
 Beteckning:          

 

 

 

Akademin för Utbildning och Ekonomi 

Avdelningen för Religions- och Utbildningsvetenskap.  

  

Lärandets relevans i coachingyrket 

- En intervjustudie om coachers uppfattningar  

Maria Thunholm 

Juni 2010 

Vetenskaplig Uppsats, 15hp 

Pedagogik C  

Hälsopedagogiska programmet 

Examinator Peter Gill 

 
 



Abstrakt 

 

Thunholm, M. (2010) Lärandets relevans i coachingyrket – En intervjustudie om coachers 

uppfattningar. Vetenskaplig uppsats, Pedagogik C, 15hp. Akademin för Utbildning och 

Ekonomi – Avdelningen för Religions- och Utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle.  
 

Lärande är enligt forskare centralt för att åstadkomma utveckling och förändring med hjälp av 
coaching. Av den redan bristande evidensbas som idag finns för coaching, utgörs endast en 

liten del av forskning om detta lärande. Med anledning av detta gjordes en studie för att 
undersöka yrkesverksamma coachers uppfattningar om lärandet som sker i 

coachingprocessen, samt deras uppfattningar om coaching som profession. Urvalet bestod av 
yrkesverksamma coacher, certifierade av branschorganisationen ICF. Metoden som valdes var 

kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att coacherna ser lärande som essentiellt för att effekter 
ska kunna uppnås. Coachernas tidigare utbildning och yrkesbakgrund speglas i deras syn på 

yrket och de har olika uppfattningar om vad coaching är. De formella yrkeskraven och den 
vetenskapliga relevansen analyseras. 

 
Nyckelord: coaching, personlig utveckling, evidensbaserad, lärande, pedagogik. 
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”Som människa är du en fantastisk skapelse som det har tagit miljoner år att forma. Och så 

länge du lever, har du motsvarande obegränsade möjligheter.” (Naess, 2005, s. 152) 
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INLEDNING  

Den första coachen genom tiderna kan ha varit den grekiska filosofen Sokrates (469-
399 f.Kr). Istället för att diskutera med människor, frågade han dem frågor som fick 
dem att reflektera över sina egna värderingar och åsikter. Sokrates ansåg att lärare inte 
borde lära ut, utan istället sträva efter att plocka fram den outnyttjade kunskap som 
ligger djupt inom alla människor (Overholser, 1992).  

Idag kan man hitta en coach till det mesta. Att förbättra sin hälsa, klättra i karriären 
eller öka sin självkänsla är några exempel. Detta samtidigt som det råder en förvirring 
bland allmänheten om vad en coach egentligen är. Vem som helst kan idag anamma 
titeln och begreppet används ofta som en metafor för någon som tar människor dit de 

önskar (Zeus & Skiffington, 2002).  Även bland forskare på området varierar 
definitionerna av coaching avsevärt (Grant, 2005; Ives, 2008). Begreppet kan hänvisa 
till ett slags mentorskap, som inom sportens värld, men kan också referera till 
områden som personlig utveckling och ledarskap, vilket bidrar till förvirringen kring 
själva begreppet (Ives, 2008). Coaching är resultat-, prestations-, framgångs- eller 
målorienterat och drivs till stor del av klienten, vilket enligt Griffiths och Campbell 
(2009) påminner oss om att metoden föddes inom sportens värld. 

Det finns idag en grund för en vetenskaplig evidensbas för coaching som riktar sig till 
chefer (executive coaching), arbetsplatser (workplace coaching) och privatpersoner 
(lifecoaching). Enligt flera forskare är denna dock bristande (Grant, 2005; Zackson & 
Grant, 2004). Forskare på området strävar idag efter att få vetenskapen 
evidensbaserad (Grant, 2005). Detta är essentiellt för att coaching ska kunna ses som 
en seriös profession (Cavanagh & Grant, 2004).  

En av inriktningarna inom professionell coaching är livscoaching, det vill säga 
coaching som riktar sig till privatpersoner. Media har idag ett globalt intresse för 
livscoaching och flera tusen artiklar publiceras i ämnet varje år (Zackson & Grant, 
2004). Livscoaching är populärt både som en potentiell karriär och för individer som 
vill utvecklas. Det är en värdefull metod inom många olika hälsoområden och 
tekniken uppmärksammas allt mer som en framgångsrik metod för hälsopromotion 
(Newnham-Kanas, Gorczynski, Morrow & Irwin, 2009). Livscoaching kan vara en 
effektiv metod för att uppnå mental hälsa, ökad livskvalitet och positiv förändring 
(Grant, 2003). Observerade effekter på den mentala hälsan är minskad depression, 
ångest och stress (Grant, 2003; Newnham-Kanas et al., 2009). Ytterligare effekter på 
den mentala hälsan är ökat självförtroende, ökat välbefinnande, ökad förmåga till 
psykosocial anpassning, samt en större förmåga till empowerment1 (Newnham-Kanas 
et al., 2009).  

I forskning som belyser professionell coaching för chefer, medarbetare och 
privatpersoner, talas det om utveckling och lärande (Davison & Gasiorowski, 2006; 
Grant, 2005; Hudson, 1999; Ives, 2008). Lärande är ett naturligt inslag i 
coachingprocessen och en nödvändig faktor för att åstadkomma effekter (Griffiths & 
Campbell, 2009). Lärande kan till och med ses som hjärtat i coaching (Zeus & 

                                                
! Empowerment = Princip för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera 
sina egna mål och ta makt över sitt eget liv (Nationalencyklopedin, 2010).  
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Skiffington, 2003). Trots detta vet forskarna lite om denna lärandeprocess (Griffiths 
& Campbell, 2009). Av den redan bristfälliga evidensbas för coaching som finns är 
endast en liten del kopplat till lärande. Eftersom lärande är ett medel för att uppnå 
framgång inom coaching, skulle chansen för lyckade resultat sannolikt ökas om 
coacher får en djupare förståelse för de lärandeprocesser som ligger till grund för 
metoden (Griffiths & Campbell, 2009). Med orsak av den bristande evidensbasen på 
området anser jag det finnas anledning att undersöka coachpraktiken. Då den största 
delen av den existerande evidensbasen, är framtagen av forskare från den 
psykologiska skolan och lärande samtidigt nämns som något essentiellt, ses det som 
relevant att undersöka coaching ur ett pedagogiskt perspektiv. Denna studie inriktar 
sig därför på att undersöka coachers uppfattningar om lärandets relevans i deras 
yrkesutövande.  

BAKGRUND 

I bakgrunden finns en inventering av områdets forskningsfält och ett teoretiskt avsnitt 

med fokus på lärande, pedagogik och personlig utveckling.  

Coaching - inventering av forskningsfältet 

I detta avsnitt framställs den forskning som anses relevant för studien, med fokus på 

yrkeskompetens, begreppsinnebörd, de positiva effekterna, den personliga 

utvecklingen, relationen mellan coach och klient, samt det personliga lärandet.   

Yrkeskompetens som coach - en tvärvetenskaplig professionalitet 

Forskare hävdar att professionell coaching växer fram som ett nytt tvärvetenskapligt 
yrke (Grant, 2005; Griffiths & Campbell, 2009; Zackson & Grant 2004). Grant (2005) 
framhäver att yrket behöver vila på en solid grund om det som fenomen ska övervinna 
att som vissa säger, vara en tillfällig fluga. Att metoden behöver stärka och utveckla 
den gemensamma kunskapsbasen stöds av flera forskare (Cavanagh & Grant, 2004; 
Griffiths & Campbell, 2009; Palmer & Cavanagh, 2006; Zackson & Grant 2004). Det 
behövs gemensam empirisk verifierad kunskap, noggrann, fördjupad och 
vetenskapligt godkänd publicering, ett gemensamt språk och tydliga länkar till en 
bredare kunskapsbas (Grant, 2005). Coaching behöver med andra ord bli 
evidensbaserad. Det är viktigt att definiera standarder och kompetenser som är 
oberoende av yrkesbakgrunden, ideologier och individuella kommersiella intressen 
(Zackson & Grant, 2004). Professionella organisationer som arbetat hårt för detta är 
branschorganisationen International Coach Federation, the European Mentoring and 
Coaching Council och the International Association of coaches. Arbetet måste enligt 
forskare fortsätta så att gemensamt överenskomna standarder i framtiden kan forma 
basen för en genuin profession (ibid.). 

Yrkesverksamma coacher kommer från olika yrkesbakgrunder (Grant, 2005; Zackson 
& Grant, 2004). Vanligt är att ha arbetat som företagskonsult, chef, lärare, 
personalutvecklare2, utbildare3, inom sportens värld, eller att ha varit verksam som 
psykolog (Zackson & Grant, 2004). Dessa yrken har sin egen kunskapsbas, som 

                                                
2 Författarens egen översättning av working with workplace training. 
3 Författarens egen översättning av working with learning and development.  
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inkluderar teoretiska och praktiska ramverk, samt beprövad erfarenhet. Därigenom 
har varje yrke ett viktigt bidrag till utvecklingen av en professionell disciplin. Det 
betyder också att möjligheten för att få en stor bredd på bidragen till både de 
teoretiska och metodologiska inriktningarna ökar, men skillnaderna är även en 
begränsning, eftersom det medför att definitionen av coaching kompliceras (ibid.). En 
diskussion kring innebörden av begreppet samt de definitioner som denna studie tar 
sin utgångspunkt i framställs nedan. 

Innebörd av begreppet coaching  

Likt många andra discipliner under utveckling är coaching svårt att definiera (Ives, 
2008) och de definitioner som finns idag varierar avsevärt (Grant, 2005). Det råder 
förvirring kring vad begreppet innebär, var det kommer ifrån och vad det leder till 
(Griffiths & Campbell, 2009). Cox, Bachkirova och Clutterbuck (2010) hävdar att 
arbetet med att försöka integrera olika coachingmetoder och synsätt aldrig bör anses 
som fullbordat, utan att det istället bör vara en pågående och meningsfull process. De 
hävdar att det konstant dyker upp nya tillvägagångssätt, fenomen och funderingar 
kring yrket.  Enligt Ives (2008) finns det ändå faktorer som med väldigt få undantag 
kan sägas vara gemensamma för samtliga typer av coaching. Dessa är att det är en 
systematisk process designad för att åstadkomma kognitiv, känslomässig eller 
beteenderelaterad utveckling och att det är en individualiserad, skräddarsydd metod 
som är avsedd för en mentalt frisk population. Ytterligare gemensamma nämnare 
enligt Ives är att avsikten är att uppmuntra klienter att ta befäl över sitt liv och att det 
är en metod som baseras på medvetenhet och ansvarstagande. Vidare beskrivs att 
metoden ska grundas på lyssnande och frågeställande och ha som avsikt att klienten 
ska få tillgång till sin fulla kapacitet. Slutligen krävs enligt Ives generellt inom 
coaching, en relation byggd på samarbete och jämlikhet, liksom att personen i fråga 
hålls ansvarig för sina val (ibid.).  

Coaching kan definieras som allt en coach gör för att förverkliga individens potential 

och som resulterar i utveckling och framsteg (Moen & Skaalvik, 2009). Aktivt 
deltagande och ansvar från klientens sida blir enligt denna hållning sekundärt. Andra 
definierar det enligt Moen och Skaalvik som en specifik metod för att förverkliga 

människors potential. Denna metod fokuserar på empowerment genom klientens 
aktiva deltagande och egna ansvar för coachingprocessen.  

Enligt Stober och Grant (2006) råder ännu en tudelad klyvning inom yrket, mellan å 
ena sidan coaching, å andra sidan mentorskap. Parsloe och Wray (2000) hävdar att 
mentorskap är att ge instruktioner, medan coaching är att inte ge några instruktioner. 
Gränsen mellan dessa två sätt är dock inte helt distinkt (ibid.). Även om vissa skolor 
ihärdigt vidmakthåller att rådgivning inte ska ske, betraktar andra skolor fortfarande 
coachen som en guide (Cavanagh, 2006). Denna splittring framhävs även av Grant 
(2005) som menar att uppfattningen att coachen är en rådgivande expert är ganska 
kontroversiell och att det råder delade meningar huruvida den yrkesverksamme ska ha 
specifik kunskap inom klientens område eller inte. Det finns ytterligare ett alternativ, 
enligt Grant. Det innebär att de två sätten att se på coachen, som en rådgivare eller 
som en icke-rådgivare, ligger på ett kontinuum. Det handlar då inte om vilket som är 
rätt eller fel utan vad som bäst hjälper personen i fråga att nå sina mål. Grundläggande 
blir då en balans mellan att främja utvecklingsprocessen och att agera rådgivare. 
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Balansen varierar mellan olika sessioner och även under sessionerna. Den vana 
coachen vet när denne ska ställa frågor och uppmuntra till självinsikt och när denne 
ska ge råd eller bidra med kunskap. Fokuserar han eller hon för mycket på att vara en 
rådgivare, minskar chanserna, för individen att utveckla förmågan att ta eget ansvar 
och vara självständig och oberoende (ibid.).  

Ytterligare ett kontinuum som framställs är mellan att vara tillmötesgående, 
accepterande och stödjande och att vara konfronterande, ha en åsikt och vara 
inspirerande (Lee, 2008). Även här framhålls att olika egenskaper behövs vid olika 
tillfällen och av olika anledningar. Därför bör coachen, enligt Lee (2008), vara 
flexibel och utveckla förmågan att välja rätt längs detta kontinuum. 

Nedan presenteras de definitioner av coaching, som denna studie utgår ifrån.  

Coaching is a method which aims to achieve self actualization by facilitating learning 
and developmental processes to promote the resource base of another person. The 
method is characterized by its active involvement of the coachee through powerful 
questioning and active listening (Moen & Skaalvik, 2009, s. 32). 

Självförverkligande (self actualization) är enligt Moen och Skaalvik (2009) processen 
att vara sann mot sig själv och att ha målmedvetenhet till att utveckla sina 
kompetenser, förmågor, möjligheter och attityder för att nå sina mål. 

Coaching can be understood as a generic methodology used to improve the skills and 
performance of, and enhance the development of, individuals. It is a systemised 
process by which individuals are helped to explore issues, set goals, develop action 
plans and then act, monitor and evaluate their performance in order to better reach 
their goals, and the coach´s role is to facilitate and guide the coachee through this 
process (Grant, 2005, s. 4.) 

Sammanfattningsvis belyser dessa citat att coaching är en metod för att uppnå 
självförverkligande genom lärande och utvecklingsprocesser. Coachens roll är att 
ställa kraftfulla frågor, ha ett aktivt lyssnande, samt att stötta klienten i 
utvecklingsprocessen. Klienten får stöd av coachen att utforska problem och sätta 
mål, för att sedan agera utifrån dessa och därefter utvärdera det som hänt. Möjliga 
konsekvenser av självförverkligande och personlig utveckling beskrivs nedan.   

En personlig utvecklingsarena till ökad livskvalité och förbättrad mental 
hälsa 

Forskning visar att personlig utveckling kan förbättra den mentala hälsan. Compton 
(2001) fann att personlig utveckling kan vara en väg till förbättrad mental hälsa, 
genom att fokus läggs på en ökad grad av självstyre och processer för 
självförverkligande för att utveckla ett autentiskt eller äkta jag. Personlig utveckling 
kan även innebära en mer sann inställning till sig själv samt en ökad känsla av 
meningsfullhet (ibid.).  

Livscoaching handlar om att förbättra människors existerande välbefinnande (Grant, 
& Cavanagh, 2010). Typiskt för metoden är att fokus ligger på mer personliga mål, 
till skillnad från att exempelvis enbart fokusera på karriären. Livscoaching har en 
holistisk värdegrund till personlig utveckling och förändring. Personen får undersöka 
och reflektera över sitt liv, för att sedan göra systematiska åtgärder för att förbättra sitt 
liv med hjälp av coachen. Vanliga anledningar för att söka en livscoach handlar, 
enligt Grant och Cavanagh ofta om balansen mellan privat- och arbetsliv, 
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stresshantering, ekonomi, förbättring av relationer och utveckling till ett mer 
tillfredsställande och meningsfullt liv mera generellt.  Livscoacher kan vara 
specialiserade inom något område, som exempelvis karriärval eller att skapa mening 
med livet (ibid.), men som tidigare nämnts är dock utveckling gemensamt för alla 
typer av coaching, vilket diskuteras vidare i nästa stycke.  

Utveckling till insikt och personlig kunskapsförändring 

Coaching handlar om utveckling (Grant 2005; Moen & Skalvik, 2009; Whitmore, 
2002). Det handlar om att åstadkomma förändring på individuell eller organisatorisk 
nivå (Grant, 2005). Klienten vill uppnå något som är bättre, antingen på grund av att 
denne inte tycker om sin nuvarande situation eller för att denne är lockad till något 
som är bättre än sin nuvarande situation (O´Connor & Lages, 2007). För att få dessa 
förändringar till stånd krävs förändring av tankar, känslor och beteende hos personen i 
fråga (ibid.). Detta styrker även Ives (2008) som hävdar att coaching är en systematisk 
process designad för att åstadkomma utveckling, på ett kognitivt, emotionellt och/eller 
beteendemässigt plan. Enligt Ives är metoden utformad för att individen ska få 
tillgång till sin fulla kapacitet och utvidga sin kunskap, sin erfarenhet och sin 
intuition. Även Whitmore (2002) talar om utveckling och förändring när han 
definierar ämnet i fråga som en metod för att öka människors potential att utvecklas 
och prestera maximalt. Grant (2005) framhåller också att metoden syftar till att öka 
människors potential. Detta kan tolkas som att utveckla människans förmågor i något 
eller flera avseenden.  

Coachen får till stånd utveckling genom att utmana klienten (Lee, 2008; Paige, 2002) 
och ta denne ur sin bekvämlighetszon (Paige, 2002). Dyker svårigheter eller 
konflikter upp bör de inte förnekas eller bortförklaras (Lee, 2008). Att klargöra 
personligt motstånd, utan att använda terapeutisk behandling är coachens uppgift. 
Individens försvar bör ses som information om var spärrar för utveckling sitter, 
snarare än som ett problem (ibid.). Syftet är inte att analysera problem, utan fokuserar 
på att klienten ska uppnå ett klart definierat mål (Ives, 2008). Individen får hjälp att 
utforska sina problem tillsammans med coachen (Grant, 2005). Att utforska problem 
tyder på en annan inställning till problem än att problemen analyseras. En inställning 
som vittnar om nyfikenhet, konstruktivitet och optimism, snarare än att fördjupa sig i 
ett problem. Det kan närmast ses som en förberedelse inför det huvudsakliga arbetet. 
Detta styrks av föregående nämnda forskare som även skriver att det primära i 
coaching är att hitta lösningar och inte hantera problem. Något som också är 
essentiellt för positiva effekter är en fungerande relation.  

Samverkan - en grundläggande relationskvalité 

Relationen mellan coach och klient är av betydelse för resultatet av processen (Grant, 
2005; Griffiths & Campbell, 2009; Ives, 2002; Paige, 2002). Essentiellt för 
framgångsrik coaching är förmågan att utveckla och bibehålla en relation i tillit 
(Paige, 2002). Den ska vara baserad på samarbete och jämlikhet, snarare än auktoritet 
och coachens expertis (Ives, 2008). Att expertis är irrelevant framhålls även av Lee 
(2008) som hävdar att frågorna ställs utifrån okunskap, snarare än expertis. Jämlikhet 
som essentiell faktor stöds också av Grant (2005) som hävdar att essensen i 
professionell coaching är en relation baserad på stöd, samarbete och jämlikhet mellan 
coach och klient. Jämlikhet framhålls även av Griffiths och Campbell (2009) som 
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hävdar att det är coachens uppgift att få till stånd en accepterande, ärlig, tillitsfull, 
jämlik och meningsfull relation med klienten.  

Att få till stånd och kunna bibehålla en bra äkta relation kräver att coachen är genuin 
och inte går in i en roll (Lee, 2008). Varje coach är unik och bör vara sig själv, för att 
på så sätt främja lärande (ibid.). Även klienterna är unika och det är viktigt att 
coachen behandlar dem därefter (Grant, 2005). Coachen bör se verkligheten som 
relativ, att den är något som var och en konstruerar i sitt sinne, utifrån sin bakgrund 
och sina erfarenheter (Lee, 2008). Denne bör vara professionell, men ändå personlig 
och använda sig själv som det primära instrumentet för att bidra till utveckling. 
Processen kan ses som en mänsklig resa som görs tillsammans, där makten delas och 
omtanke är centralt. Även om coachen har ett stort ansvar för utvecklingen av en bra 
relation är det bara personen i fråga, som själv kan producera det önskade resultatet 
(ibid.).  

