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Abstract 
 

Coaching has become much of a catchphrase in the business world and various consulting firms. But 

what does it mean specifically for individuals and organizations? This study deals with coaching 

conducted by a leader. Therefore the study will examine both an open and modern leadership as 

coaching require, and the main subject coaching.  
 

The background to the study is based on that too many leaders today recruits authoritarian 

leadership style that does not see the potential of their employees and the definition of coaching is 

sometimes misinterpreted. So the aim is to address these issues and discuss the questions: What is 

coaching? And What is the importance of coaching? 
 

The method applied in this study is a qualitative method with four representatives from Brynäs IF 

hockey A-team, which trainer Niklas Czarnecki, assistant trainer Tommy Jonsson and players Ove 

Molin and Emil Sandin present the reality about leadership and coaching. 
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Sammanfattning 
 

Coaching har blivit mycket av ett slagord inom företagsvärlden och olika konsultfirmor. Men vad 

innebär det konkret för individer och organisationer? Denna studie kommer att behandla coaching 

utförd av en ledare. Därav kommer både ett öppet och modernt ledarskap som coaching kräver 

behandlas, samt huvudämnet coaching. 
 

Bakgrunden till studien är främst att allt för många ledare idag fortfarande rekryteras med auktoritär 

ledarskapsstil som inte prioriterar utveckling av de anställda, samt att coaching som definition ibland 

misstolkas. Så syftet är att behandla dessa frågor och diskutera kring frågeställningarna: Vad är 

coaching? Vilken betydelse har coaching? 
 

Metoden som tillämpas i denna uppsats är en kvalitativ studie med fyra representanter från Brynäs IF 

hockey A-lag, tränaren Niklas Czarnecki, assisterande tränare Tommy Jonsson, spelarna Ove Molin 

och Emil Sandin presenterar deras verklighet omkring ledarskap och coaching. 
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Inledning 
 

Alla ledare är inte alltid rationella med att skapa varaktig framgång. Framgång ligger inte enbart i 

räkenskaper och anseende, utan det ligger främst i grunden; det ramverk som håller upp organisationen. 
 

Denna uppsats kommer att hantera vikten i att ta fram individens goda egenskaper för större 

effektivisering, bättre resultat, livsglädje och självkänsla. En ledarskapsstil som är öppen och använder sig 

av det berömda begreppet coaching. 
 

Bakgrund 
 

Som person har jag under en lång tid haft ett intresse för att leda människor. Att få människor att göra 

något tillsammans med en gemensam vision för att skapa något är både intressant och nöjsamt. Genom 

mitt ledarskap inom en mindre fäktningsförening har jag på senare år insett vikten i hur betydelsefullt det 

är att få och låta andra människor utvecklas positivt. Detta skapar inte bara en bra självkänsla för den 

enskilda individen, utan också för hela gruppen, dessutom blir du själv som ledare stolt och exalterad. 

Coaching är ett sätt att få individer att utvecklas och som observerande ledare märker man en stor skillnad 

på hur individens sinnestillstånd ändras för stunden, men också på längre sikt. Det kan handla om att få en 

person glad och engagerad till att på längre sikt utveckla hans eller hennes talanger. 
 

Problemet i dagens samhälle är att förvånansvärt allt för många företag bortser ifrån denna viktiga aspekt 

som handlar om individens kompetens och utveckling vid rekrytering av chefer. Företagen satsar 

fortfarande på chefer som styr med ”hela handen” som prioriterar snabba resultat, vilket är lika med totalt 

sinnesslöhet för en ekonom. Detta skapar naturligtvis tillbakagång, ekonomisk stagnation, osäkerhet och 

rädsla, vilket också dessa personer borde känna till. Detta kan jämföras med motiverade medarbetarna som 

skapar exempelvis ökad företagshälsa, bättre samarbetsförmåga, högre effektivitet i beslutsfattandet, samt 

en stabil positiv resultatutveckling.2 
 

Utöver detta huvudproblem; att företag fortfarande rekryterar auktoritära ledare, finns ett annat problem 

som jag även kommer att behandla i denna studie. Detta handlar om begreppen; coach och coaching, där 

flera företag, konsulter och utbildningsföretag förmedlar dessa ord i fel bemärkelse.3 Vissa företag ger även 

ut licens på att vara coach, vilket är helt befängt4. Coach är något man är i samma bemärkelse som 

ledarskap; någonting som inte går att utbilda sig i, utan något som man lär sig genom utövning5. 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att diskutera vad coaching kan betyda i ett ledarskapsperspektiv och hur en 

ledare skulle kunna hämta arbetsätt ur coaching. 

 

Frågeställningar 
 

 Vad är coaching? 

 Vilken betydelse har coaching? 

 

                                                           
2
 Berg (2007) 

3
 Whitmore (2003) 

4
 http://coach2coach.se/?navid=153, Hämtad 2008-05-29 kl. 15.40. 

5
 Denhardt (2008) & Berg (2007) 
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Ämnesfokusering 
 

Denna studie kommer att behandla coaching både teoretiskt och empiriskt utifrån frågeställningarna. Och 

eftersom coaching är ett slags ledarskap och syftet är anpassat till en ledare som utför coaching kommer 

viktiga kriterier och aspekter om ledarskapet också att behandlas.  
 

Viktigt att upplysa om är att empirin är erhållen ifrån en idrottsverksamhet. Detta innebär inte att denna 

typ av coaching ej går att tillämpa i andra organisationer, snarare tvärt om. Coaching som tas upp i empirin 

är ett bra exempel på hur ledare kan utöva detta fenomen. Däremot är teorin om ledarskapet mycket 

anpassat till ett företagsperspektiv. Därav bör man vara mer kritiskt mot denna teori ur ett 

helhetsperspektiv om ledarskap. 
 

Huvudupplägget kommer vara: 
 

 Teori om ledarskapet där relevant forskning om vad en ledare är, managementutveckling, goda 

ledarskapsegenskaper, den moderna effektiva ledaren och situationsanpassat ledarskap kommer 

att behandlas. Detta avsnitt utgör grunden för det moderna ledarskapet och är till för att inspirera 

och skapa en bild för av en ledare som ska kunna hantera verktyget coaching. 
 

 Teori om coaching innefattar vad coaching är, hur man coachar på ett övergipande plan och 

varför ska man använda sig av coaching. Avsnittet ska redogöra det grundliga i coaching för att 

skapa en förståelse för ämnet. 
 

 Empirisk studie av coaching kommer fyra olika respondenter att presenteras där ena halvan 

innehar ett ledarskapsperspektiv och den andra halvan ett medarbetarperspektiv. Här kommer 

dessa två synvinklar att visa hur man kan se på ett modernt ledarskap och coachning som ett 

verktyg i vardagen. 
 

 Analys avslutar uppsatsen med tankar ifrån författaren om det presenterade materialet av teori 

och empiri. 

  



 

3 

Analys och 
slutsats

Utökning och 
bearbetning av empiri

Bearbetning av teori

Uppställning och 
strukturering av studie

Fördjupning i relevant 
empiri utifrån teori

Fördjupning i teori

Idé och förplanering

Metod 
 

Ämnet ledarskap och i synnerhet coaching är komplexa ämnen, vilket innebär att teorier mer eller mindre 

är tillförlitliga i vissa dimensioner, men inte i andra. Därmed blir verkligheten inte mätbar, det går alltså inte 

att komma fram till ett konkret svar och falsifiering går inte att tillämpa. En kvantitativmetod som kräver 

mer exakta svar som utgår ifrån forskarens egna idéer om vilka kategorier och dimensioner som ska stå i 

centrum passar inte in i denna studie. Då skulle det krävas frågor om specifika beteende i specifika tillfällen. 

Därav har jag valt en kvalitativstudie som innebär att forskaren studerar, tolkar och försöker förstå 

fenomen som individer ger.6 

 

Tillvägagångssätt 
 

Till vänster i figuren kan vi se en enkel uppställning hur denna studie är 

framställd. I början av arbetet upprättades en idé som bearbetades och 

planerades för genomförandet. Därefter insamlades data som de flesta 

vetenskapliga forskningsprojekt utgår ifrån, för att förstå och sätta sig in i 

ämnet coaching7. Dess data har insamlats ifrån Högskolebiblioteket i Gävle 

med sökordet: coaching, där all ämneskategorier i samhällsvetenskap har 

inkluderats. 
 

När datamaterialet hade studerats, söktes det efter empiriska källor att utgå 

ifrån som hade relevant anknytning och uppfyllde kraven på vad en coach var 

enligt teorin. Genom en testintervju på en lämplig kandidat fann jag rätt källa 

och utökade kunskapen hur coaching kan ses ifrån en coach synvinkel. 
 

Nu när grunden var lagd, när både teoretiskt- och empiriskt material om 

coaching fann tillhanda kunde en klarare bild uppfattas hur data skulle 

organiseras och hur helheten av studien skulle vara lämplig att utforma. 
 

När dispositionsordningen var upplagd började en ny datainsamling om 

ledarskapet. Den kvalificerade litteraturen handplockades i hyllan: Qbab 

(Management och ledarskap) i Högskolebiblioteket i Gävle för att få så 

lämplig litteratur till ämnet som möjligt och få så giltig data som möjligt till 

avsnittsdelarna i studien angående årgång och vetenskaplighållbarhet. 

Litteraturen kompletterades även med vetenskapliga artiklar i vissa avsnitt 

för att tillgodose teorin med utökad och nyare forskning. 
 

Allteftersom teorin kom på plats och skrevs ner, utökades den planerade 

empirin med fler respondenter som skapade den slutgiltiga empiridelen.  

Avslutningsvis färdigställdes uppsatsen med en analys av teorin och empirin 

som genererade i en slutsats. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Alvesson & Sköldberg (2005) 

7
 Denscombe (2004) 

Figur 1: Metod 
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Intervju 
 

Tanken med en personlig intervju är att få fram beskrivande och träffande information om hur vissa 

individer upplever olika sidor av en livssituation.8 Valet av intervju som kvalitativkälla var på grund av 

metoden mest lämpad och genomförbar för denna studie. Från början fanns en tanke om att göra 

intervjuer och ett antal observationer, men eftersom respondenterna inte utförde vad som skulle 

observeras under den tid som denna studie pågick var detta inte möjligt. Intervjuer var mest lämpade för 

att kunna få ut så mycket information som möjligt ur forskningsansatsen, till förhållandet till att 

respondenterna kunde ställa upp. Respondenterna i denna studie var mycket värdefulla till ämnet och var 

svårersatta, då förtestet av en respondent visade sig vara mycket positiv till att vara empirisk källa. 
 

Lämplighet 
 

Intervjuer är i synnerhet lämpade för att ge insikt om respondenternas egna erfarenheter, tankar och 

känslor9, vilka är viktiga faktorer att ta hänsyn till utifrån syftet och frågeställningarna i denna studie. Det 

handlar om att kunna få denna typ av information av respondenterna som uppstått ur en längre 

livserfarenhet av händelser kring ledarskapet. Hur exempelvis coaching påverkar en person i utvecklingen 

är inte det lättaste att kunna se genom observationer, experiment eller liknade, inte heller är det så lätt att 

kunna göra en kvalitativ enkätundersökning och få respondenterna att kunna utveckla ett bra svar, om 

detta genom frågor. Det kan vara tillräckligt svårt via intervju att få ett sådant svar ifrån respondenten om 

sådana frågor, men det finns alltid chans att ställa följdfrågor vid intervju som kan rättas ut till ett svar. 

Därav har även intervjuerna varit fysiska, vilket även har underlättat respondenternas personliga insatser 

och vilja att ställa upp. 
 

Trovärdighet 
 

Trovärdigheten i materialet kan i hög grad anses vara pålitlig. Alla de fyra respondenterna tillgavs samma 

typer av frågor, samt gavs det även kontrollfrågor i vissa avseenden. Om någon skulle ha försökt dolt något 

eller ha talat osanning skulle det i stor grad tänkas komma fram ifrån någon av de andra respondenterna. 

Ty de intervjuade är personer som jobbar tät tillsammans i en mindre organisation och vid samtliga 

intervjuer gav respondenterna mycket gott intryck med en personlig öppenhet om sig själv under en tid av 

45 till 90 minuter. Frågorna som både var strukturerade (se bilagor) och tillfallande till situationen för att få 

ut så mycket information som möjligt gav även respondenterna ett visst engagemang då vissa frågor kanske 

ansågs viktiga eller intressanta för dem. Svaren som kom ifrån respondenterna spelades även in och 

transkriberades ordagrant för att tolkningen av materialet skulle bli så bra som möjligt. 
 

Gällande medarbetarnas syn på ledarna finns det alltid en risk att dessa personer kan gå i god tro för 

ledarna och inte utrycka sig som det verkligen är och vad de själva tycker om en sak. Under intervjun fanns 

det inga tecken på tveksamheter att svara på frågorna och som sagts var respondenterna öppna och kunde 

på så viss diskutera fritt om de frågor som ställdes som de båda talade friskt om. Denna gruppintervju ägde 

även rum i en allmän avslappnad restaurangmiljö där respondenterna kunde äta i lugn och ro samtidigt 

som intervjun skedde. 

Kritik 
 

Intervjuerna skedde genom två enskilda samtal med ledarna och en gruppintervju med medarbetarna. 

