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ABSTRACT  

Denna studie syftar till att ge chefer bättre förutsättningar att coacha personal genom att 
undersöka vilka svårigheter och utmaningar de kan möta i ett coachande (pedagogiskt) 
ledarskap. Extra fokus riktas mot faktorer som påverkar förutsättningarna för just chefer att 
coacha i sin chefsroll, som dubbla arbetsroller och personalens mottaglighet. Ansatsen är av 
kvalitativ design och semistrukturerade intervjuer användes som metod. Utifrån kriterierna 
att vara chef med personal- och verksamhetsansvar, samt anse sig själv bedriva ett coachande 
ledarskap, intervjuades fem chefer. Säljö’s (2014) tolkning av det sociokulturella perspektivet 
har utgjort grund för tematisk analys. Resultaten visar att begreppet coachning definieras på 
olika sätt av olika chefer, och att det finns en uppfattad fördel om alla visste vad coachning 
innebar. Det kan vara svårt att hitta tid att coacha i chefsrollen och alla personer inblandade 
påverkar förutsättningarna. En god relation mellan chef och mottagare är av stor vikt och 
coachningens effekter påverkar motivationen. Resultaten visar även att ett coachande 
ledarskap behöver kombineras med andra former av ledarskap, och att avvägningen för 
användning är svår. Studien bidrar till en ökad förståelse för svårigheter och utmaningar 
chefer kan möta i ett coachande ledarskap, vilka med förhoppning kan avhjälpas och därmed 
bidra till ökad kompetensutveckling hos personal.  

 
Nyckelord: Chefskap, coachande ledarskap, pedagogiskt ledarskap, coachning, 

kompetensutveckling 
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1   INLEDNING      

Begreppet coachning brukar relateras till sportsammanhang, men med tiden har det 
spridit sig till näringslivet där betydelsen av begreppet är under förändring. Till skillnad mot 
tränaren som råder och vägleder spelaren till utveckling, kan chefen som coach använda olika 
metoder för att få personalen att själva komma på lösningar för att utvecklas. 
Arbetsmarknaden är, precis som begreppet coachning, även den föränderlig över tid, och i 
och med att människor idag antas värdera personlig utveckling högre än exempelvis 
löneutveckling, samt att kravet på organisationsutveckling och anpassning till marknaden 
konstant verkar öka, verkar även intresset för coachning som ledarstil öka drastiskt. Lärande 
är idag knutet till tanken om ekonomisk och social utveckling, och leder till idén om 
förbättrade livsvillkor (Säljö, 2014), vilket gör att människor idag värdesätter personlig 
utveckling högt.  

Coachning kan numera ses som en framgångsmetod inom kompetensutveckling, där 
medarbetarens personliga utveckling generellt anses bidra till ökad prestation och vidare till 
organisationens utveckling och flexibilitet. Brist på coachning i organisationer kan leda till 
ödesdigra konsekvenser, då organisationer misslyckas att konkurrera på den snabbt 
ombytbara och konkurrenskraftiga arbetsmarknaden som råder idag (Gilley, Gilley, & 
Kouider, 2010). Studier om coachning i arbetssammanhang handlar dock ofta om extern 
coachning, där coachning sker utifrån och in i en organisation, men det förväntas också att 
chefer ska coacha sin personal inom organisationen (McCarthy & Milner, 2013). Grant 
(2006) visar att akademiska studier kring coachning i arbetslivet ökade med hela 266% 
under perioden 2001–2005, jämfört med 1996–2000, vilket visar på en tydlig intresseökning 
i området. Då forskningsströmmen kring coachning i arbetslivet är relativt ny och då chefer, 
trots coachningens ökning i popularitet, verkar inkonsekventa i användandet av 
coachningmetoder (Gilley et al., 2010) är det motiverbart att undersöka vad det är som gör 
att coachning ofta uteblir. För att ta reda på varför coachning uteblir kan det tänkas relevant 
att undersöka vilka svårigheter och utmaningar chefer kan möta när det gäller att coacha i sin 
chefsroll.  

Forskning som isolerar svårigheter och utmaningar med att coacha som chef verkar svår 
att tillgå. Några tänkbara anledningar till utebliven coachning i ledarskapet kan vara att det 
uppfattas som svårt eller obekvämt, alternativt att mottagare ger motstånd i form av att de, 
av olika anledningar, reagerar negativt på coachning. Chefskap innefattar också 
förväntningen att behärska en mängd olika roller: beslutsfattare, teamledare, domare, 
visionär, m.m. och numera också coach. Vissa av dessa roller kan verka svåra att kombinera 
och ställer höga krav på chefen. En chef besitter traditionellt ansvar över ett flertal styrande 
moment, som exempelvis arbetsfördelning och att ge direktiv. Samtidigt innebär den 
coachande rollen att med olika medel hjälpa andra att hjälpa sig själva, vilket förutsätter ett 
öppet förhållningssätt där chefen behöver släppa en del av kontrollen. Svårigheter och 
utmaningar i att coacha som chef kan vara anledningen till varför coachning uteblir och det 
dubbla axlandet av rollen chef och coach, samt att den coachade personen inte själv valt att 
bli coachad kan verka specifikt i distinktionen att coacha som chef, vilket därför utgör extra 
fokus i denna studie.  
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1.1   Syfte  
Studien syftar till att utifrån ett chefsperspektiv övergripligt belysa svårigheter och 

utmaningar med att utöva coachning på individnivå gentemot personal. Vidare är syftet även 
att konkret undersöka chefers uppfattning om hur den utförda coachningen blir mottagen av 
personalen, samt chefens uppfattning om att samtidigt axla rollen som både chef och coach.  

Chefer som vill coacha i sitt ledarskap kan dra nytta av att bli medvetna om vilka 
svårigheter och utmaningar som kan ställas emot dem. En ökad förståelse kan bidra till att 
chefer lättare kan hantera dessa svårigheter och utmaningar, vilket med förhoppning kan 
leda till ökad coachning och därmed till personalens kompetensutveckling och 
organisationens chanser till framgång. 

Kunskap om svårigheter och utmaningar för chefer att coacha i sitt ledarskap kan även 
bidra till en vidare anpassning av coachningutbildningar, där hänsyn kan tas till de distinkta 
förutsättningarna som finns i att coacha som chef, samt ge organisationer möjlighet att 
förbättra förutsättningarna för chefer att coacha sin personal.  

1.2   Frågeställningar  
För att uppnå syftet kommer denna studie att beröra följande frågor: 

i)   Vilka svårigheter/utmaningar uppfattar chefer med att coacha sin personal? 
ii)   Vilka svårigheter/utmaningar uppfattar chefer med att besitta rollen som chef och 

samtidigt coacha sin personal? 
iii)    Hur uppfattar chefer mottaganden av coachning från sin personal? 

2   TIDIGARE  FORSKNING  

Som inledningsvis nämnt har det vetenskapliga intresset för coachning ökat kraftigt 
under de senaste åren, men trots denna drastiska ökning har coachning blivit kritiserat för 
att vara ett outforskat koncept, skriver Ellinger och Kim (2014) i en litteraturöversikt av den 
teoretiska grunden för coachning. Bristen på forskning leder till ovisshet kring hur coachning 
påverkar individ- och organisationslärande (Beattie, Kim, Hagen, Egan, Ellinger & Hamlin, 
2014), men det ökade intresset för coachning kan i sig tänkas ses i relation till coachningens 
värde i organisationer.  

Det verkar till synes svårt att hitta forskningsresultat som visar på direkta svårigheter i 
att coacha som chef, och forskning som bland annat undersöker samverkan i chefs- och 
coachrollen efterfrågas (Moen, 2012). Följande presentation av tidigare forskning kommer 
att inledas med oklarheter kring begreppet coachning, coachningutbildningarnas anpassning 
för chefer, följt av färdigheter kopplat till coachande ledarskap och slutligen coachningens 
möjliga effekter. 

2.1   Coachning  –  en  uppsjö  av  tolkningar  
Mycket av litteraturen handlar om coachning som kommer utifrån, mer än coachning 

inom organisationen, menar McCarthy och Milner (2013), medan de samtidigt menar att 
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förväntningarna på att coacha som chef ökar. Detta kan skapa spänningar för chefen. I 
definiering av begreppet coachning verkar det litterära spektrumet erbjuda en uppsjö av 
tolkningar (jfr D’Abate, Eddy & Tannenbaum, 2003; Ellinger & Kim, 2014; Gilley et al., 2010; 
Mccarthy & Milner, 2013).  

D’Abate et al. (2003) har genomfört en kvalitativ litteraturstudie i syfte att försöka rama 
in 13 olika former av utvecklingsinteraktioner, där bland konceptet coachning, då de menar 
att det saknas en enig uppfattning om vad dessa står för. Studien motiveras med att det inom 
organisationer används relaterade begrepp med samma innebörd eller att samma begrepp 
används av olika människor med olika betydelser. Resultatet från deras studie menar de 
kunna bidra till att medarbetare och chefer vet vad de efterfrågar när de hävdar att de är i 
behov av exempelvis coachning. I studien har D’Abate et al. (2003) kommit fram till att 
begreppet coachning kopplas till en specifik prestation under begränsad tid, till skillnad från 
till exempel mentorskap som är ett relaterat och lätt förväxlat begrepp. Mentorskap menar de 
är ett begrepp som ofta associeras med coachning, men där det mer handlar om att vara en 
förebild, ge stöd, rådgivning, förespråka, introducera och skydda, vilket coachning inte 
innebär. Coachning menar de handlar om att sätta upp mål, praktisk tillämpning, att ge 
feedback och att undervisa, medan Nationalencyklopedin (Coachning, 2018) jämförelsevis 
beskriver coachning mer konkret som en lösningsfokuserad samtalsteknik där den person 
som coachas använder sina egna förmågor för att åstadkomma förändring.  

Även Beattie et al. (2014) har, i en litteraturöversikt, delvis syftat till att reda ut 
begreppet coachning. De refererar till en studie av Hamlin, Ellinger och Beattie (2008) där 
inte mindre än 37 definitioner av coachning har identifierats, vilket signifikant underbygger 
svårigheten att definiera begreppet och därmed att använda det i praktiken. För att genom 
Beattie et al. (2014) få en klarhet i vilken typ av coachning denna föreliggande studie handlar 
om separeras ”executive coaching” och ”managerial coaching”, där ”executive coaching” 
innebär coachning av chefer och “managerial coaching” innebär chefer som coachar. Denna 
studie riktar in sig på ”managerial coaching”, men även där beskriver Beattie et al. (2014) 
fyra varianter av coachning; hierarkisk coachning, peer-coaching, teamcoachning och 
tvärorganisatorisk coachning. Denna studie handlar om coachningen mellan chef och 
underordnad vilket slutligen beskrivs som hierarkisk coachning (Beattie et al., 2014). 

Beattie et al. (2014) beskriver coachning mellan chef och medarbetare som hierarkisk 
coachning, vilket innebär att chefen har mer makt än den coachade personen. Coachning som 
samtalsteknik innebär att den anställde ska använda sina egna förmågor att åstadkomma 
förändring, vilket betyder att chefen behöver släppa på kontrollen för att ge den coachade 
möjlighet att göra detta. Att släppa kontrollen genom att låta mottagaren vara med och 
bestämma och samtidigt ha chefsrollen, där chefen är hierarkiskt överordnad och därmed har 
ett större ansvar, kan skapa spänningar för chefen. Relationen mellan chef och mottagaren 
för coachning kommer att vara en berörd aspekt i denna studie då studien tenderar 
undersöka hur chefen uppfattar mottagaren i den coachande situationen. 

Både D’Abate et al. (2003) och Beattie et al. (2014) menar att svårigheter kring att 
definiera begreppet kan göra det svårt att använda det, vilket kan tänkas skapa oklarheter i 
coachningsprocessen mellan chef och den coachade. Detta i sin tur kan tänkas påverka 
förutsättningarna för sammanhanget coachning, vilket kan ligga till grund för en uppfattad 
svårighet att coacha eller rent av utebliven coachning.  
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2.2   Coachningutbildningarnas  anpassning  för  ”chefen  som  coach”    
I och med en ökad förväntning att chefer ska coacha sina anställda behöver de också få 

träning till att kunna göra det. McCarthy och Milner (2013) menar i en litteraturöversikt som 
handlar om att ge mer insikt i ”chefen som coach” att om chefer får någon form av träning i 
hur man coachar så är det ofta i samma utbildningsform som heltidscoacher. De anser att 
coacha som chef och coacha på heltid inte fungerar på samma sätt, vilket då skapar problem 
för coacher, som till exempel inte har tid att följa coachningmodeller vilka ofta lärs ut i dessa 
program. De menar att istället för att lära sig att följa och bli styrd av någon form av modell 
kan nybörjarcoacher istället bli hjälpta av att lära sig lyssna och ställa frågor, sätta mål, 
observera och ge feedback. De betonar att utbildning i att coacha som chef bör fokuseras på 
att vara autentisk och genuin i sitt coachande, reflektion och självkännedom, att utveckla en 
förståelse för att det kan bli en konflikt mellan dubbla roller, samt kring den etiska aspekten 
om coachning i ledarskapet. 

Ladyshewsky (2010) har i en kvalitativ fallstudie analyserat individers diskussioner kring 
erfarenheter om, och mottagandet av, ”chefen som coach” i ett asynkront diskussionsforum 
online. Resultaten visar på komplexiteten av rollen ”chefen som coach” och varför många 
chefer misslyckas att coacha. Lyckad coachning leder däremot till en högkvalitativ relation 
mellan chef och personal, där förtroende och delade värderingar byggs upp. Ladyshewsky 
(2010) menar att träning i coachning därför bör ske på en mer basal nivå i hur man coachar 
som chef. I träningen menar de att det bör ingå hur man som chef bygger upp förtroende och 
att få förståelse för hur värderingar motiverar och inspirerar personal. Resultaten visar även 
att chefen behöver släppa kontrollen i det coachande sammanhanget och fokusera på 
individens lärande, då detta möjliggör uppbyggnaden av förtroende och engagemang hos 
personalen. Ladyshewsky (2010) menar samtidigt att det kan vara en stor förändring för 
många chefer att gå från ett kontrollerande ledarskap till ett coachande ledarskap. Detta 
menar han måste tas hänsyn till i alla utvecklingsstrategier. 