Människor som vill arbeta som coacher tycks ofta vara intuitiva och bra observatörer 
(Lee, 2008). Coachen bör ställa frågor formulerade med orden hur och vad snarare än 
varför. Hög koncentration för att lyssna mellan raderna, samt tålamod krävs. Vid 
coaching är även tystnad av betydelse. Att skapa tystnad i lyssnandet gör det tryggt 
för andra människor att prata. Detta är också viktigt för att ge utrymme till klienten att 
organisera och samla sina tankar och för att våga ta upp svårare upplevelser och 
tankar. En del av utvecklingsprocessen är att individen ska få tillgång till fler 
alternativ och perspektiv till situationen denne befinner sig i. Fortsatt utveckling 
gynnas genom klargörande och bekräftelse. Endast personen under utveckling drar 
slutsatser om sitt liv, även om coachen, enligt Lee, kan bidra med förslag, hypoteser 
och nya perspektiv. Nyfikenhet från coachens sida är essentiellt, liksom uppmuntran 
till klienten att också vara nyfiken (ibid.). Något som kan tolkas vara än mer vitalt i 
coaching är dock lärande.  

Personligt lärande inom coaching  

För att åstadkomma effekter med hjälp av coaching bör lärande till nya insikter äga 
rum (Griffiths & campbell, 2009). Forskning visar att det finns lite förståelse för 
denna lärandeprocess. Den forskning som undersöker lärandeprocesser inom coaching 
och som kopplar samman metoden med specifika lärandeteorier är bristande i sin 
omfattning. Detta kan ses i relation till det faktum att lärande är nödvändigt för att 
åstadkomma effekter med metoden. Det förekommer dock forskning på området. 
Enligt Griffiths och Campbell kan lärandeprocessen inom coaching karaktäriseras av 
flera vetenskapliga teorier om lärande. Eftersom lärande är ett medel för att uppnå 
framgång, skulle chansen för lyckade resultat sannolikt ökas om de yrkesverksamma 
får en djupare förståelse för de lärandeprocesser som ligger till grund för coaching 
(ibid.). 

Lärande inom coaching är en process som går ut på att utforska och upptäcka, 
applicera och integrera ny kunskap, vilket kulminerar i en utvecklingsprocess 
(Griffiths & Campbell 2009). Det är genom utveckling av förmågan att lära om sig 
själv4 och förmågan att lära av sina egna erfarenheter5 som möjligheterna för 

                                                
4 Författarens egen översättning av self-directed learning skills. 
5 Författarens egen översättning av personalised learning experience. 
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långvarig förändring skapas (Grant, 2005). Det handlar om att ge klienterna stöd att 
lära snarare än att lära dem. Processen bör generera i ett fortsatt självständigt lärande 
om den egna personen och fortsatt personlig utveckling för att bibehålla uppnådd 
förändring. Att lära sig att ha en lärande inställning till sig själv och sina erfarenheter 
medför att möjligheterna för långvarig förändring skapas (ibid.). Coaching kan ses 
som en metod för att hjälpa andra att lära sig själva, snarare än ett sätt att undervisa 
(Whitmore, 2002). Coachen ska hjälpa klienten att se hans eller hennes verklighet från 
andra perspektiv, genom ny information eller nya kopplingar (Lee, 2008). Detta 
förutsätter en klientcentrerad inställning som får till stånd lärande6 och 
självupptäckande7. Individen behöver lära sig att inte bara lösa ett problem, utan att se 
kritiskt på sitt tänkande vilket gav upphov till problemet från första början (ibid.). 
Personen hålls ansvarig för lärandet och utvecklas till att bli självcoachande genom 
reflektion, handling och ansvarstagande, vilket är en process som sker gradvis och 
som initialt främjas av coachen (Griffiths & Campbell, 2009). Frågor ställs för att 
främja självreflektion (Lee, 2008). Reflektionens relation till lärande diskuteras vidare 
nedan.  

Teoriavsnitt 
Följande avsnitt avser att ge en förståelse för lärande och pedagogik, utifrån vad som 

anses relevant för denna studie. Här presenteras även två teoretiker som kan bringa 

djupare förståelse för personlig utveckling och relationen mellan coaching och 

pedagogik.  

Lärande för utveckling genom reflektion 

Lärande kan betraktas som en meningsskapande process i vilken individen får en 
ändrad förståelse av omvärlden, en ökad kompetens och en ändrad 
handlingsberedskap inför skeenden i omvärlden (Söderlund, 2000). Vår tolkning av 
något förändras (Marton, 2005). Enligt Ellström, Gustavsson och Larsson (1996) 
formas våra tolkningar av omvärlden av all vår erfarenhet. Detta är en ständigt 
pågående process där våra tolkningar byggs på i mötet mellan vår förförståelse och 
våra erfarenheter. Det krävs distans och reflektion av det vardagliga lärandet för att 
det ska kunna utvecklas. Enbart erfarenhet är inte tillräckligt för utveckling och ny 
kunskap (ibid.). Lärande konstitueras via erfarenheter, i dialog och samspel mellan 
människa och värld samt mellan människa och människa (Alerby, 2000).  

Reflektion är något som även Söderlund (2000) ser som en viktig del i lärandet, både 
den som sker inom individen och den som sker tillsammans med andra. Reflektion 
kan, enligt Öhrling (2000), innebära en ökad förståelse för alternativa handlingar, 
lösningar och effekter av dessa. Reflektion med en stödjande person kan innebära en 
möjlighet att tänka på och diskutera allt från känslor, värderingar, förmågor, till 
kunskaper (ibid.). Även Söderlund (2000) framhåller fördelen med den sociala 
interaktionen i lärandet, då han hävdar att bränslet för våra inre processer till stor del 
kommer från omvärlden. Han hävdar att den sociala interaktionen, att få formulera 
och ge uttryck för sina tankar, utbyta idéer och att tillsammans reflektera över 
fenomen, är ett viktigt stöd för lärande. Detta ger i sin tur åter en grund för 

                                                
6 Författarens egen översättning av action learning. 
7 Författarens egen översättning av self discovery. 
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processerna inom individen och för ett fördjupat lärande. Med anledning av detta 
menar han att en individualistisk syn på lärande, där lärandet i huvudsak förläggs till 
processer inom individen och där reflektionen och inre dialog spelar en central roll, 
kan bli begränsande. Avslutningsvis kan sägas att lärande resulterar i en förändring av 
kunskap, förmågor eller attityder (Lawton & Gordon, 1996). Lärande är en av de 
centrala delarna i det vetenskapliga ämnet pedagogik.  

Pedagogik som riktad påverkan 

Pedagogik som praktik har med påverkan att göra. Det handlar om riktad påverkan, 
det vill säga en påverkan med något slags mål (Maltén, 1997). Att det finns mål, samt 
innehåll och medel för att nå målet innebär att någon har gjort ett val av vad som är 
eftersträvansvärt men också av vägar för att nå det. I bästa fall leder den pedagogiska 
processen till ett väl etablerat förhållningssätt som innefattar att ifrågasätta, ompröva 
och bryta upp från vedertagna ståndpunkter. Slutprodukten av detta är reflekterad 
kunskap, det vill säga kunskap som individen skapar genom en aktiv egeninsats. De 
två drivfjädrarna i den pedagogiska processen är nyfikenhet och engagemang (ibid.). 
Pedagogik handlar om att förbättra människors möjligheter att utveckla kunskaper, 
värderingar och handlingsmönster, med olika teoretiska och praktiska utgångspunkter 
(Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Pedagogik är både en vetenskap och en 
praktik (Vestergaard, 1976). Pedagogik som vetenskap ska belysa, det vill säga ge 
kunskap om, pedagogiska fenomen och deras förutsättningar och villkor (Maltén, 
1997). Det primära med det vetenskapliga ämnet pedagogik är oftast att förstå hur 

olika former av påverkan fungerar i olika sammanhang (Bjerg, 2000). Intentionen är 
att upptäcka vad som är bra, mindre bra och vad som måste till för att det ska kunna 
fungera bättre (ibid.). Det är dels en beskrivande, analyserande och förklarande 
vetenskap och dels en annan form av vetenskap som ska hjälpa till att förändra den 
verklighet som beskrivs (Maltén, 1997).  

Vetenskaplig relevans för den pedagogiska praktikern 

Filosofiska frågor utgör grunden för all pedagogisk verksamhet (Stensmo, 2007). Den 
pedagogiska praktiken vilar på pedagogiska teorier som i sin tur uttrycker filosofiska 
ståndpunkter (Vestergaard, 1976). De teorier som används kan alltid relateras till eller 
motiveras utifrån en filosofisk hållning. De problem som omfattas av pedagogiken 
kan inte lösas med empiriska metoder, utan är äkta filosofiska problem som om och 
om igen kan behandlas från olika utgångspunkter (ibid.). Varje pedagog bör ha en 
uppfattning om de filosofiska frågor som utgör grunden för pedagogisk teori 
(Stensmo, 2007). Den pedagogiske praktikern bör ha kunskap om pedagogik som 
vetenskap, eftersom risk finns att handlingarna annars blir planlösa (Vestergaard, 
1976.). De är betydelsefullt att tänka över de problem som kan uppstå och formulera 
riktlinjer för verksamheten (Stensmo, 2007). Den verksamma pedagogen bör 
positionera sig i förhållande till pedagogiska teoretiker, eftersom det finns olika 
pedagogiska tankeriktningar och praktiska tillämpningar av pedagogisk teori. Det bör 
finnas medvetenhet om den egna pedagogiska grundsynen, vilket innebär ett 
ställningstagande till de personliga uppfattningarna om verklighetens beskaffenhet, 
synen på kunskap, frågor som rör etik, människosynen, samhällssynen och även 
didaktiska frågor (ibid.).  
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Människosyn 

Människosyner kan ses som mer eller mindre genomarbetade teorier om människans 
natur (Hermerén, 1994). En persons människosyn är något som har djupa rötter i hela 
hans personlighet. Men människor kan arbeta med sig själva, utvecklas och mogna på 
grund av de erfarenheter de gagnar sig och genom litteratur de tar del av. 
Människosynen kan därmed utvecklas med tiden (ibid.). Denna kan ses som en syntes 
av intryck förmedlade via förebilder, uppfostran, kunskaper, personlighetsdrag, möten 
med andra och rådande värderingar i samhället (Bengtsson, 1994). Individers 
människosyn avspeglar sig i beteende mot och bemötandet av andra människor 
(Elander, 1994). Den aktive pedagogens synsätt på människan har direkt anknytning 
till den pedagogiska processen (Maltén, 1997). Det påverkar den pedagogiska 
processen på ett helt annat sätt om pedagogen i fråga ser på människan som 
ansvarslös eller som social och självförverkligande med kapacitet att själv ta ansvar 
för sin utveckling. I den pedagogiska processen påverkar pedagogens människosyn 
därmed individens utveckling och lärande. Det är därför viktigt att pedagogen är 
medveten om den och vilka konsekvenser den kan få för individens självtillit och 
självbild (ibid.). Inom pedagogisk filosofi diskuteras som tidigare nämnts även etik, 
det vill säga frågor som rör vad som är gott och ont, rätt och fel. Dessa frågor handlar 
om värderingar och hur man ska leva sitt liv. Någon som diskuterar kring hur 
människan bör leva sitt liv är filosofen Arne Naess, vars teorier framställs nedan.  

Teoretisk idé till att förstå personlig utveckling 

Nedan presenteras filosofen Arne Naess teorier om hur människan bör leva sitt liv, 

samt pedagogen och psykologen Carl Rogers teorier kring personlighetsutveckling 

och pedagogik.  

Levnadskonstens insiktskunskap  

Att vara levnadskonstnär handlar om en förmåga att leva ett liv präglat av glädje, utan 
att minska andras chanser till att göra detsamma (Naess, 2005). Det viktiga är att vi 
glöder för det vi gör. Levnadskonst är enlig Naess, att ha lust på livet, att ta vara på 
glädjeämnen, sig själv och även förhållandet till andra. Att söka mening i livet kan 
vara ett aktivt sökande och då är det också fyllt med glädje. Naess beskriver livet som 
att färdas i ett landskap som både kräver målinriktad vandring och förmågan att bara 
kunna vara. Han menar att ett människoliv är som en ström, rörlig och mottaglig. Vi 
behöver, enligt Naess, ändra negativa känslor i positiv riktning, för att få en bättre 
livskvalitet och uppriktig glädje. Det handlar om att lyssna till förnuft och känsla på 
samma gång. Riktningen på resan motsvarar det man finner meningsfullt baserat på 
de djupaste premisserna för ens eget liv. Det krävs en vilja och en önskan om att delta 
aktivt för att känna sig hemma i livet.  

Idag har vi smärtsamt fått erfara att högre levnadsstandard och framgång inte 
nödvändigtvis leder till hög livskvalitet (Naess, 2005). Fundamentala behov är det 
som upprätthåller livet, medan vitala behov handlar om det som ger livet dess 
djupaste mening. Ett skifte bör ske, enligt Naess, så att människor slutar fokusera så 
mycket på levnadsstandard och istället börjar rikta siktet mot livskvalitet. Med 
livskvalitet avser han hur individen anser sitt liv vara och hur denna upplever och 
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uppfattar världen runt omkring sig. Han hävdar att oavsett vad människor upplevt, 
finns det en väg för var och en. Detta illustreras med citatet nedan.  

[…] det har tagit hundratals och åter hundratals miljoner av år att skapa något så 
talangfullt och med så ofattbart stora möjligheter – som dig (Naess, 2005, s. 80). 

Det som, enligt Naess (2005), ger vårt liv mening och innehåll är att vi lever ett liv 
som vi innerst inne vill leva. Det är det vi gör som berör hela vår natur som är det 
viktiga. Vi behöver utveckla normer och värderingar från vårt inre djupaste ställe. Det 
är känslorna som talar om för oss vad vi helst vill göra med vårt liv. Känslomässig 
mognad är en slags förändring som på längre sikt bringar hela känslolivet i en positiv 
riktning. Enligt Naess borde vi kunna lära oss att inte bara tolerera att folk inte blir 
något så som det definieras i samhället. Han hävdar att man kan bli något i 
förhållande till det att vara människa, något mycket stort. Kierkegaard påpekar, enligt 
Naess, hur viktigt det är att rätt och slätt vara människa. Det handlar om att utveckla 
mänsklighet i ordets djupaste bemärkelse och det innebär mognad i känslolivet. Att 
utveckla ett moget känsloliv kan lätt leda till låg motivation när det gäller att ta sig 
fram i samhället, menar Naess. När vår grad av frihet ökar, genom att vi upprätthåller 
ett eget varande, växer vårt eget varande i oss själva. Att betrakta denna växt ger oss 
glädje. Vägen till frihet kräver, enligt Naess, motivering genom känslorna, en 
övergång från passiva till aktiva känslor. 

Livet innebär att man om och om igen måste orientera sig och ta viktiga beslut på 
osäkra grunder (Naess, 2005). Ingen har makt över framtiden. Blir man uppmärksam 
på sina grundläggande värderingar i livet, blir det lättare att prioritera, hävdar Naess. 
När man strävar efter att nå ett mål i enlighet med sin natur, aktiveras man i 
förhållande till detta mål. Mognad innebär att göra sitt känsloliv mer tillgängligt och 
medvetet för sig. Känslor uppstår i mötet mellan oss själva och världen. De tankar, 
känslor och relationer man identifierar sig med, är en del av oss själva i vid 
bemärkelse. Känslorna är alltid närvarande, enligt Naess. Ett undertryckande av 
människans känsloliv blir ett undertryckande av människans liv i sin helhet. Utan 
känslor finns inget motiv till handling. Naess hävdar att förnuft och känsla bör knytas 
ihop. 

Ju mindre människor tar hänsyn till sin inre röst, desto svagare blir den (Naess, 2005). 
Det finns en grundläggande intuition om vad som är orätt. Smarthet och intelligens 
har hög status i samhället idag, i förhållande till klokhet. För Naess är klokhet 
långsiktighet, sinne för värdeprioritering och hög reflektionsnivå. I vår 
intelligenspräglade kultur är det lättare att vilseledas av logik än av känslor. Det är 
den kunnande och inte den kännande människan som stått i centrum. Våra djupaste 
prioriteringar och värderingar som människor har, enligt Naess, varit ointressanta. 
Han hävdar att vi har förlorat våra mål ur sikte och är enbart intresserade av medlen. 
Vidare hävdar Naess att vägen till det goda livet primärt går genom känslorna. Först 
som andra instans går den genom förnuftsapparaten.  

Naess (2005) anser att brinnande engagemang och mogenhetsutveckling bör bli mer 
centrala mål inom pedagogik. Från att huvudsakligen vara kunskapsinriktad, borde 
pedagogiken, enligt Naess, även bli känsloinriktad. Någon som, liksom Naess, 
framhåller känslornas och individens personliga utveckling som centralt för 
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pedagogiken är psykologen och pedagogen Carl Rogers, vars teorier om lärande och 
personlighetsutveckling, framställs nedan. 

Lärande genom frihet, uppskattning och meningsfullhet 

Rogers ställer sig frågande till lärande som baseras på att människor från en 
överlägsen maktposition tar beslut om vad andra människor behöver veta (Rogers, 
1969). Enligt Rogers är det en uppenbar osanning att det som lärs ut också är det som 
lärs in, att det som framförs är inte det samma som det som införlivas. Han framhäver 
att den ende som gagnats genom pedagogisk verksamhet är den som har lärt sig att 
lära, den som lärt sig hur man bearbetar kunskap och hur man utvecklas. Enligt 
Rogers är det verkliga målet för pedagogisk verksamhet, att lära människor att leva 
som individer i utveckling. Han talar om att omvandla människor genom pedagogik, 
att få människor att vilja lära, genom att frigöra nyfikenhet, låta människor gå sin 
egen väg utifrån sina egna intressen, att låta dem ifrågasätta och utforska allting. Detta 
leder enligt Rogers, till att människor blir sanna, kreativa och öppna för förändring.  

Ett syfte med Rogers pedagogik är att lärande ska bli livet (Rogers, 1969). Pedagogen 
ska fungera som en katalysator som ger individen frihet, liv och möjlighet att lära. 
Lärandet ska engagera hela individen genom att vara självinitierad, meningsfull, 
empirisk och uppfattas inifrån. Vissa egenskaper och attityder i den personliga 
relationen mellan pedagog och individ underlättar denna typ av lärande. Den mest 
grundläggande av dessa är äkthet eller genuinitet. Pedagogen har större 
förutsättningar att underlätta lärande när denne är en verklig person, som är sig själv 
utan att visa upp en fasad. Individer mognar av att vara i kontakt med någon som 
faktiskt och öppet är. En pedagog som upplever och är medveten om sina känslor 
bidrar till att pedagogen möter individen som människa. En annan faktor är att 
uppskatta individens känslor, åsikter och person, att ha ett grundläggande förtroende 
för personen, ett accepterande av personen som självständig med egenvärde. Det 
innebär en omsorg utan ägandekrav. Pedagogen accepterar individens positiva som 
negativa känslor och ser denne som en ofullkomlig mänsklig varelse. Många känslor 
innebär många möjligheter. Detta är ett uttryck för pedagogens grundläggande 
förtroende för och tillit till den mänskliga organismens förmåga (ibid.).  

Ytterligare en faktor är empatisk förståelse (Rogers, 1969). Det vill säga förståelse 
som kommer av inlevelse. Att inte bli värderad och bedömd, utan helt enkelt förstådd 
från sina egna utgångspunkter, istället för pedagogens. Det ligger en stor kraft i 
empatisk förståelse, i att någon vet hur det känns att vara jag, utan att vilja bedöma 
eller analysera. För att besitta dessa tre attityder bör man ha en djup tilltro till den 
mänskliga organismen och dess möjligheter. Finns tillit till den mänskliga individens 
kapacitet att utveckla sina egna möjligheter, kan hon ges många alternativ och hon 
kan själv få välja väg och inriktning för sitt lärande. När individer kommer i kontakt 
med problem som är relevanta för dem vill de, enligt Rogers, lära sig, växa, upptäcka, 
behärska, skapa och utveckla självdisciplin. Dessa naturliga strävanden kan 
förverkligas genom att pedagogen försöker åstadkomma de personliga relationer och 
den stämning som tillåter detta (ibid.).   

Rogers (1969) hävdar att fallet för den vanliga vuxne individen är att de flesta av 
hennes värderingar har övertagits av andra individer eller grupper som är av betydelse 
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för henne, även om de uppfattas som hennes egna. Källan till hennes värderingar i de 
flesta frågor har hamnat utanför henne själv. Värderingarna har bestämts utifrån i 
vilken grad de leder till att hon älskas och accepteras. Den vuxne känner sig då djupt 
osäker och lätt hotad i sina värderingar, eftersom hon lämnat ifrån sig källan för 
värderingarna till andra och förlorat kontakten med sin egen värderingsprocess. I våra 
försök att bli älskade ger vi, enligt Rogers, upp våra egna värderingar och vår kontakt 
med vår organism till förmån för andras värderingar. Vi lär oss att misstro våra egna 
erfarenheter som riktlinje för vårt beteende. Rogers hävdar att vi förlorar förtroendet 
för oss själva och kontakten med den potentiella visdomen i vårt inre (ibid.).  