Kritik kan dock riktas mot den enda gruppintervjun som skedde med Emil Sandin och Ove Molin på grund 

av påverkningsfaktorn. Här kan viss felaktighet finnas då respondenterna kan påverkas av varandras åsikter 

och ställningar mot varandra. Den ena respondenten är erfaren och kan enklare svara på frågor, medan den 

                                                           
8
 Dalen (2008) 

9
 Ibid 
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yngre som inte har samma vana kan lätt vid svåra frågor där denne inte kommer på något bra svar enkelt 

bara hålla med den erfarne respondentens svar. På så vis kan viktig information från den yngre 

respondenten gå förlorad. 
 

Däremot om gruppintervjun inte hade skett och intervjuerna skulle vara enskilda, hade den yngre 

respondenten inte kunnat svara lika utförligt på frågorna. Detta var på grund av den äldre respondenten 

försökte få den yngre att se frågorna som enkla och få honom att tänka efter om vissa frågor som han hade 

svårt att ge något utvecklat svar på. Den äldre respondenten avsikt var ingen att påverka den yngre med 

egna tankar om dessa frågor, vilket gjorde att svaren ifrån den yngre var i stor grad personliga. 
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Teori 
 

I detta kapitel kommer först viktiga ledarskaps faktorer att tas upp som är avgörande för ett bra ledarskap 

inom företagsvärlden. Därefter pressenteras ett övergripande kapitel om coaching som en ledare kan 

använda sig av. 

Ledarskap 
 

Leda betyder att föra vilket kommer från fornnordiskan.10 Den vanligaste definitionen är: ”en person som 

står i spetsen för något”. En ledare kan antingen gå före sina medarbetare, visa dem vägen eller konkret 

vägleda dem. Ett bra exempel på detta fenomen är en dirigent och dess orkester; en toppledare som 

hanterar en komplex organisation. Ledarskap är besläktat med ordet styra.11 Dock ska ordet styra skiljas 

ifrån ordet leda, likväl som ordet chef. Chef är en befattning och en position, styrning kan förklaras som 

rationella processer som i stort verkar i en given tid och i ett givet rum omgivet av föreskrifter och regler. 

Ledarskap handlar om intuitiva processer som rör sig bortom befintlig gränser för tid och rum, som verkar i 

en värld av öppenhet och utveckling. Chefer använder sig vanligen av styrning, men i själva verket vill vi att 

dessa personer ska leda. En ledare ska betraktas mer som en funktion eller en aktivitet som flera individer 

engagerar sig i och påverkas av, ett faktum är att ledarskapet stimulerar andra individer. Ledarskap handlar 

om perspektiv, intuition, timing, rytm och om att skapa känsla för situationen. Ledarskap är konst med 

kreativitet och oändligt skapande snarare än vetenskap med lösningar som rationell analys, samt 

ledarskapet är estetiskt snarare än logiskt.12 
 

Sammanfattningsviss handlar ledarskap om interaktion och kommunikation som ett sätt att motivera 

medarbetarna 13, ett bra exempel på en konkret definition är: 
 

”The skills of influencing people to enthusiastically work toward goals identified as being for the common 

good, with character that inspires confidence.”14 
 

Från styrning till ledning 
 

En effektiv ledare måste kunna vara en bra manager eller bli supportad av en effektiv manager. En 

managers uppgift är att organisera, planera, styra (eller leda) och kontrollera. Medans en ledare hanterar 

förändring, motivation, inspiration och influenser. Att vara ledare är en stor roll av en managers jobb. 

Ledarskap och management är två viktiga egenskaper för att driva en organisation.15 
 

Dess historia genom det senaste århundradet har varit revolutionerande. Här talar forskarna oftast om två 

tidsåldrar: the machine age ifrån nittonhundratalet årgång och the infromation age som snabbt ersatte den 

första epoken i management. Dessa åldrar har även kallats ”the brute force economy” och ”the brain force 

economy”.16 
  

                                                           
10

 Karlöf & Söderberg (1989) 
11

 Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001), S. 201 
12

 Denhardt (2008) 
13

 Jaffee (2001) 
14

 Hunter (2004) S. 32 
15

 Dubrin (2007) 
16

 Crainer (1996) 
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När vi kom in i the information age och ju längre tiden gick, desto mer blev det gamla sättet att vara och 

föra management kritiserat. De gamla normerna av the machine age var: 
 

 Befallning och kontroll – Management var utövat på människor genom ett diktaturiskt sätt, 

inspirerat från försvarets styrsystem, där individer blev övervakade och tillsagda om vad som 

exakt skulle utföras. 

 

 Ett rätt sätt – Regeln var att följa instruktioner utan att fråga eller att ge alternativa förslag.  

Instruktionerna var de enda rätta och de skulle följas.  

 

 Underkuvande inte subversion – Allt var byggt på underkastelse till skillnad från dagens 

framgångsrika företag som har positivt uppmuntrande subvention till innovation. 

 

 Arbetskraft inte human resources – De var inga individer, de var arbetskraft som företaget inte 

var skyldigt något, eftersom det var de som skulle demonstrera sin lojalitet till företaget.  

 

 Nationellt inte globalt – Företagssynen var generellt nationellt, men även ibland regional 

istället för globalt. 

 

 Säkerhet inte osäkerhet – Allt var byggt runt säkerhet, där inget ansvarstagande fanns och inget 

medgivenhet gavs. Allt sågs som förutsägbart.17 

 

En av de största anförarna av detta management var den numera kända Fredrick Winslow Taylor (1856–

1917). Han försökte skapa det bästa sättet att ta sig an ett problem och slutföra det. Hans idé var att 

behandla individer som otänkande robotar som endast kunde göra enklare rutinmässiga arbeten i 

oändlighet. Enligt honom var alla medarbetare likadana och inkompetenta. Om detta skulle ske i dagens 

moderna samhälle skulle organisationsprocessen brytas ner i små beståndsdelar, då Taylorism skapar 

distraktion istället för motivation. 
 

När väl vinden vände och förändringen var ett faktum inom företagsvärlden försvann nästan 40 procent av 

alla 500 välbärgade företag i USA. År 1970 hade 60 procent av listans 500 upphört att existera och av de 12 

företagen som låg på Dow Jones Industri index år 1900, var det endast General Electric som överlevde 

bland giganterna. Detta skede inte bara i USA utan runt om i hela världen. Effekten kom ifrån: ny teknologi, 

nya organisationsstrukturer, nytt individuellt kunnande, ny samhällssyn på anställning och organisation, 

samt att kunderna och marknaden ändrades. The brute force economy var nu över och the brain force 

economy var ett faktum, management hade gått ifrån hård styrning till en början på vad vi idag kallar 

ledarskap.18 
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De goda egenskaperna 
 

I denna del tas viktiga personliga egenskaper upp för att kunna skapa en bra och effektiv modern ledare. I 

figur 2 framställs generella egenskaper som är relaterade till framgångsrika ledare. Dessa egenskaper är 

inte bara relaterade till framgång och tillfredställelse i arbetslivet, utan också i privatlivet.19 

 
Figur 2: General Personality Traits off effective Leaders 

 

Självförtroende  

Självförtroende var den generella, första egenskapen som forskarna kunde identifiera hos en ledare, vilket 

är en avgörande egenskap för effektivitet. Genom att ha självförtroende kan ledaren ge och tillföra 

självförtroende till medarbetarna oavsett kritisk situation. Definitionen är likartat med att vara cool under 

pressade situationer. 
 

Ödmjukhet 

Att vara ödmjuk eller ge ödmjukhet i vissa tillfällen är lika viktig för en bra ledare som att ha gott 

självförtroende. Att vara ödmjuk kan vara att ledaren erkänner att denne inte har vetskap om allt och inte 

heller kan utföra allt eller att erkänna ett misstag till både medarbetarna och de utomstående.  Det handlar 

också om att ge feedback och uppmuntran, men även att sätta gruppen i rampljuset istället för att själv ta 

äran. 
 

Trovärdighet 

Det är viktigt att en ledare ser på konsekvenserna av sina handlingar och ord. Han eller hon måste vara 

trovärdig och ge tillit för sin grupp, att kunna ”ge och ta”. Trovärdigheten i denna kontext definieras som en 

persons förtroende till en annan individs motiv och avsikt, samt uppriktighet av dennes ord. Att skapa 

förtroende tar lång tid att bygga upp, men ett dåligt misstag kan krossa förtroendet med det samma. 
 

Extraversion 

För vara en effektiv ledare är det tillhjälp att vara sällskaplig och social i det flesta situationer. Extraverta 

personer brukar ha tendensen att ta ledarrollen och delta i gruppaktiviteter. Enligt en metaanalys av 73 

studier inkluderat 11 705 försöksobjekt visade att extraverta personer var en av de största 

personlighetsdragen effektiva ledare innehade. 20 

  

                                                           
19

 Dubrin (2007) 
20

 Ibid 

Self-confidence 
(Självförtroende)

Humility 
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Trustworthiness 
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Extraversion
(Extraversion)

Sense of humor
(Sinne för humor)
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Bestämdhet 

Det är bra att veta var ledaren står och vad denne står för. Bestämdhet är egenskapen att vara öppen och 

uttrycka krav, åsikter, känslor och attityder, vilket även hjälper ledaren att klara av flera uppgifter och mål. 

Det kan handla om att konfrontera gruppmedlemmars misstag, ställa högre krav på verksamheten, sätta 

högre förväntningar och skapa legitima krav på management. 
 

Emotionell stabilitet 
Emotionell eller känslomässig stabilitet är skickligheten att kontrollera känslor till den grad att ens 

känslomässiga reaktioner är lämpliga för tillfället. Känslor förknippade med låg emotionell stabilitet 

omfattar ångest, depression, ängslan, förlägenhet och ilska. En bra ledare har inga okontrollerade 

temperamentssvängningar; han eller hon ska vara lugn, säker och förutsägbar när det är kris. 

Medarbetarna behöver en fasthet att stå på hur de behandlas och förväntar sig även det av en ledare. 
 

Entusiasm 
Entusiasm inspirerar och motiverar människor. Individer tenderar till att reagera positivt av entusiasm, 

detta uppfattas som en belöning för konstruktivt beteende ifrån deras sida. Detta skapar en bättre 

relationer mellan ledaren och medarbetarna, där även den mest omotiverade kan bli motiverad av en 

entusiasmisk ledare. 
 

Sinne för humor 
Humor är inte bara viktigt för glädje och bra stämning i en grupp, det är ett sätt att motverka spänningar, 

tristess och fientlighet. Humor hjälper ledaren att få extra krafter över gruppen som kan upplösa oro och 

desarmera konflikter. 
 

Värme/hjärtlighet 
Värme hjälper först och främst att skapa förbindelser mellan ledare och medarbetare. Projektionen av 

värme är en viktig del av karisman och värme är en egenskap som hjälper ledaren att ge känslomässig 

support till dennes gruppmedlemmar. ”Warmth comes with the territory.  Cold fish don’t make good 

leaders because they turn people off”
21

.
22

 
 

Andra liknade modeller om vanliga ledarskapsegenskaper är nedanstående modell, figur 3 där de centrala 

begreppen intelligens, självförtroende, beslutsamhet, integritet och social kompetens nämns.23 
 

 

 
 

Figur 3: Major Leadership Traits 

 

Den egenskap som nämns här och som inte har ett liknande samband med övriga egenskaper i figur 2 är 

intelligens. Här anser vissa forskare att ledare innehar högre intelligens än ickeledare, där ledarna har stark 

perspektiv syn, verbalförmåga och resonemangsförmåga.24 
  

                                                           
21

 Dubrin (2007)  S. 42 
22

 Ibid 
23

 Northouse (2007) 
24

 Ibid 

Intelligence Self-confidence Determination

Integrity Sociability
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Tendensen att vara deprimerad, orolig, osäker och fientlig. 

 
 

Tendensen att vara social, bestämd och att ha positiv energi. 

 
Tendensen att vara informerad, kreativ, insiktsfull och nyfiken. 

 
Tendensen att acceptera, överensstämma, förtro och vårda. 

 
Tendensen att vara noggrann, organiserad, kontrollerad, pålitlig och beslutsam. 

 

Utöver dessa generella egenskaper har forskare skapat ytterligare en modell för personliga egenskaper. 