Att coachningprogram och utbildningar inte är anpassade för ”chefen som coach” kan 
tänkas skapa svårigheter för coachen när denne ska praktisera coachning gentemot personal. 
Specifika coachningmodeller kan tänkas vara krävande att försöka följa, vilket då kan göra 
det för komplicerat för chefen som även behöver ta hänsyn till andra aspekter i sitt chefskap, 
som till exempel de kontrollerande momenten. McCarthy och Milner (2013) skriver som 
nämnt att majoriteten av den litteratur som finns att tillgå idag handlar om extern coachning 
som kommer utifrån organisationen, men att förväntningar på ”chefen som coach” ökar. 
Kunskap om vilka svårigheter och utmaningar chefer uppfattar sig möta i praktiken kan 
därför bidra till en vidare anpassning av coachningutbildningar. 

2.3   Färdigheter  kopplat  till  coachande  ledarskap  
Gilley et al. (2010) skriver att coachning generellt siktar mot att förändra anställdas 

beteende, och detta i sin tur ska leda till förbättring av organisationens resultat. De menar att 
effektiva coacher därför behöver ha interpersonella färdigheter och har i en kvantitativ studie 
valt att fokusera på färdigheter hos coachen som; förmågan att motivera andra, underlätta 
arbetstagarnas utveckling, lämplig kommunikation och utvärdering. Den kvantitativa studien 
genomfördes utifrån ett mottagarperspektiv med 485 deltagande respondenter från olika 
platser. Resultaten visade att färdigheter kopplat till coachande chefer var att motivera 
andra, hjälpa anställda att växa, samt god kommunikation. I den prioriterade ordningen. 
Denna studie visar även att organisationer ofta saknar chefer med de nämnda nödvändiga 
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färdigheterna för att coacha, vilket skapar svårigheter för cheferna att coacha i praktiken och 
kan därför vara en förklaring till utebliven coachning. Gilley et al. (2010) menar att 
organisationer som anställer chefer med färdigheter kopplade till effektiv coaching har 
lättare att nå mål, och därmed en större chans på den rådande konkurrenskraftiga 
marknaden. De menar att detta borde införlivas redan i urvalsprocessen vid anställning.  

Vilka färdigheter cheferna i denna studie anser sig besitta och vilken roll dessa 
färdigheter spelar i ett coachande ledarskap kan vara av värde i ett försök att hitta faktorer 
som kan göra det svårt eller utmanande att coacha som chef.  

2.4   Möjliga  effekter  av  coachande  ledarskap  
I en kvantitativ studie av Kim, Egan, Kim och Kim (2013) har det, utifrån data insamlat 

från 482 anställda i en koreansk offentlig organisation, undersökts vilka effekter coachande 
chefer har gett hos personalen. Där visade resultaten att ett coachande ledarskap gav direkt 
positiv effekt på hur nöjda de anställda var med sitt arbete och gav en tydligare klarhet kring 
den anställdes arbetsroll. Resultaten i studien visade även en indirekt korrelation med högre 
arbetsprestation. Studien av Kim et al. (2013) anser de själva vara en av de första empiriska 
studier att ge bevis för hur coachande ledarskap påverkar klarhet i arbetsroll, attityd hos de 
anställda och deras prestation, vilket gör att vidare studier kan tänkas behövas för att 
underbygga deras resonemang.  

Moen (2012) har utfört ett experiment där 20 verkställande direktörer fick genomgå ett 
coachningprogram under ett år och parallellt praktisera coachning till 124 mellanchefer. 
Syftet var att undersöka vilka effekter coachande ledarskap har i relation till variablerna 
målsättning, den egna förmågan och attribution, utifrån ett mottagarperspektiv.  Resultaten 
visade ingen positiv förändring mellan experiment- och kontrollgruppen gällande varken 
målsättning, den egna förmåga eller attribution. Moen (2012) lyfter i diskussionen att 
resultatet kan bero på att chefer har minst två roller att förhålla sig till; ledare och coach, 
vilket är två helt olika roller med olika förväntningar och kan skapa spänning i chefsrollen. 
Även mottagaren behöver kunna ställa om sig mellan dessa två roller, där chefen växlar 
mellan att ta beslut och ha organisationens utveckling i fokus med att vara öppen och stötta 
den coachade individen. Moen (2012) skriver vidare att det krävs förtroende för att bygga en 
relation på ömsesidighet, vilket kräver att chefen släpper kontrollen till den coachade. De 
chefer som deltog i studien hade möjligen inte efter ett års deltagande i 
coachningprogrammet hunnit bygga upp färdigheter som krävs för att förhålla sig till två 
krävande roller som chef och coach. Resultaten i studien och komplexiteten att förhålla sig 
till dubbla arbetsroller är dock en spekulation som kräver vidare forskning, menar Moen 
(2012). Det blir intressant att undersöka hur chefer som uppfattar sig själva coacha i sitt 
ledarskap förhåller sig till de färdigheter som kan tänkas krävas för att hantera dessa dubbla 
arbetsroller. Även chefernas uppfattning om vilka effekter coachning har och hur dessa 
påverkar organisationen kan vara en påverkansfaktor på hur de uppfattar coachningens 
värde.  
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3   TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER  

För att få kunskap om chefers uppfattning om företeelsen coachning, kommer denna 
studie att utgå från det sociokulturella perspektivet, där kunskap genereras från social 
interaktion. Det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt fungerar som ”ett 
paraply” över hela studien, och Säljö’s (2014) definition och utveckling av perspektivet 
kommer att ligga till grund.  

Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är att allt lärande sker i interaktion 
mellan människor. Säljö (2014) menar att det är oundvikligt att inte lära, frågan är bara vad 
som lärs. Oavsett erfarenhetens karaktär, blir lärandet just vad människor tar med sig och 
sedan använder i framtiden. Detta innebär att i processen för coachning sker någon form av 
lärande konstant, både hos individen som blir coachad och hos chefen som coachar 
individen. Kulturen, som enligt Säljö (2014) är ett samlingsnamn för de resurser som finns 
inom individen, i social interaktion och i den materiella omvärlden, konstrueras genom 
människans deltagande i olika sociala aktiviteter. Coachning kan därmed ses som en aktivitet 
där båda parter hela tiden lär sig något, oavsett vad erfarenheten blir, och att coachning är 
kulturellt konstruerat. Genom att delta i denna kulturella aktivitet är människan även 
delaktig i att hela tiden återskapa coachningen som en social aktivitet.  

I konstruerandet av kulturen och de sociala aktiviteter människan är delaktig i används 
olika medierande verktyg och redskap. Med hjälp av dessa menar Säljö (2014) att människan 
observerar eller bearbetar omvärlden och den kollektiva kunskap som människan byggt upp. 
Dessa verktyg och redskap kan dels handla om artefakter, som är fysiska redskap, som 
exempelvis en dator för att föra anteckningar på i det coachande mötet, dels intellektuella 
redskap som människans språk. Säljö (2014) poängterar att det är språket som konstruerar 
mening och bidrar till att människan delar erfarenheter med varandra. Med andra ord är 
kunskap till stor del diskursiv. Det vill säga att erfarenheter, och hur människan 
omkonstruerar världen, sker genom utveckling av diskurser. De uttryck som används för att 
definiera coachning är dock idag inte samstämmiga, utan där finns flertalet olika 
uppfattningar.  

Säljö (2014) beskriver kunnandet som behärskning av en kommunikativ praktik, som 
oftast också innehåller någon fysisk verksamhet. Vidare poängterar han att det är 
kommunikativa processer som är centrala i lärande och utveckling. Utifrån detta perspektiv 
fungerar coachning som ett interaktivt praktiskt redskap för kommunikation och därmed 
lärande, och för den specifika företeelsen finns kulturellt betingade regler och riktlinjer att 
förhålla sig till. För att coachning ska ses som en positiv kunskapsbärande aktivitet innebär 
det att coachning ska vara kollektivt konstruerat, och med fördel av deltagande parter 
accepterat som ett medel för kommunikation och därmed kunskapsförmedling. Båda parters 
förhållningssätt till de socialt konstruerande regler som finns för företeelsen och deras tro på 
dess funktion bidrar till coachning som en allmänt accepterad företeelse, sociokulturellt sett. 

3.1   En  kollektiv  process  
Med utgångspunkten i att kunskap fås genom språket och att lärande sker i samspel 

mellan människor blir det utifrån coachningens sammanhang intressant att fundera över 
kommunikationens karaktär. Säljö (2014) diskuterar att kommunikation dels kan ha en 
utsida vänd mot andra, dels en insida vänd inåt i form av tänkande. Den erfarenhet som 
insamlas från samspel med andra tolkas genom ett inre resonemang, för att sedan appliceras 
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på den yttre verkligheten. Utöver det talade språket blir även tänkandet ett språkligt redskap 
(med socialt ursprung) inom individen. Säljö (2014) anser att det som håller samman samtal 
är givande och tagande av mening enligt gemensamma spelregler. Tänkandet går då att ses 
som en del av en kollektiv process. Tänkandet är därmed inte en isolerad funktion inom 
individen, utan vad vi tänker och hur vi resonerar sker enlig gemensamma spelregler med 
andra människor. Resonemanget inom individen är påverkat av hur andra parter delaktiga i 
samspelet resonerar, och så vidare.  

I sammanhang där chefer coachar personal påverkar båda deltagarnas resonemang vilka 
förutsättningar coachning får, vilket kan visa sig exempelvis genom attityd. Om chefen tolkar 
den anställda som oemottaglig kan det påverka chefens resonemang kring coachningens 
funktion, och därmed hela företeelsen. Hur de deltagande parter, både coach och mottagare 
tänker och agerar kring sammanhanget coachning, och därmed även vidare applicerar detta 
på verkligheten, kan ur denna aspekt verka avgörande för hur sammanhanget upplevs och 
vilka effekter det ger på lärandet. Exempelvis, en individ som blir coachad är tänkt att leda 
sig själv till utveckling. Men om denne inte tror att coachningen fungerar, inte förstår det 
coachande sammanhanget, eller av andra spekulativa anledningar är oemottaglig för att bli 
coachad, kan coachningen och dess syfte påverkas. Även deltagarnas inre resonemang blir 
här en påverkan på sammanhanget och coachningens effekter, då det speglar agerande och 
attityd.  

3.2   Kollektiva  förväntningar  
Då människan resonerar kollektivt och konstruerar diskurser som redskap för att 

förklara och definiera verkligheten, finns även en kollektiv agenda. Säljö (2014) skriver att 
handlingar är situerade i sociala praktiker, och att människor handlar efter vad omgivningen 
kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. Människan förväntas med andra ord 
återigen bete sig enligt gemensamma spelregler, exempelvis för de olika rollernas funktioner. 
Rollen chef kan tänkas ha ett visst förväntat beteende och rollen coach ett annat. Som med 
alla roller krävs en viss uppsättning färdigheter för att fylla en förväntad roll. Färdigheter går 
inte att ses som isolerade enheter i relation till lärande, utan behöver här ses i förhållande till 
kontexten. Det handlar om att få kunskap om var och när vissa regler är tillämpningsbara och 
att ha utvecklat färdigheter för att praktiskt applicera dessa regler. En chef som både 
hanterar rollen chef samtidigt som rollen coach behöver därmed hantera uppsättningar 
färdigheter för båda rollerna samtidigt, och ha förmågan att kunna använda dem vid rätt 
tillfälle. 

3.3   Analysbegrepp  
Materialet från intervjuerna kommer att förstås med hjälp av det sociokulturella 

perspektivets syn på resonemanget som en kollektiv process, kollektiva förväntningar samt 
gemensamma spelregler. Fokus i analysen kommer att ligga på att försöka tolka det 
meningsbärande i det intervjupersonen säger för att förstå dennes uppfattning om coachning 
som social aktivitet. Vilket lärande människor tar med sig från en erfarenhet beror på olika 
förutsättningar i den specifika kontexten. Genom att analysera resultaten i relation till hur 
chefer resonerar kring coachning, hur de upplever mottagarens resonemang, vilka 
förväntningar de har på sig själva och på mottagaren, samt försöka utröna vilka 
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gemensamma spelregler som finns för coachning som aktivitet, förväntar jag mig kunna 
avgöra vad cheferna uppfattar som svårt och utmanande i rollen att coacha som chef. 

Från intervjuerna kommer olika teman att ur präglas för att visa vilka faktorer som 
påverkar kontexten för coachning, vilka vidare analyseras enligt ovan. 

4   METOD  

Studien vilar på den kvalitativa ansatsen. Genom intervjuer anser Kvale och Brinkmann 
(2014) att vi får kunskap om intervjupersonernas erfarenheter, känslor och attityder. För att 
få en bredare förståelse för hur chefer uppfattar kontexten för coachning verkade det därmed 
rimligt att fråga chefer genom kvalitativa intervjuer. Cheferna fick själva ge en djupare 
beskrivning av sina erfarenheter, känslor och attityd om att coacha i chefsrollen, som sedan 
tolkas och analyseras för att ge en bredare förståelse kring dess svårigheter och utmaningar. 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med en semistruktur, genom tematiserade frågor 
formulerade utifrån studiens frågeställningar som grund (se bilaga B).   