När personen känner och inser att hon uppskattas som person kan hon långsamt börja 
värdera sina olika sidor (Rogers, 1969). Hon kan börja märka vad som sker inom 
henne, vad hon känner, erfar och hur hon reagerar. Hon kan då börja bilda sig riktiga 
föreställningar som kan vägleda hennes beteende. När hennes erfarenheter blottläggs 
för henne själv kan hon leva friare med sina känslor och viktiga förändringar sker i 
hennes hållning till världen. Centrum för värderingar ligger åter fast förankrat inom 
henne själv. Hennes egna reaktioner och erfarenheter är då viktigare än information 
utifrån. Hon litar på sina erfarenheter och kan göra detta fullt medvetet. Det är att leva 
i ett öppet tillstånd där värderingar och förhållningssätt är föränderliga, flexibla och 
förankrade i ögonblicket, snarare än solida och rigida, vilket brukar vara fallet med 
värderingar som är lärda av andra (ibid.). Rogers sätt att beskriva 
värderingsprocessen, att hitta sina värderingar, belyses i citatet nedan.  

Ett sätt att bistå individen i hennes rörelser mot öppenhet inför erfarenheten är att 
skapa ett förhållande där hon uppskattas som person, där det som sker inom henne 
förstås med inlevelse och uppskattas och där hon har frihet att uppleva sina egna 
känslor liksom andras utan att hon därigenom hotas (Rogers, 1969, s. 225). 

En mogen person har större öppenhet gentemot det som hon själv upplever och erfar, 
vilket Rogers tror innebär att hon har de egenskaper som får henne att sätta värde på 
de erfarenheter som främjar den mänskliga artens liv och utveckling (Rogers, 1969). 
Hon är då en värdig deltagare och vägvisare i den mänskliga utvecklingsprocessen.  
Sammanfattningsvis kan sägas att Rogers filosofi är att alla människor har en 
individuell inre kärna, som går att utveckla och använda som ledstjärna i livet. 
Självförverkligande bör utgå från individen med ledord som frihet och 
självständighet. Detta skapas utifrån insikter om sig själv och andra. Kärnan i Rogers 
pedagogik var att det viktigaste för individen är att få känna sig äkta och vara sig själv 
(ibid.).  
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UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

Med anledning av att det handlar om människors mentala hälsa, förefaller det vara av 
vikt att de yrkesverksamma coachernas vetenskapliga skolning är tillräcklig, både vad 
gäller psykologisk och pedagogisk kunskapsförståelse, det sistnämnda med anledning 
av lärandets centrala roll. Då den största delen av den existerande evidensbasen, är 
framtagen av forskare från den psykologiska skolan och lärande samtidigt framställs 
som essentiellt, ses det som relevant att undersöka coachernas uppfattning om 
lärandets relevans för coaching. Coachernas uppfattningar om lärande påverkar 
sannolikt utfallet för deras klienter (Griffiths & Campbell, 2009). Att forskningen om 
lärandet i coaching är bristande i sin omfattning stöds av forskare på området (ibid.). 
Problematiken som klargjorts omfattas av coachers professionella utvecklingsarena 
och deras uppfattningar om lärandets relevans i yrkesutövningen. Den övergripande 
frågan behandlar hur coachernas uppfattningar om lärande ser ut i förhållande till 
relevansen för yrket.  

Syfte 
Syftet är att undersöka coachers uppfattningar om lärande och de påverkansprocesser 
de använder sig av i sitt yrkesutövande, samt deras uppfattningar om coaching som 
profession.   

Frågeställningar  
För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 
 

- Vad är coachers uppfattning om lärandets relevans för yrkesutövandet? 
- Vad är deras uppfattning om deras eget förhållningssätt i yrkesutövandet? 
- Vad är deras uppfattningar om de formella yrkeskraven och 

vetenskaplighetens relevans i relation till deras yrkesroll? 

Då coaching som begrepp förekommer inom en mängd olika arenor och sammanhang, 
har en avgränsning varit nödvändig för denna studie. Gemensamma nämnare och 
forskningsresultat finns för coaching som syftar till utveckling för privatpersoner, 
chefer och medarbetare, varför detta blir en avgränsning som görs och följaktligen är 
den typ av coaching som åsyftas i denna studie då begreppet coaching används. Vad 
gäller forskningsavsnittet har valet gjorts att endast använda aktuella vetenskapliga 
förstahandskällor. Undantagen som gjorts är böcker skrivna av coacher med lång 
erfarenhet av yrket, som har höga certifieringsnivåer och/eller som forskar på 
området. Dessa böcker har dock bedömts ha en icke vetenskaplig framtoning, varför 
användandet av dessa har begränsats.  
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METODOLOGI 

Termen metodologi syftar till det sätt, på vilket vi tar oss an problem och söker svar. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning handlar det om hur data samlas in (Taylor & 

Bogdan, 1984). Nedan presenteras studiens utgångspunkter, genomförande, samt hur 

bearbetning och analys av undersökningsmaterialet gick till. Avslutningsvis 

diskuteras studiens kvalitet och de etiska aspekter som tagits i beaktande.  

Utgångspunkter 
Studiens kvalitativa karaktär, samt dess inspiration av den fenomenografiska ansatsen 

beskrivs nedan.  

Kvalitativt inriktad studie 

Eftersom studiens syfte är att få en förståelse för ett fenomen, kan forskningen sägas 
vara av kvalitativ karaktär. Denna typ av forskning syftar till att få en förståelse och 
skapa mening, till skillnad från kvantitativ forskning, som söker bevis för att kartlägga 
den objektiva verkligheten (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Kvantitativ forskning 
går att mäta och har kvantifiering som mål, medan kvalitativ forskning, som utgår 
från en subjektiv verklighet, beskrivs i tal och skrift (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
handlar om att försöka förstå människor och att hitta och förstå mönster (Trost, 2005). 
Fokus ligger på process, innebörd och förståelse (Merriam, 1994). En kvalitativ 
attityd innebär att processer och fenomen beskrivs och förstås innan de teoretiseras 
och förklaras (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett nyckelord är individualitet. I fokus står 
subjektiva fakta och forskningen är ostrukturerad och belysande (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007). Syftet är att finna kategorier, beskrivningar eller modeller för att 
beskriva något fenomen eller sammanhang i världen, exempelvis människors 
uppfattningar (Larsson, 1986.).  

Den kvalitativa forskaren strävar inte efter tydliga och konkreta slutsatser, utan avser 
att få fram resultat som är välgrundade och som det finns stöd för (Webster, 2007). 
Detta belyser även Cohen, Manion och Morrison (2007) som skriver att kvalitativ 
forskning inte syftar till att få fram bevis. Insikter och uppfattningar nås utifrån 
mönster i insamlad data (Taylor & Bogdan, 1984). Att kvalitativ forskning är induktiv 
(ibid.), innebär att begrepp och hypoteser uppstår ur de data som samlats in (Merriam, 
1994). Syftet är att upptäcka nya samband och få en ny förståelse, snarare än att 
verifiera hypoteser som funnits på förhand eller att pröva existerande teorier. 
Induktiva forskare strävar efter att hitta en teori som kan förklara informationen de 
har (ibid.).  

Ett grundantagande för kvalitativ forskning är att verkligheten är komplex och 
varierar från person till person (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Det finns med 
andra ord olika perspektiv på situationer och fenomen. Poängen är att få en förståelse 
för personens perspektiv, snarare än att hitta sanningen (Taylor & Bogdan, 1984). 
Situationer förändras, beteenden och fenomen utvecklas över tid och är beroende av 
sin kontext (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Världen förstås utifrån 
undersökningspersonens synvinkel och mening utvecklas utifrån deras erfarenheter 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta överensstämmer med utgångspunkten för den här 
studien eftersom avsikten inte är att finna någon objektiv sanning, utan snarare en 
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förståelse för och inblick i informanternas subjektiva verklighet, genom att tolka deras 
uppfattningar.  

Fenomenografiskt inspirerad studie 

De två teoretiska perspektiv som dominerat samhällsvetenskaplig forskning är 
positivism och fenomenologi (Taylor & Bogdan, 1984). Fenomenologer strävar efter 
att förstå sociala fenomen utifrån människans subjektiva perspektiv. Fenomenologi är 
en teoretisk ansats som utgår från att människans beteende präglas av våra 
erfarenheter snarare än vår externa objektiva och fysiska verklighet (Cohen, Manion 
& Morrison, 2007). Denna studie inspireras av fenomenografi, vilket är 
fenomenologins uttryck inom pedagogiken (Egidius, 2003). Grundläggande för den 
fenomenografiska ansatsen är distinktionen mellan hur något är och hur något 
uppfattas vara (Larsson, 1986). Studien begränsades till att inspireras av 
fenomenografin i intervjufrågorna. Dessa hade således som avsikt att generera 
uppfattningar och beskrivningar. 

Avsikten med den fenomenografiska forskningstraditionen är att beskriva, analysera 
och förstå människors upplevelser och uppfattningar (Marton & Pong, 1981). Det 
handlar om uppfattningar och människors olika sätt att förstå sin verklighet. Man 
utforskar kvalitativt olika sätt som människor uppfattar ett specifikt fenomen eller en 
aspekt av världen runt dem på (ibid.). Det finns inga rätt eller fel när det gäller dessa 
uppfattningar (Egidius, 2003). Larsson (1986) beskriver det som att fenomenografer 
ägnar sig åt gestaltning av hur ett fenomen framstår på olika sätt för människor. 
Fenomenografi syftar inte till att generalisera, utan till att hitta innebörder, snarare än 
förklaringar och samband (Larsson, 1986). Uppfattningarna ses inte som individuella 
kvalitéer, utan används beskrivande för att förstå människor (Marton, 1981). Den 
fenomenografiska ansatsen harmonierar därmed väl med syftet och innebörden av 
kvalitativ forskning.  

Genomförande 
Nedan redogörs för metodval, utformning av intervjuguide, urval, missivbrev, samt 

intervjuernas genomförande.  

Metodval intervju 

Studiens syfte måste vara avgörande för vilken slags metod som används (Trost, 
2005). Intervju som metod möjliggör en diskussion om informanternas uppfattningar 
om världen som de lever i och de ges möjlighet att uttrycka hur de värderar situationer 
från sitt eget perspektiv (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Detta är i linje med 
studiens syfte, liksom kvalitativ forskning. Intervju som metod är också lämpligt när 
syftet är att föreslå nya hypoteser och identifiera nya samband, snarare än att skaffa 
bevis för existerande hypoteser. Även detta stämmer överens med kvalitativ 
forskning. Fördelar med intervju som metod är dels att informanten kan få svar på 
frågor gällande studien under intervjuns gång och dels att missförstånd kring frågorna 
kan förklaras. Det sistnämnda är en fördel, eftersom samma frågor kan uppfattas olika 
av olika människor (ibid.). Intervjuer möjliggör även ett större djup än andra 
datainsamlingsmetoder. Detta styrks av Kvale & Brinkmann (2009) som framhåller 
att intervjuer är ett sätt att skaffa sig grundliga kunskaper, genom omsorgsfullt ställda 
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frågor och lyhört lyssnande. Att få ett djup i svaren ses som essentiellt för studien, 
eftersom syftet är att få en förståelse för andra människors uppfattningar.  

Kvalitativa ostrukturerade intervjuer med öppna frågor användes eftersom detta 
passar, när syftet är att få en förståelse för individers subjektiva värld (Cohen, Manion 
& Morrison, 2007). Denna typ av intervju söker tolka meningen hos centrala teman i 
informantens verklighet och hennes relation till den (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Utformning av intervjuguide 

Kvalitativa intervjuer är ostrukturerade, eftersom många av metodbesluten måste tas 
under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kräver att intervjuaren har 
kunskap om intervjuområdet och känner till de teoretiska problem som kan 
uppkomma vid intervjuer (ibid.).  Denna typ av intervju passar när forskaren inte är 
medveten om vad hon inte vet och därför litar på att informanten kan berätta det 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Variationsmöjligheterna blir här stora och 
intervjun kan anpassas till den intervjuades språkbruk, frågorna kan ställas i den 
ordning som passar och följdfrågor kan formuleras utifrån tidigare svar (Trost, 2005). 
Detta styrks av Cohen, Manion och Morrison (2007) som hävdar att intervjuaren är fri 
att modifiera följden på frågorna, ändra orden, förklara dem eller tillägga något för att 
få fullständig information. Intervjun som inte är strukturerad är en öppen situation, 
med större flexibilitet och frihet, men behöver ändå noggrann planering. Öppna frågor 
medför att informanten kan svara på sitt eget sätt och med sina egna ord. När 
svarsmöjligheterna är öppna, blir forskningen avhängig deltagarnas egna 
referensramar (ibid.). Även detta harmonierar med kvalitativ forskning. Utformandet 
av den kvalitativa intervjun är i allmänhet beroende av undersökningens specifika 
syfte och ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Det väsentliga är att intervjuaren 
försöker förstå informanten och försöker sätta sig in i hennes sätt att tänka, hennes 
föreställningsvärld (Trost, 2005).  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan även halvstrukturerade intervjuer göras vid 
kvalitativ forskning, vilket innebär att de utgår från en intervjuguide som fokuserar på 
vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. En intervjuguide för en 
halvstrukturerad intervju kan innehålla ämnen som ska diskuteras och möjliga frågor 
under varje tema (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Med tanke på intervjuarens 
bristande erfarenhet vad gäller praktiserandet av intervjuer, togs detta i beaktande och 
en intervjuguide med frågor indelade i grupper gjordes. Detta uteslöt dock inte att 
intervjun var ostrukturerad vad gäller följdfrågor, ordningsföljd och formuleringar. 
Enligt Trost (2005) ger studiens problemställning och det teoretiska perspektivet mer 
eller mindre automatiskt vad man skall fråga om. I enlighet med detta formulerades 
öppna intervjufrågor med fokus på studiens frågeställningar inspirerade av den 
fenomenografiska ansatsen (se bilaga 2).  

Eftersom kvalitativa studier har som utgångspunkt att människans sätt att uppfatta sin 
omgivning, sin situation, har konsekvenser för hennes sätt att handla och betrakta 
andra människor (Trost, 2005), försökte intervjuaren, så långt det var möjligt, att 
bortse från egna referenser och erfarenheter under intervjun. Utgångspunkten under 
genomförandet av intervjun var att innebörden av ett svar kan vara mycket mer 
komplext än vad det verkar på ytan. Intervjuaren bör då ifrågasätta sig själv och inte 
ta det givna för givet. Informationen som delges av informanterna, påverkas av 
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forskarens personlighet. För att påverka informantens svar så lite som möjligt bör 
intervjuaren därför inta en neutral position genom att bära konventionella kläder, 
uppträda på ett lugnt och hövligt sätt och agera neutralt på personens svar. Det är en 
fördel att försöka passa in hos informanterna. Detta togs i beaktande och 
undersökaren tog hänsyn till detta i förberedelserna inför intervjuerna. Att människor 
svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna, försökte 
undersökaren undvika genom att agera så neutralt som möjligt. En medvetenhet fanns 
dock om att forskarens personlighet inte går att sudda ut (ibid.). 

Något som även i efterhand ger intervjuaren möjlighet att på nytt försöka bortse från 
egna referenser när svaren tolkas är att samtalet spelades in.  Ytterligare en fördel med 
att ha en bandspelare är att intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna och svaren, 
istället för att hinna anteckna (Trost, 2005). Att spela in det som sägs tillhör 
standarden vid forskningsintervjuer (Denscombe, 2009). Inspelning kan, initialt i 
intervjun, uppfattas som obehagligt av informanterna. Detta sökte undersökaren 
förebygga genom att presentera denna information till informanterna i missivbrevet 
som skickades ut före intervjuerna. I missivbrevet informerades även om att val av 
plats skulle ske av informanten ifråga. Det viktiga är att det är en miljö där 
informanterna inte störs, som erbjuder avskildhet och är relativt tyst (ibid.).  

Undersökningens urval 

Av praktiska skäl är det vid både kvalitativ och kvantitativ forskning nödvändigt att 
göra ett urval av en viss population (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Urvalsramen 
definierar vilka kriterier som ligger till grund för urvalet och hur urvalet ska gå till. 
Inför denna studie gjordes ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att forskaren 
medvetet inkluderar en specifik grupp. Forskning i liten skala använder ofta 
ändamålsenligt urval, även om resultatet inte blir representativt. Denna typ av urval 
passar när syftet inte är att generalisera utan att få en djupare kunskap om ett område 
från dem som har möjlighet att ge den. De är mindre komplicerade att göra och 
lämpar sig för studier där forskaren vill ha kunskap om ett specifikt ämne, från dem 
som är kunniga i frågan, exempelvis i egenskap av sin profession (ibid.). Detta 
harmonierar väl med studiens kvalitativa syfte och den kvalitativa forskningens 
strävan efter förståelse och beskrivningar snarare än bevis och kartläggningar.  

Enligt Kvale (1997) ska så många intervjuer som är nödvändigt för att få fram den 
sökta informationen göras. Antalet informanter var fyra, vilket kan ses som ett litet 
antal, men ett mindre antal undersökningspersoner är vanligt vid kvalitativ forskning 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Informanterna kontaktades tidigt i processen, 
eftersom tillgång till informanter är essentiellt och därför en faktor som forskaren 
tidigt bör ta hänsyn till (ibid.).  

Missivbrev  

När undersökningsdeltagare studeras med hjälp av exempelvis intervju, krävs 
förhandsinformation (Vetenskapsrådet, 2002). Innan medverkan i en undersökning 
ska deltagarna informeras om projektets syfte, metoder, samt eventuella risker 
(Hansagi & Allebeck, 1994). Med anledning av detta skickades ett missivbrev ut (se 
bilaga 1), till samtliga informanter innehållandes information om studien och 
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genomförandet av intervjun, samt de etiska aspekter som tagits i beaktande. 
Missivbreven skickades ut efter att samtycke till medverkan gjorts.  

Intervjuernas genomförande 

Informanterna kontaktades med förfrågan om deltagande via telefon. De informerades 
då om studien och dess syfte, samt genomförandet av intervjun. Samtliga intervjuer 
ägde rum, i avskildhet, på informanternas kontor, vilka alla var tysta, lugna rum med 
stängda dörrar. Vid inledningen av intervjun presenterade sig intervjuaren och ett kort 
meningsutbyte skedde angående missivbrevet och intervjuns utformning. Intervjuaren 
startade inspelningen och intervjun tog sin början. Samtliga intervjuer utgick ifrån 
intervjuguiden (se bilaga 2). En av informanterna hade tyvärr fått förhinder, varför 
denna intervju blev 40 min lång, istället för det planerade 60 min. Detta uppvägdes å 
andra sidan av att två av de andra intervjuerna drog ut på tiden, 10 min vardera. 
Därför ses detta som irrelevant för det planerade omfånget av materialet. Detta 
särskilt med anledning av att de uppfattningar som undersöks, enligt fenomenografin, 
inte ses som individuella kvalitéer, utan används för att förstå människor (Marton, 
1981).  

Undersökningsmaterialets bearbetning och analys 
Under denna rubrik presenteras hur transkriberingen av intervjumaterialet och 

analysen av det transkriberade materialet gjordes.  

Transkribering av insamlad data  

Intervjuerna bearbetades utifrån följande hänvisningar. Transkribering handlar om att 
transformera, att ändra från en form till en annan (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
processen där muntliga ord översätts till skrivna, måste forskaren göra en rad olika 
beslut och bedömningar (ibid.). Det handlar inte om en mekanisk process där inspelat 
prat görs till skrivna meningar (Denscombe, 2009). Orden måste redigeras lite för att 
få det i ett format på den skrivna sidan som är förståeligt för läsaren. Det är 
oundvikligt att det förlorar lite av autenciteten genom denna process. Svaren behöver 
omstruktureras så att det blir begripligt i skriven form. Utskriftens form beror på 
materialets natur, tillgången på tid och undersökningens specifika syfte. Varje timmes 
prat tar flera timmar att transkribera, vilket gör det till en väldigt tidskrävande process 
(ibid.). Utskriften är inledningen på en analytisk process och om den gjorts väl blir 
den gärna intervjuprojektets hårda empiriska kärna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Transkriberingsprocessen är en värdefull del av forskningen som tar forskaren 
närmare datan (Denscombe, 2009). Det är en viktig del som underlättar för forskaren, 
eftersom det är lättare att ögna igenom sidor av text för att hitta intressanta sektioner 
än att använda det inspelade materialet som underlag för analysen. Under 
transkriberingen gör forskaren anteckningar och kommentarer bredvid informantens 
ord. Dessa kan bestå av minnen eller komma från anteckningar som gjordes under 
intervjun. Det kan även handla om observationer, gester, tystnader eller andra känslor 
som ger en rikare mening till orden som sades (ibid.).  