Denna modell kallas The Big Five och studier visar på att ledare som innehar flera av dessa egenskaper i The 

Big Five och Major Leadarship Traits tenderar till att vara effektiva ledare. Detta gäller främst egenskapen 

extraversion som har det starkaste sambandet. Därefter kommer insiktsfull och på tredje plats kommer 

neuroticism och öppenhet, men egenskapen neuroticism har ett negativt samband med ledarskap. Sist 

kommer egenskapen välvillig som endast har ett litet samband.25 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

En annan egenskap som har framkommit under tidiga nittiotalet är emotionell intelligens (EI). Som de två 

ord syftar på har det ena att göra med våra känslor (affektiv domän) och det andra vårt tänkande (kognitiva 

domän). Innebörden av hela termen är att kunna förstå känslor och använda denna förmåga i livets olika 

uppgifter. Definitionen skulle kunna vara förmåga att uppfatta och uttrycka känslor, att förstå och resonera 

med känslor, att använda känslor för att underlätta tänkande och för att effektivt hantera känslorna inom 

sig själv och förhållandet till andra individer.26 Kortfattat: förmågan att effektivt kunna handla med sin egen 

och andras känslor. Denna egenskap har vunnit mycket popularitet och anses vara en underliggande 

attribut för den effektiva ledaren.27 Hur EI påverkar det effektiva ledarskapet är svårt att säga på grund av 

att allt för lite forskning har ägnats åt detta område.28 
 
 

Det nya sättet 
 

Det finns många teorier om hur en bra ledare ska vara, men flera studier från slutet av nittiotalet visar på 

att en framgångsrik ledare är ödmjuk, innehar hög integritet och har en vilja att leda. Dessa individer är bra 

på att skapa miljöer där människor utvecklas. De är långsiktiga, visionärer, modiga, har förmåga att omsätta 

sina idéer och mål i handling, samt att de innehar en hög etik i relation till sin omgivning. De framgångsrika 

ledarna har även en god självinsikt och är ständigt intresserad av att utveckla sig själv och utöka sin 

självinsikt.29 

  

                                                           
25

 Northouse (2007) 
26

 Ibid 
27

 Palmer mfl. (2000) 
28 Sunindijo, Hadikusumo & Ogunlana (2007) 
29

 Carlson & Nilsson (1999) 

Figur 4: Big Five Personality Factors 

Neuroticism 

Extraversion 
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Här nedan kan vi se två tabeller av två forskarstudieresultat som tar fram de främsta kvalifikationerna ifrån 

effektiva ledare: 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Senare forskning visar på att framgångsrika ledare arbetar väl med sitt team, är synliga i organisationen och 

inspirerar och stimulerar medarbetarna.30 Fokuset blir mer och mer anpassat till individerna och oavsett 

vilken sorts ledarstil som används har alla till syfte att påverka ledarens egen grupp till ökad kompetens, 

självständighet och ansvarstagande. Alla dessa framgångsrika ledare förespråkar ett förhållningssätt som 

utgår från att ta fram både problembeskrivning och lösningsförslag ur teamet, utan att försöka påverka 

dem med goda råd och direktiv. Synen på gruppen från ledarens sida är att medarbetarna är experter på 

sitt arbetsområde, samt arbetssituation. De är kreativa, vill ta eget ansvar, dessutom är de tänkare, 

analytiker och problemlösare lika bra som sin chef. Det viktiga är att ledaren skapar självständiga individer 

och grupper.31 
 

 

”Den gode ledaren är alltså bra på att skapa och underhålla effektiva team, som kan ta hand om sin egen 

planering och organisation och därmed på sikt stimulera till utveckling av självplanerande arbetslag.”32 

 

  

                                                           
30

 Dubrin (2007) 
31

 Ekstedt & Jönsson (2005) 
32

 Ibid S. 26 

Tabell 2: Kouzes och Posner 

 Utmana processen. Ledarskap är en aktiv process. Ledare söker ständigt nya möjligheter, 

är beredda att ta risker och experimentera. 

 Inspirera till en gemensam vision. Ledare ägnar mycket tid till att se framåt och att 

granska omvärlden för att finna ut den lämpliga riktningen för framtiden. 

 Möjliggöra för andra att handla. Ledare tänker i termer av vi. De uppmuntrar samverkan, 

skapar arbetslag och stärker andra. 

 Föregår med gott exempel. Ledare visar genom sitt agerande vad som är viktigt och 

betydelsefullt. 

 Vädja till känslorna. Ledare vädjar till medarbetarnas känslor för att uppnå visionen och 

åstadkomma resultat. De tar tillvara tillfällen att fira goda prestationer och andra 

händelser. 

 

Tabell 1: Kotters Fyra baskrav 

1. Energi/aktivitetsnivå över genomsnittet. Det behövs en stor mängd inre energi för att få 

till stånd förändringar. 

2. En viss nivå av intelligens och intellektuell kapacitet, annars blir det svårt att få överblick 

över sin egen situation och visa på riktningen i en komplex miljö. 

3. Mental/emotionell hälsa. Det behövs för att utveckla förmågan att samverka och skapa 

relationer. 

4. Integritet. Flertalet följer i längden inte en person som de anser brister i integritet. 
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Den moderna ledaren har även tid för att träffa sina medarbetare regelbundet.33 Flera chefer uttrycker sig 

ofta om att de har ”saker att göra” och arbetar mekaniskt och planlagt för att hinna med. Detta gör att 

dessa ledare förlorar uppfattningen om vad som är viktigt i det en ledare gör. De tar sig igenom dagarna 

utan att förstå vad det hela handlar om. Ledaren Otis Taylor menar att det är mycket viktigt att ta sig tid 

med medarbetarna. Han brukar ägna lite tid varje dag åt flödestid, det vill säga han ”flyter” runt i 

organisationens lokaler från person till person för att få äkta mänsklig interaktion.34 ”Jag måste hålla 

kontakten med min personal på ett personligt plan. Om jag inte gör det, börjar jag förlora dem. Faktum är 

att jag också börjar förlora mig själv.”35 
 

Enligt vissa forskare är stimulerandet av medarbetarna den viktigaste kärnan i ledarhandlingen. Det är 

detta som gör att en ledare kan röra och beröra individer, att uppmuntra dem i strävan efter att nå en 

bättre framtid där personlig utveckling sker, där framsteg mot viktiga mål skapas och där problemen blir 

lösta. Det handlar om att implementera och motivera fram goda idéer ur medarbetarna, men det handlar 

också om att ledaren knyter sig an individerna mer på ett personligt plan. Ledaren måste skapa ett 

känslomässigt engagemang vilket sker genom att ledaren stimulerar eller väcker en känslomässig respons 

hos individerna så att dessa bli engagerade och aktiva.36 
 

Förutom att framgångsrika ledare arbetar väl med sitt team, är synliga för dem och inspirerar i en 

demokratisk självgående anda finns det ytterligare två viktiga faktorer att ta hänsyn till för att va en 

framgångsrik ledare. Det handlar om att se helheten och att se långsiktigt. Att kunna se helheten eller 

”fältet” är en speciell förmåga, från att veta var allting finns och vart allt är på väg. Hockeylegenden Gretzky 

bör ha sagt något i stil med: ”Andra åker där pucken är; jag åker där pucken kommer att vara”37. Ledaren 

måste känna igen alla komponenter i en viss situation vid ett visst ögonblick och inneha en känsla för 

rumsliga relationer, så att ledaren vet vad som kan krävas. Förmågan att se rörelse, mönster och 

formgivning i flödet av mänsklig energi exempelvis, föra samman en mängd idéer och koncept som 

genererats genom eviga samtal och rapporter, och sedan sortera upp det mest betydelsefullaste och 

överge det ointressanta.38 
 

Vad det gäller det långsiktighet har alltid en bra ledare ett mål i framtiden, likväl som ledaren agerar i nuet 

för att nå målet senare. Jim Collins studie Good and Great från 2001 om identifierandet av faktorerna i 

framgångsrika företag blev mycket uppmärksammad när den kom. Studien hade funnit 11 stycken företag 

av 1435 som under femton år inte överträffade generalindex i värdeökning, men femton år efteråt skedde 

en värdeökningen som överträffade generalindex med mist det tredubbla. I tabell 3 kan ni se de sex 

faktorerna som de elva företagen hade och som de övriga inte besatte.39 
 

                                                           
33

 Ekstedt & Jönsson (2005) 
34

 Denhardt (2008) 
35

 Ibid S. 33 
36

 Ibid 
37

 Denhardts (2008) S. 39 
38

 Ibid 
39

 Geer, Holmberg & Karlsson (2005) 
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Collins beskrev denna process som ett jättelikt svänghjul som behövde många knuffar för att få fart på, 

men när det väl hade gått igång gick det knappt att stoppa. Vikten var det stora arbetat att hitta de bästa 

medarbetarna med personlighet snarare än utbildning eller branschkompetens. Dessa medarbetare 

skapade sin egen drivkraft och det behövdes ingen motivering eller styrning för att få igång dem.40 
 

Anpassning till förmågorna 
 

Hittills har vi gått igenom hur en bra ledare ska vara och hur framgångsrika ledare har agerat. Nu ska vi 

studera översiktligt om hur en ledare bör tänka när han eller hon ska agera utifrån medarbetarnas förmåga. 

Detta kommer att ske genom den kända modellen SLII (situationsanpassat ledarskap II) skapad av Kenneth 

H. Blanchard och Paul Hersey41. 
 

Denna modell är till för att hjälpa ledare genom de olika stadier som medarbetarna kan befinna sig i när det 

gäller utveckling, insatser och resultat. Situationsanpassat ledarskap II förespråkar att de bästa ledarna 

tillämpar den mängd och sort styrning, samt support medarbetarna bäst behöver i deras 

utvecklingsstadier.42  

  

                                                           
40

 Geer, Holmberg & Karlsson (2005) 
41 Blanchard (1997) 
42

 Ibid 

Tabell 3: Collins sex framgångsfaktorer i ledarskapet 
 

1. De leddes av okarismatiska ledare, som till och med själva ifrågasatte om de var bäst 

lämpade att leda ett företag. (”Jag slutade aldrig att försöka bli kvalificerad för jobbet” – 

kommentar av Darwin Smith, som ledde Kimberley-Clark i tjugo år.) 

2. De inledde sin omvandling genom att leta efter och anställa de duktigaste personerna. (”Inget 

företag kan växa snabbare än sin förmåga att få tillräckligt av rätt personer” – kommentar av 

David Packard, som grundade Hewlett-Packard.) 

3. De skapade ett klimat där sanningar fick sägas, där brutala fakta konfronterades och där fel 

och misstag analyserades, utan att någon skuldbelades. 

4. De hade byggt en insikt om vad de kunde bli bäst på – vilket inte är det samma som ett mål, 

strategi eller plan att bli bäst (Collins kallar detta ”igelkottskonceptet”) – och de fokuserade 

på denna enda sak. 

5. De byggde en stark kultur baserad på disciplin – men inom ramen för den hade personalen 

frihet och ansvar (hierarkier och byråkrati behövdes främst då man inte har rätt personer i 

företaget, enligt Collins). 

6. De förstärkte sitt igelkottskoncept genom att snabbt tillägna sig ny teknik – men denna faktor 

låg inte bakom vändningen för företagen och var väsentlig bara i kombination med de övriga 

faktorerna. 
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Directing (Task-Related behaviors) 

Här nere kan vi se modellen, figur 4 där de fyra utvecklingsstilarna presenteras till motsvarande 

utvecklingsfas för bäst anpassning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Situational Leadership (SLII) 

 

Entusiastiska Nybörjare (D1) 

I det första stadiet av modellen behandlas den individ som är nya i en organisation och som inte har så 

mycket erfarenhet av arbetet denne ska utföra. Personen är nu redan från början motiverade, entusiastiska 

och exalterad över möjligheten att göra något nytt, därav krävs det inte så mycket support av ledaren. Vad 

denna person behöver är information om dess nya arbete som exempel: vad som behövs till uppgifterna 

och hur man bäst kan utför dem. Ledaren ska här uppmärksamma den entusiastiska nybörjaren genom att 

ge konkreta svar för att få honom eller henne i rätt riktning.  Den som är ny i en organisation behöver bli 

uppmärksammad, få specifik vägledning och omdirigering. 
 

Desillusionerade Eleven (D2) 

När ”smekmånaden är över" och det ursprungliga spännande jobbet har blivit ett av vardagen visar det sig 

att vissa delar av jobbet vara svårare än den ursprungliga förväntan. I denna fas är medarbetaren 

fortfarande lärande, men de svårigheter som har uppstått kan kännas frustrerande och icke 

tillfredställande, dessutom kan inte medarbetaren åskådliggöra så mycket av sina prestationsinsatser än. 

Ledarens uppgift här är att fånga upp medarbetaren att göra rätt saker, samt ge uppriktig och specifik 

beröm, likväl som tillkännage medarbetarens utvecklingsframsteg mot de önskade målen och förstärk 

önskad prestation. Det bästa sättet att berömma sker öga mot öga med medarbetaren, det kan även göras 

skriftligen, men ledaren får inte glömma att dirigera och få individen på rätt bana mot önskat resultat. 
 

Kapabel men försiktig medarbetare (D3) 

Medarbetaren har nu framgångsrikt slutfört uppgiften en enda gång, men ledaren har än inte gett 

medarbetaren tillräckligt med tid för att vinna förtroende för hans eller hennes förmåga. Konsekvensen blir 

att individen blir alltför försiktig. Ledaren måste här känna igen medarbetarens i detta skede av utveckling 

och ge tydliga, specifika och positiva erkännanden så att medarbetaren uppnår önskat resultat. Bästa sättet 

är att ofta att använda sig av metoder som har lite eller inga kostnader alls, se listan på nästa sida.43 

 

 

                                                           
43

 Blanchard (1997) 

S3 
Supporting Leadership Style: 
Low on directing and high on 

supporting behaviors 

 

D3 
Capable but Cautious Performer:  
Growing competence and variable 

commitment 

S2 
Coaching Leadership Style: 
High on directing and high on 

supporting behaviors 

 

D2 
Disillusioned Lerner:  
Some competence but low 

commitment 

S4 
Delegating Leadership Style: 
Low on directing and Low on 

supporting behaviors 

 

D4 
Self-Reliant Achiever:  
Highest level of competence and 

commitment 

 

S1 
Directing Leadership Style: 
High on directing and low on 

supporting behaviors 

 

D1 
Enthusiastic Beginner:  
Low competence but high 

commitment 
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Sätt att erkänna medarbetare 
     * Personligt tack för ett bra jobb.  
     * Skriftligen tack för ett bra jobb.  
     * Offentligt beröm inför personal, avdelning eller i företagsmöte.  
     * Tid med chef, avdelningschef och VD för företaget.  
     * Referens i företaget, branschen eller gemenskapspublikation.  
     * Foto på en "Wall of Fame".  
     * Utsedd egen parkeringsplats.  
     * Ledighet.  
     * Intyg för bedömning.  
     * Särskilda fest eller lunch.  
     * Uppskattningsdag. 
 