4.1   Intervjuer  
Förhoppningen med intervjuer som datainsamlingsmetod var att de ska leda till en 

bredare förståelse för intervjupersonens perspektiv på fenomenet coachning. Resultaten ger 
då en nyanserad bild. Säljö (2014) menar att vardagliga samtal kan anses vara den viktigaste 
komponenten i kunskapsbildning, och tanken med semistrukturerade intervjuer är att skapa 
känslan av ett avslappnat samtal, så gott det går. Då tanken var att få ett nyanserat resultat 
blev syftet därmed inte att generalisera. Det är också viktigt att vara medveten om att det 
människor säger inte fullt representerar deras tankevärld och inre resonemang (Säljö, 2014), 
men att samtala med personer ger den närmsta representationen.  

I intervjusituationen finns det flera faktorer som påverkar sammanhang och förståelse. 
Precis som det finns sociala ramar och spelregler för coachning och chefskap finns det sociala 
ramar och spelregler för intervjusituationer. Förförståelse, kulturell tillhörighet, 
kommunikativa skillnader, eller diskursiv förståelse är några exempel på vad som kan vara 
påverkansfaktorer för tolkning av någon annans resonemang. Människors inre resonemang 
och handlingar är påverkade av sammanhanget (Säljö, 2014), och det gäller som 
intervjuledare att försöka förstå sammanhanget. 

För att få kunskap om dubbla arbetsroller, mottagandet av coachning samt övriga 
tänkbara svårigheter och utmaningar i att coacha som chef, och samtidigt låta 
intervjupersonen ge subjektiva utförliga svar användes som nämnt semistrukturerade 
intervjuer. Syftet med att vara flexibel i intervjun är att få fram det som är meningsbärande 
för intervjupersonen, enligt Ahrne och Svensson (2015). Det handlade inte om att styra in 
personen på de svårigheter som intervjupersonen tror att jag söker, utan att ingripa enbart 
genom att styra personen med till största mån öppna frågor för att förlösa det 
meningsbärande.  
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4.1.1   Intervjuguide  

Inför intervjuerna formades en intervjuguide (se bilaga B) med tre teman. Under varje 
tema fanns förslag till frågor, utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendation för 
semistrukturerade intervjuer. Jag försökte i största mån följa intervjupersonen och ställa 
följdfrågor till intervjupersonens svar kring de angivna teman. De angivna frågorna i 
intervjuguiden fungerade därmed enbart som ett stöd om jag behövde hitta tillbaka till temat. 
De teman som berördes, utöver allmän bakgrund och avslutande frågor, var 
svårigheter/utmaningar med rollen chef/coach, intryck av mottagandet av coachning samt 
övriga svårigheter/utmaningar med coachning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att god 
kontakt mellan intervjuaren och intervjupersonen bland annat handlar om att intervjuaren 
ska vara tydlig med vad denne vill veta, och därför presenterades dessa teman för 
intervjupersonen redan i missivbrevet (se bilaga A). Deltagarna uppmanades även innan 
intervjun, i samband med att tid och datum bokades, att förbereda sig för intervjun genom 
att fundera över deras intryck av svårigheter och utmaningar i det coachande sammanhanget. 
En risk med semistrukturerade intervjuer och att ha intervjuguiden endast som stöd var att 
alla intervjuer sammantaget inte skulle beröra exakt samma, om ens snarlika, frågor. Men då 
syftet inte är att generalisera eller rent jämföra, utan att ge en nyanserad bild av det 
intervjupersonerna anser meningsbärande blev avvägningen för det ovan nämnda valet 
överhängande positiv.  

En del av tanken med tematiserade frågor var att det bör vara enklare att hålla sig till 
studiens syfte genom att under intervjuns gång kunna hänvisa tillbaka intervjupersonen till 
det aktuella temat om denne svävade ut i sina svar. Specifika teman visade sig vara bra, då 
jag som intervjuare ibland tappade fokus från syftet i mitt frågande. Då kunde intervjuguiden 
fungera som en vägledning tillbaka till vad som var relevant under intervjuns gång.  

Inför första intervjun genomsyrades intervjuguiden av breda öppna frågor för att ge 
intervjupersonen full frihet att själv avgöra vad som var meningsfullt att fokusera på i det 
coachande sammanhanget. För att undersöka deltagarens uppfattning om mottagandet av 
coachning fanns exempelvis frågan ”Hur uppfattar du att ditt coachande tas emot?”. Efter 
den första intervjun uppfattade jag det som svårt för intervjupersonen att hitta meningsfulla 
faktorer i mottagandet som kunde göra coachning svårt eller utmanande att utföra, då 
personen generellt ansåg att mottagandet var bra. Svaren blev relativt ytliga och ospecifika. 
Inför andra intervjun provade jag därför att kombinera breda öppna frågor med mer 
specifika öppna frågor. Jag behöll några breda frågor som ”Hur uppfattar du att ditt 
coachande tas emot?” men ställde även mer specifika frågor som exempelvis ”Hur uppfattar 
du att personalen vågar öppna sig för dig som chef?”. Dessa mer specifika frågor verkade göra 
det lättare för intervjupersonen att hitta meningsfulla detaljer, då det antagligen gav 
intervjupersonen möjlighet att fokusera på bara en aspekt i taget. En risk med mer specifika 
frågor var att andra viktiga detaljer som kan vara meningsfulla kunde missas då 
intervjupersonen uppmanades tänka på en specifik aspekt av temat. Dock så upplevde jag att 
den andra intervjupersonen lättare och mer spontant hittade det som kändes meningsfullt i 
sammanhanget jämfört med den första. När andra intervjupersonen fokuserade på en 
specifik aspekt kom denne automatiskt att tänka på flera aspekter i sammanhanget som 
denne tyckte var viktigt och svaren uppfattades mer detaljrika. 

Då jag upplevde att kombinationen av breda frågor och mer specifika frågor gav mer 
nyanserade och relevanta svar valde jag att revidera föreslagna frågor i intervjuguiden till en 
kombination av både breda frågor och mer specifika frågor till de tre återstående 
intervjuerna. Den reviderade intervjuguiden med kombinerade frågor bifogas som bilaga 
nedan (se bilaga B). 
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4.2   Urval  
Då informanterna i denna studie är av ett färre antal och väljs utifrån vissa kriterier, samt 

att syftet inte är att generalisera, tillämpades ett icke-sannolikhetsurval. Eftersom den 
kvalitativa forskarprocessen inte tenderar pröva hypoteser, utan istället är en 
”upptäcksprocess”, enligt Denscombe (2009), är icke-sannolikhetsurval motiverat i denna 
typ av studie. Denscombe menar vidare att tid och resurser kan ge en uppskattning över hur 
många deltagare som kan verka rimligt. För att eftersträva kvalitet utifrån den angivna 
tidsramen och de resurser som finns hölls därför antalet intervjuer medvetet till fem stycken.  

Då deltagare i kvalitativa intervjuer inte nödvändigtvis behöver vara representativa eller 
typiska enheter, utan kan vara nyckelpersoner som har något specifikt att bidra med 
(Denscombe, 2009), föll urvalsmetoden på det subjektiva urvalet snöbollsurval. 
Snöbollsurval innebär att en person hänvisar till en annan person (Denscombe, 2009), och 
deltagare har här valts ut från mina kontakters kontakter, utifrån att de uppfyllt vissa 
urvalskriterier. En fördel med detta urval menar Denscombe (2009) kan vara att det ökar 
forskarens anseende och trovärdighet. Detta kan ha bidragit till de avslappnade intervjuerna 
som genomfördes där intervjupersonerna delade med sig av sina personliga uppfattningar.  

För att få värdefulla data i enlighet med syftet valdes deltagare utifrån tre kriterier: att 
vara chef med personalansvar, att vara chef med verksamhetsansvar, samt anse sig själv ha 
ett coachande ledarskap i sin chefsroll. Deltagare valdes ut subjektivt utifrån vilka som 
kunde tänkas ge mest värdefulla data i enlighet med syftet, utifrån vad Denscombe (2009) 
beskriver som ett subjektivt urval. 

4.3   Datainsamling  
Inledningsvis skickades missivbrevet (se bilaga A) ut till samtliga deltagare per e-post. 

Deltagarna ombads svara på mailet med att de tagit del av informationen i missivbrevet. 
Detta för att säkerställa att de accepterar villkoren för intervjuns genomförande och 
användandet av data, samt för att säkerställa att de uppfyller urvalskriterierna för deltagande 
i studien.  

Intervjuerna genomfördes sedan fysiskt, på en mellan mig och intervjupersonen 
överenskommen tid och på en ostörd plats som intervjupersonen själv har valt ut som 
bekväm för denne. Själva intervjun förväntades pågå i 30 minuter, men intervjupersonerna 
ombads avsätta 45–60 minuter för att täcka det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som 
orientering och uppföljning. Mötet inleddes med orienteringen, som bestod av en för 
intervjupersonen definition av situationen, där jag berättade kort om syftet med studien, 
bekräftade att inspelning var ok, meddelade att informationen behandlas konfidentiellt, att 
det är frivilligt att delta samt att personen när som helst kan avbryta sitt deltagande. Jag 
frågade även om intervjupersonen hade några frågor innan intervjun började. Uppföljningen 
bestod av en avrundning efter intervjuns slut där jag frågade om intervjupersonen hade 
några funderingar denne ville ta upp. I uppföljningen gavs intervjupersonen tillfälle att fråga 
om studien där jag kunde ge lite mer information om studiens syfte då det kunde vara både 
av intresse för denne och även skönt för intervjupersonen att avsluta mer avslappnat genom 
att prata ”fritt” om studien då denne precis gett information om sig själv och sina 
erfarenheter.  

Själva intervjuerna tog mellan 31–37 minuter. Mötestiden varierade, och som mest 
pågick mötet i 60 minuter. I avrundandet av mötet tackade jag för att personen valt att delta i 
studien och frågade om denne var intresserad av att ta del av studien som färdigställd. Jag 



 11 

frågade även om det var ok att kontakta intervjupersonen om jag hade kompletterande 
frågor, vilket i slutändan inte visade sig vara nödvändigt. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning med en förinstallerad applikation i iPhone 
kallad Röstmemon. Fördelen med ljudupptagning är att intervjuaren lättare kan koncentrera 
sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagarna blev 
ombedda att bestämma en plats där intervjun kunde ske ostört, för att undvika att intervjun 
skulle bli avbruten eller att ljudupptagningen blev av sämre kvalitet på grund av störande 
ljud runt omkring. Jag har innan varje intervju testat applikationen för att säkerställa att den 
fungerar korrekt. Efter avslutad intervju sparades ljudfilen till min personliga OneDrive i 
Office 365 för att minimera risken att ljudfilen skulle komma bort. Genom OneDrive kunde 
filerna nås från olika enheter. Enbart jag hade tillgång till filerna då både iPhone och 
OneDrive var låst med lösenkod, vilket minimerade risken att obehöriga fick tillgång till dem. 
Filerna namngavs efter siffor, till exempel Intervju 1, Intervju 2 och så vidare. Inga 
anteckningar fördes under intervjuns gång då det kunde riskera störa intervjupersonen, min 
koncentration eller min förmåga att vara närvarande och lyssna aktivt på det 
intervjupersonen säger.  

4.3.1   Deltagare  

Fem intervjupersoner, som på eget initiativ efter en enkel förfrågan meddelat sig 
intresserade av att delta, intervjuades. Samtliga intervjupersoner var chefer med ansvar över 
både personal- och verksamhetsansvar, samt att de själva ansåg sig coacha i sin chefsroll. 
Trots det subjektiva snöbollsurvalet hade ingen av deltagarna haft någon djupare kontakt 
med mig personligen sedan tidigare. Vi kom tillsammans överens om tid och datum för 
intervjuerna och samtliga intervjuer genomfördes löpande under samma månad. 
Intervjupersonerna valde själva var intervjun skulle genomföras och tre intervjuer 
genomfördes på intervjupersonens arbetsplats i ett konferensrum och övriga två intervjuer 
genomfördes på annan ostörd och avskärmad plats. Några av intervjupersonerna hade gått 
utbildning i coachning, och några var självlärda. Denna skillnad är relevant i den kommande 
analysen. Vilken yrkesbransch intervjupersonerna var verksamma i, vilka och hur många 
personer de hade under sig och vilken chefsposition de hade i organisationen kunde också 
tänkas göra skillnad men kommer inte att ligga i fokus i denna studie. Detta gör att 
intervjupersonerna inte kommer att beskrivas närmare. 

4.4   Databearbetning  
För att inleda den analytiska processen transkriberades samtliga intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades av mig och i skriftspråk i MS Word. Valet att transkribera i skriftspråk är 
baserat på att litterär stil underlättar läsningen och därmed analysprocessen. Med andra ord 
är talspråket rekonstruerat till skriftspråk. Emotionella uttryck, pauser och betoningar har i 
största del uteslutits då de inte ansetts tillräckligt relevanta i den teoretiska analysen av 
deltagarnas uppfattningar. Enstaka uttryck, som skratt, förekommer dock i transkriberingen 
där det anses relevant. Ett skratt kan uppfattas som exempelvis ironi, och i de fallen finns 
dessa emotionella uttryck därför med. Jag har valt att tolka intervjupersonens ord, pauser, 
betoningar, tveksamheter, emotionella uttryck eller dylikt redan under intervjun för att 
försöka fånga upp det som intervjupersonen verkar anse vara betydelsefullt, och redan då 
ställt frågor om min tolkning stämmer. Det jag redan under intervjun har ansett 
betydelsefullt har jag därmed direkt försökt att följa upp genom följdfrågor. Jag tolkade med 
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andra ord redan under intervjun, och sedan under transkriberingen genom att bedöma vad 
utöver de sagda orden som anses relevant att ha med, innan jag påbörjar den teoretiska 
analysen av materialet. Vid enstaka tillfällen var det svårt att höra vad intervjupersonen sa, 
varpå en tolkning gjordes av vad som sannolikt sades. 