Det finns inte många standardregler, vad gäller transkribering, men en grundregel är 
att forskaren bör ange hur utskriften gjorts (Kvale & Brinkmann, 2009). Med 
anledning av detta, följer en kort redogörelse över hur transkriberingen gick till. De 
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fyra intervjuerna på en timme vardera lyssnades igenom, medan intervjuaren skrev 
ner allt som sades. Tanken var att inte döma materialet på en gång, utan skrev ner 
varenda uttalande, för att få ett mer fullständigt underlag till analysen. Intervjuaren 
skrev ordagrant ner informanternas uttalanden. Även skratt, långa tystnader och 
tydliga gester, som kunde tänkas vara relevanta för analysen, antecknades. 
Intervjuarens anteckningar från intervjuerna skrevs sedan ner vid respektive utsaga, 
för att eventuellt kunna bidra till en mer nyanserad analys. Undersökaren 
omformulerade även informanternas uttalanden vid ett flertal tillfällen, då dessa var 
osammanhängande, av grubblande karaktär, eller bestod av avklippta meningar.  

Analys av materialet 

Att analysera materialet innebär att forskaren undersöker innebörden av texten och 
vilken innebörd orden har i relation till ämnet (Denscombe, 2009). Syftet är att skapa 
ordning och få överskådlighet. Materialet ges en tolkningsbar form så att det kan 
ställas mot studiens ursprungliga problemställning (Backman, 1998). I enlighet med 
studiens inriktning gjordes en kvalitativ analys, vilket innebär att syftet med analysen 
var att bidra till att kunna ge utsagorna en djupare mening och även till att få en 
förståelse för deras uttalanden. Denna begränsades till att analysera teman som varit 
framträdande och som ansågs betydelsefulla i respektive utsagor. Dessa presenteras i 
studiens resultatdel. Analysen av insamlingsmaterialet tog mycket tid i anspråk. De 
transkriberade materialets stora omfattning och det faktum att informanternas 
uttalanden till stor del fått styra ordningen på frågorna, samt deras olika långa svar 
och olika typer av svar, komplicerade analysen. Materialet lästes upprepade gånger, 
innan slutligen teman kunde urskiljas i utsagorna. Dessa teman kom att ändras flera 
gånger, för att få resultatet så tydligt och renodlat som möjligt.  

Studiens kvalitet 
Kunskapens styrka och tillförlitlighet diskuteras inom samhällsvetenskaper vanligen 
med begreppen reliabilitet, validitet och generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Validiteten, giltigheten, beskriver om studien undersöker vad den är avsedd att 
undersöka. Begreppet tillhör inte en separat del av undersökningen, utan genomsyrar 
hela processen. Vid bedömning av validiteten står innehåll och syfte i fokus och 
frågorna vad och varför besvaras. Att validera kvalitativ forskning anses vara svårt, 
men detta behöver inte bero på inneboende svagheter i kvalitativa metoder, utan kan 
tvärtom handla om deras förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta sociala 
verkligheten (ibid.). Intervjusituationer där forskaren och informanten träffas, 
erbjuder möjlighet för forskaren att validera datan, eftersom hon har möjlighet att 
styra in personen på rätt spår om denna missuppfattar frågorna (Denscombe, 2009). I 
detta avseende är därför intervjumetoden mer effektiv än andra metoder. De antal 
frågor som forskaren får svar på anses även vara högre vid intervjuer än vid andra 
forskningsmetoder, vilket av logiska skäl påverkar validiteten i positiv riktning. 
Forskaren kan också ifrågasätta om informanterna verkligen har kunskap om ämnet 
för intervjun, jämföra svaren med andra källor på ämnet, samt gå tillbaka till 
informanten med den transkriberade datan. För att validera datan kan även forskaren 
leta efter mönster i flera intervjuer, så att resultaten inte enbart refererar till en 
individs ord. Att mäta utskriftens validitet, när transkriberingen är gjord, är svårt 
eftersom det inte finns en sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. 
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Istället bör utgångspunkten vara att få en sådan utskrift som bäst lämpar sig för 
forskningssyftet (ibid.).  

Reliabiliteten, det vill säga forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet, 
diskuteras utifrån frågan om samma studie kan göras igen, vid en annan tidpunkt och 
av andra forskare, med samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuer 
handlar det om att informanterna kan ge olika svar till olika intervjuare, eller att de 
ger olika svar på samma fråga vid olika tidpunkter. Det kan även handla om ledande 
frågor (ibid.). Vid intervjuer kan forskaren känna på sig om hon ges falsk information, 
när hon sitter ansikte mot ansikte med personen, på ett sätt som inte är möjlighet med 
enkäter och svårare vid telefonintervjuer (Denscombe, 2009). Denna situation medför 
också att informationen blir mer detaljerad och innehållsrik. Vid intervjuer finns dock 
en risk för att informanten ger svar som de känner passar in med vad forskaren 
förväntas av dem, att svaren skräddarsys till vad intervjuaren förväntar sig att 
forskaren vill ha. Detta gör att kvaliteten på materialet kan bli lidande. Det är svårt att 
avgöra om informanten talar sanning, när det handlar om erfarenheter och 
uppfattningar. Att verifiera informationen är omöjligt, eftersom forskaren inte är en 
tankeläsare (ibid.).  

Något som har särskild betydelse på hur mycket information som delges och 
informanternas ärlighet, vad gäller det som avslöjas är intervjuarens kön, ålder och 
etnisk tillhörighet (Trost, 2005). Med anledning av detta, samt att det, enligt Trost, är 
en fördel att smälta in hos informanterna, kan det möjligen ha varit studien till gagn 
att intervjuaren var av samma kön och etnicitet som informanterna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan två personer oberoende av varandra skriva ut 
samma avsnitt av en bandad intervju och sen kan man se vilka ord som skiljer mellan 
de två utskrifterna. Detta för att kontrollera reliabiliteten av utskriften. Att göra en 
sådan reliabilitetskoll sågs som omöjligt, på grund av tidsskäl och det faktum att 
undersökaren var ensam i undersökningsprocessen. För mycket fokus på reliabilitet, 
kan motverka kreativiteten hos intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvaliteten 
på intervjun blir enligt Kvale och Brinkmann bättre om intervjuaren kan använda sin 
egen intervjustil och improvisera. Att undersökningen inte sker anonymt kan också 
påverka svaren, enligt Cohen, Manion och Morrison (2007). Anonymitet är av logiska 
skäl omöjligt vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte. 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) bör forskaren ha i beaktande i vilken 
utsträckning urvalet representerar hela populationen i fråga, för att det ska vara ett 
giltigt urval. Urvalet representerar inte samtliga yrkesverksamma coacher, certifierade 
av ICF, i Sverige idag, med tanke på att de var få till antalet, verksamma i två 
närliggande städer och samtliga kvinnor. Men detta betraktades som irrelevant, 
eftersom intentionen med studien inte var att kunna generalisera. Därmed ansågs 
studiens urval som giltigt. Det finns inga entydiga kvalitetskriterier för 
forskningsintervjuer, eftersom det handlar om mer än själva frågetekniken, såsom att 
ha kunskap inom ämnet, känslighet för den sociala relationen och medvetenhet om de 
etiska aspekterna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Etiska aspekter 
Under arbetet med studien har de av vetenskapsrådet uppställda forskningsetiska 
principerna tagits i beaktande. Nedan framställs vad som rekommenderas enligt 
informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet, vilka är 
benämningarna på de etiska principerna, samt hur dessa tagits hänsyn till. Kontentan i 
samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer över sin medverkan och 
därmed har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 
Detta var något som intervjuaren var medveten om och som tydligt informerades till 
informanterna. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs 
av forskningen om syftet, villkoren för deras deltagande, samt att medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas. Detta skedde i missivbrevet som skickades ut 
till samtliga informanter före intervjuerna ägde rum och efter att samtycke gjorts via 
telefon. Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter i en undersökning ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att de inte 
kommer obehöriga till gagn. Detta togs i beaktande, genom att inga personuppgifter 
fingerar i rapporten, utan endast fiktiva namn. Identifierbara uppgifter har förvarats på 
ett sådant sätt så att personerna inte kan identifieras av utomstående. Att insamlade 
uppgifter endast får användas i forskningssyfte belyses av nyttjandekravet, som är det 
sista av de fyra kraven (ibid.). Det insamlade materialet kommer endast att används 
vid detta forskningstillfälle, vilket deltagarna delgavs. Då samtliga av dessa krav har 
tagits i beaktande underrättades informanterna om ovanstående riktlinjer i 
missivbrevet, som skickades ut till samtliga deltagare.  

Etiska problem förekommer under hela intervjuundersökningen och potentiella etiska 
frågor bör beaktas redan från början av undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Etiska frågor vid intervjuundersökningar uppkommer redan vid planeringen (ibid.). 
Under själva intervjusituationen handlar de etiska problemen om vilka personliga 
konsekvenser det kan bli för informanten, exempelvis stress eller förändringar i 
självuppfattning. När utskriften av svaren görs, måste konfidentialiteten säkras 
återigen och forskaren bör även överväga om texten är lojal mot deras uttalanden. Vid 
analysen handlar de etiska aspekterna om hur djupt intervjuaren kan analysera och om 
informanterna ska ha något inflytande. Djupet på analysen i denna studie anses inte  
påverka informanterna och ett inflytande på svaren från informanternas sida bedöms 
inte som nödvändigt. Forskaren bör även utifrån ett etiskt perspektiv verifiera 
kunskapen som frambringats så långt det är möjligt. Det handlar bland annat om hur 
pass kritiska frågor som ställts till informanterna (ibid.). De etiska aspekterna för 
denna studie diskuteras vidare i metoddiskussionen.  
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RESULTAT  

Resultatet presenteras nedan i de teman som den kvalitativa analysen av 

datainsamlingsmaterialet utmynnade i. Dessa har delats upp i de två huvudgrupperna 

praktikerkunskap i tillämpad coaching och praktikerkunskap som formellt 

yrkeskunnande. Efter varje tema följer en sammanfattning och avslutningsvis finns en 

övergripande sammanfattning av studiens resultat. Inledningsvis finns en beskrivning 

av informanterna och deras yrkesutbildning.  

Beskrivning av informanter 
Alice, Frida, Sara och Berit är samtliga yrkesverksamma coacher certifierade av 
branschorganisationen ICF (International Coach Federation). De är alla i medelåldern 
och har en eftergymnasial examen. Alla har de även gått en mängd kurser som de 
själva ansett har relevans för coachingyrket. Berit är egen företagare och arbetar 
ensam med sin coachingverksamhet. Alice, Frida och Sara arbetar på mindre företag 
som främst riktar sig till företag för personal- och ledarutveckling, men även coaching 
men även coaching av privatpersoner förekommer. 

- Alice är beteendevetare med en yrkesbakgrund som kroppsterapeut. Hon har arbetat 

som coach i tio år. 

- Berit är utbildad civilekonom och har även läst ett år praktisk pedagogik, för att få 
lärarbehörighet. Hon har tidigare varit egen företagare och arbetat som datakonsult. 
Hon har arbetat som coach i fem år.   

- Frida är utbildad idrottslärare och har tidigare arbetat som idrottslärare för barn och 
ungdomar och varit hälsokonsult ute på företag. Hon har arbetat som coach i tio år.  

- Sara är utbildad sjukgymnast, med en bakgrund på olika företag där hon främst haft 
olika chefspositioner inom personalutveckling och rekrytering. Hon har arbetat som 
coach i elva år. 

För information om vilken coachutbildning de har, deras yrkeserfarenhet av andra 
människors utveckling, coachskolorna, samt branschorganisationen ICF, se bilaga 3.  

PRAKTIKERKUNSKAP I TILLÄMPAD COACHING 
Nedan presenteras teman som berör praktikerkunskapen i tillämpad coaching. De 
teman som skildras är: mål och lärande i coaching, att se människan i 
coachingprocessen, kriterier grundas på klientens förmåga, en holistisk syn på 
utveckling, förhållningssätt i yrkesrollen och partnerskap grundat på tillit och 
trygghet. 

• Mål, lärande och utveckling i coaching  

En uppfattning är att lärande är centralt i coaching. Lärandet sker genom reflektion, 
som ska leda till insikter och ökad medvetenhet om den egna personen. Genom insikt 
och medvetenhet kan personen sedan välja eller träna på ett mer önskvärt beteende 
eller tankesätt och därigenom få nya insikter och lärdomar om sig själv. Lärande 
uppnås både i samtalet och mellan sessionerna när klienten provar nya sätt att tänka 
och agera.  
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Lärandet ska skapa frihet för personen att välja de beteende man vill ha, istället för att 
beteendet automatiskt väljer personen. Lärande i coaching är att skapa frihet. […] Man 
lär sig, genom insikter, att förstå sig själv och andra på ett nytt sätt […] Utan lärande – 
ingen coaching (Sara). 

Genom ökad medvetenhet kan personen få upp ögonen för sina egna tolkningar, för att 
sedan få hjälp att se att det finns fler alternativ att se på saken […] Lärande är väldigt 
centralt. Det är det man vill åstadkomma, genom ökad medvetenhet och nya 
fungerande mönster (Alice). 

Att hjälpa en klient att nå sitt mål, utan lärande, innebär att utvecklingen stagnerar […] 
Coachingsamtalet är ett kreativt forum för reflektion och lärande (Frida). 

Lärande är en förutsättning för coaching. Det är en lärprocess om en själv […] Man lär 
känna sig själv så att man kan göra egna val och förhålla sig till världen på det sätt man 
vill […] Man hämtar kunskapen inifrån sig själv (Berit).   

En uppfattning är att coaching är målrelaterat och syftar till förändring. Klienten ska 
få större tillgång till sig själv och sin potential. Det ska leda till en förmåga att förstå 
sig själv och en ökad förmåga att skapa den framtid man vill ha. Människor får hjälp 
att förverkliga sina mål och drömmar. 

Målet med coaching är att stötta och hjälpa en person att ta sig från nuläget till ett 
utsatt mål. […] Coaching är ett förhållningssätt som syftar till ett fördjupat lärande och 
handling framåt […] Det är att ha en person som hjälper till att måla på ens självbild 
[…] bakom stängda dörrar pratar alla om samma saker, såväl privatpersoner som höga 
chefer (Frida).  

Det är att hjälpa människor få ut mer av sina liv, att förverkliga sina mål och drömmar 
[…] Målet är att klienten ska nå sina mål (Alice). 

Coaching är målrelaterat. Man är på ett ställe och vill till något annat […] coaching är 
bara ett verktyg. Ett verktyg för personlig utveckling (Sara).  

Kunderna vill ha någon typ av förändring […] Målet är också att personen ska få 
verktyg för att kunna coacha sig själv […] Personen ska bli trygg med den man är, 
våga säga vad man tycker och tänker (Berit). 

Personlig utveckling är centralt i coaching och sambandet kan ses som att coaching är 
en av de arenor som finns för personlig utveckling, enligt informanternas 
uppfattningar. Det lärande som sker syftar till personlig utveckling och målet med 
processen är alltid en rörelse och utveckling framåt för personen. Individens 
utveckling kan ta sig en mängd olika uttryck i positiv riktning, både känslomässigt, 
mentalt och beteendemässigt, men påverkar även personens relationer, andra yttre 
omständigheter och framtiden.  

Klienternas personliga utveckling kan komma till uttryck genom att de tar modiga kliv 
framåt […] de börjar blomma (Berit). 

Personlig utveckling kan innebära att individen blir mer motiverad, får mer kraft, kan 
relatera till andra på ett nytt sätt och att man sätter mer gränser. Personliga värderingar 
kan få mer plats, individen blir tydligare mot sig själv och andra och man får en 
tydligare självbild. Det kan leda till mer inspiration, ökad självkänsla och en stolthet 
över sig själv (Frida). 

Man får större tillgång till sin egen potential större förmåga att välja och skapa den 
framtid hon eller han vill ha (Alice).  

Sammanfattningsvis belyser utsagorna att lärande är det som skapar utveckling i 
coachingprocessen. Lärandet sker genom reflektion, som ska leda till insikter och 
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ökad medvetenhet om den egna personen. Klienten lär om sig själv för att uppnå 
förändring i positiv riktning. Det handlar om att stötta människor i sin strävan att nå 
sina mål och få ut mer av sina liv. Coaching kan ses som en arena för personlig 
utveckling. 

• Att se människan i coachingprocessen 

En uppfattning om människan, var enligt informanterna, att alla har potential för 
utveckling och förmågan att blomma. Människor är goda och kan genom olika vägar 
nå självförverkligande.  

Jag väljer att fokusera på människors styrkor. Jag ser människan bakom beteendet, 
bortom en attityd finns något som är mycket större. Alla människor har gott i sig. Alla 
människor har förmågan att utvecklas, förmågan att lära och förmågan att blomma ut 
[…] Fokuserar man på ett litet frö så kan man få det att växa. Det gäller att vattna det 
(Frida). 

Alla människor kan vara fantastiska om de får utrymme för att vara det. När någon vill 
se och höra det som fungerar, det som ger glädje och energi, så plockar människor 
fram det […] Alla människor har olika öppningar och olika sätt att utvecklas (Alice). 

Alla är olika och därför ska inte alla göra samma saker (Sara). 

Genom mitt arbete har jag blivit fascinerad av människor. Jag har utvecklat en tro på 
att alla kan. […] Det finns stjärnor och diamanter i alla människor […] Alla föddes 
med självkänsla och godhet (Berit). 

Ovanstående utsagor vittnar om en positiv individualistisk syn på människan. Alla 
människor har förmågan att utvecklas och uppnå självförverkligande. Detta sker på 
olika sätt för olika människor. 

• Kriterier grundas på klientens förmåga  

En uppfattning är att personen bör vara motiverad och modig för att vara coachbar. 
Lider personen av någon mental åkomma kan det vara så att personen behöver någon 
annan slags hjälp först, exempelvis terapi.  

Det krävs villighet och mod för att vara coachbar. Man måste våga tänka, agera och 
känna annorlunda, våga sätta mål och bryta mönster […] Det kan också vara så att 
klienten behöver annan hjälp, när personen bara vill jobba med sina insikter och 
känslor, utan att jobba framåt. När personen inte kan komma vidare, på grund av 
försvar, rädslor eller sår, kan jag hjälpa personen att hitta rätt hjälp […] Det kan vara så 
att man behöver någon annan typ av hjälp innan, eller att man behöver varva ner, för 
stressade personer är heller inte coachbara (Frida).  

Kunden måste vara engagerad och motiverad och ha en vilja att ta sig till sitt mål 
(Sara).  

Jag kan coacha personer som är deprimerade, men jag kan inte coacha en depression. 
Jag ser signalerna och då kan jag rekommendera personen att ta kontakt med en läkare 
[…] Man kan inte komma ur en djup nedstämdhet eller depression med hjälp av 
coaching. Har man en diagnos av något slag, så kanske inte viljan räcker. Man vill, 
men kroppen kanske inte orkar (Berit).  

Har man varit i en kultur präglad av långsamhet, trygghet och tålamod länge, kan det 
vara svårt att uppnå resultat genom coaching, eftersom förändringsbenägenheten 
kanske inte är så stor. Det är svårt när människor är uppgivna (Alice).  

Coaching förutsätter sammanfattningsvis att klienten är mentalt frisk. Man bör även 
vara motiverad för förändring och modig för att våga tänka och agera annorlunda.  
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• En holistisk syn på utveckling 

Uppfattningen finns hos informanterna att det inte enbart handlar om tankar och 
beteende, utan att även känslorna har en betydelsefull roll i coaching. Negativa 
känslor är inget ogynnsamt och enbart terapeutiskt. Om känslor varit förträngda kan 
de ha en befriande verkan för personen. Känslor hjälper personen att hitta sin egen 
väg och att följa sitt hjärta i utvecklingsprocessen. Det är viktigt i coaching att 
personen inte bara utgår från förnuft, tankar och intelligens, utan att man även har en 
inre kontakt.  

Det är viktigt att integrera hjärnan, hjärtat och kroppen (Sara).  

Personen kan få gå djupt in i en känsla, utan att det behöver kallas terapi. Individen kan 
få utforska sina känslor, om denne tror att det skulle vara till nytta. På utbildningen 
fick vi lära oss väldigt tydligt var gränsen för terapi går. Jag tar aldrig klienten för långt 
och personen är bara där den orkar vara […] I coaching får intellektet en partner. De 
flesta idag är väldigt intellektuella och intelligenta, det är inte där man behöver hjälp. 
Genom coaching får man lära sig att faktiskt lita på det man har och att ta in känslorna 
(Berit). 