Ledarna måste uppmuntra medarbetaren att upprepa den goda prestationen och fortsätta att vara 

tillgängliga vid behov. I denna nivå måste ledaren ge medarbetaren ett starkt erkännande för att han eller 

hon ska uppnå mål eller uppgift på bästa sätt. 
 

Självständig utförare (D4) 
I det sista skedet av modellen har medarbetaren blivit i större utsträckning självgående där denne har visat 

engagemang och kompetens i att göra uppgiften. Här måste ledaren kunna erkänna medarbetaren så att 

denne individ inte känner sig utnyttjad, det vill säga inte tillräckligt värderad till att bidra konsekvent till 

organisationen. Individens behov har nu stärkts och det räcker inte med ett uppriktigt tack för ett bra 

arbete, nu kräver individen en högre inflytande för bättre tillfredställelse. Nu är det dags att ge 

medarbetaren större självständighet och inflytande på sitt arbete, involvera dem i beslut som rör 

organisationen och ge individen möjlighet till framtida uppdrag. 
 

Texten om SLII är hämtat ifrån en artikel ifrån Ken Blanchard själv och i slutet av artikeln ger han oss dessa 

ord att tänka på: 
 

Remember too that the recognition you give a high performer serves a second purpose as well: 

It sends a message to others in the organization that this is the type of performance that gets 

noticed around here. It also provides an opportunity for high performers to thank others in the 

organization. 

 

All behavior is a function of its consequences. Managers can harness the power of this 

statement by providing recognition and rewards to positively reinforce desired behavior and 

performance.44 
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Utgången 

Här presenteras ledarskapet med en modell som illustrerar det slutliga resultatet av ledarens influenser 

som taktiskt har används. De taktiska influenserna i ordning är påverkad eller modererad av ledarens 

egenskaper, beteende och situation, dessa faktorer har detta kapitel till största del handlat om. Om vi 

studerar modellen, figur 6 till höger ser vi tre resultat utav influenserna: commitment (engagerad), 

compliance (tillmötesgående) och resistence (resistens). 
 

  
Figur 6: A Model of Power and Influence 

 

Engagerad  – Är den mest framgångsrika utgången, där inflytandet skapar entusiastiska medarbetare som 
utför uppgifter med full prestationsinsats. Engagemang är särskilt viktigt för svåra och komplexa uppgifter, 
eftersom dessa kräver full ansträngning och koncentration. Exempelvis om ni ska påverka en tekniker till att 
uppdatera ert operativsystemsprogram behöver han eller hon engagemang. 
 

Tillmötesgående – Innebär att utgången inte blir lika lyckad som den engagerade utgången. Här är 
medarbetarna apatiska (inte överlyckliga) om att utföra begäran och detta genererar endast en blygsam 
insats. Inverkan har förändrat individens beteende, men inte hans eller hennes attityd. Exempelvis kan det 
finnas föreskrifter om tidsvila för en långdistanschaufför som gör att han eller hon får en längre körtid, 
vilket inte gör chauffören speciellt entusiastisk. Tillmötesgående utfall förekommer oftast vid rutinarbete 
med icke skiftande arbetsuppgifter. 
 

Resistens – Är ett misslyckat försök till inflytande, där medarbetaren är motståndare till att utföra begäran. 

Här kan antingen medarbetaren inte följa ledaren eller så gör de inte ett bra jobb. I den resistenta utgången 

inkluderas även medarbetarnas ursäkter om att inte uppgiften går att utföra, onödigt utdragning på tiden i 

arbetet och fullständigt vägran att göra uppgiften. 
 

Genom dessa tre utgångar kan det vara värt som ledare och tänka efter vilka individuella personlighetsdrag 

man innehar och vad dessa bidrar till för taktiska resultatet. 45 
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Verktyget 
 

Alla människor har stora resurser inom sig i form av dolda talanger, men flera individer klarar inte själva av 

att framföra sin verkliga förmåga. Dessa individer har goda intentioner att skapa förändring i sitt liv, men de 

misslyckas oftast på grund av dess bristande kunskap och förmåga att tro på sig själv. Följden blir att dessa 

individer inte lever ett meningsfullt liv än vad de kunde ha gjort genom att identifiera, utveckla och utnyttja 

sin potential. 
 

För att dessa människor ska få möjlighet att utveckla sin potential, för att få ett rikt och välmående liv, 

måste de få hjälp av andra. En central faktor är att ge dessa individer goda erfarenheter av att klara av 

uppgifter så att de vill fortsätta att utvecklas vidare.46 Det viktigaste hos individerna är inte vad de tidigare 

har presterat, utan vad de kan prestera genom sin potential.47 
 

En resa 
 

Ordet coach är enligt Nationalencyklopedin ”tränare och rådgivare med aktiv ledarroll, huvudsakligen i 

lagsporter”48. Om vi studerar mer kvalificerad litteratur är en coach en stödjande person49 som vägleder 

och uppmuntrar en eller flera individer till ett mål. Coaching som fenomen har funnits i världsliga tider, 

men begreppet sträcker sig ifrån 1500-talet. Ordet kommer ifrån det ungerska kocsi szeker som betyder ”en 

vagn från Kocs”, en by i Ungern där de producerade vagnar med mycket god kvalité och hållbarhet. Så en 

coach syftar till det ursprungliga begreppet vagn eller kusk som transporterar individer från en plats till en 

annan på ett bekvämt sätt. Därav de nya mer vardagliga begreppet att härleda individer att uppnå deras 

mål från dess nuvarande ställning till det önskade.50 
 

Coaching handlar om att hjälpa individer att lyckas genom att öka medvetenheten i den existerande 

obalansen.51 Dess innebörd är att få individen att hjälpa sig själv att nå sina mål. Detta kan ske genom att 

coachen ger förlag, frågor, alternativa lösningar, råd, feedback och uppmaning till handling för att klienten 

ska utveckla sin potential och sitt självförtroende för ett förbättra liv av självutveckling.52 En bra definition 

på coaching är: 
 

 “The coach works with clients to achieve speedy, increased and sustainable effectiveness in their lives and 

careers through focused learning. The coach’s sole aim is to work with the client to achieve all of the client’s 

potential – as defined by the client.”53 
 

Coaching kan delas upp i två delar, där den coachade befinner sig i två upptäcktsresor: den inre resan och 

den yttre resan. Den inre resan handlar om att den coachade ska bättre kunna känna sig själv, medans den 

yttre resan är att den coachade ska lära känna sin omgivning. Med dessa två resor kommer den coachade 

(klienten) lättare kunna förstå sig själv och förstå dess omgivning bättre. Båda resorna är beroende av 

varandra. För att kunna förstå sig själv måste man också förstå sin omgivning, samt hur den influerar på det 

egna sättet att vara, tänka och lära sig.  I dessa resor kommer klienten stöta på flera utmaningar, 

överraskningar och möjligheter. Med coaching kan individen lättare förstå utmaningarna, se möjligheterna 

och övervinna hindrena för framgång.54 
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En annan term likvärdig den inre resan är det inre spelet eller det inre hindret. Denna kraft är den största 

motståndaren en individ har och den är till och med mer skräckinjagande än en tennisspelares värsta 

motspelare. Vem har inte varit med om dagar där allt inte fungerar som det ska. Exempel en golfspelare 

kan en dag befinna sig i ett tillstånd där ingenting fungerar och dennes motståndare han eller hon jämt 

vinner över kan plötsligt vara överlägsna. En coach är en person som ska hjälpa en person att minska eller 

ta bort dessa inre prestationshinder som kan finnas i en individ.55 
 

En annan vinkel är frihetskampen som individen kämpar emot för att kunna förändras. Där fienden oftast är 

en vana: vanemässiga handlingar och vanemässigt tänkande. Vanor är oftast sådana saker som har pågått 

under en längre tid och på så viss gjutit sig fast i folk. På detta sätt är vanor svåra att göra sig av med. Detta 

beror också på att vanorna fyller ett värde för individen, vilket är motivet till att de från början skapades. 

Med tid förändras våra vanor och när vanorna inte fyller sitt syfte längre avlägsnas de. Coachen uppgift är 

att ta itu med vanor som utgör ett hinder och få individen själv att förändra dem.56 
 

För att individen ska få ett konkret resultat behöver coachen uppmuntra och hjälpa till att utöka klientens: 
 

 Tankerepertoar – Framhävningen av flera mentala kartor för att kunna utforska, läsa, tolka och 

förstå världen, sig själv och andra individer. 

 Handlingsrepertoar – Utnyttjandet av de tillämpbara verktygen till de olika specifika situationer 

som kan uppkomma. Verktygen kan vara konflikthantering, självledning eller personlig effektivitet. 

 Inlärningsrepertoar – Att skickligare kunna använda olika lärometoder som utnyttjandet av 

självreflektion, rollmodeller och feedback, samt att experimentera med nya sätt att reflektera och 

vara. 

 Känslorepertoar – Att utveckla positiva känslor som självförtroende, glädje, öppenhet, respekt, 

trygghet framtidstro, hopp, optimism och visa uppskattning.57 
 

 
 

Figur 7: Coaching är att utöka sin repertoar för att uppnå resultat 
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Guidning 
 

Alla vi människor har tillräckliga resurser inom oss för att kunna hantera egna utmaningar. Vi individer vet 

oftast svaret själva eller vet var svaret går att finna, men vissa bör få hjälp med själva processen.58 En 

central hypotes i coaching är att få dessa individen att hjälpa sig själv och bygga upp sin självtillit.59 Var som 

utmärker just coaching är att ställa rätt frågor. Här förekommer tre centrala frågor att ta hänsyn till: 
 

 Var befinner du dig? 

 Vad vill du? 

 Hur ska du nå ditt mål? 

 

Vår uppfattning av verkligheten påverkas av vår inre mentala kartbild, det vill säga vilken syn vi betraktar 

verkligheten med. En coach utgår oftast ifrån en konkret situation som klienten befinner sig i. Och anpassar 

sig till hur individen uppfattar och tolkar den. Dessutom har individen önskningar och mål han eller hon vill 

uppnå. Mot bakgrunden av intervallet mellan den nuvarande situationen och den önskade situationen 

väljer klienten handlingssätt och strategi, realiserar dessa, analyserar resultat och lär sig av handlingar. 
 

”Att man, när det är viktigt att föra en människa till en bestämd plats, först och främst måste se till att hitta 

honom där han är, och börja där. Det är hemligheten i all hjälpkonst. Den som inte kan detta, inbillar sig 

bara när han tror sig kunna hjälpa en annan. För att riktigt kunna hjälpa någon annan, måste jag veta mer 

än honom, men först och främst måste jag förstå det han förstår.  Om jag inte gör det hjälper min 

medkänsla honom inte alls.” 

Søren Kierkegaard 
 

I utvecklingen hjälper coachen genom frågor, alternativa förslag, feedback så att individen tillses, 

omvärderar situationen, testar nya metoder, omformulerar mål och begrundar resultaten.60 Syftet är att 

inspirera till en process där klienten lär sig sitt eget tänkande och sitt eget handlande, att skapa lyckade 

saker som han eller hon kan stå för, vilket ökar chanserna att nå de uppsatta målen.61 
 

Dessvärre uppkommer det flera problem på vägen för en individ eller grupp i utvecklingen mot 

förändringen. Detta kan vara motstånd antingen inom sig själv eller i omgivningen. Exempel på detta kan 

vara att klienten kan känna sig undervärderad och börjar tvivla på sig själv för att uppnå målet. Genom 

detta kan det vara bra att tänka på dessa frågor i figur 8 (se nästa sida) för att metoden ska fungera i 

praktiken.62 
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Figur 8: Fem frågor inom coaching 

 

En coach bör även tänka på dessa sju företeelser: 
 

 Utveckla trygghet, öppenhet och förtroende, samt skapa bra relation till individ. 

 Aktivt lyssna och ställ betydelsefulla frågor, samt använda intuition och uppmärksamma sådant 

inget sägs om. 

 Berör alternativa tillvägagångssätt, ge inte konkreta råd. 

 Uppmana till handling och fråga efter resultat. 

 Ge konstruktiv feedback och tillåt klienten lära sig av hans eller hennes erfarenheter. 

 Ge beröm och stöd för att utveckla självförtroende. 

 Klargör att individen är ansvarig för sin egen utveckling och förverkligande av sina mål. 
 

Att aktivt lyssna innebär att coachen låter individen uttrycka de han eller hon har att säga. Syftet är att få 

individen att själv komma med lösningar och när väl klienten har sagt sitt, kan coachen ge feedback om det 

som har framförts. Att aktivt lyssna innebär även att coachen framför frågor för att hjälpa individen att 

förtydliga sitt sätt att vara och tänka. 
 

Råd ska inte ges till klienten då han eller hon lätt kan lämna över ansvaret på coachen när rådet inte visar 

sig vara bra. Dessutom blir coachen själv inte särskilt motiverad när denne följer ens egen tro och 

uppfattning. I slutändan är det ändå individen själv som ska fatta besluten om vad han eller hon vill tänka 

och agera. På detta sätt måste personen i fråga själv handla med sina egna tankar och få egen erfarenheter. 

Coaching är en lärometod och livet en lärningsprocess. 
 