Att transkribera i skriftspråk ger även fördelen att intervjupersonerna är svårare att 
känna igen utifrån deras individuella sätt att prata. För att ytterligare undvika igenkänning 
har jag valt att redan under transkriberingen fingera namn och annat som kan identifiera 
intervjupersonerna, exempelvis vilket företag de arbetar på, eller andra detaljer som kan 
hänföras till person. Intervjupersonerna har vid inspelningen tilldelats en siffra och varje 
siffra har fått ett fingerat namn, vilka kommer användas i resultatpresentationen (se kap 5). 
Den specifika kodningen finns i ett upprättat register som kan tas fram vid behov. I 
transkriberingarna infogades radnummer och sidnummer för att lätt kunna navigera i 
dokumenten. 

4.4.1   Analysmetod  

Den kommande analysen (se kap 6) har för avsikt att göra tolkningar av insamlade data. 
Det handlar om att få en ökad förståelse för varför coachning uteblir hos chefer som vill 
coacha, och då det handlar om att tolka materialet blir resultatet inte objektivt eller 
generaliserbart. För att få en överblick över det meningsbärande koncentrerades 
intervjupersonernas yttranden och formulerades om i några få ord, i linje med det Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver som meningskoncentrering. Detta skedde först i marginalen på 
transkriberingsutskriften, och plockades sedan ur för att förflyttas till ett annat för 
intervjuerna gemensamt dokument. Detta gav en bättre översikt över samtliga intervjuers 
innehåll. Redan under transkriberingen, än mer vid de repeterade genomläsningarna, 
framkom meningsenheter som sedan formulerades i huvudteman. Totalt framkom sex 
teman. Teman presenteras under avsnittet resultat (se kap 5), för att sedan analyseras 
kopplat till det sociokulturella perspektivet under avsnittet analys (se kap 6). 

4.5   Etiska  överväganden  
Vetenskapsrådet skriver att forskningsetik inte är statisk, utan vilka etiska riktlinjer som 

ska tillämpas är en avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet, och 
avhängigt vilken forskning det handlar om. Deltagarna ska skyddas mot skada och 
kränkning, samtidigt som forskning är viktigt för exempelvis människors livskvalitet. 
Forskaren bör redovisa etisk ståndpunkt innan, under och efter genomförandet av studien. 
(Vetenskapsrådet, 2017) 

För att skydda deltagarna i denna studie utgår de etiska riktlinjerna om informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll från Kvale och Brinkmanns 
(2014) rekommendationer.  

Deltagarna informerades i ett missivbrev om det allmänna syftet för studien. Där 
framgick även att ett deltagande är frivilligt och att personen har rätt att dra sig ur när som 
helst. Detta informerades även deltagarna om i inledningen av intervjusamtalet. I 
missivbrevet framgick det även att data kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att 
uppgifter fingeras och att inga obehöriga kommer att ta del av uppgifter kopplade till en 
person. Behöriga till personuppgifter och ljudfiler är jag som intervjuare, samt min 
handledare och vid behov även examinator. Redan på utskriftsstadiet doldes information 
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som kan leda till en specifik individ genom att namn fingerades och genom att 
transkriberingen skedde i skriftspråk. Ljudupptagningen förvaras på två platser, i en iPhone 
med kodlås och på ett OneDrive-konto med lösenord, för att säkerställa att ingen obehörig 
får tillgång till materialet. Transkriberingar och ljudfiler förstörs efter att studien är avslutad. 

Efter studiens avslut finns den publicerad i en uppsatsportal, vilket deltagarna blev 
informerade om i slutet på intervjun. I slutet på intervjuerna blev deltagarna också erbjudna 
att ta del av studiens resultat när studien är färdigställd och kontrollerad. Enligt Säljö (2014) 
sker alltid någon form av lärande, och att ta del av resultatet kan med förhoppning bidra med 
något positivt till läsaren. Konsekvenser av att delta eller ta del av studien som färdigställd 
bör vara övervägande positiva. 

 Kvale och Brinkmann (2014) beskriver forskarens roll som mer än bara kognitiva val. 
Det handlar även om dennes känslighet för, och engagemang i, moraliska frågor. Forskarens 
integritet är den avgörande faktorn. Vid intervjuer kan det tänkas att jag som intervjuare 
påverkade intervjupersonen. Det kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv verka extra viktigt 
att vara uppmärksam på de faktorer som utgör sammanhanget för intervjun, och min 
personliga påverkan blir då en faktor. Intervjuareffekten, som menar att min personliga 
identitet, självpresentation och engagemang, är sådant som kan påverka hur personen som 
intervjuas svarar på frågorna (Denscombe, 2009). Ålder, kön och yrkesroll är sådant som är 
svårt att påverka, men en presentabel självpresentation i form av artighet, konventionella 
kläder, en tillmötesgående attityd samt ett neutralt förhållningssätt är något att eftersträva 
för att inte förarga personen och för att undvika svar som intervjupersonen tror sig vara 
önskvärda. Detta är därför något jag har eftersträvat i all kontakt med deltagarna i studien. 

5   RESULTAT  

Resultatet som presenteras i detta avsnitt är baserat på fem intervjuer. Fokus har legat på 
att hitta faktorer som påverkar förutsättningarna för att delta i det coachande 
sammanhanget, utifrån intervjupersonernas delade uppfattningar. Ingen information som 
kan härleda till person finns med i detta avsnitt och de fem intervjupersonerna benämns 
därför med fingerade namn. Vid bearbetning av data framkom sex teman som agerar 
påverkansfaktorer i det coachande sammanhanget. Resultaten från varje tema presenteras 
närmare under enskilda rubriker nedan. Under varje tema inkluderas citat från 
intervjupersonerna för att gestalta intervjupersonernas svar från intervjuerna, vilka ger liv till 
studien och ökar resultatets trovärdighet. I vissa citat inkluderas min ställda fråga, och i 
andra står citatet för sig själv. 

5.1   Tolkning  av  begreppet  coachning  
Resultaten visar att intervjupersonerna beskriver coachning på olika sätt. Några av dem, 

vilka har gått en utbildning i coachning, beskriver coachning som en specifik samtalsteknik 
där de genom att ställa öppna frågor till sin anställda vill få dem att tänka ut lösningar själva 
för att bli mer effektiva.  

Min fråga: Kan du ge något exempel på hur du coachar? 
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Anders: Det är att arbeta med öppna frågor. ”Hur ska vi göra här?”. ”Ja, hur 
vill du göra?”. (…) Det kan ju vara enkla saker som bara får folk att ta den här 
extra spinnen, för de sitter oftast på svaren själva när de kommer och ställer 
frågan.  

De andra, vilka inte har gått någon utbildning i coachning, beskriver coachning mer i 
linje med en klassisk tränarroll, där de vill hjälpa de anställda framåt genom att motivera, 
stötta, ge beröm, vägledning, delegera ansvar och sätta upp mål. Några av cheferna drar 
direkta paralleller till tränarcoachen.  

Coachning kommer från någon form av coach, alltså tränare. Tänker man på 
fotbollsplanen, eller något i den stilen, som hur gör du i den här situationen? 
Det är där du oftast brukar bli av med bollen. Du kanske inte ska ge dig in i 
den situationen först, men hamnar du i den så gör A istället för B. (Mikael) 

Det är en tydlig skillnad i definitionen mellan de som gått utbildning i coachning och de 
som inte gjort det. Men att definiera coachningen olika betyder dock inte att de arbetar med 
coachning på fullt olika sätt. Vissa metoder är lika, och vissa motsätter sig varandra. De 
cheferna som tänker på coachningen som en samtalsteknik fokuserar mycket på att ställa 
öppna frågor för att få de anställda att tänka ut lösningen själva. De andra cheferna som inte 
arbetar medvetet med de öppna frågorna beskriver ändå att de vill få de anställda att forma 
idéer och tankar själva. Dessa chefer inkluderar dock även mer i sin beskrivning som direkt 
motsätter sig de öppna frågorna, som exempelvis att anordna tävlingar för att skapa 
motivation hos de anställda, eller att ge tydliga exempel och råd.  

En av cheferna som definierar coachningen som en samtalsteknik beskriver det som att 
det handlar om att uppmuntra de anställda att våga prova, vilket är i likhet med de andra 
cheferna som inte ser det som en ren samtalsteknik, utan som jobbar mer med att exempelvis 
ge beröm som motivationsfaktor. De strävar alla efter att få personen att arbeta mer 
självgående. Även om cheferna beskriver hur de arbetar med coachning på olika sätt finns det 
delar som samtliga chefer delar uppfattning om, vilket är att de behöver lyssna på sina 
anställda och känna in vilka de är för att kunna bedriva ett coachande ledarskap för just den 
individen. De menar att mycket inte är generellt applicerbart utan att det gäller att gå på 
känsla. 

Flera chefer beskriver det som en fördel om mottagaren förstår vilket syfte chefen har 
med sitt coachande. Detta betonar de cheferna som arbetar med coachning som en 
samtalsteknik extra starkt. 

Jag tror att det skulle vara enklare om alla förstod vad coachande ledarskap 
var. Att man förstod att chefen inte kommer ner och talar om att ”så här ska 
det vara”. Om alla hade fått den insikten så tror jag coachande ledarskap 
skulle vara mycket enklare. (Johan) 

Framförallt så blev det mottaget på ett annat sätt när människor förstår varför 
jag har gjort som jag har gjort. De har ju tyckt att jag varit dum i huvudet och 
dryg som satan som aldrig kan ge ett rakt svar, utan alltid besvarar med en 
motfråga. (Anders) 

Johan beskriver vidare att det speciellt hade blivit lättare om alla såg på coachning 
likadant då han inte är någon expert på att coacha. Han menar att en expertcoach kanske inte 
möter samma utmaning i detta som en chef gör. De olika uppfattningarna kring den specifika 
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definitionen av coachning visar sig ge något skilda uppfattningar om vilka faktorer som kan 
försvåra det coachande ledarskapet, men de flesta svårigheter har cheferna ändå en relativt 
gemensam uppfattning om. Både skilda och eniga uppfattningar presenteras enhetligt i 
följande teman.  

5.2   Det  tar  tid  att  coacha  
Flera chefer har uppfattningen att ett coachande ledarskap tar tid. Detta är en 

uppfattning som återkommer vid ett flertal tillfällen under flera av intervjuerna. Det går 
också att tolka att tid är av stor vikt vid exempelvis beskrivningar som att chefen har många 
arbetsuppgifter att förhålla sig till, vilket flera av cheferna nämner. De cheferna som ser på 
coachning som en samtalsteknik menar att tidsbrist gör att de levererar svar istället för att 
arbeta med öppna frågor.  

Min fråga: Vad kan det bero på att man levererar det här svaret? 

Anders: Jag tror tidsbrist. Jag tror det viktigaste är, det är väl det jag behöver 
träna på mycket själv också, att är det så att jag har en för mig krävande 
arbetsuppgift och så kommer det in frågor från sidan, då får jag en ställtid och 
då tappar jag fokus och så måste jag fokusera på det här (…) då har jag 
förlorat en massa tid på min arbetsdag och jag blir inte lika effektiv. Tid skulle 
jag säga, och tapp i koncentration, är en utmaning.  

En annan chef menar att det krävs att man fattar snabba beslut när det finns en deadline, 
vilket gör att det inte finns tid att sitta ner och diskutera frågor som han menar är en 
förutsättande aktivitet för att coacha någon. Det är generellt mer effektivt att instruera då 
den coachande processen blir längre. Han beskriver att det ofta inte finns tid med långa 
diskussioner i hans bransch, där det handlar om att leverera. Att kunna fatta snabba beslut 
kräver också erfarenhet, vilket gör att den personen med mest erfarenhet tar besluten. 
Erfarenhet faller in i nästkommande tema under rubrik 5.3.  

Min fråga: Kan du beskriva hur du menar med att det tar tid? 

Mikael: Du måste sitta ner och prata. Om jag säger gör så här: ”gör det”, då 
går det fortare. Sen går jag och kollar om du har gjort det. Det kanske inte är 
lika trevligt, men det är mycket effektivare. (…) Har man leverans på fredag 
kan man inte sitta och fundera i tre dagar på hur vi ska göra utan vi måste 
börja jobba på stört. Då är det oftast så att den som är mest erfaren pekar med 
hela handen och säger att det här ska vi göra.  

En chef menar också att det tar tid att delegera ansvar, som är en uppfattad del av 
coachningen, då det blir många frågor från den anställde. Till följd av det beskriver han dock 
att det är av värde att ändå släppa ansvaret till den anställde om personen som ska utföra 
uppgiften med sannolikhet kommer att lyckas till 80%. Då kan det vara en vinst i slutändan.  

Det är många frågor. Då kommer de och frågar ”Hur ska vi göra?” och då 
frågar man ”Hur har du tänkt? Om jag är i Spanien nu, hur skulle du göra?”. 
(…) Men då kanske man har någon liten tvist till, det går ju alltid när man står 
på sidan, men då håller man tyst för det är ändå rätt så bra. Jag menar, om 
det är 80% av 100 maximalt, då kan man väl nöja sig med 80. Och hade jag 
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lagt till mitt så hade vi kanske hamnat på 85. Då är det ett större värde att 
nöja sig med 80. Det tjänar man på i längden. (Stefan) 

Stefan beskriver också att det finns undantag då detta inte fungerar, att det gäller att gå 
på känsla. Vilka uppgifter som går att delegera är beroende på vilken person som finns 
framför en och även hur denne har det privat. Det är också viktigt att hela tiden ta sig tid till 
att coacha från sidan och inte släppa helt och hållet. Han beskriver att om man släpper för 
tidigt kan det bli fel, vilket i sådana fall kostar tid i slutändan. Även Mikael beskriver att 
delegering kan ta tid. Han beskriver att det kräver att mottagaren är rutinerad och har en viss 
social kompetens och attityd, och att få någon dit som inte redan är där genom att prata är 
tidskrävande.  