När en person har ett mål, måste man fråga vad det skulle ge personen, vad det har 
med hans eller hennes värderingar att göra. Görandet måste knytas till viktiga saker 
[…] Klienten får vara arg eller ledsen, utan att det blir terapi. Känslor är information 
om något, inte symtom på något. Man ska kunna vara sig själv här. Alla känslor är 
tillåtna […] En del människor kan må dåligt i början av en coachingprocess, när det 
börjar undersöka sin verklighet. När man får tid för reflektion, kan det börja göra ont, 
smärtan kommer upp. Då försöker jag få personen att hantera det, inte bli rädd, utan se 
att dem som något bra. Det är positivt när smärtan får blomma ut (Frida).  

Känslor ger viktiga signaler till kroppen om vad man behöver, vad man ska välja och 
vad man tycker om. Känslan behövs för att få med passion och engagemang (Alice). 

Uppfattningen syns också att en inre kontakt är oumbärlig för framgångsrik coaching.  

Människor som bara är mentala, som kommer med snabba svar och inte låter frågorna 
landa, behöver komma in i sin kropp. Ta kontakt med en känsla någonstans […] 
Genom frågor kan jag locka in dem i en känsla, få kontakt och komma ”ner” i kroppen 
(Frida).  

Känslorna bör dock inte ta överhanden över processen, enligt en uppfattning.  

Känslorna är inte det primära. Man talar ofta om nuläge och önskat läge och på väg 
mot målet kan utmaningar dyka upp. När en utmaning kommer kan känslorna bli 
negativa, men då gäller det för personen att komma ihåg sitt mål. Då ska inte känslorna 
styra. De kan påverkas genom kroppshållning och tankar (Alice).  

En gemensam uppfattning fanns om vikten av att se och bekräfta personen. Genom att 
lyssna, vara närvarande och agera nyfiket främjas klientens utveckling. 

En av de frågor som berör mina kunder mest och som är den svåraste för många, är 
frågan: vad vill du egentligen?  Det är så många människor som inte får den frågan, 
eller som inte har någon som lyssnar eller vill veta. De får bekräftelse av mig på vad 
jag ser hos dem. Jag tror inte att så många coacher skulle behövas om det fanns fler 
kloka medmänniskor, som lyssnade och gav en klok fråga, istället för att ge råd […] 
Det är för många kunder en fantastisk upplevelse att få ägna en timme åt bara sig själva 
och att någon faktiskt bara är intresserad av att lyssna på dem. Många strålar när de 
lämnar sessionerna, just på grund av detta (Berit).  

Coaching bygger på att bekräftelse får människor att utvecklas (Sara).  
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En uppfattning var att det låg en utmaning i att få till stånd långsiktig utveckling hos 
klienterna. Hur detta gjordes fanns det olika uppfattningar om.  

Det man tränat på måste förankras hos de personer som finns i ens omgivning. Det 
måste kopplas till vardagen (Sara).  

Den största utmaningen är att få utvecklingen bestående. Klienten behöver skaffa sig 
nya vanor med coachen, eftersom coaching oftast inte är under en lång period. Man gör 
ett avstamp på sista mötet, med en plan över hur man ska hålla sig på banan och vad 
man ska ha för struktur. Personen ska absolut inte vara beroende av coachen, utan 
snarare se det som att man går på en hälsoundersökning, man stämmer av med 
coachen, sedan är man själv ett år, för att sedan gå till en coach igen och sätta nya mål 
och ställa in kompassen (Frida).  

Utsagorna belyser sammanfattningsvis att det är nödvändigt att personen har en inre 
kontakt med sina känslor, så att förändringen sker på djupet styrd av personens inre 
värderingar och inte enbart av förnuftet. Känslorna får dock inte ta kontroll över 
personen när han eller hon ställs inför en ansträngande utmaning. Det kan då vara 
värdefullt att gå emot känslan. Negativa känslor som tillåts komma fram kan föra 
personen närmare sig själv. Hur man som coach kan få till stånd långsiktig utveckling 
fanns det delade meningar om.  

• Förhållningssätt i yrkesrollen 

En gemensam uppfattning är att yrkesrollen handlar om att agera som ett stöd för 
personen i utvecklingsprocessen och även se till att processen går framåt. Man ska ha 
ett positivt fokus. Att få till stånd handling är centralt.  

Som coach håller man processen, men klienten bestämmer […] Allt jag som coach gör 
kopplas till hur det kan hjälpa personen i framtiden. Pratar man om minnen så är det på 
ett konstruktivt sätt (Berit). 

Man letar efter styrkor och energi, ställer frågor som plockar fram det (Alice).  

Det är positivt att prata om lärdomar från erfarenheter och se vad man kan ta med sig 
framåt […] Man ska hjälpa klienten att ta sig fram, genom att fokusera på lösningar 
och möjligheter […] (Frida).  

En motstridig uppfattning framkom under en av intervjuerna. Enligt en av 
informanternas utsagor ska man som coach hjälpa till att hitta alternativ och 
möjligheter och påminna klienten om målet. Vid frågan som undersöker varför 
informanten vill arbeta som coach svarar hon att det är roligt att få hjälpa människor 
att förverkliga sina mål och drömmar. Senare under intervjun vid frågan som handlar 
om coachens eventuella roll som stöd till klienten, framkommer informantens 
uppfattning att stöd och hjälp inte är coachingtermer. 

Ett nyckelverktyg i coaching är enligt de framkommande uppfattningarna att ställa en 
viss typ av frågor. Dessa ska kräva eftertanke och reflektion hos klienten och ställas 
utifrån nyfikenhet och okunnighet.  Frågorna avser att frambringa insikter och ökad 
medvetenhet om den egna personen.  

Man måste jobba mer med ”vemet” än med ”vadet”, det vill säga låta personen själv få 
hitta sina lösningar. Det blir så mycket kraftfullare. De kraftfulla frågorna kan skaka 
om människor och få dem att tänka helt nytt. Man måste våga ta risken att ställa en 
svår fråga, utan att veta hur den ska landa. De ska vara naiva, kraftfulla och kortfattade 
[…] De ska landa bakom de förprogrammerade svaren och ge en ny insikt eller aha-
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upplevelse, som sedan kan användas för att röra sig i någon riktning eller skapa ett nytt 
må (Frida). 

Frågorna ska öka medvetenheten och skapa förståelse för hur man tänker. Istället för 
att fråga om problem och det som inte fungerar, frågar man om styrkorna och det som 
faktiskt fungerar (Alice). 

 Coachen ska ställa fördjupande och utforskande frågor. Man måste våga utmana 
sig själv och våga misslyckas. Kanske måste man fråga en fråga som inte slår väl 
ut, för att komma till den som är riktigt bra […] Man behöver vara verkligt 
nyfiken på den man pratar med, utan att gissa vad dom menar. Man ställer 
barnsliga naiva frågor så att man inte utgår från sina egna föreställningar och 
personen blir misstolkad […] Det är viktigt att man kan vara tyst efter att en fråga 
ställts, eftersom man måste lita på att personen tar emot den, annars försvagas 
frågan. Blir personen tyst efter att en fråga ställts, betyder det ju att frågan har 
börjat processas och då ska inte coachen störa. Jag tror det där har ett samband 
med min tidigare roll som konsult (Berit).  

Coachen ska, enligt informanterna, kunna agera både stöttande och lyssnande, men 
ska även våga vara utmanande och ifrågasättande. Kritik och upprörda känslor mot 
coachen ska vara tillåtet och ses som positivt. Förhållningssättet styrs av 
överenskommelsen som görs innan coachingen startar, som baserar sig på klientens 
önskemål. Förhållningssättet kan komma att ändras under och mellan sessionerna, 
utifrån kundens behov. 

Blir personen arg eller ledsen är det positivt eftersom det händer något. Det är som en 
gummianka, när man börjar peta på den så låter den (Sara). 

Mitt förhållningssätt kan variera mellan sessionerna och även under sessionerna, 
beroende på kundens behov. Ibland agerar jag mer lyssnande och stöttande, ibland mer 
provocerande […] Man behöver kunna känna av vad klienten behöver när denne inte 
själv riktigt vet, eller när personen har ett önskemål, men man själv känner att ett annat 
förhållningssätt från min sida, skulle vara mer lämpligt […] Man ska våga riskera att 
klienten blir irriterad, det ligger i överenskommelsen. Vågar man inte ta den risken, 
utan blir för omvårdande, bör man ha en varningslampa […] En irritation ska ses som 
intressant och undersöka vad som finns att lära av det (Frida).  

Jag blir glad när jag får kritik av en klient.  Eftersom det innebär en möjlighet för MIG 
at lära mig (Berit).  

En gemensam uppfattning är att coachen inte ska ge några råd, men uppfattningen 
finns också att man kan göra det om man frågar personen först och även berättar att 
man tillfälligt kliver ur coachingrollen. 

Ibland kan jag fungera som en vägledare, men då är jag väldigt tydlig med att fråga om 
personen är intresserad av min input och då säger jag också att nu tar jag av mig 
”coachinghatten”. Jag känner av när det passar och inte (Frida). 

När jag betror min klient om något, som hon inte själv tror, kan jag vara en form av 
vägledare. Jag kan tala om att jag vet att klienten har förmågan. […] Har man specifik 
kunskap och erfarenhet inom ett ämne, kan man fråga om personen är intresserad av att 
höra. Man då berättar man att man tar av sig ”coachinghatten”. Man måste alltid fråga 
personen innan (Berit).  

Man ska inte ge råd (Sara). 

En uppfattning är att det är passande för coachen att ge råd och sedan upp till klienten 
om man vill följa dessa eller inte.  

Coachen kan ge förslag, men klienten väljer vad hon eller han tar till sig (Alice).  
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En uppfattning är att coachen ska bortse från sin egen verklighet och alltid utgå från 
klienten. Detta för att främja personens utveckling, så att inte begränsningar hos 
coachen sätter stopp för klienten eller så att coachen verkar dömande mot personen. 
Som coach ska man finnas i bakgrunden. Ansvaret för utveckling ska ligga hos 
klienten. 

Man ska inte utgå från sin egen verklighet när man lyssnar […] Det är extremt viktigt 
att man tar sig själv ur ekvationen […] Man ska vara icke-dömande (Sara). 

Vad man som coach tycker eller presterar är ointressant. Den bästa coachingen har ägt 
rum när klienten är nöjd och nästan har glömt bort att coachen varit med i processen. 
Jag ska vara en skugga i bakgrunden […] Man ska inte ha någon egen prestation över 
vad klienten ska åstadkomma, utan ansvaret ska ligga hos klienten, det handlar om 
hennes framsteg (Berit). 

Ansvaret för att något ska hända ska ligga hos klienten […] Self management krävs av 
coachen. Med det menas att man ska vara medveten om sig själv och inte ockuperad av 
sitt eget. Man ska kunna parkera sig själv för att vara ett verktyg, ett instrument. Vara 
så medveten man kan för att inte begränsa klienten med sina egna rädslor och mentala 
filter, sina antaganden. Man ska vara klar, blank och tillgänglig, medveten om sina 
ömma punkter, så att man inte projicerar över saker på klienten (Frida).  

En uppfattning är att man behöver vara i kontakt med sig själv och sin intuition för att 
vara en bra coach. 

             Man måste använda intuitionen medvetet i det här yrket (Frida). 

Om man inte är medveten om vad som händer i en själv, kommer man att ställa fel 
frågor och så måste klienten leva med svaret […] Man måste vara närvarande […] 
(Sara). 

Man behöver lita på sin intuition när man ställer frågorna till klienten (Berit). 

Enligt uppfattningar som framkom är coaching personbundet. Alla coacher verkar 
enligt uppfattningarna inte kunna arbeta med alla typer av klienter. En uppfattning är 
att coachens personlighet kan verka avgörande. Enligt uppfattningar kan coaching 
komma att genomsyra även andra delar av livet för den yrkesverksamma.  

Coaching handlar mycket om personkemi […] Jag har lättare för ett lyssnande 
förhållningssätt och är ofta den som hjälper till med djupa insikter. Det är nog på grund 
av min empatiska personlighet. Jag behöver träna på att vara tuffare och utmana mer 
[…] jag har smugit in coachingen i andra sammanhang än i yrket, exempelvis med 
mina barn. Jag lever det jämt (Frida).  

Det är centralt att man gillar varandra (Alice).  

Coaching är delvis personbundet, eftersom olika kunder, söker olika typer av coacher 
[…] Det går inte att prata om coaching generellt, eftersom alla har sin bakgrund som 
man bygger vidare på. Man bygger på den man är och vad man känner är sin styrka. 
Man utforskar vilken typ av coach man är […] Man bör leva som en förebild, leva efter 
devisen walk the talk, vilket bland annat betyder att man ska se sina misstag som en 
chans till lärande. Man ska bete sig utifrån det coachande förhållningssättet (Berit).  

Man kan inte coacha om man inte har förmågan att höra alla de undertoner och känslor 
som bärs fram i det personen säger, vad de egentligen menar […] Det är ett logiskt sätt 
för mig att vara. Jag har alltid varit en extremt duktig lyssnare. Jag hade nog de bästa 
möjliga förutsättningarna för att arbeta som coach, det innebar ingen större 
ansträngning, utan var naturligt för mig (Sara). 
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Sammanfattningsvis ska coachen enligt utsagorna agera som ett stöd för personen i 
utvecklingsprocessen och se till att fokus ligger på framtiden. Ett verktyg är de 
kraftfulla frågorna som avser att frambringa insikter och ökad medvetenhet om den 
egna personen. En viktig del i yrkesrollen är att få till stånd handling. 
Förhållningssättet ska styras av kundens behov och kan variera mellan att agera 
lyssnande och mer utmanande och provocerande. Coachen ska i regel inte ge några 
råd, men uppfattningen finns att det vid vissa tillfällen är tillåtet. Ytterligare en 
uppfattning säger att coachen kan ge råd, men att det är upp till klienten att välja om 
man vill följa dessa. Ansvaret för utveckling ska ligga hos klienten. Det är av stor vikt 
att coachen bortser från sin egen verklighet, så att inte coachens egna begränsningar 
sätter stopp för klienten. Man behöver även vara i kontakt med sig själv och sin 
intuition, för att kunna känna av klientens behov. Uppfattningen finns att yrket är 
personbundet och att man som coach inte har förmågan att hjälpa alla typer av kunder.  

• Partnerskap grundat på tillit och trygghet 

En gemensam uppfattning är att relationen är ett partnerskap som ska bygga på 
förtroende, respekt och tillit. Att relationen är trygg är en förutsättning för att klienten 
ska öppna sig och våga utvecklas tillsammans med coachen. Informanterna bedömer 
relationen som jämlik. Uppfattningen finns också att skapande och kreativitet är 
betydelsefullt för relationen och individens utveckling.  

Klienten ska vara delaktig i allt, processen och vårt arbetssätt. Jag är expert på 
processen, men personen är expert på sitt liv […]  Jag lägger ihop de trådar som 
personen redan har […] Fundamenten för relationen är tillit och respekt, utan dem kan 
man inte skapa något tillsammans […] Relationen är sällan jämlik om man skrapar på 
ytan, det växlar hela tiden […] Ser man över tid så är relationen så jämlik som den kan 
vara (Frida).   

Man ska gå bredvid varandra […] klienten kan påverka allt i relationen. Det är ett 
samspel och jag kan inte påverka mer än klienten […] Det ska finnas utrymme för allt. 
Mod från båda håll är viktigt och trygghet och djup […] Det är ett kreativt samarbete 
[…] Kreativiteten är planen mot målet. (Alice). 

Relationen är extremt viktig. Den är en funktion av lyssnande. Man lyssnar på ett sätt 
så att personen känner sig sedd, trygg och kompetent. Personen ska känna att man är på 
deras sida […] Det som händer under coaching-processen är en co-produktion, man 
gör det tillsammans även om det handlar om klienten […] Coachen ska inte göra saker 
åt klienten men vissa saker görs tillsammans (Sara).  

Sammanfattningsvis kan sägas att en trygg och tillitsfull relation är essentiellt för 
framgångsrik coaching. Samarbete är ett nyckelord, även om coach och klient har 
varsin klart definierad roll och det som händer ska utgå från klienten.  

PRAKTIKERKUNSKAP I FORMELLT YRKESKUNNANDE 

Under denna rubrik presenteras de teman med relevans för praktikerkunskapen i det 
formella yrkeskunnandet. De teman som framkommit är formella yrkeskrav på 
coacher, vetenskaplig kunskapsgrund i yrkesutövandet, pedagogikens relevans i 
praktisk tillämpning, samt utveckling av praktisk kunskap som coach.  
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• Formella yrkeskrav på coacher 

Informanternas uppfattning om orimligheten i och förvirringen kring att vem som 
helst idag kan kalla sig för coach, illustreras nedan. 

Begreppet har blivit slitet och coacher har tappat i trovärdighet […] Det blir svårt för 
kunden att hitta rätt, när vem som helst kan kalla sig coach […] Privat kallar jag mig 
inte för coach, eftersom människor inte förstår vad det innebär. Jag säger hellre att jag 
arbetar med utveckling av personer och ledarskap (Frida). 

Det är absurt. Det har lett till att många inte kallar sig för coach längre. Begreppet har 
urvattnats (Sara).  

Konsekvensen för individen kan naturligtvis bli att de inte vet vad de får (Berit).  

Även positiva uppfattningar kring friheten att anamma yrkestiteln framkom. 

Jag tycker att det är bra, eftersom coaching står för något gott […] Det är upp till 
kunden att välja coach och om coachen inte har någon utbildning så märks det. Kunden 
bör förstå att man inte kan vara säker på resultatet om man väljer en coach, utan att 
kolla upp dennes utbildning […] Begreppet är redan taget från idrottsvärlden (Alice).  

Uppfattningen om omöjligheten att skydda sig från ovanstående dilemma sågs. 

Certifieringen och yrkesorganisationerna är viktiga, men jag tror inte att man kan 
skydda sig mot att alla kan kalla sig för coach. Jag tror inte det är rätt väg att gå 
(Alice).   

Det går inte att göra något åt att titeln coach inte är skyddad. Det är ett dilemma som 
uppkommer när nya ord kommer (Berit).  

Uppfattningar som framhäver vikten av att certifieringen inte alltid är det primära. 

De finns coacher utan certifiering som är oerhört duktiga. Det räcker inte med 
certifieringen […] Utbildning och certifiering i all ära, men det är resultatet som räknas 
(Alice).  

Det finns de som inte är utbildade, som är helt fantastiska coacher. Det krävs mer än 
bara en certifiering. Dåligt utfört arbete av coachen, innebär att kunder förloras […] 
Teorin kan finnas där, men det är inte teori det behövs mer av. Det är att vara med 
människan, det behövs mer av. Man behöver lita på att det är människan som är 
coachens läromästare, klient och chef (Berit).  

En gemensam uppfattning är dock att en certifiering från branschorganisationen ICF 
bör fungera som minimikrav för att man ska få använda yrkestiteln coach.  

Det bör krävas minst en ICF-certifiering för att man ska få kalla sig för coach. Det är 
viktigt att det inte är skolan som certifierar, utan en oberoende branschorganisation. 
Kraven för certifieringen bör höjas, men det är nästa steg. (Frida). 

Vill man jobba professionellt som coach bör man absolut certifiera sig. Det innebär en 
högre kompetens och man kan inte vara en dålig coach om man har någon av de högre 
certifieringarna (Alice). 

Ingen kommer att vilja köpa coaching i framtiden om det inte finns en extern 
certifiering med etiska regler, såsom ICF:s (Sara).  

Först vid ICF:s första certifieringsnivå är man coach. Då finns det ett kvitto, en 
kvalitetssäkring, så att personen som köper tjänsten kan vara trygg med vad den får. 
Att man kan bli av med sin certifiering om man inte följer de etiska principerna eller 
om de kommit in klagomål, är en kvalitetssäkring (Berit).   
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I utsagorna framkommer uppfattningen om vikten av en gemensam grund, med 
gemensam metodik, ett gemensamt förhållningssätt och utbildningar med 
gemensamma grunder och en gemensam syn på vad coaching är och står för. De 
etiska riktlinjerna ICF ställt upp betonas särskilt, liksom ICF:s elva kärnkompetenser.  

Det måste finnas en tydlighet mot kunderna […] Min förhoppning är att även en ISO-
certifiering8 ska komma till, vilket de har börjat jobb på i USA. Det kommer kräva att 
kraven på vem som ska få kalla sig för coach höjs (Frida).  

Det etiska riktlinjerna är viktiga. Utbildningarna måste fostra coacher som arbetar 
utifrån rätt förhållningssätt (Alice). 

Det måste finnas en gemensam definition av vad coaching erbjuder, vad vi baserar 
kunskapen på, vilka metoder vi använder och hur vi kan utvärdera resultaten […] ICF 
har skapat bra förutsättningar för kvalitetssäkringen (Sara).   