Slutligen har både klienten och coachen ansvar att hjälpa varandra igenom processen. Individen måste 

klargöra sitt mål och prestera enligt det, medans coachen tar fram metoden och ger uppmuntran och stöd 

till individen så att målet uppfylls. De tillsammans har båda ett ansvar att skapa ett bra partnerskap och 

kommunikationsverk dem emellan.63 
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Slutdestination 
 

”Människan är född fri, ändå ser vi överallt människor i kedjor” har Jean-Jacques Rousseau uttryckt sig. Det 

kanske är dags att släppa dessa människor fria?64 
 

Många människor i dagens samhälle minskar själva sina möjligheter att uppleva sådant som de värderar 

högt och försöker uppnå, därav ökar de risken att uppleva sådant som de värderar negativt och försöker 

undvika.65  Flera människor idag utrycker sig negativt om sig själv och gör sig själv till sin värsta fiende. Flera 

ledare och team missförstår sina roller. De uppmuntrat och stöttar inte dessa individer som behöver goda 

hjälpare. Coaching har flera olika funktioner som: 
 

 Upprätta broar över ”the knowing-doing-grap” 

 Övervinna hinder 

 Hantera paradoxer och dilemman 

 Förverkliga ”livsprojekt” 

 Stöd i forskning 
 

The knowing-doing-grap 

Individer kan vara rädda för att göra misstag eller ta personligt ansvar när det råder osäkerhet. Vid möten 

kan gemensamma beslut tas, men när det ska utföras händer ändå inget konkret i handling.66 En coach kan 

tillhandahålla medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit för att handlingen ska genomföras, vilket är dennes 

mål.67 
 

Orsaken till detta problem är att även om individer har mycket kunskap i ett område kan det vara svårt att 

genomföra problemet rent praktiskt. Möten, konferenser, samtal och planering blir oftast mer prioriterat 

än själva handlingen och själva implementeringen i sig kan vara svår. Det teoretiska kommer före det 

praktiska vilket leder till uteslutet resultat. 
 

Övervinna hinder 
Individen måste kunna hantera vardagsproblem som: 
 

 Tidsaspekt – Det finns inte tid att göra allt. Att kunna välja det viktigaste och prioritera. 

 Förväntningar och oklara mål – Chefens kommunikation är bristande och det sker självmotsägelse 

ifrån dennes sida, vilket skapar osäkerhet. 

 Bristande feedback – Chefen vågar inte, ger för lite eller vet inte vad feedback har för innebörd på 

individen. 

 Bristande beröm och respekt – medarbetarna bli inte uppskattade, vilket kan leda till dålig 

självkänsla och självförtroende. 

 Bristande samarbete över avdelningsgränser – Suboptimalisering och uteslutet samarbete skapas 

oavsett om en viss avdelning är framstående när denne endast har sig själv som närmast relation.  

 Vardagsrädsla, oro och stress – Energin används felaktigt, kan exempel bero på destruktivitet, 

oklara mål eller prioritetssvårigheter, vilket i längden skapar en känsla av kraftlöshet. 

 Mindre värdighet – Individen själv bygger upp mindre värdighet. Kan ske genom känslor av många 

svårigheter och hinder, vilket i längden smittar av sig i organisationen.68 
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Hantera paradoxer och dilemman 
Vi kan möta påstående som exempel: 
 

 Jag är egentligen inte så bra, men de andra har inte upptäckt det ännu. 

 Jag får kritik för att jag tar för lång tid på mig för att fatta beslut. Om jag är snabbare blir jag 

anklagad för att vara auktoritär. 

 Jag är osäker på vad min chef egentligen har för förväntningar. Han säger en sak men gör på ett 

helt annat sätt.69 
 

Det finns sällan enkla lösningar på allt och i denna situation är heller inte den lättaste. Coachen erbjuder 

som sagt inga klara lösningar även om denne skulle kunna ha någon. Det är processen som är viktig här 

med coachens optimistiska tänkande att tillse individen kraft att lyckas själv. 
 

Förverkliga ”livsprojekt” 
Ett livsprojekt kan vara passivt (individen tar en dag i taget och väntar och ser) eller aktivt, och det kan röra 

sig om vad som helst. Projekt ger dock en slags mening för individen och gör att han eller hon utvecklas.  

Här bidra coachen till att individen blir medveten om det livsprojekt han eller hon befinner sig i och som är 

med och styr dennes beteende. Coachen kan även åstadkomma att individen för fram nya projekt som är 

mer betydelsefulla och fördelaktiga för individen. Dessa projekt kan göra att individen kan få en balans i sin 

tillvaro och de nya projekten kan vara ett bra sätt att ändra beteende hos individen. 
 

Stöd i forskningen 
Flera forskare har enligt olika studier kommit fram till att coaching-utbildningar ger ett intressant och 

välgivande resultat för ledarens förmåga att leda. Vissa av resultaten visar att dessa utbildningar ger en 

avkastningsvinst på över fem gånger av det insatta kapitalet vad utbildningen kostade. Dessa utbildningar 

visar sig även vara mycket mer framgångsrika än övriga ledarskapsutbildningar. 
 

Coaching skapar en betydelsefull grad av synergieffekt mellan ledarskapsutveckling, personalutveckling och 

verksamhetsmässig effektivitet. Ledare som blir coachade får ett helt annat perspektiv på tillvaron och blir 

bland annat: mer relationsinriktad, mer produktiv, ger mer vägledning åt andra, får större självrespekt, är 

mer målinriktad än övriga ledare samt känner sig som ledaren mer uppskattad i sitt arbete. Coachning leder 

till att individerna lär sig mer om sig själv, ökar prestationen, tillförskaffar sig ny kunskap, skapar mer 

reflektion i tillvaron och individen utvecklar mer idéer i arbetat. Arbetsmiljön påverkas också positivt vilket 

leder till att personalomsättningen minskar med effektiviteten.70 
 

Rent konkret skapar coaching personalutveckling, ökad prestation och produktivitet, förbättrad inlärning, 

förbättrad livskvalité för enskilda individer, skapar bättre relationer, kreativa idéer, med tid till chefen, 

bättre användning av individers förmågor och resurser, större flexibilitet och anpassning till förändringar, 

snabbare effektivare reaktioner i akuta lägen, kulturförändring, mer motiverade medarbetare och en 

positiv förändring i livet.71 
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Empiri 
 

Eftersom det mesta av det moderna coaching kommer ifrån idrotten och det är där vi kan finna de flesta 

framgångsrika coacherna, utgår denna empiri ifrån idrottens värld av ledarskap.72 Här kommer det 

presenteras fyra sammanlagda intervjuer ifrån Brynäs IF hockey A-lag där de medverkande är Niklas 

Czarnecki, Tommy Jonsson, Ove Molin och Emil Sandin. 
 

Reseledare 
 

Många tränare har kommit och gått i Brynäs IF, men nu senast håller Niklas Czarnecki i rodret med 

assisterande tränarna Tommy Jonsson och Jan Larsson. Tidigare huvudtränare som ledde eller rättare sagt 

styrde Brynäs var Leif Boork, men från september 200873 har det blivit en stor förändring inom sättet att 

leda Brynäs. 
 

Personliga drag 
 

Om Niklas Czarnecki själv skulle beskriva sig är han främst en lugn, trygg och ärlig person. Han beskriver sig 

själv också som seriös och väldigt noga i förberedelser och struktur. Hans svaga sidor menar han att det kan 

smyga in tvivel på grund av att han kan vara negativ till sig själv. ”Jag brukar säga det om jag gör nio bra 

saker och en dålig, då påminner jag mig själv om den, självkritisk liksom. Istället för att vara glad för de nio 

bra.” Och ja, självkritisk är han nog då han konkret inte svarar på frågan om starka sidor. Dessutom är han 

en person som gillar att läsa böcker om teorier om ledarskap, men främst läser han mycket psykologi, vilket 

visar på att han vill bli bättre på det han gör. 
 

När Niklas tog över rollen som huvudtränare efter Boork delade han upp arbetet med de assisterande 

tränarna i laget. Under säsong sköter han själv hälften av isträningarna och coachar forwardsen, Tommy 

Jonsson sköter resterande isträningarna och coachar backarna medan Jan Larsson hanterar videocoaching 

och går igenom taktiskt med spelarna. Niklas filosofi bygger på ett ansvarstagande på individnivå där han 

bjuder in till mycket diskussioner och på så sätt får medarbetarna en delaktighet. 
 

Tommy menar att med en auktoritär ledare så blir man som person inte engagerad som individ. ”Jag tror 

inte att du är mottaglig själv för att ta egna initiativ och vara engagerad, utan du gör bara som någon 

säger. Då tror jag inte att man uppnår att få ut det mesta av en grupp, vare sig det är i näringslivet eller i 

det idrottsliga.” Tommy menar också att om Niklas bara skulle peka på vad han skulle göra exempelvis att 

bara åka och flytta puckar och vara tyst skulle han inte utvecklas alls och inte heller må bra. 
 

Om Tommy själv ska beskriva sig så försöker han alltid sträva efter att vara väldigt rak i sak, vilket han även 

fått feedback på. Men ibland händer det att han även blir lite för uppriktig och säger vad han tycker, vilket 

kan vara till nackdel. Som person vill han hela tiden ge feedback vare sig det är negativ eller positiv. Att ge 

medarbetare uppmärksamhet, lyssna och vara demokratisk är viktigt för Tommy. Han anser att gruppens 

kompetens och kunnande är mer än han själv är ensam. En annan egenskap för Tommy är att han kan ha 

ett hett temperament, vilket han försöker bli bättre på genom att bli lite lugnare. Något annat han även 

försöker ändra på är hans inställning att vara lite misstänksam. Det är något han jobbar med och har blivit 

bättre på genom tiden. Tommy berättar även han som Niklas, att han kan haka upp sig på negativa saker 

ibland än att se de positiva.  ”Dom säger att människans negativa tankar är ju fem gånger starkare” än de 

positiva menar han. 
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Ledarfilosofin 
 

Ett bra ledarskap för Niklas är att man måste vara sig själv och veta sin egen självbild, det är grunden menar 

han. Tommy går först in på demokratisk, lyssnade och situationsanpassat ledarskap, men han nämner också 

att det är viktigt att vara sig själv när han pratar om en av sina förebilder, Conny Evensson som Tommy just 

tror är sig själv.  Niklas fortsätter därefter tala om vikten att vara på det sättet du vill bli bemött på för att 

skapa ett bra klimat. Han tror på ett öppet klimat där man ger och tar av varandra, samt att man vågar visa 

sin personlighet, lite mer av det moderna ledarskapet. Niklas tror inte på det gammalmodiga sättet att leda 

och allra helst de unga trivs nog inte med det. ”Det funkar inte längre tror jag och det tror jag är 

utvecklingen. Jag tror helt enkelt, om jag överdriver, ber dom gubbjävulen att dra åt helvetet.” 
 

Tommy poängterar att just en ledare som är lyhörd och engagerar gruppen i beslut är viktigt, men han ska 

också vara dominant. Det ska inte vara en polskriksdag utan det ska vara lite av varje faktiskt. Som exempel 

tar Tommy upp när de som tränare inför julen gav ett förslag till kaptenerna i laget om hur Tommy, Niklas 

och Jan skulle ta julledigt. När kaptenerna återkom senare med ett annat förslag godtog de det. ”Då tyckte 

vi att, okay vi kanske inte tycker det var det ultimata just för förberedelserna, men köper vi det här så har vi 

en grupp som kommer tillbaka väldigt glada och nöjda och har laddat energi på ett annat sätt.” Tommy 

anser att förtroende är mycket viktigt och om laget får vara med att påverka stärker det gruppen. Men just 

det här med situationsanpassade ledarskap kan man inte som ledare alltid godta alla förslag som gruppen 

kommer med, ibland måste man säga nej. Men det är viktigt att argumentera varje gång ett besluts tas 

oavsett om det är ett ja eller nej, varför just ledaren har tagit detta beslut så spelarna har förståelse för det. 
 

Precis som vad de båda tycker att en ledare ska vara försöker de förhålla sig till dessa åsikter själva. Niklas 

jobbar mycket med att ställa frågeställningar, skapa ett stort ansvarstagande på individnivå och dela ut 

mycket ansvar i god tro till medarbetarna, vilket han säger fungerar. Han skulle självfallet ingripa om det 

skulle missbrukas, men det händer allt för sällan. Det skapar snarare en positiv effekt som han gläds av. 

Niklas menar att det har tagit honom många år att hitta just sin riktiga ledarstil/filosofi att just vara så som 

han är nu. 
 

Leif Boork som Niklas jobbade med innan han blev huvudtränare var helt motsatsen. ”Det var därför jag 

fick en sådan effekt när jag kom till Brynäs. Sedan finns det ju inget rätt eller fel, om man kan uttrycka sig 

så. Utan det är ju som man är. Boork gör ju tvärt om och då får spelarna trygghet genom att göra som man 

blir tillsagd, men då hävdar jag att man inte får ut maximalt. Utan du får ju gruppen att göra det du säger 

utan att de blir tillfredställda.” 
 

Tommy anser att han är en ledare som är demokratisk och lyssnande, men han är nog väldigt bestämd, då 

han har bestämda åsikter och säger det han tycker. Samtidigt har han hört att han är krävande som ledare 

vilket han också själv uppfattar sig som. ”Det känns rätt för mig att vara krävande med förutsättning att 

man involverar gruppen och att de är engagerade och får vara med och fatta beslut och sådana saker, då 

vill man få någonting tillbaka också.” Tommy menar att det är viktigt att höra båda sidors redogörelse och 

vill gärna att alla vill trivas och må bra. Han är en sådan person som gillar att skämta och skoja och umgås 

till en viss gräns då han tycker det är viktigt att vara nära gruppen, men en viss distans vill han ändå hålla. 
 