5.3   Chefens  och  mottagarens  personlighet  och  erfarenhet  
Personlighet och erfarenhet hos både den coachande chefen och mottagaren för 

coachningen är något som återkommer i flera intervjuer. Flera av cheferna beskriver att de 
som coachande chef är, eller behöver vara, en person som vill hjälpa människor att utvecklas 
och ta sig framåt. De beskriver att de är coachande som person, eller behöver ändra vissa 
delar i sitt sätt att vara för att förenkla coachningen. Vad gäller chefens personlighet pekar 
flera av cheferna på att man behöver ha ett genuint människointresse. En coachande chef 
behöver ha färdigheter som att kunna lyssna och vara bra på att kommunicera, kunna känna 
in andra personer och hitta deras specifika egenskaper och motivationsfaktorer. Det blir 
enklare att coacha om dessa färdigheter faller in naturligt hos chefen som person.  

Johan beskriver hur han behöver bromsa sig själv från att inte tala om hur det ska vara. 
Han uttrycker även att ibland måste man tala om hur det ska vara, och att det är en svår 
avvägning att avgöra när det krävs instruerande eller coachande ledarskap 
(situationsanpassat ledarskap lyfts ytterligare under rubrik 5.5). Johan har ett flertal chefer 
under sig som han coachar, vilka i sin tur coachar sin personal. Han berättar hur en av hans 
chefer som han är chef över har svårt med kommunikation, och att han märker att det gör det 
svårt för honom att coacha personalen under honom. Även Anders beskriver hur det är 
utmanande att göra något som inte känns naturligt till hans personlighet.  

För mig är det en stor utmaning att arbeta med coachning i form utav att jag 
inte ska låta hela tiden. Att arbeta med tystnad som största vapen, eller vad 
man ska säga, tillgång. Den är jättesvår, framförallt för mig. Jag blir nervös 
utav tystnad. Där behöver jag coacha mig själv i det. (Anders) 

Anders uttrycker att det är en utmaning att arbeta med tystnad då han blir nervös av den, 
och att det faller honom mer naturligt att själv vara den som pratar hela tiden. Det gör att 
han behöver coacha sig själv i att vara tyst för att underlätta coachningen för honom själv. 
Han beskriver vidare att det är svårt att arbeta med öppna frågor när han själv har en tanke 
och idé. Även Stefan och Johan beskriver hur det kan vara utmanande att vara tyst med sin 
åsikt när en anställd kommer med ett förslag.  

Erik tycker det är kul med relationer och att träffa människor. Han berättar att man 
måste ha ett människointresse för att coacha och en vilja att få andra människor att växa 
genom att ge stöttning och support. Han beskriver hur den coachande chefen behöver kunna 
ha en nära relation till sina anställda.  
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Jag tror att en del personer har ett större behov av att ha ett avstånd till sina 
anställda. Jag har inget problem med att vara de anställda nära. Men det är så 
beroende på person. Det är lite som ett idrottslag, ska du vara en bra coach 
där så måste du vara en i laget också, men samtidigt kunna vara den som 
sätter ner foten och pekar ut riktningen och säger att nu går vi häråt. Men för 
min del är det naturligt för jag är en sådan person. Jag tror att i en sådan här 
verksamhet är det ganska viktigt att vara det också för att det är väldigt många 
smarta människor, och är man en person som kanske pekar ut riktningen 
men inte är nära liksom, då blir man inte tagen riktigt lika mycket på allvar. 
(Erik) 

Här beskriver Erik att chefen behöver ha flera färdigheter. Att kunna vara både en i laget 
och kunna sätta ner foten när det behövs. Kontrollerande och öppen, växelvis. Han kopplar 
här färdigheterna som krävs till att det är enklare om chefen är sådan som person.  

Flera chefer säger att de också måste tycka själva coachningen är rolig för att coacha, och 
att de coachar för att de själva vill det. Det kan kopplas till att coachningen är enklare att 
utföra om man som chef tycker att det är kul. Att tycka det är kul och att se effekterna av 
coachningen ger flera av cheferna motivation till att fortsätta coacha (effekter beskrivs 
närmare under rubrik 5.6). 

Jag coachar inte i onödan. Det gör jag inte. Det är för min egen del också, jag 
måste hålla motivationen uppe och känna att det är roligt. Jag lägger inte 
energi på… jag lyfter inte någon som inte vill bli lyft. (Anders) 

Här berättar Anders också att han inte vill lyfta någon som inte vill bli lyft, vilket gör att 
hans coachande ledarskap är förutsatt att mottagaren vill bli lyft. Erik nämner i det 
föregående citatet att det förväntas att han ska coacha i sin bransch då det är många smarta 
människor där. Han berättar vidare att han tycker det är kul att jobba på ett ställe där 
människor är anpassningsbara och flexibla. Detta berättar också att det inte bara är chefen 
som skapar förutsättningar för coachningen genom sin personlighet och sina färdigheter, 
utan även mottagaren. 

En stor del av informationen intervjupersonerna ger som är kopplat till det coachande 
sammanhanget handlar om mottagarens personlighet och inställning. Flera chefer menar att 
det blir svårare att coacha någon som har taskig attityd, inte vill eller kan lyssna eller ta 
ansvar, eller inte vill utvecklas. De beskriver att det är enklare att coacha om personen är 
självgående, anpassningsbar, öppen för förändring och har en vilja att utvecklas.  

Mikael: Sen måste man vara mottaglig för det sättet att leda. Det är inte alla. 
Även om de har en hög teknisk kompetens så är det inte säkert att folk är 
mottagliga för det. 

Min fråga: Hur kan det visa sig om de är mottagliga eller inte? 

Mikael: Vissa vill bli ledda med ”hela handen”-stilen. 

Min fråga: Hur märker du det? 

Mikael: Ja, hur märker man att folk är ovilliga? Det märks på dem. (…) Vissa 
vill inte lyssna på andra. Vissa har inte förmågan att lyssna på andra heller. 
Utan den personen måste också vara mottaglig för andra personers 
erfarenheter som sprids muntligen.  
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Vidare beskriver Mikael även vid ett annat tillfälle att personen behöver vara öppen för 
förändring och inte vara låst vid att det ska göras på deras sätt. Han förklarar att det också 
kräver att personen har en hög kompetens inom området och att det därmed inte kan vara en 
nyanställd person. Han berättar att de flesta anställda inte heller kommer till den nivån. 
Flera andra chefer beskriver liknande uppfattningar. Dessa chefer berättar också hur de 
uppfattar det svårare att coacha ny personal. De berättar om olika stadium eller nivåer en 
anställd kan nå, där de på olika sätt beskriver det sista stadiet eller nivån som den bästa 
öppningen för coachning. Det är där personen kan utmanas. Samtidigt som den anställde 
behöver nå ett visst stadie eller en viss nivå behöver chefen ha högre kompetens än den 
anställde. Har den anställde mer kunskap än chefen finns det en risk att den anställde inte 
kommer till chefen med sina frågor.  

Min fråga: Tror du att det går att coacha alla människor? 

Anders: Nej det tror jag inte, alla är inte mottagliga för coachning. Jag kan ha 
upplevt det, att jag blir coachad i något där jag vet att jag sitter på en större 
kunskap än vad personen i fråga har i vissa frågor. Där är coachning inte rätt 
för mig. Där blir inte jag mottaglig.  

Även chefens erfarenhet av att utöva det coachande ledarskapet kan påverka 
förutsättningarna för att coacha de anställda. Några av cheferna berättar att de har en lång 
erfarenhet av att ha rollen som chef, och att det coachande ledarskapet är något de har 
utvecklat senare i sin karriär.  

5.4   Relationen  mellan  chef  och  mottagare  
Resultaten under rubrik 5.3 visar att chefen behöver vara bra på att kommunicera och 

känna in människor genom att hitta deras specifika egenskaper och motivationsfaktorer. 
Bakgrunden till varför dessa färdigheter är av vikt verkar ligga i relationen mellan chefen och 
mottagaren. Anders berättar att det är näst intill omöjligt att coacha någon som han inte vet 
vem det är och Johan berättar att första steget i coachningen är att skapa tillit och få de 
anställda att känna sig delaktiga. Tillit menar han gör att de vågar ställa frågor. Anders 
menar att det redan finns en vilja att prova något när man kommer med en fråga, och att 
många inte vågar prova då de är rädda för att ta konsekvenserna av ett misslyckande. 

Vågar vi inte testa kan vi aldrig bli bättre än vad vi redan är. Så någonstans 
handlar det ju om att utmana, och våga utmana och förstå att det är helt okej 
att misslyckas. (Anders) 

Han berättar vidare att det krävs mod för att våga prova, och att han som ledare behöver 
få sin personal att tro på sina egna förmågor och våga testa sina egna idéer. Men för att nå 
fram till personalen kan man som chef behöva ta omvägar, exempelvis genom att prata med 
dem om privata frågor. Det är först när man nått fram till personen som man kan lägga in 
något jobbrelaterat, och vägen dit är ibland genom att lyssna hur det står till privat. Här 
kommer han tillbaka till vikten av att kunna lyssna och känna in, då han beskriver att vetskap 
om personen och hur denne har det privat kan vara viktigt för att kunna känna vad man kan 
lägga in. Även Stefan beskriver hur han ger personalen enskild tid för att prata om väder och 
vind. Han menar att alla behöver bli sedda, och att det även handlar om att ge och ta i 
relationen till dem. Johan berättar också att det är viktigt att se personalen. Att han behöver 
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vara närvarande och ta sig tid för att se vad de gör om dagarna. Han menar också att 
coachning blir lättare om mottagaren känner sig bekväm i miljön. 

Min fråga: Hur bygger du tillit? 

Johan: Det handlar om att vara närvarande. Mycket. Så att det inte är någon 
figur som bara springer runt på möten och inte hejar och inte är närvarande. 
Men ibland så är det svårt alltså. Jag har ett jobb där jag springer på möten, 
det är min vardag. Sitta så här i ett mötesrum, det är min vardag, men inte 
mottagarnas. Här blir jag givetvis bekväm, som kan hämma montörerna. Åker 
man ut i deras vardag, då känner de sig bekväma på ett annat sätt. Så det 
gäller att man deltar i deras vardag också.  

Erik berättar att han har sina anställda på distans och att kontakt mellan dem främst 
sker via telefon eller bokade möten. Det menar han är hans största utmaning i coachningen, 
att inte ha de anställda nära. Han poängterar även att det informella är mer viktigt än de 
formella mötena, med anledning att det är viktigt att fånga upp det som händer i vardagen. 
Även Johan beskriver den informella coachningen som en målsättning, just för att det är där 
man bygger tillit. Han kan dock märka att hans chefsroll påverkar relationen till de anställda. 
Han säger: ”Jag är chefernas chef, en del blir försiktiga. Så är det.”. Det kan märkas i hur de 
uttrycker sig menar han, där han ibland märker en osäkerhet.  

Stefan berättar att hans uppfattning är att personkemin spelar en roll i relationen. Han 
beskriver hur det tar mycket energi att ta tid för en person där personkemin är värdelös, men 
att man då behöver stålsätta sig och nästan ge den personen mer tid, för att det behövs. Hans 
uppfattning är att det är lättare att ta tid för dem man gillar mer, då det inte kräver lika 
mycket energi.  

5.5   Situationsanpassat  ledarskap  
Alla chefer berättar hur de behöver växla mellan olika former av ledarskap, beroende på 

situationen. Vilket ledarskap som passar i vilken situation kan vara en svår avvägning, menar 
flera av dem.  

Det finns jättemånga modeller som man kan applicera in i coachningen, men 
det handlar ju om att hela tiden vara medveten om vart personen i fråga är 
någonstans. Det kan jag också tycka är klurigt, för är man i en grupp där alla 
levererar på en ganska jämn nivå så är det svårt att identifiera de här små 
nyanserna som gör, ska jag eller ska jag inte. Är det instruktion, motivation 
eller är det coachning som är det rätta angreppssättet. (Anders) 

Anders berättar vidare att man behöver växla i olika moment hela dagarna. Han berättar 
att ett öppet förhållningssätt som att coacha med öppna frågor motsätter sig rent 
beslutsfattande, men att dessa går att kombinera i en växelverkan. Det handlar om att känna 
in personen och situationen.  

Faktorer de beskriver som påverkande i valet av ledarskap beror på vilken person man 
har framför sig, men också vilken uppgift personen ska utföra. När det är en nyanställd 
person är flera av cheferna överens om att det krävs ett mer instruerande ledarskap. Detta 
menar Anders kan bero på att de har för lite kompetens och därmed behöver instruktioner. 
Mikael beskriver också hur mottagaren behöver ha en viss kompetens, och även att målet 
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med coachningen varierar beroende på vilken person och situation man har. Han berättar om 
en situation där kulturella skillnader spelar en stor roll i hur han coachar, då de båda behöver 
förstå varandra. Stefan beskriver också hur han anpassar frågorna beroende på vem han har 
framför sig. Ett coachande ledarskap behöver därmed inte bara kombineras med andra 
former av ledarstilar, utan det coachande ledarskapet i sig behöver också vara anpassat efter 
situation och person. ”Det ställer krav på en själv, hur är jag som person. Det är upp till mig 
att anpassa mig.”, säger Stefan. Vidare säger han ”Det är så sjukt mycket variabler, man 
måste gå mycket på känsla.”.  

Johan berättar också att han ser en skillnad i förväntningar att coacha personal med 
olika arbetsroller.  

Min fråga: Ser du någon skillnad på personerna som du coachar? 

Johan: Ja, det tycker jag faktiskt. Teamledare, projektledare, ett gemensamt 
ord är arbetsledare kan man säga, har större ansvar. Eller jag förväntar mig 
att de kan vara med på att jag coachar istället för att tala om vad de ska göra. 
Det är lite det här med situationsanpassat ledarskap. Ibland får jag en 
uppfattning, det kan vara fel men, ibland får jag en uppfattning att 
montörerna har lite svårare att jag som chef kommer och ställer knepiga 
frågor som de ska svara på istället för att jag talar om att ”det här ska du 
göra”.  