Sammanfattningsvis finns den gemensamma uppfattningen att en certifiering från ICF 
ska krävas för att man ska få arbeta professionellt som coach.  I utsagorna framkom 
vikten av att det borde finnas en gemensam kunskapsgrund, med en gemensam syn på 
vad coaching är. De etiska riktlinjerna ICF ställt upp framhävs.  

• Vetenskaplig kunskapsgrund i yrkesutövandet 

Uppfattningen finns att det är för lite vetenskaplighet i alla coachutbildningar idag.  

Forskningen som finns är en hybrid av ämnen. När det är en mix av olika ämnen, finns 
risken att det inte blir någonting att ta fasta på […] Det behövs en gemensam teoribas, 
baserad på forskning. Forskare arbetar i dagsläget på att utveckla denna […] Kraven på 
vetenskaplighet från branschorganisationen [ICF] är för små (Frida).  

Vetenskapen som finns idag måste få växa och hela tiden förnyas. Forskningen 
behöver öka i omfattning för att öka trovärdigheten (Berit).  

Att vetenskaplighet skulle vara obefogat går också att utläsa i utsagorna.  

           Coaching fungerar så bra som det är, så på ett sätt är vetenskapen irrelevant (Berit).  

             Man blir inte en bättre coach för att man har massa akademisk kunskap (Sara).  

Sammanfattningsvis finns i informanternas utsagor både uppfattningar som säger att 
vetenskapligheten är av stor betydelse och svar som tyder på att vetenskaplighet i 
sammanhanget skulle vara oviktigt.  

Enligt informanternas uppfattning var det flera vetenskaper som har relevans för 
coaching. Dessa skiljde sig mellan samtliga informanter. De två gemensamma 
nämnarna var pedagogik och psykologi. Utöver dessa nämnde Berit 
beteendevetenskap, Sara filosofi, Frida sociologi och Alice humanvetenskap, kemi 
och fysik. Alice betonade att sociologi inte är relevant för coaching. En av 
informanterna nämnde att allt som har med hur människor fungerar och samverkar är 
relevant.  

                                                
8 ISO, International Organization for Standardization, är världens största framtagare av internationella 
standarder. Det är ett internationellt standardiseringsorgan, som representeras av nationella 
standardiseringsinstitutioner. De arbetar med industriell och kommersiell standardisering (ISO, 2010). 

"
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• Pedagogikens relevans i praktisk tillämpning 

En uppfattning om pedagogikens roll som ett verktyg blir tydlig. Hos informanterna 
finns en uppfattning om att pedagogikens relevans är att coachen ska agera 
pedagogiskt. Med det menar informanterna att de behöver kunna anpassa sig till olika 
människor och få dem att förstå, det vill säga att vara pedagogisk i sin 
kommunikation. De ska göra sig förstådda och kunna nå personen, men även kunna 
förmedla hur de olika verktygen fungerar och vad metoden coaching innebär. 

Man behöver nå fram i partnerskapet. Man behöver veta hur man ska möta en person 
på bästa sätt. Klienten måste förstå syftet med en övning exempelvis […] Jag behöver 
vara pedagogisk för att klienten ska kunna följa med i det som händer […] Jag behöver 
utveckla min pedagogiska ådra för att kunna använda det språk som bäst landar hos 
personen (Frida). 

Pedagogik för mig är att göra rätt sak på rätt sätt för rätt individ. Coaching är väldigt 
pedagogiskt eftersom man behöver känna in människan […] Som coach behöver jag 
förstå hur människan uppfattar sin omvärld, för att ställa rätt fråga. Lärandet kan 
optimeras på det sättet (Sara).  

Jag ska göra pedagogiska upplägg så att det blir tydligt och lättförståeligt för klienten 
[…] jag behöver ta hänsyn till min kunds lärandeprocess. Där kanske jag har nytta av 
pedagogiken […] Det är naturligt för mig att tänka pedagogiskt […] Jag har inte 
behövt reflektera över den sidan, eftersom den fungerar bra […] jag har lätt för att utgå 
från den person eller grupp jag arbetar med och göra saker tydliga för dem […] Du, 
vad är pedagogik? […] Kan pedagogik vara att göra saker enkelt? Jag vet inte. Det var 
en svår fråga [Vad menar du med att tänka pedagogiskt?] (Berit).  

Uppfattningen att coacher inte ska vara pedagogiska finns också. Den klassiska bilden 
av pedagogen som lärare blir synlig.  

Coacher ska inte vara pedagogiska, eftersom vi inte är konsulter. Jag ska inte 
undervisa, för då förloras den jämlika nivån (Frida).  

Jag ska inte agera som en pedagog. Det är inte min roll. Jag är ingen lärare. (Sara)  

Enligt en uppfattning finns läge för coachen att agera som en typ av undervisare.  

Jag kan beskriva olika modeller eller olika sätt att tänka, för klienten. Det blir som en 
liten input till det tema som vi håller på med (Alice).  

Enligt informanternas uppfattningar likställs pedagogikens relevans med vikten av att 
kunna kommunicera väl och skapa kontakt med klienten. I utsagorna kan tydas att 
informanterna har uppfattningen att de som sysslar med pedagogisk verksamhet är 
lärare, med syftet att undervisa.  

• Utveckling av praktisk kunskap i yrkesrollen 

Informanterna belyser vikten av att få egen handledning i yrkesrollen. Detta för att bli 
en bättre coach, genom att få hjälp att se sina egna begränsningar och 
utvecklingsområden, men också genom att få hjälp till nya perspektiv och alternativ 
till att bemöta ”svåra” klienter. De går själva till coacher i perioder för sin egen 
utveckling, de har handledning emellanåt och de coachar och blir coachade i 
yrkesrollen av kollegor. Samtliga informanter fortsätter kontinuerligt att gå 
utbildningar och kurser, som de anser har relevans för deras yrkesutövande.  
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Det är viktigt att fortsätta konfronteras med sig själv, eftersom det är ganska lätt att tro 
att man är ”klar”. Det är viktigt med någon som ifrågasätter hur jag tänker och hur jag 
gör […] Vem som helst kan vara min coach. Mina barn är mina bästa coacher  (Sara).  

Jag kan aldrig hjälpa min klient att komma längre med sig, än vad jag har kommit med 
mig (Berit). 

Det hjälper mig att se mönster och underliggande teman, att hitta genombrottet eller 
nästa steg för klienten (Alice).  

Det kan handla om situationer då man inte kunnat self manage längre. Det är oerhört 
viktigt att se vad som då begränsade samtalet och upptäcka om man projicerat sin egen 
rädsla eller begränsning på klienten […] Det tar aldrig slut. Vi kan aldrig sätta oss och 
bli nöjda (Frida).  

Sammanfattningsvis finns en medvetenhet hos samtliga informanter om vikten av 
kompetensutveckling. De fortsätter att gå utbildningar och kurser med relevans för 
yrket och tar hjälp av handledare och kollegor för fortsatt utveckling i sin yrkesroll.  

Resultatsammanfattning 
Utsagorna belyser att lärande är det som skapar utveckling i coachingprocessen. 
Lärandet sker genom reflektion, som ska leda till insikter och ökad medvetenhet om 
den egna personen. Klienten lär om sig själv för att uppnå förändring i positiv 
riktning. Att coacha är att stötta människor i sin strävan att nå sina mål och få ut mer 
av sina liv. Definitionen av vad coaching är varierar dock hos informanterna, 
exempelvis definieras det både som ett förhållningssätt och som en metod. Vidare 
vittnar utsagorna om att informanterna har en positiv individualistisk syn på 
människan. Alla människor har förmågan att utvecklas och uppnå självförverkligande. 
Detta sker på olika sätt för olika människor. Coaching förutsätter, enligt 
informanternas uppfattning, att klienten är mentalt frisk. Man bör också vara 
motiverad för förändring och modig för att våga tänka och agera annorlunda. 
Coaching kan ses som en arena för personlig utveckling. Att personen har en inre 
kontakt med sina känslor är nödvändigt så att förändringen sker på djupet styrd av 
personens inre värderingar och inte enbart av förnuftet. Känslorna får dock inte ta 
kontroll över personen när han eller hon ställs inför en ansträngande utmaning. Det 
kan då vara värdefullt att gå emot känslan. Negativa känslor som tillåts komma fram 
kan föra personen närmare sig själv.  

Coachen ska enligt utsagorna agera som ett stöd för personen i utvecklingsprocessen 
och se till att fokus ligger på framtiden. Ett verktyg är de kraftfulla frågorna som avser 
att frambringa insikter och ökad medvetenhet om den egna personen. En viktig del i 
yrkesrollen är att få till stånd handling. Förhållningssättet ska styras av kundens behov 
och kan variera mellan att agera lyssnande och att vara mer utmanande och 
provocerande. Coachen ska i regel inte ge några råd, men uppfattningen finns att det 
vid vissa tillfällen är tillåtet. Ytterligare en uppfattning säger att coachen kan ge råd, 
men att det är upp till individen att välja om man vill följa dessa. Ansvaret för 
utveckling ska ligga hos klienten. Det är av stor vikt att coachen bortser från sin egen 
verklighet, så att inte coachens egna begränsningar sätter stopp för personen under 
utveckling. Man behöver även vara i kontakt med sig själv och sin intuition, för att 
kunna känna av klientens behov. Uppfattningen finns att yrket är personbundet och att 
man som coach inte har förmågan att hjälpa alla typer av kunder. En trygg och 
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tillitsfull relation är essentiellt för framgångsrik coaching. Samarbete är ett nyckelord, 
även om coach och klient har varsin klart definierad roll och trots att det som händer 
ska utgå från klienten.  

Den gemensamma uppfattningen finns att en certifiering från ICF ska krävas för att 
man ska få arbeta professionellt som coach.  I utsagorna framkom vikten av att det 
borde finnas en gemensam kunskapsgrund, med en gemensam syn på vad coaching är. 
De etiska riktlinjerna ICF ställt upp framhävs. I det transkriberade materialet finns 
både uppfattningar som säger att vetenskapligheten är av stor betydelse och svar som 
tyder på att vetenskaplighet i sammanhanget skulle vara oviktigt. Pedagogikens 
relevans likställs med vikten av att kunna kommunicera väl och skapa kontakt med 
klienten. I utsagorna kan tydas att informanterna har uppfattningen att de som sysslar 
med pedagogisk verksamhet är lärare, med syftet att undervisa. En medvetenhet hos 
samtliga informanter om vikten av kompetensutveckling finns. De fortsätter att gå 
utbildningar och kurser med relevans för yrket och tar hjälp av handledare och 
kollegor för fortsatt utveckling i sin yrkesroll.  
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DISKUSSION 

Nedan diskuteras valda metod, genomförandet, samt arbetets anspråksnivå, i en 

metodologidiskussion. Detta följs av en resultatdiskussion, som även innehåller en 

analys. Avslutningsvis finns en övergripande diskussion. 

Metodologidiskussion 
Här diskuteras de metodval som gjorts under arbetets gång, samt dess konsekvenser 

för studiens resultat. Till grund för denna diskussion ligger metodologiavsnittet som 

tidigare presenterats. Syftet är att diskutera arbetets anspråksnivå och rimligheten i 

den framlagda empirin. 

Valet av en kvalitativ inriktning på studien ses i efterhand som passande. Detta 
genererade i nyanserade och beskrivande svar som kom väl till pass vid analysen och 
bidrog med ett djup till studien. Den kvalitativa inriktningen medförde även en 
mångfald av olika svar, vad gäller omfattning på svaren, inriktningen på svaren och 
arten av följdfråga. Därav komplicerades analysen och sammanställningen, men det 
gav sannolikt, med relevans för syftet, rikare innehåll till datainsamlingsmaterialet. 
Eftersom subjektiva fakta och individualitet är ledord i kvalitativ forskning kunde 
intervjuaren agera fritt vad gäller strukturen på intervjun, vilket underlättade för 
insamlingen av material. Det gjorde även intervjuaren mer avslappnad och mer genuin 
i situationen, där dennes bristande erfarenhet, annars hade kunnat speglas i nervositet 
och för stort fokus på strukturen av intervjun. Som nu skedde höll intervjuaren syftet 
och huvudfrågorna i fokus under intervjun, men försökte i övrigt följa och anpassa sig 
till informanten för att få så riktiga och äkta svar som möjligt. Detta bidrog mest 
troligt till att uppfattningarna som framkom under intervjuerna utgjorde ett bra 
underlag för analysen. Något som underlättade vid själva utformandet av intervjun, 
var valet av den fenomenografiska ansatsen som inspiration. Intervjufrågornas lika art 
hjälpte intervjuaren även i det att utforma följdfrågorna.   

Studien genererade i antaganden och uppfattningar utifrån mönster i den insamlade 
datan, vilket är i linje med den kvalitativa forskningen. Om nya samband framkom 
låter jag vara osagt, men om så är fallet, kan antalet deltagare i studien ses som för 
litet, för att kunna göra några generaliseringar. Detta var heller inte syftet med 
studien. Avsikten var att få en förståelse för hur det skulle kunna vara, snarare än att 
hitta några sanningar, generera bevis eller kartlägga yrket. 

Informanterna var passionerade och engagerade inför ämnet (sitt yrke), vilket 
sannolikt inte är helt ovanligt vad gäller denna yrkeskategori. Detta medförde att 
intervjuaren vid ett flertal tillfällen avbröt, ledde tillbaka personen till ämnet eller 
ställde frågan på nytt. Detta var av stor betydelse för studien, vilken annars antagligen 
hade frambringat material som skulle vara ohanterligt, eftersom varje intervju skulle 
ha varit fokuserad på olika aspekter av yrket. Alla frågor hade då inte hunnits med och 
mycket irrelevant material hade fått strykas.  

Valet av kvalitativ intervju antas ha påverkat reliabiliteten i studien i hög grad. De 
fyra informanterna var mycket olika individer, vilket innebar att forskaren fick olika 
bra kontakt med dem. Den bra kontakten underlättade för flödet, följdfrågorna och 
känslan av ett samtal, medan en sämre kontakt gjorde dessa delar svårare. Detta antas 
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ha påverkat studiens trovärdighet. När en bra kontakt skapades mellan intervjuaren 
och informanten, fanns tendensen att intervjuarens engagemang för ämnet tog över, 
vilket kan ha påverkat trovärdigheten negativt, med tanke på förväntningar och 
ledande följdfrågor. När å andra sidan kontakten var bristande, blev intervjun mer 
stel, vilket antagligen bidrog till mer trovärdighet vad gäller att inte lägga ord i 
munnen på informanten, men detta gjorde också intervjuaren obekväm, vilket 
förmodligen påverkade följdfrågorna och äktheten i intervjun negativt.  

Det väsentliga vid kvalitativa intervjuer är dock att forskaren försöker förstå 
informanten och försöker sätta sig in i hennes föreställningsvärld. Detta var ändå det 
som genomsyrade alla fyra intervjuerna. Intervjuaren hade ett nyfiket, öppet och 
lyhört sätt mot informanterna och följdfrågorna var av karaktären att försöka få reda 
på ännu mer. En strävan fanns också efter att få bekräftelse på att jag verkligen 
förstått rätt. När en fråga inte blev besvarad, utan förbipratad, gav inte intervjuaren 
upp, utan omformulerade eller upprepade frågan. Forskarens engagemang och 
nyfikenhet kring ämnet och coachernas förhållningssätt till sitt yrke antas ha påverkat 
studien i positiv riktning vad gäller både insamlingsmaterialet och 
bakgrundsmaterialet. Men detta tros även ha påverkat reliabiliteten negativt, då 
intervjuarens kritiska hållning stundtals gav plats åt hänfördhet inför yrket. I huvudsak 
hade ändå intervjuaren en kritisk hållning och inställningen att försöka förstå 
informanternas verklighet.  

Beslutet att välja att göra en intervjuguide för ledning, på grund av bristande 
erfarenhet, visade sig vara rätt beslut. Inte minst på grund av alla de intressanta 
aspekter och ämnen kring yrket som kom upp under intervjun. Intervjuguiden var den 
som höll uppe strukturen på samtalet och underlättade för intervjuaren när 
engagemanget annars kunde ha tagit över. Undersökarens omfattande 
förhandskunskap på ämnet antas ha påverkat reliabiliteten både positivt och negativt. 
Det som var bra var att relevanta följdfrågor kunde ställas och att relevanta uttalanden 
kunde ifrågasättas och undersökas extra. Men det som var mindre bra var tendensen 
att ord lades i munnen på informanterna. Undersökaren hade tankar kring resultatet 
och förväntningar på informanternas kommande uttalanden, innan intervjuerna 
genomfördes, vilket sannolikt påverkade reliabiliteten i negativ riktning.  

Bra forskning är enligt Denscombe (2009) att uppmärksamma forskarens inverkan 
genom sin egen identitet och värderingar på analysen av intervjudatan. Detta är något 
som antas ha påverkat studiens reliabilitet negativ, eftersom intervjuaren innan 
studien tog sin början hade många förväntningar, tankar och även åsikter om yrket i 
fråga. Urvalet hade kunnat göras annorlunda för att öka reliabiliteten i studien. Hade 
urvalet varit större i omfattning, hade resultaten kunnat ges en högre grad av 
tillförlitlighet. Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist. Validiteten i urvalet 
ses dock som hög, eftersom målgruppen svarar väl mot syftet.  

Frågorna vad och varför besvaras när validiteten bedöms. Den första frågan besvaras 
genom att se på syftet som var att undersöka coachers uppfattningar om lärandets 
relevans i yrkesutövningen. Den andra frågan besvaras genom att framhäva den 
bristande evidensbas som idag finns för coaching, vilken antas påverka 
yrkesutövningen i negativ riktning. Validiteten för studien anses vara hög, då syfte, 
frågeställningar, resultat och resultatdiskussion harmonierar. Essentiellt för studiens 
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validitet var valet av kvalitativ intervju som undersökningsmetod. Tillförlitligheten i 
studiens resultat anses vara låg, på grund av dess få deltagare. Att fyra informanter 
skulle spegla alla Sveriges yrkesverksamma coacher certifierade av ICF är föga 
sannolikt, då dessa är över 150 till antalet. Vad studien kan bidra med är att skapa 
nyfikenhet inför problematiken kring professionen coach och inspirera till fortsatt 
forskning. Om studien skulle få samma resultat, gjord av andra forskare, vid en annan 
tidpunkt, är omöjligt att säga, på grund av det låga antalet deltagare. Vad som istället 
kan sägas, om studiens resultat, är att det finns tendenser till att det skulle kunna vara 
så här. Mer forskning behövs för att undersöka dessa förmodade samband och 
antaganden, för att tillförlitligheten i dem ska öka.  

Resultatdiskussion 
Inledningsvis beskrivs här studiens syfte och frågeställningar, följt av studiens 

övergripande resultat. Avsikten är sedan att ställa informanternas svar mot 

forskningen på området, samt de tidigare presenterade teoretikerna. Avslutningsvis 

analyseras de formella yrkeskraven och vetenskaplighetens relevans för yrket. 

Inledning 

Syftet med studien var att undersöka coachers uppfattningar om lärande och de 
påverkansprocesser de använder sig av i sitt yrkesutövande, samt deras uppfattningar 
om coaching som profession. För att kunna besvara syftet ställdes följande 
frågeställningar: Vad är coachernas uppfattning om lärandets relevans för 
yrkesutövandet? Vad är deras uppfattning om deras eget förhållningssätt i 
yrkesutövandet? Vad är deras uppfattningar om de formella yrkeskraven och 
vetenskaplighetens relevans i relation till deras yrkesroll? 

Studiens övergripande resultat belyser att coaching kan ses som en arena för personlig 
utveckling, inom vilken lärande har en central roll. Både tankar, beteende, liksom 
känslor är av betydelse för processen. Coachens förhållningssätt till personen varierar, 
men dennes uppgift är att vara ett stöd i utvecklingsprocessen, som i regel inte ska ge 
några råd. Pedagogisk verksamhet likställs med att undervisa eller att vara en duktig 
kommunikatör. Vetenskaplighetens relevans råder det delade meningar om, men en 
certifiering från ICF bör enligt informanterna krävas för att man ska få arbeta 
professionellt som coach. 