Innebörden av resan 
 

Coaching för Niklas är att hjälpa en person och vara en slags stöttning i personens utveckling. ”Försöka att 

öka förståelsen hos individen. Få individen att förstå för sin egen vinning så att säga. Inte att tala - du ska 

göra så här, utan att få personen att inse.” En coach för Tommy är en ledare som hela tiden är engagerad 

oavsett var än den coachade befinner sig. En person som vägleder dig i allt. ”En coach för mig är en person 

som ser människor, som pratar, som ger honom ett leende eller vad det nu är eller ger honom en jäkla blick 

om han förjärnar det.” 
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Niklas menar att coaching har stor betydelse. ”Jättestor betydelse, jag vet inte mer vad jag ska säga om det, 

men klart att det har stor betydelse.” Tommy berättar även att Niklas coachar honom när han säger: - ”nu 

tar du träningen imorgon, kan träningen ser ut så här och jag tycker du gjorde en bra träning sist. Det får 

mig att bli stark och tro på mig själv. Jag tycker du ska ta träningen för du gör så bra träningar och jag 

tycker du ska ta och coacha backarna för du kan det och så visst har det stor betydelse.” 
 

Niklas skulle själv vilja ha en egen coach. Han berättar att det finns många chefer som inte tar en 

anställning om de inte får ta med sig sin mentala rådgivare eller coach. Chefsjobb är som han säger oftast 

ett ensamt jobb och av den anledningen tycker han det är väldigt viktigt att ha någon att prata och bolla 

idéer med. 
 

Det betydelsefulla arbetet 
 

Niklas säger att de först har ett lagmål som är gemensamt, sedan har alla spelarna individuella mål, som 

vissa kanske vill hålla för sig själva. ”Och det är ju inte något jag behöver få reda på, det är bara att få dem 

att förstå att en målbild kan vara viktig för att veta vilken väg man ska gå.” Det viktigaste Niklas tycker är 

att spelarna ska förstår allvaret med att ha egna mål så att det inte blir så kallat flum, flum som han 

uttrycker det. Så det viktigaste är inte att han känner till dessa. 
 

Han brukar ställa upp en skala ett till tio, där tio är det optimala och fråga var spelaren befinner sig på 

skalan. Då kanske spelare säger – ja, jag är fem. Då brukar Niklas fråga varför är du på femman då? Och när 

han har svarat frågar Niklas hur han ska kunna gå vidare till sexan? 
 

Tommy däremot om han vore huvudtränare skulle han vara sådan som coachat mycket i matchmoment för 

hela laget. Niklas berättar att han inte tror så mycket på att kunna påverka så mycket under just matcherna, 

utan han är mer den tränare som är passiv då. Han menar att har du gjort din läxa har du gjort den! Och det 

går inte att påverka en spelare som inte har gjort sin läxa. Är det prov som i skolan så klara du det och du är 

förberedd. ”Det handlar om vad du har gjort innan och hur var och en har gjort.” Det du kan göra är mindre 

saker som taktik som vid exempel boxplay och powerplay, men i det stora hela går det inte att påverka. Det 

är mest före och efter träningar och matcher Niklas coachar, med undantag av mindre feedbacks och frågor 

direkt till individen som behöver det. 
 

Tommy fortsätter och menar att han tycker det är viktigt med engagemang, att man engagerar spelarna 

allra helst de som behöver mest stöd. Att se individen, ge dem en extra klapp på axeln. Vissa personer 

behöver kanske höra och se ifrån tränarna att de bryr sig, menar han. Det handlar mycket om prestation 

menar han. En spelares glädje av att han gör mål, gör ett bra pass, en fin fint eller något annat bra och med 

det blir man glad och mår bra. Däremot om man inte gör det eller inte får den uppskattningen, då blir inte 

spelaren glad i samma utsträckning. Därför tycker Tommy det är viktigt med att ge beröm och raka 

feedback så att exempelvis en ny spelare inte seglar iväg och tappar ödmjukheten eller fotfästet för en 

stund. 
 

Niklas menar det att coachningen skapar en personlig utveckling, en personlig förståelse, ett bättre 

resultat. ”Ökad insikt, bättre klimat, gladare personer, allting.” Han ser inga organisationer där coaching 

inte skulle passa in, vilket Tommy mycket väl håller med om. Niklas berättar att han jobbar mycket med 

FIRO teorin som han tror mycket på. Det är det de handlar om att få människor att trivas, skapa en miljö, få 

alla att acceptera sina roller och dra åt samma håll. ”Det finns inget bättre för en tränare än när man ser att 

en grupp samarbetar och gläds med varandra, det är min största lön. När du ser att de går ut och tar ett 

enormt ansvar för det man har kommit överens om.  Alla gör sitt yttersta, det är så jäkla roligt.” 
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Resenärer 
 

Här kommer Ove Molin en av Brynäs veteraner och Emil Sandin en av Brynäs unga tillskott presentera sina 

åsikter och tankar. 
 

En betydelsefull filosofi 
 

Ove och Emil är två personer som båda är tävlingsmänniskor som inte gillar att förlora och som verkligen 

brinner för sitt arbete. Mycket av deras motivation ligger just till sitt yrke med dess intensitet, energi och 

närspel som sporten erbjuder. 
 

Vad Emil Sandin tycker har varit viktigt för honom när han kom upp till A-laget var hur han blev bemött. Just 

att få feedback och stöd av de äldre, får hjälp om man behöver det och kunna ställa frågor. ”Är det 

någonting man undrar över så får man hjälp och de är öppna och det spelar ingen roll vilken ålder det är, 

alla kan prata med alla här.” Ett öppet klimat tycker Emil är viktigt där alla hjälper alla och han själv säger 

även att han är en sådan person som gärna pratar och hjälper andra när det går tungt för dem. Så ett 

ledarskap som skapar ett öppet klimat anser han vara betydelsefullt. 
 

Ove Molin tycker att en bra ledare ska vara lyhörd, vilket är otroligt viktigt, men samtidigt ska ledaren vara 

den som bestämmer. Han tror att det är lättare att få gruppen att fungera ju större den är om den som 

bestämmer är lyhörd. Han poängterar dock att gruppen inte får bestämma allt för mycket själv, det ska vara 

en balans, men det beror också på vad det är för en grupp. En ledare ska vara demokratiskt till en viss gräns 

och kunna märka skillnaden på när han ska sätta ner foten och bestämma något eller låta gruppen fatta ett 

rätt beslut. Detta gör att gruppen blir starkare menar Ove och de ledare de har nu menar han är jättebra på 

just detta. 
 

Emil kan bara hålla med Ove och menar att det var en stor skillnad när Leif Boork var tränare jämfört med 

de tränare de har nu. Boork gjorde som han ville, han kunde visserligen fråga vad alla tyckte, men i 

slutändan var det ändå han som bestämde. ”Han ville gå sin egna lilla väg. Dom här är jäkligt öppna och 

frågar efter en om man har gjort en dålig period, då kan de komma in och fråga hur ska vi göra nu om si och 

så.” Så Emil menar att de som de har nu är väldigt bra. 
 

Ove säger att tränarna som de har nu jobbar med att gruppen ska få fram resultat, vilket är en stor skillnad 

jämfört med andra ledare han har haft som jobbat med andra medel som mer skrämseltaktik och mer med 

auktoritär stil. Ove har med sin långa erfarenhet som spelare inom hockeyn varit med om de flesta 

ledarskapsstilar som går att ha. Han berättar att han även har haft ledare som varit väldigt snälla och har 

låtit gruppen bestämma hela tiden, men då blir det oftast problem då de starka i gruppen bestämmer det 

mesta i slutändan, vilket inte är särskilt bra. ”Då blir det inte gruppen, då blir det den lilla gruppen i gruppen 

som bestämmer. Det är ju det som kan bli fel tycker jag. Då får du inte i alla fall gruppens talan, utan då får 

du bara en klick.”Han har även varit med om ett ännu extremare fall där ledaren verkligen har släppt 

gruppen fri att styra allt. Då visade det sig att efter tre, fyra månader att bara det starkaste i gruppen styrt 

allt och fört laget i fel riktning, där ledaren inte alls sett till att styra upp gruppen åt rätt håll igen. 
 

Emil menar att de tränare som de har nu har en bra ledarstil som han föredrar mest. ”Nä men det är så 

klart jag tycker det är jäkligt bra med de som vi har nu. De bestämmer ändå själva, men är öppna och vill 

fråga gruppen, hur ska vi göra här nästa vecka, hur ska vi lägga upp träningarna, nu har vi tre matcher här 

hur ska vi göra då. Så jag tycker det är riktigt bra som vi har nu alltså. En sådan ledare vill jag ha som är 

öppen för förslag.” 
 

Ove håller med Emil, men han påpekar även att ledarna inte får bli för snälla med att lämna ut ansvar, för 

det ska ändå vara de som har det sista ordet, men man ska definitivt kunna vara med och påverka. Ove 

menar att man blir mycket mer öppnare som spelare och människa i en grupp där man mår bra som det är 
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nu med Niklas och de andra. ”Det är många fler som vågar säga vad de tycker och tänker, än i en grupp där 

ledaren bestämmer. Det blir mycket tissel och tassel, ingen vågar riktigt säga vad de tycker och tänker. Det 

är jätte-, jättestor skillnad när man får jobba med en sådan ledare. Då säger man mer eller mindre vad 

ledaren vill höra, man säger inget annat, för då skyddar man sig själv lite grann.” 
 

Synen på reseledarna 
 

Emil beskriver Niklas som lite hård, men ändå väldigt avslappnad med glimten i ögat. Han är mycket mån 

om att gruppen ska må bra, alla ska kunna säga vad de tycker och vill. ”Vi hade nyss ett enskilt samtal om 

förra säsongen och vad vi tyckte vi kunde förbättra oss på, ispassen, kanske med resorna så.” Men som Ove 

menade så tycker Emil att det är bra att de själva inte får styra allt för mycket. 
 

Ove håller helt med. Niklas pratar väldigt mycket om verkligheten, gör om saker från ishockeyn och försöka 

relatera till det vanliga livet. Det gör han ganska oftast när han pratar. Han kan ta upp händelser som har 

hänt någons familj exempelvis och försöker avdramatisera, så det inte alltid bara är ishockeyn. ”Han är 

väldigt mänsklig för att vara tränare”. Det är det som är lite speciellt med Niklas menar Ove. Med honom 

känner jag mig trygg menar Ove. ”Det största med Niklas som jag har upplevt så här långt är att jag har 

aldrig någon rädsla vad han ska tycka om mig eller om jag har gjort något och så vidare.” Relationen är 

väldigt bra. 
 

Emil instämmer och håller med helt. ”Man kommer aldrig till träningarna som förr, då var jag nästan lite 

små skraj för att man visste inte vad som skulle hända.” Det är som Ove säger, man blir verkligen lugn i sin 

tillvaro. Ove betonar att man personlighetsmässigt utvecklas bättre i en grupp där alla vågar säga vad de 

tycker och tänker, oavsett vilken åsikt man har. I en annan relation så säger man ingenting. Så i Niklas 

variant, utvecklas man mycket. 
 

I övrigt anser Emil att Niklas personligen är lite skämtsam, väldigt öppen och är en ruggig vinnarskalle som 

både Emil och Ove. Ove menar att Niklas är väldigt lik alla hockeyspelarna där linjen är väldigt tunn att han 

är ledare och de är spelare, men alla vet att han är ledare. Niklas har väldigt lätt att komma in i våra 

diskussioner vad det än gäller och när det inte handlar om hockey är han en i gänget, men sen när det är 

dags att ta beslut, då märker man att han är ledare, säger Ove. 
 

Tommy däremot är mer för detaljerna i spelet och upplägget rent fysiskt och Niklas är mer övergripande, 

nämner Ove. ”Tommy har en lite annorlunda stil mot Niklas absolut, det är ju mera energisk, mera närmare 

spelarna än Niklas är, han är väldigt pådrivande. Niklas är lugnet jämfört med Tommy. Han är ju mycket 

mer på.” Emil håller med och säger att Tommy också är en vinnarskalle som hatar att förlora. 
 

”Det jag tycker skiljer lite grann är att Niklas måste se det lite mer övergripande, översiktsbilden för hela 

gruppen. Tommy kan ju mera gå in och punktmarkera någon spelare emellan åt och pusha en enskild om 

man säger så. Det finns ju många som vill att det ska vara ett driv och energi runt matcherna och han 

hjälper väldigt mycket för att trissa upp stämningen, Niklas gör ingenting av det.” säger Ove. 
 

Ove menar att tränarnas roll är att skapa rätt sinnesstämning runt matchen, att bygga upp förväntningar 

med sitt sätta att prata och agera innan matchen, när väl pucken släpps då sköter spelarna sin roll. De kan 

visserligen skälla och så vidare, men det hjälper inte så mycket. Däremot gör Tommy ett bra jobb när han 

märker och försöker se skillnaden om man som spelare inte är på topp. Då försöker han trissa upp 

stämningen, vilket Niklas sällan gör. Men det kan vara någonting som Niklas och Tommy har gjort upp 

internt och det är något som fungerar bra, menar Ove. 
 

Emil tycker de båda kombinerar varandra bra. Och det där att Tommy kan ha tendenser till att haka upp sig 

på saker som har nämns tidigare tycker Emil att han har blivit bättre på och inte lägger så stor vikt på, vilket 

även Tommy har sagt till honom. Ove menar det att Tommy är väldigt energisk och drivande när han 
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jobbar, men på sidan om kan han vara helt tvärt om och vara lugn och tillbakadragen, vilket karaktäriserar 

Tommy. 
 