Han uttrycker avvägningen mellan att ställa de öppna frågorna och att tala om hur det 
ska vara som svår, och att han själv ibland förväntar sig tydlighet från sin chef. I vissa lägen 
vill han själv inte ha frågor tillbaka. 

5.6   Uppfattade  effekter  och  dess  påverkan  
Flera chefer lade stor vikt vid effekterna av deras coachning. De menar att coachning 

behöver vara roligt att utföra och att effekterna av coachningen kan ge dem motivation att 
fortsätta. Stefan berättar hur det ger honom en kick av att hjälpa människor och att det gör 
honom glad att se dem lyckas. Han tror att coachningen ger färre sjukskrivningsdagar och att 
det också får medarbetarna att må bra. Han uttrycker: ”Mår man bra, så går det bra”, och 
detta syftar till både honom själv och personalen. Han tror även att gruppen blir lugnare och 
stabilare om chefen visar öppet att alla blir sedda. Mikael menar att coachning, som en form 
av diskuterande ledarskap, gör att besluten blir starkare då de fattas tillsammans genom 
dialog, vilket kan ha fördelar om besluten blir ifrågasatta av andra, och Anders menar att 
coachning ger de anställda mod att våga prova vilket till slut gör gruppen mer självgående. 
Anders berättar också att effekten blir bra resultat, men att resultaten inte kommer på en 
gång. Han drivs av att få bekräftelse på att det han gör fungerar, men en utmaning blir att 
vänta på bekräftelsen. 

Min fråga: Hur kändes det i början, när du började att coacha? Minns du? 

Anders: Jättefrustrerande. Jag är ganska rastlös, jag vill ju se effekt på en 
gång. Så fungerar jag. Att ha tålamod och ork att driva något till dess att det 
faktiskt tar fart, för det är ingenting som händer över en natt.  

Han berättar om ett exempel där han kom ny som chef till en arbetsgrupp.  
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Att komma dit med den här gruppen människor där många har jobbat i tjugo, 
tjugofem år, var skittuff. Jag gick till min chef och sa att ”jag kommer inte 
lyckas med det här. Jag kommer inte lyckas.”. Jag mådde dåligt för jag kände 
att det här hjälper inte. Mycket handlar om att jag vill se resultat snabbt och 
jag tycker, hur svårt ska det vara. (…) Men tillslut kom lyftet (…). Då gick vi 
från en lågpresterande butik till att vara nästan bäst i Sverige. Då kom 
belöningen för mig. (Anders) 

Under rubrik 5.2 visar resultaten att cheferna anser att tid är en stor utmaning i 
coachningen. De beskriver bland annat hur tidsbrist får dem att leverera svar istället för att 
arbeta med öppna frågor och hur tidsbrist gör att de inte har möjlighet att sätta sig ner för att 
diskutera. Flera av cheferna menar dock att de anställda blir mer självgående av ett 
coachande ledarskap och Johan uttrycker: 

Jag kan se det som att jag tror att vi får ett mycket större engagemang. Tar 
folk eget ansvar blir vi effektivare i slutändan. Även om min egen tid inte blir 
effektivare så blir hela organisationen mycket effektivare med engagerade 
medarbetare som gör rätt saker och vet vad de ska göra, tar ett eget ansvar. 
Det tror jag definitivt, att man vinner på det i organisationen. 

Effekterna av det coachande ledarskapet verkar vara en stor anledning till varför dessa 
chefer väljer ett coachande ledarskap.  

6   ANALYS  

De presenterade resultaten (se kap 5) analyseras i detta kapitel med hjälp av Säljö’s 
(2014) beskrivning av det sociokulturella perspektivets syn på resonemanget som en cirkulär 
process, kollektiva förväntningar samt gemensamma spelregler. Dessa begrepp fungerar 
som hjälpmedel för att hitta faktorer som påverkar, och hur de påverkar, förutsättningarna 
för att coacha som chef.  

6.1   Deltagarnas  påverkan  på  varandra  –  en  cirkulär  process  
Resultaten visar hur cheferna blir hjälpta av att ha en egen vilja och ett driv till att coacha 

personalen. De vill se vilka effekter deras coachning ger och känna att den personen de 
försöker coacha är öppen för förändring och har en vilja att utvecklas. Utan att se effekter av 
sitt coachande försvinner motivationen. Känslan av motstånd från mottagaren gör det 
svårare att coacha och det kan uppfattas som att tiden inte är värd att spendera om 
mottagaren inte uppfattas som mottaglig. Cheferna känner hela tiden av situationen, om det 
finns värde i den på ett eller annat sätt. Värdet kan vara förbättrade resultat i organisationen, 
men också genom glädjen över att se andra personer utvecklas. Flera chefer beskrev att deras 
egen personlighet, då inkluderat ett genuint intresse för människor och relationer, spelade en 
stor roll i varför de valt att coacha i sin roll. 

Chefernas personlighet, och färdigheter, var också faktorer som påverkade hur 
coachningen uppfattades. Samtliga chefer ansåg att de behövde kunna lyssna på sina 
anställda, och att kommunikation spelade en viktig roll. Men det var inte bara chefernas 
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personlighet och färdigheter som spelade roll, utan även hur de uppfattar mottagarens. Om 
mottagaren uppfattas som villig och tar emot coachningen på ett positivt (förväntat) sätt ger 
det med förhoppning de effekter chefen önskar, vilket skapar motivation att fortsätta coacha. 
Om chefen uppfattar mottagaren mottaglig eller inte avgörs hela tiden på vilket gensvar 
mottagaren ger. Cheferna läser hela tiden av vilka signaler mottagaren skickar ut, och dessa 
signaler påverkas av en mängd faktorer som spelar olika roller i kontexten för coachning som 
helhet. Motstånd från mottagaren kan visa sig genom att de har ”taskig attityd”, inte vill 
lyssna eller ta ansvar, eller att de inte vill utvecklas. Detta i sin tur påverkar hur chefen 
känner inför den coachande situationen, vilket i sin tur påverkar erfarenheten chefen tar med 
sig och därmed hur denne agerar i framtida coachande möten med denna person, eller andra 
personer med för den delen. En chef som coachar men hela tiden möts av motstånd kan 
tänkas tappa motivationen för att coacha då denne inte ser några positiva effekter av sitt 
agerande. Effekterna av coachning kan enligt resultaten dröja, vilket kräver tålamod från 
chefen att fortsätta även om det inte känns som att effekterna kommer direkt. Samma sak 
gäller för mottagaren, som uppfattar chefen och det coachande sammanhanget på ett sätt, 
vilket sedan påverkar dennes erfarenheter. Resultaten visar att mottagarna för coachning 
som samtalsteknik inte är lika mottagliga för coachning innan de förstår varför cheferna 
ställer en mängd frågor istället för att leverera svar på de frågor de har. Om effekterna dröjer 
kan det skapa en ovilja från mottagaren att svara på frågor, och mottagaren kan uppfattas 
som oemottaglig. Mötet mellan chefen och mottagaren fungerar då som en cirkulär process, 
där chefens uppfattning av mottagaren påverkar dennes agerande, vilket i sin tur påverkar 
mottagaren, och tvärt om. 

Cheferna redovisar hur deras personlighet och färdigheter spelar en roll i det coachande 
sammanhanget. Deras intresse för människor och relationer är en del av vad som får dem att 
coacha. Att kunna bygga relationer är en av byggstenarna för coachning, då tillit är en 
förutsättning för att coachningen ska fungera. Vem chefen är, eller kanske hur denne 
framstår att vara, påverkar hur mottagaren resonerar kring coachning. Intervjupersonerna 
beskriver hur en coachande chef behöver kunna känna in andra personer, kunna lyssna och 
kommunicera. Utifrån resultaten, förutom möjligen det genuina människointresset som bör 
finnas inom individen, går åtminstone vissa av dessa färdigheter att förvärva genom träning, 
men det tar tid att förvärva kunskaper som dessa. Speciellt om intresset inte finns. Värdet av 
att kunna kommunicera och skapa relationer för att coacha verkar i chefernas uppfattning 
stort. Detta kan kanske bero på att mottagaren just ska känna tillit och våga prova egna idéer 
eller komma med frågor. Återigen poängteras värdet i hur mottagaren uppfattar relationen, 
för att denne ska kunna återspegla detta genom att våga testa eller öppna sig för sin chef. Här 
spelar relationen mellan chefen och mottagaren en stor roll. Chefen har en högre position än 
mottagaren, och har mandat att bestämma i många frågor. En genuin relation byggd på tillit 
verkar vara det som kan underlätta den hierarkiska ordningen, som faktiskt existerar i det 
coachande sammanhanget. Chefer som lyckas med dessa nära relationer kan tänkas minska 
en annars tänkbar svårighet för att coacha som chef, då chefer som misslyckas med att bygga 
tillit inte får anställda som vågar fråga eller vågar testa egna idéer. 

6.2   Kollektiva  förväntningar  
Till det coachande sammanhanget finns det kollektiva förväntningar som både chefen 

och mottagaren förväntas förhålla sig till, i en strävan att försöka nå det optimala coachande 
sammanhanget. Uppfattningen är att en person som är lättare att coacha är självgående, 
öppen för förändring och har en vilja att utvecklas. En chef berättar att han vill att 
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mottagaren inte ska vara låst till att göra på dennes sätt. Detta innebär att personen som blir 
coachad behöver vara öppen för att förändras, efter någon annans önskemål. Det finns 
därmed förväntningar på hur mottagaren ska agera, för att falla inom ramen som mottaglig 
för coachning. Då människor är olika individer med olika personligheter, uppsättningar 
färdigheter och önskemål sätter dessa olikheter förutsättningar för det coachande 
sammanhanget.  

6.2.1   Att  känna  av  situationen  

Cheferna beskriver hur de anser att en coachande chef ska vara, och beskriver därmed 
också vilka förutsättningar de har på sig själva, då de anser sig själva ha ett coachande 
ledarskap. Dessa förväntningar är kollektivt konstruerade. För rollen som coach krävs en viss 
uppsättning färdigheter och cheferna förväntas handla efter en viss uppsättning regler. 
Cheferna förväntas kunna känna in människan och situationen, för att avgöra vilket agerande 
som passar bäst. Flera chefer beskriver hur det är en svår avvägning att avgöra vilket 
ledarskap som krävs i vilken situation. Chefen förväntas då ha ett flertal uppsättningar 
ledarskapsbeteenden, och kunna avgöra vilket ledarskap som passar till vilken person och i 
vilken situation. Chefsrollen kräver då inte bara en viss kompetens eller en viss uppsättning 
färdigheter som gör att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, utan även en känsla för 
vilket typ av ledarskap som passar när. Vad som passar sig när har människor gemensamt 
skapat genom att med olika beteenden svara på om avvägningen var ”rätt eller fel”.  

Om mottagaren inte agerar som önskat i den coachande situationen är det också upp till 
chefen att förändra mottagaren för att denne ska agera som förväntat, eller släppa 
förväntningen denne har på sig själv att coacha i det läget. Om mottagaren till exempel inte 
vågar prova sina egna idéer kan chefen ta till olika metoder för att lära personen att våga. 
Eller, om cheferna inte agerar som önskat för den coachande ledarrollen kan denne försöka 
lära sig olika färdigheter för att kunna agera som förväntat. Båda deltagarna spelar därför en 
roll som coach och mottagare, och för att utöva denna sociala aktivitet behöver båda 
deltagare uppfylla förväntningarna för de olika rollerna, och gör de inte det behöver de 
förändra sig. Annars går det inte att bedriva ett coachande ledarskap. 

6.2.2   Förväntningar  från  arbetsgivaren    

Då ett coachande ledarskap är något de chefer som deltagit i studien själva har valt att 
anamma, är det inte säkert att verksamheten är anpassad för den tid denna typ av ledarskap 
kräver att utföra. I jämförelse med andra moment som arbetsgivaren kräver att chefen ska 
utföra, som exempelvis lönesättning och arbetsfördelning, är coachning i dessa fall inte ett 
krav, utan möjligen ett önskemål. Åtminstone finns inte ett direkt uttalat krav. Arbetsgivaren 
ger chefen tid till att utföra en mängd kontrollerande moment, men det verkar inte givet att 
arbetsgivaren ger extra tid avsatt till andra moment som coachning av personalen. En 
anledning till detta kan vara att coachning inte har några specifika ramar, och därmed går det 
inte att beräkna hur mycket tid coachning tar. Resultaten visar att coachningen är påverkad 
av ett flertal förutsättningar, som till exempel personlighet och erfarenhet hos både chefen 
och mottagaren, vilken uppgift det handlar om, med mera. Om mottagaren inte är mottaglig 
för coachning kommer coachningen att ta mer tid, om den inte uteblir helt. Då kan det tänkas 
att det spelar en stor roll i om arbetsgivaren ger chefen tid till detta eller inte. En chef med för 
mycket (mätbara) krav på sitt bord kan då tänkas släppa coachningen, då det är för 
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tidskrävande, och inte finns som ett uttalat krav från arbetsgivaren. De krav som är mätbara 
blir då prioriterade.  

Då cheferna förväntas leda organisationen och personalen till utveckling och framgång 
kan dock kravet att coacha vara underförstått. Arbetsgivaren förväntar sig en viss prestation 
av cheferna, men hur cheferna når dit när det gäller personalens utveckling tas möjligen inte 
under beaktande. Coachning är en metod som cheferna själva valt att anamma, för att 
utveckla verksamheten och personalen. Om arbetsgivaren uttryckte sina förväntningar på ett 
coachande ledarskap, och förstod vad det innebar, skulle förutsättningarna för att coacha 
möjligen förändras.  