Förståelse för den personliga utvecklingen 

Enligt informanterna är lärande en förutsättning för att metoden ska vara 
framgångsrik, utan lärande – ingen coaching. Coaching är, enligt intervjupersonerna, 
att lära om sig själv. Detta ses även hos Griffiths och Campbell (2009) som hävdar att 
lärande inom coaching är en process som går ut på att upptäcka och utforska, för att få 
nya insikter. Att lärande är essentiellt för klientens utveckling framförs av flera 
forskare (Grant, 2005; Whitmore 2002; Lee 2008). Uppfattningen fanns hos 
informanterna att lärandet sker genom reflektion. Detta kan ses i relation till Öhrling 
(2000) som hävdar att reflektion kan innebära en ökad förståelse för alternativa 
handlingar, lösningar och effekter av dessa. Reflektion nämns som en viktig del i 
lärandet, både den som sker inom individen och den som sker tillsammans med andra. 
Detta kan ses i relation till coaching då Söderlund (2000) framhäver att reflektion med 
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en stödjande person kan innebära en möjlighet att tänka på och diskutera bland annat 
känslor, förmågor och värderingar. Den sociala interaktionen i lärandet, att få 
formulera och ge uttryck för sina tankar, är enligt Söderlund ett viktigt stöd i 
processen att lära. Detta kan kopplas till informanternas utsagor om att processen 
utgår från klienten och att det är dennes reflektioner som står i fokus, samt utsagorna 
om vikten av att ge denne bekräftelse. Bränslet för våra inre processer, kommer enligt 
Söderlund, från omgivningen och den sociala interaktionen kan ge en grund för 
processerna inom individen och ett fördjupat lärande. Detta kan relateras till 
deltagarnas uttalanden om att klienten får insikter, valmöjligheter och motivation hos 
coachen, men att det krävs träning i vardagen för att etablera de nya mönstren.   

Forskning visar att processen bör generera i ett fortsatt lärande om den egna personen 
och att denne bör få en lärande inställning till sig själv, för att långvarig förändring 
ska skapas (Grant, 2005). Griffiths och Campbell (2009) hävdar att personen ska 
utvecklas till att bli självcoachande. Detta tyder på långsiktiga mål för coaching, att 
personen ska fortsatta anamma de verktyg som lärts in och praktiserats även efter 
avslutat samarbete. Även Rogers (1969) belyser detta som något centralt, när han 
hävdar att de enda som gagnats av pedagogisk verksamhet är de som lärt sig att lära, 
de som lärt sig att leva som individer i utveckling. Pedagogikens kunskapsgrund bör 
enligt Rogers syfta till att omvandla människor till att vilja lära, genom att låta dem gå 
sin egen väg. Informanterna talade visserligen om att långvarig förändring var något 
de eftersträvade för individen, genom bland annat att få denne att förankra målen i 
vardagen, knyta målen till viktiga värderingar, samt skapa nya vanor och struktur 
kring dessa. Men långsiktig utveckling i form av att få en reflekterande och lärande 
inställning till sig själv, nämndes inte. Ett antagande är att deras fokus i 
yrkesutövandet mer är inriktat på det som är mätbart, nämligen klientens specifika 
mål, som ska vara tydliga och konkreta. Detta kan ses i relation till att metoden är 
vanligast inom företagsvärlden, för chefer och medarbetare. Syftet med denna typ av 
coaching, som ofta betalas av företaget, kan antas syfta till ökad produktion eller 
effektivitet, varför mer konkreta mål kanske föredras. En ny inställning till livet kan i 
detta sammanhang antas vara sekundärt. Detta kan även tolkas som ett tecken på att 
informanternas kunskapsbas är bristande.  

Vad som däremot tydde på att coaching är tänkt att fortsätta att förändra klientens liv 
även efter sessionerna, var det coacherna nämnde om dess mål och syfte, utöver att 
individen faktiskt ska nå sina specifika mål. De talade om att personerna kan ge sina 
egna värderingar mer plats, få en ökad självkänsla och få ”blomma ut”. Vidare 
nämnde de ökad självkänsla, trygghet och en frihet i att i högre grad kunna välja sitt 
beteende. Dessa utsagor tyder på en uppfattning om att coaching får konsekvenser 
som förändrar individen på ett sådant sätt, att dennes inställning till sig själv, 
omgivning och världen ändras på ett långsiktigt och kanske rentav bestående sätt. 
Detta kan ses i relation till Comton (2001) som framhäver att personlig utveckling kan 
leda till ett mer äkta jag, en mer sann inställning till sig själv och en ökad känsla av 
meningsfullhet.  

Coachernas enade syn på människan var positiv, ljus och tillitsfull. Denna syn blev 
bland annat tydlig i deras uttalanden om att alla människor kan vara fantastiska, att 
det finns stjärnor och diamanter i alla människor och att alla har förmågan att 
blomma. Pedagogens djupa tilltro till den mänskliga organismen, är enligt Rogers 
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(1969) centralt för att underlätta lärande och utveckling. Detta leder nämligen till att 
hon själv kan få välja väg och inriktning på sitt lärande. Att växa, upptäcka och skapa 
är naturliga strävanden, som människan vill ägna sig åt när hon kommer i kontakt 
med de hon anser viktigt. Detta kan förverkligas genom pedagogens åstadkommande 
av den stämning som tillåter detta. Kommer man i kontakt med vad man anser viktigt 
och får ägna sig åt det genom skapande och upptäckande, kan detta antas innebära att 
man glöder för det man gör. Naess (2005) hävdar att livskvalitet handlar just om att 
glöda för det man gör. Detta kan även relateras till informanterna själva. Deras 
engagemang, passion och glädje inför sitt arbete gick inte att ta miste på, vilket av 
undersökaren tolkas som ett resultat av en speglingsprocess där coachens inspiration 
föder klientens ”blommande” och vice versa. Elander (1994) hävdar att individens 
människosyn avspeglar sig i beteendet och bemötandet av andra människor. Utifrån 
ovanstående kan det antas vara av vikt att den yrkesverksamme har en optimistisk syn 
på människans förmåga och hennes individualitet. Detta kan antas främja individens 
lärande och även antas vara en förutsättning för att man ska lyckas motivera och 
inspirera personen i utveckling. Detta kan ses i relation till Maltén (1997) som hävdar 
att den pedagogiska processen påverkas av pedagogens människosyn och därmed 
också individens lärande och utveckling.  

Enligt informanterna kan coaching för klienten innebära att personliga värderingar får 
mer plats, att man blir tryggare i sig själv och att man blir tydligare mot sig själv och 
andra. De säger också att personens mål bör knytas till dennes värderingar. Detta kan 
förstås utifrån Naess (2005) som skriver att en medvetenhet om ens grundläggande 
värderingar, underlättar när man ska prioritera och ta beslut. Han hävdar också att 
man aktiveras i förhållande till målet, när målet är i enlighet med ens natur. 
Informanternas uppfattning var att en del av yrkesutövandet innebär att bekräfta och 
stötta personen. Detta kan tolkas som att hjälpa personen att få ett förtroende för sig 
själv. Ett antagande är att detta bidrar till att personen kan hitta sin inre röst och 
intuition, vilken personen kanske inte varit i kontakt med förut. Naess (2005) menar 
att människors inre röst blir svagare, ju mindre man tar hänsyn till den. När en 
människa känner sig uppskattad som person, kan denne börja värdera sina olika sidor 
(Rogers, 1969). Personen kan då börja märka vad som händer inuti, lägga märke till 
reaktioner och känslor. Det leder i sin tur till att personen kan leva friare med sina 
känslor och att dennes förhållningssätt till världen ändras. Centrum för personens 
värderingar finns då inuti, istället för att vara beroende av omgivningen.   

Enligt informanternas uppfattning ska man integrera både hjärna och hjärta i 
personens utveckling, intellektet ska ges en partner. Detta ses även hos Naess (2005) 
som skriver att levnadskonst innebär att lyssna till förnuft och känsla på samma gång. 
Vidare är informanternas uppfattning att klienten får lära sig att lita på det man har 
och våga ta in känslorna. Känslorna bör ses som information om något, snarare än 
symtom. De är viktiga signaler om vad individen behöver och de behövs för att få 
med passion och engagemang i processen. Detta ges en djupare innebörd av Naess 
som menar att de är känslorna som talar om för oss vad vi helst vill göra med vårt liv. 
Att leva det liv man innerst inne vill leva, är det som ger livet mening. Det är det man 
gör som berör hela ens natur som är det viktiga.  

De flesta idag är väldigt intellektuella, vilket innebär att det inte är den biten 
klienterna behöver hjälp med, enligt informanternas uppfattning. Deras uppfattning 
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var också att människor idag kan vara stressade och ha svårt med den inre kontakten. 
Av coachen kan det då krävas en insats för att få ”ner” personen i sin kropp, hjälpa 
denne att få kontakt med sina känslor. Dessa utsagor kan ses i relation till Naess 
(2005) som framhäver att intelligens är det som har hög status i samhället idag. Detta 
till förmån för känslor och klokhet, som han anser innebär sinne för värdeprioritering 
och hög reflektionsnivå. Det är den kunnande och inte den kännande människan som 
stått i centrum, enligt Naess. Han menar att våra djupaste prioriteringar och 
värderingar varit ointressanta, att målen har förlorats ur sikte till förmån för medlen. 
Detta kan även antas vara en bidragande orsak till att coaching har ökat så drastiskt i 
popularitet och fortsätter att göra så. Något liknande ses även hos Rogers (1969) som 
skriver att de flesta av den vuxne individens värderingar har övertagits av källor 
utanför henne själv och bestämts utifrån i vilken grad de bidrar till att hon älskas och 
accepteras. Förtroende för henne själv och den potentiella visdomen i vårt inre har 
förlorats. Ovanstående kan tolkas som en av de bidragande orsakerna till varför 
människor söker sig till coaching, där kunniga på området hävdar att detta kan leda 
till att personliga värderingar får mer plats och att man får en tydligare självbild. 
Enligt Naess går vägen till det goda livet primärt genom känslorna och först som 
andra instans genom förnuftsapparaten, vilket kan relateras till informanternas 
ovanstående uttalande om att många idag är väldigt intellektuella och kan behöva 
hjälp med den inre kontakten.  

Informanterna påpekar vikten av att personen som ska coachas inte lider av någon 
mental åkomma. Om detta är fallet, kan han eller hon behöva någon annan form av 
hjälp först, exempelvis terapi. Detta ses även hos Ives (2008) som hävdar att 
gemensamt för alla former av coaching är att det riktar sig till en mentalt frisk 
population. Relationen till terapi nämns av Lee (2008) som gör gällande att coachen 
inte ska använda terapeutisk behandling. Av intervjupersonerna uttrycktes en 
uppfattning om att negativa känslor är tillåtet under sessionerna, utan att det för den 
delen handlar om terapi. De klargjorde också att kritik, irritation eller upprördhet, från 
klientens sida, enbart är positivt, eftersom detta innebar tillfälle till lärande och 
utveckling. Även detta ses hos Lee som hävdar att personligt motstånd, försvar och 
svårigheter inte bör förnekas eller ses som ett problem, utan snarare som information 
till det fortsatta arbetet. Detta kan även förstås genom Rogers (1969) som hävdar att 
många känslor innebär många möjligheter. Enligt deltagarna kan smärta komma upp 
när man börjar reflektera och tillåta sig själv att känna efter hur man mår. Deras jobb 
är då att få personen att se det som något bra, att det är positivt när smärtan får 
blomma ut, eftersom detta möjliggör för personen att kunna gå vidare i sin utveckling. 
Naess (2005) hävdar att förflyttningen från negativa till positiva känslor, innebär en 
högre livskvalitet och uppriktig glädje. Skillnaden mellan metoden i fokus och terapi 
diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

Förhållningssättet i yrkesutövandet 

Skillnaden mellan att vara terapeutiskt analyserande och djupgående och att vara 
coachande utforskande och lösningsfokuserad har deltagarna, enligt egen uppfattning, 
lärt sig under sin utbildning. Antagligen ligger de klara och mest tydliga skillnaderna i 
tidsperspektivet och förhållningssättet. När terapeuten ofta har en fokusering på dåtid 
och bakgrund och delvis nutid, ska coachen alltid enbart ha fokus på nuet och 
framförallt framtiden. Fokus för dem båda kan sägas vara utveckling och insikt om 
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den egna personen, men när terapi avser att bland annat gå djupt in i personens 
känsloregister, omedvetna psykologiska mönster och minnen, avser coaching att 
fokusera på mål, visioner och medvetna steg framåt. Ett antagande är att många, vid 
första anblicken, blir mer tilltalade av nyss nämnda metod än av terapi, på grund av 
dess mer optimistiska och lättsamma framtoning, men frågan är vad som på lång sikt 
ger mest effekt för individens självkänsla, fortsatta reflekterande hållning och 
inställning till omgivningen. Förhållningssättet kan antas skilja eftersom coachen, 
enligt min uppfattning, ska agera inspirerande, optimistiskt och hoppingivande till sin 
klient. Detta kan antas vara irrelevant och kanske rent av opassande för en terapeut 
som förmodligen bör följa sin klients mående på ett helt annat sätt.  

Bland informanterna fanns delade meningar om agerandet som rådgivare. Den mest 
framträdande uppfattningen var att man i regel inte ska ge råd, men att detta kan göras 
om klienten tillfrågas först och man även berättar att man tillfälligt kliver ur 
coachrollen. Det skulle då röra områden där man har specifik kunskap eller 
erfarenhet. En uppfattning var också att yrkeserfarenheten hjälpte till att avgöra när 
det är lämpligt att ge råd och när det är bäst att avstå. Ovanstående kan sägas vara i 
linje med vad Grant (2005) framhäver när han talar om en balans mellan dels att 
främja utvecklingsprocessen, genom frågor och lyssnande och dels att agera 
rådgivare. Ytterligare något som stämmer väl överens med informanternas 
uppfattning är Grants påpekande om att den vane coachen vet när denne ska ge råd 
och inte. Uppfattningarna fanns också att man helt ska avstå från att ge råd, samt att 
det är helt okej att ge råd. Detta stämmer väl överens med forskningen på området 
som menar att vissa skolor vidmakthåller att rådgivning inte ska ske, medan andra 
fortfarande ser coachen som en guide (Cavanagh, 2006). Hos Rogers (1969) framgår 
tydligt att lärandet bör vara självinitierat, meningsfullt och uppfattas inifrån. Han har 
en klar hållning vad gäller att pedagoger inte ska lära ut, eftersom detta inte är det 
samma som det som lärs in. Istället bör individens frihet och egna vilja stå i centrum. 
Detta kan tolkas som en negativ inställning till att kunskap, råd och information från 
pedagogen förs över till individen.  

En uppfattning var att coachen ska agera både som en stöttande lyssnare och som en 
utmanande ifrågasättare och att detta ska styras av individens behov. Detta ses även 
hos Lee (2008) som hävdar att coachen bör vara flexibel. Man behöver kunna pendla 
mellan att vara tillmötesgående, accepterande och stödjande och att vara 
konfronterande och inspirerande. Vidare framhäver han att olika egenskaper behövs 
vid olika tillfällen.  

Utforskande frågor är av central betydelse för coaching, enligt informanternas 
uppfattning. Detta syns även hos Moen och Skaalvik (2009) som menar att kraftfulla 
frågor är något som karaktäriserar metoden. Intervjudeltagarnas uttalande om att 
frågorna ska vara utforskande och fördjupande, stämmer överens med forskning, då 
Lee (2008) framhäver att frågorna ska vara formulerade utifrån orden hur och vad, 
snarare än varför. Dessa ord, kan förmodas generera i frågor, som är av mer 
reflekterande karaktär och bidrar troligtvis till mer eftertanke och begrundande, än 
sistnämnda ord. Detta ord kan istället förmodas generera i frågor som gör att personen 
går i försvarsställning och får en känsla av att bli attackerad, enligt undersökarens 
antagande. Viktigt är även enligt uppfattningar att man ska kunna vara tyst efter att en 
fråga ställts till individen. Betydelsen av tystnad framhävs av Lee då han säger att 
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tystnad i lyssnande skapar en trygghet för människor att prata och de kan organisera 
och samla sina tankar. Att frågorna enligt informanterna ska vara enkla, naiva och 
kortfattade ses även hos Lee som hävdar att dessa ska ställas utifrån okunskap, snarare 
än expertis.  

Viktigt för främjande av utveckling var enligt informanterna att bortse från sin egen 
verklighet och att kunna göra sig själv blank så att inte ens egna begränsningar hindrar 
klientens utveckling. Ansvaret ska ligga hos klienten och coachen bör ”parkera sig 
själv” för att vara ett verktyg, så att man inte projicerar över sig själv på personen. 
Vidare hävdar de att coachens åsikter är oviktiga, att man ska agera icke-dömande och 
vara en skugga i bakgrunden. Forskning visar likartat att coachen bör se verkligheten 
som relativ, att den är något som var och en konstruerar i sitt sinne, utifrån sin 
bakgrund och sina erfarenheter (Lee, 2008). Detta visar på vikten av att inte utgå från 
sin egen verklighet i yrkesutövandet. Rogers (1969) hävdar att personen i utveckling 
bör bli förstådd utifrån sina egna utgångspunkter och inte pedagogens. Denna 
empatiska förståelse kommer enligt Rogers av inlevelse och innebär att personen inte 
värderas eller bedöms för sina uttalanden. Det ligger, enligt Rogers, en stor kraft i att 
någon vet hur det känns att vara jag, utan att vilja bedöma eller analysera. 

Intuition, närvaro och en inre kontakt, nämndes som viktiga egenskaper för en coach. 
Deltagarnas uppfattning var även att de ska vara medvetna om vad som händer i sig 
själva under sessionerna. Lee (2008) hävdar likartat att människor som vill arbeta som 
coacher ofta är intuitiva. Vidare anger han att koncentration, tålamod och förmågan 
att lyssna mellan raderna är något som krävs. Som coach bör man även vara sig själv, 
enligt Lee, vilket även var informanternas uppfattning. Enligt Rogers (1969), ska den 
verksamma pedagogen vara sig själv. Viktigt är även att uppleva och vara medveten 
om sina känslor. Rogers hävdar att detta främjar individens mognad och bidrar till att 
pedagogen möter individen som människa. 

Motsägelsen i att både vara äkta och genuin och ha en inre kontakt och samtidigt 
bortse från den egna verkligheten och ”parkera sig själv” kan förklaras genom Lee 
(2008), då han hävdar att man ska vara professionell, men ändå personlig och använda 
sig själv som det primära instrumentet. En reflektion är att medvetet lyssnande, med 
fokus på att förstå den andres verklighet, kräver en inre kontakt, eftersom detta bidrar 
till en högre grad av medvetenhet och närvaro. Är en människa närvarande i 
ögonblicket är hon, enligt undersökarens antagande, mindre låst vid sina egna 
referenser och fördomar. Hon kan då utnyttja sina resurser och använda sin 
mänsklighet som ett verktyg eller instrument.  

Detta är dock inte i linje med informanternas uppfattning att coaching är 
personbundet. Det vill säga att en coach inte kan arbeta med alla typer av klienter och 
att det är betydelsefullt med personkemi. Att personligheten är av relevans för 
yrkesutövningen, harmonierar inte med uppfattningen att man ska göra sig själv blank 
och vara en skugga i bakgrunden. Utöver att de som vill arbeta med yrket ofta är bra 
observatörer (Lee, 2008), har inte påträffats något empiriskt material som skulle tyda 
på att yrket skulle vara personbundet. Informanternas uppfattningar om personkemins 
relevans, att man ska tycka om varandra och att alla coacher inte kan coacha alla typer 
av klienter, finns alltså enligt min uppfattning inget vetenskapligt stöd för.  



   
 

 
 

42 

I utsagorna finns uppfattningen att relationen är ett samarbete, ett partnerskap, som 
ska bygga på tillit, trygghet och respekt. De anger också att man går bredvid varandra 
och att relationen är så jämlik som den kan vara. Att skapa ett utrymme där personen 
kan vara öppen och våga vara sig själv är essentiellt. Alla känslor ska vara tillåtna. 
Detta kan ses i relation till Rogers (1969) som framhäver vikten av att hjälpa 
individen i sin utveckling genom att skapa en relation där hon uppskattas, blir förstådd 
och har frihet att uppleva sina egna känslor utan att därigenom hotas. Att jämlikhet är 
viktigt för coachingrelationen stöds av flera forskare (Grant, 2005; Griffiths & 
Campbell, 2009; Ives, 2008). Även vikten av att den ska vara ett samarbete ses i 
forskning (Grant, 2005; Ives, 2008), liksom vikten av tillit, stöd och acceptans (Grant, 
2005; Griffiths & Campbell, 2009; Paige, 2002).  