Emil tycker alla de tre tränarna de har nu är bra. I stort sätt kan man som spelare prata och ta upp allting 

med alla tre tränarna eftersom de är så avslappnade och coola, men när det väl gäller och det är match då 

är det annat. Så tycker Emil det ska vara. 
 

Ove menar att spelarna har stort förtroende för tränarna, men sen menar han att en hockeyspelare oftast 

ser till sig själv och värnar om sitt. Däremot ju bättre ledarskap ju mindre sådant får man menar han. ”Det 

är en sak som jag har tänkt på i alla år. Ju sämre ledarskap ju större egon får du på spelarna.” 
 

Som Emil och Ove har det nu, så har spelarna mycket att säga till om och det mesta diskuteras med alla i 

laget. Ove berättar att de inom laget har massor av regler och normer som de tillsammans har skapat 

genom diskussion utan Niklas och de andra, så kallade förhållningsregler som alla ska rätta sig efter i olika 

situationer som exempel mot allmänheten och media. Så gruppen får vara med och påverka en hel del och 

Niklas jobbar en hel del med gruppen så det blir mycket teambuilding. 
 

Emil tycker teambuilding är viktigt; att få ihop laget, skapa en bra stämning, bestämma vad de ska har för 

mål, delmål och visioner, hur de ska uppträda på isen, hur andra ska uppleva dem som lag med mera. Vilket 

är några av många exempel på vad laget själv får bestämmer utan tränarna. 
 

Resans upplevelse 
 

En bra coach enlig Ove är en ledare som får gruppen att gå åt samma håll, åt det gemensamma målet alla 

strävar efter och inte att gruppen går mot fel riktning. En ledare som coachar ska se förmågan i varje 

individen, även fast han jobbar med en hel grupp. För att en grupp ska bli bra måste ledaren få varje individ 

att utvecklas, vilket Niklas jobbar med hela tiden sedan han kom till Brynäs. Ove ger ett exempel på där 

varje spelare skulle skriva ner tre meningar: vad de stod för som person, vad personen skulle utveckla och 

vad personen skulle bidra med i gruppen, vilket Niklas var väldigt noggrann med att var och en skulle 

uppfölja. En slags utvecklingsplan anpassat till varje individ. Och uppföljning av coaching är jätteviktigt 

anser han, så man märker att det händer något och inte saker och ting släpas efter. 
 

Emil tycker det är jätteviktigt med feedback, främst efter matcher. ”Jag brukar sitta mycket med Ove och 

prata om hur man har tyckt det har gått, vad man ska tänka på, det tycker jag, feedback för mig är lite så 

att checka av lite hur det har gått och vad man ska tänka på.” Han brukar oftast sitta och prata med Ove 

och Dacke. Emil menar att det är en stor skillnad ifrån I20 där han var förr och A-laget, det är mycket mer 

att tänka på här rent taktiskt säger han. Så han skulle gärna vilja få lite mer feedback just efter matcherna, 

men de har även varit bra nu i år menar han. 
 

Ove säger att deras idrott är rätt så komplex och det kan vara svårt menar han att ge feedback till alla tre 

dagar i veckan. Tränarna går mycket på magkänslan säger han, vilket Niklas och Tommy också gör enligt 

dem själva. 
 

Hur Niklas coachar menar Emil att han går mycket efter att vara synlig, engagerad och bry sig om spelarna. 

Nu på sommarträningen där de ordinära tränarna inte är med vill han även vara med och kolla när vi kör 

säger Emil. ”Det är inte så att bara för Klas kör sommarträningen så kan han göra något annat utan han är 

med och kollar av, stämmer av och kollar hur det går.” Ove menar att Niklas är väl påläst på vad som 

händer med varje spelare, så han är väldigt uppdaterad. 
 

Emil tycker att han klart ska vara med och kolla efter dem oavsett om han inte håller i träningen. ”Jag 

tycker det är jäkligt bra, man blir lite gladare för då har man en tränare som är engagerad. Det syns att han 

vill mycket med oss och han vill att vi ska bli ännu bättre nästa år. Det är så det ska vara, en engagerad 

tränare.” 
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Tommy däremot, menar Ove är mindre engagerad än vad Niklas är nu, men han tror det är så de jobbar. 

”Tommy är lite ytligare än vad Niklas är, jag tror det är lite därför han är som han är här, han är ofta här, är 

med och tittar, ser oss i olika miljöer, ser oss när vi brottas, när vi cyklar, när vi är och byter om och så 

vidare. Han är lite mer observatör, just för att han jobbar med de bitarna.” För Niklas är det viktigt att känna 

individen, medans Tommy jobbar mer impulsivt här och nu. För Tommy är det nog inte lika viktigt att läsa 

av varje spelares som det är för Niklas. Ove menar att en coach som inte behöver märkas, skrika eller låta, 

har verkligen lyckats. 
 

Emil berättar att han själv blir glad av att se eller höra saker om sig själv som han har gjort bra när han är 

nere och har det svårt. Han brukar kolla på matcher eller tidningsklipp där han är med och har presterat 

bra. Detta gör att han stärks och blir väldigt motiverad och sugen igen. Allt handlar mycket om hur man 

tänker, det gäller att tänka positivt och inte ha med sig allt som kanske har gått dåligt ett tag i hockey hem 

till kompisarna menar han och vara den tråkiga Emil istället för att ha kul och vara den riktiga roliga Emil. 
 

Ove håller med och berättar om sitt bästa coaching minne som han har haft som han aldrig glömmer. 
 

Jag har ett minne från Tommy Sandlin när han var tränare för Brynäs när vi vann SM guld 93. Då låg vi 

under med 2-0 i matcher. Och vi var tvungna att vända och vinna tre raka matcher på raken. Vi var klart 

favoriter då också, det stod spalt metrar om oss i tidningarna. De vi stod inför, var det viktigaste som fanns i 

hela välden för oss. För att vi skulle vinna underläget höll han en av de bästa genomgångarna jag har varit 

med om som hockeyspelare, och när hans möte var klart gick vi från mötet och gick och bytte om och 

spelade match och det var helt omöjligt att vi kunde förlora. Jag tror vi vann med 6-1 eller någonting på 

borta plan mot Luleå. Det är sådant där som man sitter 15, 16 år efter och säger fortfarande att det var det 

värsta jag har varit med om.  
 

”Det var fantastiskt bra gjort. Alla som var med på det där, alla hade exakt samma känsla när det gick ut, 

det går inte att förlora, vi kan inte förlora, det kommer inte att gå. Dom hade inte en chans.” 
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Analys 
 

Här kommer jag som författare att analysera viktiga aspekter och observationer gällande denna studie, 

men fokuset kommer att ligga på frågeställningarna: Vad är coaching? och Vilken betydelse har coaching? 
 

Inledande reflektioner 
 

I början på denna studie när jag sökte källor om coaching fann jag ett antal studie böcker som handlade om 

att organisationen skulle ta in coacher, istället för att utbilda sina ledare i det. Att använda sig av coaching 

service som vissa kallade det. Som jag förstod det i vissa av dessa böcker var en chef inte särskilt lämpad i 

att coacha på grund av sin ställning till medarbetarna. Detta kan vara på grund av att dessa chefer som 

dessa böcker har sett till innehar en auktoritär stil. Det var därför jag ville poängtera och ta med hur ett bra 

ledarskap ska vara för att ledaren ska kunna använda sig av coaching. 
 

Om nu dessa organisationer som har en auktoritär ledarstil tar in en coach skulle resultatet förmodligen 

inte bli så markant. En person som inte kan handla och blir styrd av sin chef har inte så mycket rumsyta att 

utvecklas på förutom att denna person kan utvecklas genom egna studier eller kurser. Utvecklingen som 

medarbetarna behöver handlar om att de måste kunna få möjligheten att kunna utvecklas. Därför är det 

viktigt att ledarna själva utbildas i coaching och förstår innebörden. Dessutom är en inhyrd coach bara en 

tillfällig lösning som är kortsiktigt och inte är långsiktigt som är det bästa. 
 

I en av de ledarskapsböcker som jag har använt till ledarskapsdelen i denna studie tar författaren Hunter 

upp ett exempel som han själv varit med om flera gånger när han varit managementkonsult i yngre år. Där 

beskriver just han att det är ledarna som är det stora problemet när en organisation har problem. Oftast 

skyller cheferna på vissa personer i sin organisation, men i verkligheten är det de själva som är problemet. 

Så att ta in konsulter som gör jobbet är kanske inte att rekommendera, utan snarare att ta in konsulter som 

säger åt chefer vad de gör för fel eller att chefen själv sätter sig in i problemet, kanske utbildar sig om just 

det och löser det själv. 
 

På detta sätt som dessa böcker tar upp att chefen ska leda och en inhyrd coach ska coacha, anser jag att 

denna uppdelning på ledning och coaching inte är lämplig. Däremot kanske man ska särskilja begreppen så 

att ledarskap är vad en ledare gör och coaching är ett verktyg som ledaren använder för att förstärka sitt 

ledarskap. På detta sätt kan en ledare ständigt utveckla sig i båda områdena för att istället använda sig av 

ledarskapsstilen coaching, där fokuset kan bli allt för mycket coaching. Då grunden för ledarskapet är för att 

både kunna sköta organisationen och gruppen. Ett samspel mellan ledarskap och coaching är viktigt. 
 

Med detta budskap anser jag även att de så kallade ledarskapsstilarna som flera forskare försöker ta fram, 

som ständigt ökar är väldigt överskattade. Om vi ser på den forskning som har presenterats i denna studie 

om ledarskapet handlar inte det effektiva ledarskapet så mycket om särskilda ledarskapsstilar, utan snarare 

att kunna hitta sig själv genom självinsikt, skapa ett öppet klimat där medarbetare kan utvecklas och att 

ledaren har en förmåga att kunna se och handla på ett bra sätt. Viktiga ledarskapsstilar att kunna tänka på 

och som är avgörande för framgång eller icke framgång beroende på hur man använder dem är de tre 

klassiska ledarskapstilarna: auktoritär- (autokratiske), demokratisk- och låt gå (Laissez-faire) ledarskapsstil. 

Dessa stilar har behandlats mycket i denna studie även fast det inte alltid har kanske nämnts så mycket 

med namn. De alla hör mycket till det situationsanpassade ledarskapet, men med påpekningar om att den 

auktoritära stilen inte ska var detaljstyrning och Laissez-faire inte ska vara att ledaren inte bryr sig om 

medarbetarna och inte samverkar med dem. 
 

De flesta effektiva ledare har egna särskilda karaktärsdrag som gör att de skiljer sig ifrån varandra. Det 

handlar om att de är sig själv som person och inte att de har ledarskapstilen som gör att de blir bra ledare. 

Paret Denhardt tar upp i sin bok (se kvalificerade litteratur källa) flera olika studier de har gjort där de visar 



 

31 

sig att en ledare kan vara lika effektiv som en annan ledare med en helt motsatt ledarskapstil. Därav så ska 

man vara lite kritisk mot teorier om ledarskapstilar anser jag och istället kolla på ledarskapet och verktygen 

som används och särskilja dem.  
 

Sammanfattningsvis: ledarskapet och coaching ska enligt mig särskiljas. Ledarskapet ska användas för att 

föra individ/individer till ett visst ändamål, medans coaching kan vara en del i ledarskapet som gör att 

individen/individerna utvecklas. På detta sätt kan en ledare både kunna fokusera på att kunna utveckla sig 

som ledare och samtidigt kunna se på perspektivet hur denne ska utveckla medarbetarna. Två processer; 

att utveckla sig själv och medarbetarna som gör att hela organisationen växer. 
 

Ledarskapet 
 

Om vi ser mot ledarskapsteorin handlar den mycket om att kunna vara sig själv och utveckla sig själv, samt 

att se och engagera sig i medarbetarnas arbete för att öka deras utveckling. Om vi ser i figur 9 kan vi notera 

en sammanställning på det mesta som har förekommit i ledarskapsdelen i studien genom tre punkter: 

personlig självförvaltning, personalförvaltning och processhantering av rum, tid och energi. 
 

 

 
 

Figur 9: Ledarskapets tre framgångsfaktorer 

 

Personlig självförvaltning handlar om att hitta självinsikten, stärka självbilden och självförtroendet, samt att 

utveckla sig ständigt med nya teorier och praktik för att utvecklas som person och människa. Detta gör att 

du som ledare ska kunna förstå tillvaron, individer och grupper enklare för att lättare kunna handla. Om vi 

går tillbaka till figur 2; General Personality Traits off effective Leaders anser jag att dessa egenskaper har vi 

alla inom oss som människor, men vi alla har utvecklat dessa olika mycket. Allt handlar om hur mycket vi 

själva som individ har utvecklas och för att en ledare att bli stark och kunna leda bra behöver denne hitta 

och lära känns sig själv. 
 

Personalförvaltning skulle man kunna säga är samma sak som personlig självförvaltning fast här handlar det 

om personalens utveckling att de hittar och lär känna dem själv. Här ska ledaren se medarbetarna som 

professionella individer lik ledaren själv och ge dem ansvar till den grad de klarar av, samt stöttar, inspirera 

och stimulera dem. 
 

•Finn dig själv genom självinsikt

•Öka din självbild och självförtroende

•Utveckla dig ständigt med ny teori och praktik

Personlig 
självförvaltning

•Se dina medarbetare som professionella individer som dig själv

•Låt de utvecklas som du enligt den personliga självförvaltningen

•Stötta medarbetarna till att bli självständiga individer som hjälper varandra.