6.3   Gemensamma  spelregler  
Som i alla sociala aktiviteter förväntas människor spela efter samma kollektivt bestämda 

regler. I mataffären förväntas du stå i kö till att få betala dina varor, och i trafiken förväntas 
du köra när trafikljuset lyser grönt och stå stilla när det lyser rött. I situationen för coachning 
är det svårt att definiera coachningen på endast ett sätt, vilket gör det svårt att beskriva vilka 
regler som gäller för att delta i just det sammanhanget. Ordet coachning betyder olika saker 
för de intervjuade deltagarna. För några chefer är coachning en renodlad samtalsteknik där 
det går att följa ett visst arbetssätt för att falla inom ramen för att coacha. För några chefer är 
coachning mer lik tränarrollen, där man förväntas motivera, stötta, ge beröm, vägledning, 
delegera ansvar och sätta upp mål. Gemensamt för dessa olika synsätt är att båda vill 
utveckla de anställda och ta dem och organisationen framåt med hjälp av coachning som 
metod. Båda synsätt syftar också till att hjälpa den enskilde individen framåt genom att ge 
dem verktyg i form av motivation och egen drivkraft, men på lite olika sätt. Coachning efter 
en samtalsteknik skapar snävare regler än coachningen som tränarroll då det är just en 
renodlad teknik där det finns regler att följa. Coachning som tränarroll är mer egendefinierad 
och därmed är reglerna lösare. Den specifika tekniken är mer riktad till att hjälpa mottagaren 
att skapa sina egna lösningar, och har därmed ett mer specifikt syfte, att få mottagarna att bli 
än mer självgående genom att lära sig tänka ut lösningarna själva. 

Om avsikten är att skapa kollektivt accepterade regler för coachning i arbetslivet som 
social aktivitet är detta ett bevis på misslyckande. De olika sätt att definiera coachningen 
visar sig skapa en viss förvirring då flera chefer redovisar att mottagaren inte alltid förstår 
vad som förväntas av dem. Flera av dem beskriver att det skulle vara enklare att coacha om 
alla förstod vad coachning var, och att mottagandet då kunde se annorlunda ut. De chefer 
som coachar efter en samtalsteknik menar att mottagarna nu kan verka oförstående för att få 
en mängd öppna frågor istället för att få ett rakt svar, och att detta kan förändras. De chefer 
som coachar efter en mer traditionell tränarroll upplever inte riktigt samma problematik som 
de chefer som coachar efter en samtalsteknik. Det kan bero på att samtalstekniken är 
snävare, och förutsätter mer strikta regler att förhålla sig till. Mottagarna förväntas tänka ut 
svaren själva i en större utsträckning än den som coachar likt tränarrollen. De chefer som 
coachar efter samtalsteknik har gått utbildning i coachning, varpå de fått lära sig vilka 
spelregler de har att förhålla sig till i ett coachande ledarskap. De som inte har gått utbildning 
har fått skapa sina egna regler, efter hur de själva uppfattar ett coachande ledarskap. Denna 
uppfattning har de fått från tidigare erfarenheter, vad de hört eller läst. Därmed är diskursen 
coachning och litteratur i ämnet den retoriska resursen som är en del av skapandet av 
coachning som social aktivitet.  
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7   DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskning 
presenterad i kapitel 2, följt av en diskussion kring resultatens koppling till studiens syfte. 
Sedan diskuteras metodvalet, och kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

7.1   Resultatdiskussion  

Svårigheter och utmaningar i att coacha som chef visade sig utifrån resultaten vara 
kontextberoende. Flera av de intervjuade cheferna visade sig dock lyfta liknande 
meningsbärande faktorer som påverkar coachningens förutsättningar, vilka gick att tolka 
som avgörande för hur svårt och utmanande coachning i chefsrollen kan vara.  

Resultaten visar att: 
•   Begreppet coachning betyder olika för olika människor. 
•   Det tar tid att coacha. 
•   Både chefens och mottagarens erfarenhet och personlighet spelar in. 
•   Relationen mellan deltagarna påverkar situationen. 
•   Olika situationer kräver olika typer av ledarskap. 
•   Positiva effekter av coachning skapar motivation hos deltagarna. 

7.1.1   Resultaten  kopplade  till  tidigare  forskning  

Cheferna som deltog i studien visade sig definiera coachning på olika sätt. Några chefer 
beskrev coachning i likhet med Nationalencyklopedins (Coachning, 2018) beskrivning och 
några beskrev coachning som en blandning mellan vad D’Abate et al. (2003) beskriver som 
coachning och mentorskap, där de menar att de i sin coachning även ger stöd och förespråkar 
i form av vägledning och rådgivning. Precis som D’Abate et al. (2003) skriver i 
litteraturstudien så används samma begrepp av olika människor med olika betydelse. Både 
D’Abate et al. (2003) och Beattie et al. (2014) menar att svårigheter kring begreppet kan få 
negativa konsekvenser och skapa oklarheter i processen. I resultaten går det att se att flera 
chefer uppfattar att det är lättare att coacha om personalen vet varför de coachar och hur 
processen går till. Om personalen till exempel vet varför chefer ställer frågor istället för att 
leverera svar, och själva kan förstå vilka effekter det ger, uppfattas de ta emot coachningen på 
ett mer fördelaktigt sätt. Det kan därför tänkas fördelaktigt att chefer informerar personalen 
om sitt arbetssätt och vilka effekter deras angreppssätt kan tänkas ge.  

Det är bara en av cheferna som beskriver den hierarkiska ordningen, som Beattie et al. 
(2014) menar att det handlar om då chefer coachar underordnade, som meningsbärande i det 
coachande sammanhanget. Övriga chefer beskriver inte just den hierarkiska relationen 
uttryckligen som problematisk, men redovisar ändå relationen som en stark grundläggande 
faktor. Även om de inte uttryckligen beskriver den hierarkiska relationen som problematisk 
beskriver flera chefer att det kan vara utmanande att växla mellan att vara kontrollerande och 
släppa kontrollen. De beskriver även hur relationen behöver byggas på tillit, vilket de anser 
kräver närhet och engagemang från chefens sida. Detta kan i sin tur krocka med exempelvis 
tidsplaneringen och därmed deras roll som chef. Att skapa tillit kräver också ett intresse från 
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chefens sida att vilja och kunna bygga relation till sin personal. Resultaten visar att en 
coachande chef behöver ta sig tid till personalen, lyssna på dem och finnas tillgänglig i både 
formella och informella möten. Både McCarthy och Milner (2013) och Ladyshewsky (2010) 
beskriver att det är just detta utbildningar i coachning bör innehålla. Att chefer bör få basal 
träning i coachning specificerad för chefers förutsättningar, där det bland annat handlar om 
att bygga relation, lära sig att lyssna och ställa frågor. McCarthy och Milner (2013) beskriver 
hur utbildningen bör hjälpa chefer att utveckla förståelsen för de dubbla arbetsroller chefs- 
och coachrollen medför. Svårigheter och utmaningar som presenteras i detta kapitel kan vara 
ett hjälpmedel för att utveckla en förståelse för just vad som kan vara svårt eller utmanande i 
att coacha som chef.  

Ladyshewsky (2010) visar i resultaten i sin fallstudie att chefer behöver släppa kontrollen 
och fokusera på individens lärande, för att bygga förtroende och engagemang hos personalen. 
Resultaten i denna studie berättar att det kan vara en stor utmaning att släppa kontrollen, 
när chefen som coachar är kontrollerande som person eller har för vana att vara 
kontrollerande. Att släppa kontrollen kan vara svårt då det innebär att chefen, som står som 
främst ansvarig för resultaten får ta den största konsekvensen vid misslyckanden. Resultaten 
i denna studie visar även att många anställda inte vågar prova då de är rädda för att ta 
konsekvenserna av ett misslyckande, och att det är chefens uppgift att få personalen att våga 
prova. Det blir då en utmaning för både chefen att släppa kontrollen, och för mottagaren att 
våga ta över den. Att skapa ett sådant klimat kräver en god relation, vilket tar tid att arbeta 
upp. 

Utöver att kunna släppa kontrollen och våga låta personalen prova visar resultaten i 
denna studie att flera chefer ansåg sig ha ett intresse för relationer och att hjälpa människor 
att utvecklas. De behöver kunna kommunicera och lyssna för att skapa relationer grundade 
på tillit, och hitta motivationsfaktorer hos individen för att motivera denne och få denne att 
växa. Gilley et al. (2010) beskriver just detta i en kvantitativ studie, som precis likt resultaten 
i denna studie visar att chefen behöver ha interpersonella färdigheter, som förmågan att 
motivera andra, hjälpa andra att växa och ha kommunikationsfärdigheter. Om en chef inte 
har dessa färdigheter kan coachningen uppfattas som svår eller utmanande att utföra. De 
behöver förvärva färdigheter i detta, vilket tar tid och kräver att chefen är öppen för att 
förändras. En åtgärd för detta kan vara som McCarthy och Milner (2013) och Ladyshewsky 
(2010) redovisar, att detta ska ingå i coachningutbildningarna. För de chefer som har en 
personlighet där detta faller sig naturligt kommer utmaningen inte vara lika stor. För de 
chefer som deltog i denna studie föll det sig naturligt att coacha då de coachar för att de 
tycker det är roligt och givande för dem personligen. Antingen för att coachning ger dem 
känslan av att hjälpa andra eller för att de såg de positiva effekter coachningen gav.  

Cheferna i denna studie lade stor vikt vid effekterna av deras coachning, att det behöver 
vara roligt och att förbättrade resultat ger dem bekräftelse på att det de gör fungerar, vilket 
ger dem motivation till att fortsätta att coacha. Kim et al. (2013) visar i en kvantitativ studie 
positiva effekter på coachning, medan Moen (2012) i en experimentstudie inte visade på 
några effekter alls. Det framgår inte i Kims (2013) studie hur länge personalen har blivit 
coachad, medan personalen i Moens (2012) studie blivit coachade under ett år, där cheferna 
parallellt gick en coachningutbildning. Resultaten i denna studie visar att cheferna menar på 
att effekterna dröjer, och att chefer som coachar behöver ha tålamod till att vänta på 
effekterna. Visar sig inte effekterna på en gång blir det en utmaning att vänta på dem, och 
ovetskapen om de kommer vara positiva eller inte blir en utmaning. Forskning visar 
tvetydiga resultat, och om cheferna inte direkt ser effekten eller kan luta sig på bevisade 
positiva effekter, utan enbart kan hoppas på ett positivt resultat, kan motivationen tänkas 
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avta. Enligt resultaten i denna studie behöver cheferna ha motivation till att coacha, vilket 
skapar ett dilemma. Resultaten visar även att chefer behöver ha en viss uppsättning 
färdigheter för att kunna coacha, som till exempel god kommunikationsförmåga och 
förmågan att bygga relationer, vilka de behöver lära sig om de inte har dessa naturligt. Det 
kan då, precis som Moen (2012) diskuterar, vara så att chefer inte hinner bygga upp dessa 
färdigheter innan de ser resultat, vilket gör att coachningen blir en för stor utmaning och 
uteblir. Chefer i denna studie har alla en egen vilja att coacha, och menar att den egna viljan 
ger dem motivation. Om cheferna i den tidigare forskning som bedrivits har en vilja eller inte 
att coacha personalen framgår inte tydligt, vilket utifrån denna studiens resultat kan ge 
upphov till de olika effekter den tidigare forskningen visar.  

7.1.2   Resultaten  kopplade  till  studiens  syfte  och  frågeställningar  

Till en början visar resultaten att begreppet coachning inte har en enig definition, och att 
det hade varit lättare att coacha efter specifika metoder om människor hade en enhetlig 
definition av coachning och visste vad som förväntades av dem i deras olika roller i den 
coachande situationen. Begreppet behöver redas ut och alla parter i coachningen behöver 
veta vad som förväntas av dem, för att underlätta coachningen för chefer. Detta kan ske 
genom dialog mellan chef och mottagare, där parterna reder ut vilka förväntningar som finns 
på dem, alternativt genom utbildning. Utbildning skulle vara nyttig för både chefen och den 
coachade personen att delta i, och ger fördelen att alla parter får en objektiv beskrivning av 
förväntningarna, vilket kan underlätta det annars hierarkiska beslutet att mottagaren ska 
delta i coachningsammanhang. Men om inte båda parter har möjlighet att gå utbildning, 
vilket kan vara en utmaning i sig då det är både tidskrävande och kostsamt, kan chefen bli 
behjälpt av att få utbildning för att sedan i sin tur reda ut förväntningarna med sin personal. 

En annan faktor som kan vara avgörande för om chefer coachar, eller hur frekvent 
coachningen blir, är tid. Att inte ha tillräckligt med tid över för annat än de tydligt mätbara 
moment en chef har, gör att coachningen blir en stor utmaning. Samtidigt som cheferna tror 
på att coachning bidrar till bättre resultat i slutändan behöver de kunna avsätta den extra tid 
det faktiskt tar att coacha personalen. Cheferna drivs av att se effekterna av coachningen, 
men effekter i form av förbättrade resultat kan ta tid att åstadkomma. Blir inte effekterna 
tydliga, eller om chefen inte har tålamod eller tid till att vänta på effekten skapas också en 
stor utmaning i att fortsätta att coacha. Om chefer får kunskap om vilka effekter coachning 
ger och att effekterna kan dröja, kan de möjligen få extra tålamod i att vänta på resultaten. 
Även arbetsgivare kan ha möjlighet att avsätta mer tid till sina chefer för coachning, om 
effekterna var tydliga. Det kan däremot vara svårt att avgöra hur mycket tid ett coachande 
ledarskap ”kostar” innan det ger utdelning, då det beror på både situation, chef och 
mottagare. 