Synen på yrket som coach 

Uppfattningarna om vad coaching är gick isär hos informanterna. Det var även så att 
uppfattningen skiftade under samtalets gång, eller att uppfattningarna om vad 
coaching är blev motstridiga. Bland uppfattningarna fanns att coaching är ett kreativt 
samarbete och att det är en lärprocess om en själv. De uttryckte också att det är ett 
förhållningssätt och att det bara är ett verktyg. Något som inte talade för 
professionaliteten i yrket, var uttalandet: ”mina barn är mina bästa coacher”, liksom 
uppfattningen att ”man kan leva coaching jämt”. Ovannämnda uppfattningar om vad 
coaching är tyder inte på en samstämmig definition. Ett antagande är att coachernas 
olika meningar om vad coaching är för något, är en bidragande orsak till allmänhetens 
förvirring i ämnet. Detta samtidigt som branschorganisationen inte har patent på 
begreppet, vilket gör att vem som helst kan kalla sig för coach. Enligt olikheterna i 
informanternas utsagor, verkar dock inte en certifiering från ICF vara nog, för att ge 
en enad bild utåt av coaching. Det var tydligt att det generellt var för lite substans i 
coachernas uttalanden om yrket. Graden av teoretisk och vetenskaplig kunskap skiljde 
sig också avsevärt bland coacherna, vilket styrker att utbildningarna är bristande.  

Vad som blir tydligt efter att ha läst igenom det bearbetade insamlingsmaterialet 
upprepade gånger, är att informanternas tidigare yrkeserfarenheter och 
yrkesutbildningar lyser igenom, eller åtminstone blir märkbara. Det handlar om 
återkommande mönster i deras svar, svar som grundar sig på olika frågor under 
intervjun. Frida, som har en bakgrund som yrkesverksam hälsokonsult, liknar 
coaching vid en hälsoundersökning, där klienten kan komma till en coach för att 
stämma av och ställa in kompassen, för att sedan vara själv ett år och sedan komma 
tillbaka, för att sätta nya mål. Alice däremot, som är beteendevetare i grunden, 
betonar utvecklingen av nya beteenden, att våga bryta beteendemönster och att träna 
på nya beteenden. Hon liknar utvecklingen vid att lära sig cykla, det vill säga att man 
tränar och tränar tills det nya beteendet har etablerats. Sara, som länge varit chef och 
ledare, på olika positioner och i olika sammanhang, lägger tyngden på produktionen i 
coaching. Allt som sker och tas upp under sessionerna ska knytas till någon form av 
produktion, det gäller att få saker gjort. Det som tas upp måste knytas till handling. 
Oavsett om det handlar om inre eller yttre mål är agerandet nummer ett. 
Karaktäristiska drag för ett chefsjobb kan antas vara just att öka någon form av 
produktion, förbättra resultat och effektivisera verksamheten. Berits tydliga 
framhävande av den prestigelösa coachen, att man måste bortse från sig själv och 
ignorera sina egna önskningar som coach, kan relateras till hennes tidigare roll som 
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konsult och egen företagare. Hennes egna prestationer och resultat kan av logiska skäl 
då antas ha varit oumbärliga. Detta kan ha inneburit, en stor omställning för Berit, 
vilket tydligt syns i hennes framställning av yrket. Berit relaterar själv hennes 
svårigheter med det lyssnande förhållningssättet, till sin tidigare yrkesroll som 
konsult.  

Utmärkande var också att Berit, som varit egen företagare, utgick ifrån sig själv, sin 
roll, sin utveckling och sitt agerande, i större utsträckning än de andra, vid 
beskrivningen av yrket. Frida däremot, framhöll klientens utveckling, roll och 
processer, snarare än coachens, i högre grad än de andra. Detta kan ses som en följd 
av hennes yrkeserfarenhet som hälsokonsult och idrottslärare, då andra människors 
behov varit det primära. Komplikationerna kring detta diskuteras vidare i analysen av 
den vetenskapliga relevansen för yrket och de formella yrkeskraven för coacher.  

Analys av formella yrkeskrav och vetenskaplig relevans 

Undersökaren avser här att genom tolkning och egna reflektioner skapa en djupare 

mening av resultatet. Tolkning av intervjutexter går utöver en strukturering av den 

uppenbara meningen i det som sägs till en djupare och mer kritisk tolkning av texten 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

I det insamlade materialet framkom, som tidigare nämnts, mönster som tyder på att 
tidigare utbildningar och yrkeserfarenheter påverkar yrkesutövandet. Detta skulle, 
enligt undersökarens antagande, säkerligen förebyggas genom en mer omfattande 
utbildning, som grundar sig i evidensbaserad kunskap. Ett antagande är att den 
evidensbas som forskare arbetar på att utveckla och öka omfattningen på, skulle 
kunna bidra till utbildningar med mer substans än de som finns idag. Förhoppningsvis 
skulle en ökad evidensbas även leda till att de blir längre och mer omfattande, vilket 
även en av informanterna såg som relevant. Detta i sin tur skulle antagligen leda till 
en ökad och mer samstämmig kunskapsbas hos coacherna, vilket skulle kunna bidra 
till en mer enad bild utåt av vad coaching faktiskt är och vilka grunder metoden vilar 
på. Ett antagande är att det är av stor betydelse att coacher har en gemensam 
definition och uppfattning om vad coaching är, så att inte yrkesutövandet styrs av 
tidigare erfarenheter. Självfallet kan tidigare yrkeserfarenheter påverka i många olika 
yrken, men påverkan blir säkerligen extra känslig när det är ett yrke utan egen 
omfattande empirisk kunskapsgrund, utan eget patent på namnet och utan en 
omfattande utbildning. Att coachernas olika bakgrunder gör det hela mer komplicerat, 
styrks av Grant (2005) och Zackson och Grant (2004) som visar på att en mängd olika 
yrkesbakgrunder förekommer hos yrkesverksamma coacher och att detta medför stor 
bredd på de teoretiska och praktiska inriktningarna och försvårar definitionen av 
coaching.  

Gemensamma empiriska utgångspunkter skulle också kunna få som konsekvens att 
coaching får ett mer seriöst rykte, än som nu är fallet, när man kan arbeta heltid och 
gå en coachutbildning under en kort period på sidan av för dyra pengar, för att bli 
certifierad. Min reflektion är att de korta utbildningarna förutsätter att coacherna ska 
ha en yrkesbakgrund och/eller en högskoleutbildning, vilket inte borde vara fallet om 
det handlar om seriösa yrkesutbildningar. Även livserfarenhet förefaller vara 
essentiellt för att man ska vara kompetent nog att utföra yrket. Kvaliteten och 
seriositeten som coachskolornas hemsidor förmedlar varierar även avsevärt och dessa 
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ger inte någon samstämmig bild av coaching som seriös profession enligt min 
tolkning.  

Informanternas uppfattning om att det behövs en gemensam bas, grundad på 
forskning och att forskningen som finns behöver öka i omfattning, ses hos flera 
forskare (Cavanagh & Grant, 2004; Griffiths & Campbell, 2009; Palmer & Cavanagh, 
2006; Zackson & Grant, 2004). Deltagarnas uppfattning att det är för lite 
vetenskaplighet i utbildningarna kan antas vara ett direkt resultat av just detta. Deras 
uppfattning om att vetenskapligheten skulle vara irrelevant tyder på en icke 
existerande önskan om att medverka i arbetet för en seriös profession. Att arbeta med 
människors personliga utveckling på ett sätt som, enligt informanterna involverar 
pedagogik och psykologi och även flera andra vetenskaper och som syftar till att 
påverka individens fortsatta liv, i form av nya tanke-, beteende- och känslomönster, 
utan utbildning som vilar på en etablerad evidensbas och dessutom inte inse 
problematiken kring detta, framstår som blåögt och tyder på en nonchalans inför 
yrkesutövningen och klienterna.  

Att informanterna inte har en samstämmig bild av vilka vetenskaper som ligger till 
grund för coaching bekräftar att utbildningarna inte ger en tydlig inblick i forskningen 
på området, vilket styrker antagandet om bristande seriositet i utbildningarna.  Vad 
gäller deras uppfattning om vilka vetenskaper som är av relevans för coaching kan 
nämnas att forskningen på området, enligt min uppfattning, nästan uteslutande 
kommer från forskare inom psykologin. Pedagogik kan ses som relevant, eftersom 
forskningen på området framhäver vikten av lärande inom coaching. Detta styrker 
dess samband med pedagogik, eftersom lärande är en av de centrala aspekterna inom 
pedagogik. Coaching, handlar även om riktad påverkan, med innehåll och medel för 
att nå målet, vilket är vad pedagogisk praktik handlar om (Maltén, 1997). Den 
pedagogiska processen ska leda till reflekterad kunskap, som individen skapat genom 
en aktiv egeninsats, vilket även detta är i linje med metoden. Pedagogisk verksamhet, 
handlar om att förbättra människors möjligheter att utveckla kunskaper, värderingar 
och handlingsmönster (ibid.), vilket också harmonierar med coaching.  

Utöver pedagogik och psykologi, nämnde undersökningens deltagare en rad andra 
vetenskaper, som relevanta för deras yrke. Dessa var sociologi, humanvetenskap, 
beteendevetenskap och naturvetenskapliga ämnen som kemi och fysik. Att dessa 
skulle ha relevans för kunskapsbasen, styrks inte av den forskning som påträffats på 
området och detta tolkas som att dessa mer är gissningar, eftersom de påverkar 
människans sociala, psykologiska och själsliga utveckling. En av informanterna 
nämnde att allt som har med hur människor fungerar och samverkar är relevant. 
Ovanstående styrker antagandet att kunskapsbasen de fått med sig från utbildningarna 
varit bristande.  

Hos informanterna finns en uppfattning om att pedagogikens relevans för yrket är att 
coachen ska agera pedagogiskt, det vill säga vara pedagogisk i sin kommunikation. 
Den klassiska bilden av pedagogen som lärare blir också synlig, då en uppfattning är 
att de inte ska agera pedagogiskt, eftersom de inte ska undervisa. Detta tyder på 
okunskap kring det vetenskapliga ämnet pedagogik, samt den pedagogiska praktiken. 
Pedagogisk verksamhet handlar om riktad påverkan, med innehåll och medel för att 
nå målet. Vidare handlar det om att förbättra människors möjligheter att utveckla 
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kunskaper, värderingar och handlingsmönster (Maltén, 1997). Att agera pedagogiskt 
kan antas ha en liknande betydelse som att vara en god kommunikatör, men enligt 
min uppfattning finns inget entydigt sätt att agera som pedagogisk praktiker. Det 
handlar istället om att positionera sig i förhållande till pedagogiska teoretiker, 
eftersom det finns olika pedagogiska tankeriktningar och praktiska tillämpningar av 
pedagogisk teori. Den pedagogiska praktikern bör istället agera utifrån sin egen 
pedagogiska grundsyn. I den pedagogiska grundsynen finns enligt Stensmo (2007) sju 
frågor att ta ställning till, varav två är av didaktiskt/undervisande karaktär, men 
undervisning, såsom informanterna uppfattade ordet (att bidra med sin egen kunskap 
till någon annan) är bara en form av pedagogisk verksamhet. Om den pedagogiske 
praktikern inte besitter kunskap om pedagogik som vetenskap, finns risken att dennes 
handlingar blir planlösa (Vestergaard, 1976).  

Övergripande diskussion 
Mitt antagande är att allmänhetens förvirring kring vad coaching är delvis kommer av 
coachernas olika uppfattningar om begreppet, vilket i sin tur är ett resultat av 
utbildningarnas bristande omfattning och vetenskaplighet, som i sin tur är orsakat av 
den bristande evidensbasen. Enligt forskare som arbetar på att utveckla evidensbasen, 
håller coaching på att etablera sig som seriös profession och ett nytt tvärvetenskaplig 
yrke. Ett tecken på detta kan antas vara det antal vetenskapliga publikationer i ämnet 
som ökar. Ett exempel är från universitet i Sydney, som är ett av de ledande 
universiteten vad gäller coachingforskning. Antalet vetenskapliga publikationer ökade 
här från att vara 35, perioden 1995-1999, till att vara hela 304, 2005-2009 (ICF 
Annual National Conference, 2009). Detta kan ses som en snabb utveckling och ett 
ökat intresse för professionen. Även om mycket händer på området, är min bild att det 
är mycket arbete kvar för forskarna att göra. För att öka trovärdigheten, bör 
vetenskaplighet ligga till grund för mer omfattande utbildningar. Att 
branschorganisationen grundades 1990, kan antas ha varit ett viktigt steg, för att ha 
någon form av kontroll och garanti på coacher. Men då certifieringen inte verkar 
räcka, för att garantera en enad bild av vad coaching är och för att säkerställa 
vetenskaplighet i coachernas kunskapsbas, behöver kraven enligt min uppfattning 
höjas avsevärt. Det viktigaste här kan antas vara etablerandet av en omfattande och 
gemensam evidensbas. Andra steget blir att implementera denna forskning och 
vetenskaplighet i alla utbildningar som grundar sig för certifiering. Först då kan 
certifieringen enligt min uppfattning vara en korrekt garant.  

Efterfrågan på certifierade coacher växer, enligt ICF, vilket kan ses som ett tecken på 
att kunskapen om detta sprids bland allmänheten. När kunskapen bland allmänheten 
sprids, kan det ses som oerhört viktigt att dessa certifieringar är seriösa. Får 
allmänheten upp ögonen för att även certifierade coacher har en bristande kunskap, 
kan de, enligt mitt antagande, säkerligen få negativa konsekvenser för hela 
yrkeskåren.  

Relevansen för ovanstående arbete kan även ses i relation till det faktum att intresset 
för personlig utveckling och självförverkligande, enlig min uppfattning, idag är stort. 
Efterfrågan på coacher lär därför inte bli mindre. I dagens prestationsinriktade och 
stresspräglade samhälle verkar människor behöva hjälp med sin egen utveckling mer 
än någonsin. Naess (2005) hävdar att det idag är den kunnande och inte den kännande 
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människan som står i fokus, att det är intelligens som har status, till förmån för våra 
känslor. Människors djupaste värderingar och prioriteringar har varit ointressanta. 
Detta kan ses i relation till den utseendefixering, statusjakt och höga prestationskrav, 
som idag är verklighet. Naess menar att personlig utveckling kan leda till en lägre 
motivation att ta sig fram i samhället. Min reflektion är att människor idag, verkar ha 
en tendens att leva i dåtid och framtid, det vill säga att planera inför det som komma 
skall och tänka på det som varit, snarare än att leva här och nu, vilket även nämndes 
av informanterna. Enligt Naess kan personlig utveckling göra att människor som mest 
varit fokuserade på levnadsstandard, istället börjar inrikta sig på livskvalitet. Utifrån 
ovanstående kan förekommandet och utvecklandet av arenor för personlig utveckling 
ses som både befogat och logiskt. Men när allt fler söker vägar för utveckling, borde 
kraven på kvalitet och tillförlitlighet för en av de kanske populäraste höjas ytterligare. 
Även om det faktum att det handlar om människors mentala hälsa kan ses som skäl 
nog för rejält höjda krav. Genom personlig utveckling kan människor få hjälp att 
skifta fokus från yttre krav och prestationer, till att hitta sina egna värderingar och 
prioriteringar. Utöver vinsterna för individen kan detta även ses i ett större perspektiv. 
Rogers (1969) hävdar nämligen att personlighetsutveckling leder till de egenskaper 
som främjar den mänskliga artens liv och utveckling. Mogna personer kan enligt 
Rogers agera värdiga vägvisare och deltagare i den mänskliga utvecklingsprocessen.   

Framtida forskning skulle kunna undersöka coaching utifrån professionalitetskrav. 
Fokus kan läggas på att koppla coaching till professionalitetsbegreppet, undersöka 
utbildningarna som leder till certifiering närmare, samt undersöka 
branschorganisationens krav. Detta för att få en större inblick i den framväxande 
professionen coaching, för att på så sätt bidra till förbättringar, både vad gäller ICF 
och skolorna. Enligt min uppfattning kan det innebära klara fördelar om fler 
pedagogiska forskare får upp ögongen för den framväxande professionen, eftersom 
lärande anses vara centralt. Pedagogisk forskning kan fungera som ett komplement till 
den psykologiska forskningen på området. Relevansen av en djupare förståelse för det 
lärande som sker betonas av Griffiths och Campbell (2009), som hävdar att detta 
skulle kunna påverka resultaten i positiv riktning. För att ge coacher en djupare 
förståelse för det lärande som sker i coachingprocessen, behöver kunskap på området 
implementeras i utbildningarna och framförallt vara av vetenskaplig karaktär, varför 
pedagogisk forskning på området ses som relevant. Det mest angelägna för 
vidareutvecklandet av en seriös profession, antas vara att både psykologiska och 
pedagogiska forskare bygger vidare på grunden till den tvärvetenskapliga evidensbas 
som finns.  
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Missivbrev    Gävle 2010-04-14 

Till dig som är yrkesverksam coach, certifierad av International Coach Federation.  

Du har fått möjligheten att medverka i en studie som avser att bidra till den bristande evidensbas 

som idag finns för coaching. Forskare på ämnet arbetar ihärdigt för att coaching ska etablera sig 

som en seriös profession och nu har Du möjlighet att hjälpa till. 

En undersökning med syfte att undersöka livscoachers uppfattningar om lärande och de 

påverkansprocesser de använder sig av i sitt yrke kommer att göras.  

Du kommer att få svara på frågor som rör Dina uppfattningar om lärande i relation till 

coachingprocessen. Det finns inga rätt eller fel, utan svaren grundar sig på Din erfarenhet och Ditt 

subjektiva perspektiv som coach. Intervjusvaren kommer att analyseras och sammanställas. 

Resultatet av undersökningen kommer att vara tillgängligt för Dig när studien är avslutad och 

sammanställd. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Intervjuerna kommer att äga rum på en av Dig bestämd plats och beräknas ta en timme. Samtalet 

kommer att spelas in för att underlätta analysen av materialet. Materialet, liksom Dina 

personuppgifter, kommer att sparas på ett tillfredsställande sätt så att det inte kommer obehöriga 

till gagn. Det inspelade materialet kommer att förvaras på Högskolan i Gävle under ett års tid och 

sedan raderas. Uppsatsen kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via 

Högskolan i Gävles bibliotek. Insamlad data kommer endast användas i forskningssyfte. 

 

Jag som gör undersökningen heter Maria Thunholm och studerar på det Hälsopedagogiska 

Programmet på Högskolan i Gävle. Undersökningen är min C-uppsats som jag skriver i 

Pedagogik. Nedan finns kontaktuppgifter till mig och min handledare. 

 

Ser fram emot ett givande samtal med dig! 

Med vänlig hälsning 

Maria Thunholm 

 

 

Kontaktuppgifter             

Maria Thunholm  

070-XXXXXXX 

thunholm_maria@hotmail.com 

 

Handledare 

XXX XXX 

XXX@hig.se 

Högskolan i Gävle 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
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Intervjufrågor  

Bakgrundsfrågor 

• Kan du kort beskriva den utbildning du har som professionell coach och vad den betytt 
i din yrkesutveckling? 

• Kan du beskriva vad det är som gör att du vill arbeta som coach? 

• Har du någon annan yrkesutbildning utöver utbildningen till coach? 

• Skulle du vilja tala om vilken din yrkeserfarenhet du har angående andra människors 
utveckling? 

Utbildning & Certifiering 

• Vad är din uppfattning om att vem som helst kan kalla sig för coach idag? 

o Vad kan det få för konsekvenser för den enskilda klienten? 

• Vad anser du borde krävas för att man ska få kalla sig coach?  

• Beskriv vad som är viktigt med utbildningar som certifierar coacher? 

• Har du någon uppfattning om vetenskaplighet har relevans för coaching-yrkets 
kunskapsgrund för ditt yrkesutövande? 

• Har du i så fall någon uppfattning om vilka vetenskaper som är relevanta?  

Coaching 

• Hur beskriver du coaching-processens mål? 

• Hur uppfattar du ditt förhållningssätt under sessionerna?  

• Vad uppfattar du att klienten skall kunna påverka och utforma i relation till ditt 
utövande av coaching? 

• Vilken är ditt förhållningssätt som coach för att gynna individens personliga 
utveckling? 

• På vilket sätt går du konkret tillväga för att få veta vad klienten själv vill förändra? 

Kan du också ge ett konkret exempel? 

• På vilket sätt påverkar du klienternas insikt till personliga utveckling? 

• Kan du beskriva vad du uppfattar att relationen med klienten ska bygga på för att vara 
meningsfull? 

• Om någon klient riktar kritik mot dig under sessionerna hur förhåller du dig då? 
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Lärande till personlig utveckling 

• Är klientens lärande av betydelse i dina coahing-sessioner? I så fall Hur? På vilket 
sätt?   

• Vad betyder för dig klientens lärande i dina sessioner?  

• Vilken är din uppfattning om hur människor lär sig i sin personliga utveckling? 

• Hur stimulerar du klienternas personliga reflektionsprocesser? 

• Hur uppfattar du att klienternas lärande till personliga utveckling kan komma till 
uttryck? 

Beskriv gärna med ett konkret exempel.  

• Vilken är din uppfattning om lärandets roll i en personlig coaching-process?  

• Hur skulle du beskriva begreppet lärande i relation till personlig utveckling? 

Personlig utveckling 

• