Tzus Tao Te Ching (1985) benämner som två polariteter. 
Att förena denna krock mellan väst och öst kan ses som en svaghet och en split som måste 
medvetandegöras, men det kan även ses som en helhet och en styrka att innovera med 
förståelse för det gamla i kulturen och för att ta fart mot det nya. Genom att i tanken ha 
båda perspektiven, både det ”seniora”och det ”nyfödda” vid såväl organisationsutveckling 
som personlig utveckling så stärks processen.  
    Grant och Zackon (2004) fann att endast 4,8 % av respondenterna hade en bakgrund i 
psykologi och att de flesta coacher inte hade en bakgrund i beteendevetenskap. Jag 
bedömer själv att det borde vara en fördel att som coach i någon bemärkelse har en 
beteendevetenskaplig bakgrund eftersom det stärker förmågan att tex. kunna se på sig 
själv och den coachade som två utvecklingsbara objekt medan andra tyckte det var en 
belastning.  
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    Av de coacher som jag intervjuat valde de flesta att inte nischa sig och jag valde 
medvetet att se flera perspektiv på coachning. Syftet med undersökningen var att dels ge 
en mer detaljerad bild i vad coachning är i enlighet med Caspi (2005) referera till två 
motiv; dels själva metodiken och dels rörelsen framåt.  
    Det har i val av litteratur funnits en teoretisk medvetenhet däremot har svaren från 
empirin handlat mer om vad de mest framgångsrika faktorerna för god coachning var och 
inte vad själva begreppet coachning står för. Av svaren framkom en tydlighet att det var 
klienten själv som hade skickligheten och förmågan att ändra sitt liv och detta stämmer 
överens med vad Carl Rogers (1951) beskrev i sin klientcentrerade terapi. Enligt Gåserud 
(2000) så observerar en coach, bedömer och följer upp samtal detta stämmer överens med 
vad som framkom av intervjuerna där mycket handlar om en kalibrering mot den enskilda 
individen där närvarande, lyssnande och medvetenhet spelar stor roll. Personkemi tror jag 
är en förutsättning för att denna kalibrering skall ske och för att coachen skall inge 
förtroende. Empati, lyhördhet och att kunna ställa kraftfulla frågor var de främsta 
coachegenskaperna enligt respondenterna, vilket stämmer överens med vad Leonard 
(1998) menar med att vara direkt i sin approach. Här kommer de kraftfulla frågorna in. 
Samtidigt stämmer det överens med det som Whitworth, Kimsey-House och Sandahl 
(1998) tog upp om att man genom empati kan skapa det rätta klimatet mellan coachen och 
klienten. 
    I samtalen framkom också att det var viktigt att ha en god självkännedom samt att själv 
vara i balans för att vara närvarande i stunden med klienten. Enligt Davison och 
Gasiorowski (2006) så anses en coach behöva speciella talanger och attityder och 
kunskaper i sitt område och här tror jag att den största framgångsfaktorn är vilken attityd 
och människokänsla coachen har. Det andra kan man lära sig. 
    Orenstein (2002) anger att det implicita spelar roll vid beteenden individuellt och i 
grupp och att inget individuellt beteende kan särskiljas från kontexten. Ledarskap liksom 
medarbetarskap är infiltrerat i varandra. En av coacherna förtydligar att det handlar om en 
samarbetsförmåga och att det helt är en förståelse för perspektiv och sammanhang. 
Longhurst (2006) talar i sin artikel om AHA-moment där figuren i bakgrunden alltid kan 
byta plats med figuren i förgrunden och att det då blir en fundamental tankeförändring. 
Jag tror också att det är en av de skickligheter som en coach måste kunna lyssna in eller 
kanske underförstått läsa av när hon träffar en klient.  
    De vanligaste samtalen handlade om självkänsla, självförtroende, att få bättre balans i 
livet, att hitta sig själv och att sätta gränser. I litteraturen anges coachning mer som en 
abstrakt och gränslös process för att realisera livsdrömmar, att flytta en person från en 
plats till en annan, att bemästra en organisation eller att klara en tankeförändring medan 
de coacher som jag intervjuade hade mer konkreta målsättning med coachning som att 
hjälpa någon få bättre självförtroende, att få någon att ta tag i samarbetsproblem, att 
hjälpa någon till ett nytt jobb eller att coacha någon genom en sorg.  
    Det är egentligen ingen skillnad på vad saken gäller utan alla menade att det bara 
handlade om att lyssna och att hålla sig neutral samt ge klienten förutsättningar att ta tag i 
sina problem eller välja den utveckling han behöver. Alla ansåg att klienten själv var 
expert på sitt liv och att ingen annan än han själv kan hjälpa sig ur sin situation eller 
förändra sitt liv.   