Samtliga chefer som deltog i denna studie har själva valt att coacha i sin chefsroll. De 
menar på att de har ett visst intresse för människor och relationer, och att många egenskaper 
som behövs för att coacha faller dem naturligt. De beskriver hur de blir hjälpta av att klara av 
att bygga nära relationer till de anställda och ha kommunikationsfärdigheter. Chefer som inte 
naturligt har dessa egenskaper, eller ännu har förvärvat dem, möter en utmaning i 
coachningen. Dessa chefer behöver vara öppna för förändring, då de behöver lära sig detta. 
Att lära sig skapa förtroende i relation med personalen och att kommunicera kan vara en stor 
utmaning. Det kräver tid och engagemang från chefens sida.  

Även mottagarens personlighet och färdigheter spelar en roll för coachning. Om 
mottagaren uppfattas som oemottaglig för coachning, vilket denne gör om den uppfattas ha 
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”taskig attityd”, inte vill eller kan lyssna eller ta ansvar, eller inte vill utvecklas, skapas en 
utmaning i att försöka förändra mottagaren. Att förändra mottagaren kräver även det en 
relation byggd på tillit. Att förändra en annan människa är en stor utmaning som är 
tidskrävande, om det ens är möjligt. Finns inte tiden till detta, eller att chefen inte är beredd 
att lägga den tid som krävs, kan coachning tänkas utebli. Det finns inget värde i att lägga tid 
på någon som inte vill utvecklas. Däremot kan en relation byggd på tillit göra en oemottaglig 
person mottaglig för coachning, vilket gör att det ändå kan tänkas värdefullt att arbeta på en 
nära relation. Nära relation är dock återigen avgörande för att chefen är villig och har 
möjlighet att ha en nära relation till personalen. 

Utöver interpersonella egenskaper behöver en chef som coachar kunna känna in olika 
människor och situationer. Detta för att kunna avgöra när och hur ett coachande ledarskap 
passar sig. Chefen behöver därför vara insatt i varje person för att kunna avgöra var personen 
befinner sig och om denne är mottaglig för coachning. Utöver att chefen behöver kunna ha 
färdigheter för detta, kan stora arbetsgrupper vara en utmaning. Det tar tid att lära känna 
människor, och skapa en känsla för att förstå hur de fungerar. Cheferna i denna studie 
redovisar även att det är svårt att coacha nyanställd personal. Detta grundas, utöver att de 
behöver tid att lära känna personen, i att personen behöver lära sig arbetsuppgifterna och 
arbetsplatsens rutiner innan de kan bli coachade. Det anses inte omöjligt att coacha en 
nyanställd, men coachning passar sig bättre när personen kan arbetet och vill utvecklas i det. 
En utmaning skapas då också i personalomsättning. En stor omsättning på personalen kan 
göra att personerna sällan kommer till det stadiet då coachning lämpar sig bäst.  

Att samtidigt ha rollen chef och coach är både tidskrävande och en utmaning i att besitta 
en mängd färdigheter på samma gång. Det krävs också att chefen klarar av att växla mellan 
olika roller i olika situationer med olika personer. För detta finns inget facit, utan här krävs 
det en känsla hos chefen att kunna avgöra när vilka färdigheter ska användas, och vara 
kapabel till att växla mellan de olika rollerna. Att coacha som chef visar sig också vara svårt 
om personalen är oemottaglig för coachning, och att det är en utmaning i att anpassa 
mottagaren, och sig själv, för att passa in i det coachande sammanhanget. Sammantaget går 
det att säga att chefer möts av olika faktorer som uppfattas utmanande och svårt i att coacha 
som chef, och vad som är utmanande och svårt beror helt på kontexten för den specifika 
situationen.  

7.2   Metoddiskussion  
Den kvalitativa metod som valdes till denna studie syftade till att ge nyanserade 

meningsfulla beskrivningar av coachning. Anledningen var att få en ökad förståelse till varför 
coachning ofta uppfattas utebli i ledarskap hos chefer. Det huvudsakliga alternativet att 
genomföra studien med en kvantitativ metod hade möjligen kunnat ge ett mer 
generaliserbart resultat, vilket kan ha gett en fördel i arbetet att förbättra förutsättningarna 
för chefer att coacha då svaren möjligen hade kunnat generaliserats. Resultaten i denna 
studie visade dock på en komplex helhetsbild, och den kvalitativa metoden förväntas därför 
ha gett bättre insikt och ett vidgat perspektiv på coachning som kompetensutvecklingsmetod 
hos chefer. Coachning visade sig vara kontextberoende, vilket tolkningsvis hade varit svårt att 
uppfatta i en kvantitativ studie då det kan tänkas svårt att mäta kontextberoende resultat. 
Anledningar till utebliven coachning kan dessutom vara undermedvetna eller svåra att 
uttrycka, vilket då gör att denna viktiga aspekt kan ha missats. Däremot kan denna 
kvalitativa studie fungera som inledning till kvantitativa studier baserade på resultaten denna 
studie visat. Resultaten kan då fungera som ledtrådar om vad det kan handla om för 
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svårigheter och utmaningar i att coacha som chef. Mätbara resultat kan som nämnt vara en 
fördel i arbetet att forma strategier för att avhjälpa dessa svårigheter och utmaningar så gott 
det går, i syfte att öka ett coachande ledarskap.  

Valet att använda semistrukturerade intervjuer grundades på att försöka hitta det 
meningsbärande hos chefer vad gäller svårigheter och utmaningar i att coacha som chef. 
Strukturerade intervjuer hade exempelvis inte gett upphov till nyanserade svar där 
intervjupersonerna hade möjlighet att välja fritt bland faktorer som de anser påverkande. Vid 
ostrukturerade intervjuer hade det funnits en större risk att frågeställningarna inte gått att 
besvara då intervjupersonen själv skulle fått styra samtalet och risken att sväva bort från 
ämnet blir betydligt större. Observationer ansågs heller inte fördelaktigt då längre 
observationer av flera personer hade behövts för att ge en något nyanserad bild, vilket hade 
varit mycket tidskrävande. Då det utifrån litteratur och tidigare forskning gick att ana vilka 
teman som kunde anses svåra eller utmanande i att coacha som chef föll valet på 
semistrukturerade intervjuer, vilket visade sig vara mycket givande i slutändan.  

Chefer som anser sig coacha visade sig inte helt enkla att få tag på då det oftast är ett 
individuellt val hos chefen att coacha och till exempel inte en yrkestitel. Därav föll urvalet på 
snöbollsurval, där samtliga deltagare har blivit rekommenderade utifrån specifika 
urvalskriterier av någon för mig mer eller mindre känd person. En risk med detta blir då att 
tre av cheferna vet mitt namn sedan innan, vilket skulle kunna påverka resultatet även om 
det inte upplevdes så. Intervjuerna var dock första tillfället då jag träffade samtliga chefer för 
ett längre samtal och för två av cheferna var jag från början helt okänd. Fördelen med 
snöbollsurval är att deltagare med större sannolikhet väljer att delta då de har blivit 
rekommenderade, och detta kan tänkas ha underlättat urvalsprocessen då de flesta av 
cheferna som blev rekommenderade tackade ja till ett deltagande.  

Resultaten i denna studie kan ha blivit annorlunda med andra eller fler deltagare i 
studien och med en annan undersökningsperson än mig. Detta beror på att svaren deltagarna 
har delgivit är subjektiva uppfattningar av deras erfarenheter, och att deras svar har tolkats 
av mig. Även om jag i största mån har försökt att ha en öppen neutral inställning går det inte 
att helt komma från min förförståelse, utbildning och erfarenhet i ämnet. Resultaten verkar 
dock gå i linje med tidigare forskning, vilket kan tänkas öka tillförlitligheten för dem.  

7.3   Förslag  till  fortsatt  forskning  
Under studiens gång har många funderingar skapats kring hur chefer kan ges bättre 

förutsättningar för att coacha i sitt ledarskap. Då det finns en uppfattning om att ämnet 
fortfarande är relativt outforskat kan fortsatt forskning tänkas vara till stor hjälp. 
Kvantitativa studier för att mäta svårigheter och utmaningar grundade på resultatet i denna 
studie kan underbygga resonemanget och underlätta skapandet av mer generella metoder för 
att hjälpa chefer som vill coacha. Kvalitativa studier med en större urvalsgrupp kan bidra till 
ett än mer vidgat perspektiv. Fortsatta studier som visar på effekterna av coachning i 
organisationen kan hjälpa chefer att motiveras till att coacha, om effekterna visar sig positiva.  

Utifrån resultaten som visar vad som uppfattas som svårt och utmanande i att coacha 
som chef kan det också vara fruktbart att vidare studera hur dessa svårigheter och 
utmaningar kan avhjälpas. Detta skulle kunna ske genom exempelvis experiment.  

Cheferna som deltog i denna studie coachar för att de själva valt att i deras ögon bedriva 
ett coachande ledarskap. Det vore intressant att undersöka chefer som inte coachar, och vad 
det kan bero på. En ökad förståelse för varför chefer inte coachar kan bidra till hur man kan 
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arbeta för att få dem att vilja coacha, och därmed öka antalet chefer som coachar. Det vore 
även intressant att undersöka vilka svårigheter och utmaningar chefer kan möta som har ett 
uttryckt krav att coacha, då sådana resultat kan tänkas skilja sig från mot när coachning är 
självvalt.  

En vidare undersökning av coachning ur ett mottagarperspektiv kan bidra till den 
nyanserade bilden av coachning som social aktivitet. Det är troligt att mottagare har en 
annan syn på hur coachningen uppfattas och vilka förväntningar som finns på dem. Kunskap 
om detta kan också tänkas vara till stor hjälp för chefen som ska utföra coachningen då 
denne med en ökad förståelse för mottagarens uppfattning kan underlätta coachningen.  

Det finns också en risk att chefer inte är medvetna om att coachande ledarskap finns som 
alternativ, eller vad det innebär. Studier som undersöker coachande ledarskap som begrepp 
utifrån både chefer och mottagares uppfattning kan bidra till en förståelse för hur de ser på 
coachning som aktivitet. Detta kan ge en bild över vilka skilda uppfattningar det finns på 
coachning hos medlemmar i organisationer. All fortsatt forskning som handlar om att coacha 
som chef bidrar även till diskursen, vilket gör att begreppet i takt med den ökade förståelsen 
för coachning kommer att få en mer generellt accepterad innebörd. Att tala om coachning 
och forska i ämnet kan i sin helhet bidra till att coachning blir lättare att utföra.  
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BILAGA  A  -  MISSIVBREV  
 

Hej! 
 

Mitt namn är Sanna Larsson och jag studerar beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens 
högskola. Inför min kandidatexamen i pedagogik genomför jag som avslutande moment en studie 
gällande att coacha som chef. Syftet med studien är att chefer som vill coacha i sitt ledarskap ska få 
kännedom om vilka svårigheter och utmaningar man kan ställas inför genom att coacha som chef. 
Studien riktar sig därför till chefer som har både personalansvar och verksamhetsansvar, samt som 
anser sig själva ha ett coachande ledarskap i sin chefsroll. 

I intervjun, som beräknas ta 30 minuter, kommer jag att ställa frågor som rör dina personliga 
intryck och erfarenheter av svårigheter och utmaningar kring att coacha din personal, dina intryck av 
att både verka som chef och coach, samt dina intryck av hur coachning tas emot av dina anställda. 

Studien följer forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan 
när som helst välja att avbryta. Informationen du lämnar ut behandlas konfidentiellt och ditt namn 
fingeras, samt det som sägs kommer enbart att används till denna specifika studie. Av praktiska skäl 
spelas intervjuerna in digitalt och raderas vid studiens avslut. Välkommen att kontakta mig eller min 
handledare vid eventuella frågor kring studien. 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sanna Larsson    sln15019@student.mdh.se 

     0761-726239 
 

Dan Tedenljung, handledare  dan.tedenljung@mdh.se 
Avd. för vuxenpedagogik, Rum H575  016-153208 
Drottninggatan 16A, Eskilstuna 



 

 

BILAGA  B  -  INTERVJUGUIDE  
Informera om frivillighet, rätt att avbryta, konfidentialitet samt kontrollera inspelning ok. 
 
Allmän information 
Bakgrund  

Berätta om dina erfarenheter av coachning (förhållningssätt, vad innebär det för dig) 
Har du gått någon utbildning i coachning? 
Hur kommer det sig att du coachar i din roll som chef? (krav eller frivilligt) 

Hur gör du när du coachar dina anställda? 
I vilka sammanhang coachar du dina anställda? 
 
Tema 1 - svårigheter/utmaningar med rollen som chef/coach 
Hur uppfattar du ditt arbete i kombinationen chef/coach? 
Hur tycker du att styrande moment (ramar, regler, begränsningar i chefsrollen) påverkar 
coachningen? 
Vilken roll tror du att dina personliga egenskaper spelar för coachning?  
Vilka förutsättningar har du för att bedriva coachande ledarskap? 
På vilket sätt påverkar tid ditt coachande ledarskap? 
Hur skulle du beskriva relevansen av närhet till dina anställda för att bedriva ett coachande 
ledarskap? (placering, kunskap om arbetsuppgifter mm) 
 
Tema 2 -  intryck av mottagandet av coachning 
Vilka förväntningar har du på mottagandet av din coachning? 
Hur uppfattar du att ditt coachande tas emot? 
Hur uppfattar du att personalen vågar öppna sig för dig chef? (makt över lön, mm)  
Hur tror du att din maktposition påverkar den som blir coachad?  
På vilket sätt upplever du att mottagarens utmärkande egenskaper spelar för roll när du 
coachar?  
 
Tema 3 - övriga intryck av svårigheter/utmaningar i att coacha 
Vad skulle du förändra i det coachande sammanhanget för att underlätta coachning för dig? 
Vad tycker du kan göra coachning svårt att utföra? 
 
Avslutande frågor 
Finns det något mer du vill tillägga? 
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