Personal -
förvaltning

•En ledare ska kunna se allt: helhetsbild, synvinklar, rörelsemönster, detaljer för att kunna agera 
till situationen. 

•En ledare ska kunna anpassa sig till tiden den befinner sig i och kunna agera utifrån den 
situationen.

•En ledare ska inneha och alstra energi runtomkring en som  gör att omgivningen blomstrar.

Processhantering  
av rum, tid & 

energi 
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Den tredje och sista processhantering av rum, tid och energi var inte lika självklart att sammanställa som de 

andra två. Alla de tre orden: rum, tid och energi benämn bara i denna studie, men förklaras aldrig. Varför 

de togs med här i analysen var att de förklara mycket av de övriga viktiga faktorer som inte benämns i de 

övriga två punkterna i denna figur. Denhardts tog upp i sin bok just dessa tre termer som de tyckte var 

viktiga, vilket jag då tyckte var intressant när jag läste den boken, men gjorde inget mer än att lägga dessa i 

minnet. Nu när jag såg sambandet mellan att se och handla i olika situationer och anpassa sig som ledare 

med just dessa tre förstod jag att dessa var viktigare än jag trodde förr, eftersom dessa ord kan innehålla så 

mycket information och står för något stort. 
 

Kort och enkelt handlar detta om att kunna anpassa sig till en specifik situation och tid. Där du ser allt som 

finns att se för att handla i nuet och framtiden, samt handla korrekt och kraftfullt med energi som gör att 

du själv och andra skapar en kreativ och energirik samvaro. 
 

Verktyget 
De flesta av de kvalificerade källorna menar att en coach är en stödjande, vägledande och uppmuntrande 

person som på ett bekvämt och mjukt sätt ger: råd, feedback, alternativa förslag och lösningar, en ökad 

medvetenhet och en uppmaning till att handla och testa på nya saker för att: öka potentialen, skapa bättre 

liv, nå mål, ska balansen i livet, ska bättre karriär och för nå önskad situation för den coachade.  
 

Tommy är lite inne på samma sak, men menar också att en coach ska vara engagerad och se individen 

oavsett vad den coachade befinner sig. Men det är väl som Tommy jobbar, att skapa en känsla och 

stämning för stunden, att rycka upp individerna och jobba mycket här och nu. Niklas däremot jobbar mer 

strategiskt och menar att coaching är att få individen att själv förstå sin egen vinning. 
 

Om vi jämför Tommys och Niklas olika sätt att coacha kan vi snabbt konstatera att Niklas jobbar långsiktigt 

och Tommy mer kortsiktigt. Båda dessa två stilar fyller olika funktioner i coaching. Den ena Niklas stil, den 

långsiktiga varianten jobbar med personens inre och yttre resa, samt motverkar ofrämjande vanor. 

Metoden i denna stil är vad som mest talas om i teorier där syftet är att jobba med individens utveckling för 

att exempel uppnå mål och bättre liv. Tommys variant, kortsiktlig coaching fyller en annan funktion som att 

få bort det inre hindret, kraften som gör att vi presterar sämre exempelvis genom dålig motivation och 

koncentration. Dessutom kan den kortsiktig coaching skapa en motsatt effekt mot det inre hindret som 

exempel Ove berätta om, att Tommy Sandlin lyckades med 1993 när Brynäs vann SM-guld, att just skapa en 

känsla för situationen. 
 

Om man delar upp coaching enligt dessa typer i långsiktig och kortsiktig, kan man som ledare planera en 

långsiktig utveckling för en individ och samtidigt öka individens prestation när denne behöver det som bäst. 

Kortsiktiga coaching kan även användas för att skapa ett bra klimat och energi i en grupp och en 

organisation. Så för att effektivt kunna använda sig av coaching krävs både långsiktig och kortsiktig 

coaching. 
 

Om vi går tillbaka till den ursprungliga frågan, vad är coaching? och försöker definiera den anser jag att man 

ska vara lite kritisk mot de definitioner som har presenterats här. Många av de definitioner som har funnits 

med i denna studie har inte tagit hänsyn till kortsiktig coaching. Kortsiktig coaching är coaching, men 

problemet är att fenomenet inte har behandlats i denna bemärkelse. Genom detta är det bra att gå tillbaka 

till ursprungsbemärkelsen att coaching är att transportera någon eller några till en annan plats. Detta gör 

att begreppet blir mycket vidare och är enklare att behandla. Dessutom kan det inte anses som fel 

bemärkelse heller. 
 

Om vi då ser på den andra frågeställningen: vilken betydelse har coaching? Detta skulle jag kunna svara lika 

enkelt som Niklas att det är klart att det har betydelse, men jag ska inte vara så kortfattad som han. 

Förutom att exempel som Emil svarade på den första ledarskapsfrågan utan att han kanske tänkte på det 
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under intervjun menade att coaching (inte ordagrant) var mycket viktigt för honom när han kom till Brynäs. 

Till att Brynäs vann SM-guld 1993 med coaching. Och alla forskningsrapporterna som rabblade upp hur 

mycket positivt som helst om coaching, så tänkte jag visa hur man kan föra in coaching i figur 9 som 

sammanfattar ledarskapskapitlet. 
 

Slutsats 
 

Om vi skulle sätta en definition på coaching skulle det vara lämpligt att använda det traditionella begreppet 

(att transportera någon/några till en annan plats) som ordet ursprungligen kommer ifrån på grund av att 

coaching är en så vitt begrepp som rymmer många områden och aspekter. Innan jag upptäckte denna 

bredd av begreppet och upptäckte långsiktig och kortsiktig coaching var min tanke att analysera vad 

coaching verkligen är som kraft. Men med den nya upptäckten ansåg jag att det var viktigare att behandla 

dessa två coaching stilar eller metoder och se hur man skulle plantera dem i ledarskapet, vilket blev svaret 

på den andra frångan: vilken betydelse har coaching? 
 

Det moderna och effektiva ledarskapet innehöll mer eller mindre coachande fenomen om man ser noga i 

texten i det avsnittet, men om man ser till att öka effekten och implanterar coaching på alla nivåer i figur 9, 

med undantag av rum och tid skulle ledarskapet enligt min teori bli effektivare. Långsiktig coaching på 

personlig självförvaltningen med hjälp av personlig coach och på personalförvaltningen med hjälp av att 

ledaren själv tillämpar coaching. Slutligen kortsiktig coaching för att öka energin i organisationen. En 

implementering som gör det lättare för en ledare att kunna öka framgången i hans eller hennes ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtiden 
 

Coaching är ett fascinerande ämne som kan belysas från olika håll. Intressanta ämnen som kan behandlas i 

vidare studier skulle kunna vara att hantera coaching som honnörsord där många ledare idag profilerar sig 

som coach eller anser sig vara en, men som inte lever upp till den ”egentliga” betydelsen. Intressant skulle 

det också vara att kunna se och observera hur en coach går tillväga, samt att kunna gå in på de två olika 

stilar som jag tagit fram till i denna studie.  
 

Men som det var tänkt ifrån början skulle denna studie också innefattat observationer av ledarnas sätt att 

leda spelarna. Detta skulle vara synnerligen intressant att få veta hur Niklas och Tommy jobbar med sitt 

ledarskap oavsett om det är på match, på träning, i omklädningsrummet eller i någon buss på någon resa. 

Hur skulle de anpassa sig till situationen? Vad gör de konkret när de väl är inne i jobbet? Hur reagerar 

spelarna? 

 

  

• Långsiktig coaching Personlig 
självförvaltning

• Långsiktig coaching Personal 
förvaltning

• Kortsiktig coaching Energi

Figur 10: Coaching implementering 
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Figur 1: Metod 
Förklarande figur upprättad av författaren. 
 

Figur 2: General Personality Traits off effective Leaders 
Dubrin (2007) Figur 2-1, S. 34 
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Figur 6: A Model of Power and Influence 
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Figur 7: Coaching är att utöka sin repertoar för att uppnå resultat 
Berg (2007) Figur 1.1, S. 16 
 

Figur 8: Fem frågor inom coaching. 
Berg (2007) Figur 1.3, S. 20 
 

Figur 9: Fem frågor inom coaching. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjubilaga för Tommy Jonsson 
 

 Beskriv din bakgrund kortfattat? 

 Hur jobbar du och vilka är dina konkreta uppgifter/ ansvarsområden?  

 Vad utmärker dig som person? 

 Har du några förebilder?  

 Varför just denne/dessa? 

 Vad är dina generella styrkor/svagheter som ledare och som person?  

 Jobbar du för att förbättra dessa egenskaper? 

 Har du en inre drivkraft och i så fall vad driver dig? 

 Vad utgör en bra ledare för dig?  

 

 

 Vilken sorts ledarestil skulle du kunna säga att du är?  

 Hur är förhållandet mellan dig och dina medarbetare? 

 Vad motiverar dig att leda människor?   

 Hur viktigt är det att dina medarbetare mår och utvecklas?  

 Hur arbetar du med detta? 

 Hur viktigt är det att skapa en laganda lik väl en bra företagskultur? 

 Hur arbetar du med detta och anser du att du kan ha en viss påverkan på företagskulturen som 

kan vara väldigt ingrodd och svår att ändra? 

 

 

 Vad är en coach för dig? 

 Vad utgör en bra coach? 

 Vilken betydelse har coaching för dig? Hur påverkar de medarbetarna? 

 Hur arbetar du med coaching? 

  Hur fördelar du coaching bland dina medarbetare? Exempel: jämt för alla, prioritering för vissa 

som personer som är mindre starka eller personer som har en extra potential som bör 

frambringas bättre. 

 Anser du att coaching eller något typ av mentorskap är bra för all och alla typer av verksamheter 

och organisationer? 
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Bilaga 2: Intervjubilaga för Niklas Czarnecki 
 

 Beskriv din bakgrund kortfattat? 

 Hur jobbar du och vilka är dina konkreta uppgifter/ ansvarsområden?  

 Vad utmärker dig som person? Exempel egenskaper, sätt att vara. 

 Har du några förebilder?  

 Varför just denne/dessa? 

 Vad är dina generella styrkor/svagheter som ledare och som person?  

 Jobbar du för att förbättra dessa egenskaper? 

 Har du en inre drivkraft och i så fall vad driver dig? 

 Vad utgör en bra ledare för dig?  

 

 

 Vilken sorts ledarestil skulle du kunna säga att du är?  

 Hur är förhållandet mellan dig och dina medarbetare?  

 Vad motiverar dig att leda människor? 

 Vad gör du för att dina medarbetare ska mår bra och utvecklas?  

 Hur viktigt är det att skapa en laganda lik väl en bra företagskultur? 

 Hur skapar du en bra laganda? 

 Jobbar du med mål och visioner och i så fall hur? 

 

 

 Vad är en coach för dig? 

 Vad utgör en bra coach? 

 Vilken betydelse har coaching för dig? Hur påverkar de medarbetarna? 

 Hur arbetar du med coaching? 

  Hur fördelar du coaching bland dina medarbetare? Exempel: jämt för alla, prioritering för vissa 

som personer som är mindre starka eller personer som har en extra potential som bör 

frambringas bättre. 

 Anser du att coaching eller något typ av mentorskap är bra för all och alla typer av verksamheter 

och organisationer? 

 Hur motiverar du dina medarbetare? 

 Jobbar ni med att skapa en coachande kultur och i så fall hur gör ni? 
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Bilaga 3: Intervjubilaga för Ove Molin och Emil Sandin 

 

 Bakgrund kortfattat om:  

 Varför du började med hockey? 

 Vad utmärker dig som person?  

 

 Vad utgör en bra ledare för dig? 

 Hur många olika ledarskapsstilar har du mött av tränare du haft? Ge exempel! 

 Vilken ledarskapsstil föredrar du? 

 Hur påverkas du av denna stil? 

 Vilken ledarskapsstil föredrar du inte? 

 Hur påverkas du av denna stil? 

 Hur skulle du kunna beskriva Niklas ledarskapsstil? 

 Hur skulle du skilja Niklas still ifrån andra tränares ledarstilar? 

 Hur påverkas du av Niklas ledarstil? Exempel! 

 Hur är Niklas som person? 

 Hur skulle du kunna beskriva Tommys ledarskapsstil? 

 Hur skulle du skilja Tommys still ifrån andra tränares ledarstilar? 

 Hur påverkas du av Tommys ledarstil? Exempel! 

 Hur är Tommys som person 

 

 Hur är förhållandet mellan dig och dina tränare? 

 Niklas och Tommy säger att de är mycket demokratiska i sin ledarstil, anser du det? 

 Hur stort inflyttande har du och de övriga i laget? 

 Är det vikigt att kunna påverka själv och vara med att ta beslut? 

 Hur är ditt förtroende för dina tränare? 

 

 Vad är en coach för dig? 

 Vad utgör en bra coach? 

 Vilken betydelse har coaching för dig? 

 Hur påverkas du av coaching? (vad är det som händer?) Exempel 

 Har du någon specifikt minne/händelse på bra coaching erfarenhet? 

 Anser du att coaching eller något typ av mentorskap är bra för all och alla typer av verksamheter 

och organisationer? 

 Hur jobbar Niklas med coaching? 

 Hur jobbar han och vad gör han? 

 Hur påverkas du av honom? 

 Hur jobbar Tommy med coaching? 

 Hur jobbar han och vad gör han? 
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 Hur påverkas du av honom? 

 Hur blir du motiverar? 

 Hur motiverar dina tränare dig? 

 Vet du någon faktor som gör att du utvecklas mycket av? 
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