    Min slutsats av studien är att coachning innebär olika saker för olika människor 
beroende på vilka vi är och vilka behov vi har. I alla situationer så handlar det om att se 
positivt på människans förmåga och att se till vilken fas i livet som klienten befinner sig i. 
Efter att ha läst teori och analyserat resultatet av intervjuerna är min slutsats att det som 
kännetecknar framgångsrik coachning är tilliten mellan coach och klient dvs. att 
coachningsrelationen är A och O. Det som också är viktigt är att det finns en uttalad vilja 
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till att skapa förändring. Slutligen så är det av stor vikt att balansen finns hos coachen för 
att kunna skapa utrymme för lyssnande, närvaro, flow och engagemang. Resultatet 
handlar om att förändra klientens eget medvetande och egna beteende för att kunna 
realisera sina mål men också under tiden vara positiv och glad. Coachning handlar om att 
anpassa sig efter klienten och se till varje individs unika personlighet, detta innebär att 
coachen skall coacha där hon har sin person. I många av fallen handlade det om att uppnå 
god självkänsla dvs. att vara nöjd med den man är och att stå för den man är men i lika 
många fall handlade det om att ha en tilltro till sin egen förmåga att kunna göra ett bra 
arbete inom den domän som individen har förutsättningar att lyckas i. I AHA-momentet 
som Longhurst (2006) beskriver så kan det se ut som en sak på framsidan men i själva 
verket vara något annat som är den avgörande skuggan, detta är förenligt med Carl Jungs 
teori om att den som letar på utsidan drömmer medan den som letar på insidan, vaknar. 
Självkänsla och självförtroende är två faktorer som tillsammans är avgörande för hur man 
klarar balansen i livet samt att sätta sunda gränser och att vara sann mot sig själv och att 
bryta alla mönster som hindrar dig från att bli den du är. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Studien ger coachernas syn på framgångsrik coachning och undersökningen hade varit 
mer optimal om den även belyst hur klienterna upplever att de blir stöttade. Eftersom 
studier av den senare gruppen av sekretesskäl skulle utgöra intrång i den personliga 
utvecklingsprocessen så kom denna studie enbart att fokusera på coachernas upplevelser 
av coachning och dess effekter.   
    Valet av undersökningsgrupp kunde ha motiverats bättre eftersom respondenterna valts 
ut slumpmässigt från nätet och via förmedlingen coachhuset. Materialet innehåller olika 
mycket citat från olika coacher av den anledningen att svarsvolymen från respektive 
coach varierat och det finns en medvetenhet att jag själv utbildade mig som coach 
parallellt i processen och att detta medfört att en del coacher agerat handledande. En mer 
homogen grupp avseende kön, ålder och erfarenhet skulle kanske ha visat ett mer rättvist 
jämförande resultat. 
    Framtida studier skulle kunna bestå av ett mer homogent urval av certifierade coacher 
från International Coach Federation (ICF) då detta hade gett en mer likriktad 
undersökningsgrupp och därmed fler jämförbara svar och generaliseringar.  I efterhand 
kan tilläggas att det i svaret saknades en redogörelse för vad som var svårt med 
coachningen och hur man överbryggar svårigheterna. Frågan togs bort eftersom de inte 
hade relevans för vad som var direkt framgångsrikt för coachning. Deltagarna kan ha 
svarat mer säljande och oförsiktigt än för hur de i själva verket framträder när de 
genomför sina coachningsessioner. Det är också en brist att bandspelare inte användes i 
fler fall och att det i högskolans tekniska utrustning fanns begränsningar. Detta kan ha lett 
till att jag missat text och fraser som kanske var viktiga för resultatet.  Några direkta 
generaliseringar om ämnet coachning går inte att utläsa utan resultatet gäller för just de 
här specifika deltagarna. I beaktning tas att studiens verkliga syfte att undersöka 
framgångsrika faktorer i coachning kan ha resulterat i att respondenterna svarat utifrån 
social önskvärdhet (McBurney, 2000).   
    Förslag till fortsatt forskning är att göra en uppföljning på vilka förändringar ett antal 
klienter faktiskt gjort utifrån att ha blivit coachade av en grupp ICF-certifierade coacher. 
Man skulle förslagsvis kunna följa upp efter drygt ett år och se om det blev en resa eller 
en promenad för klientens del  men också hur nöjd klienten var med coachens bemötande.   
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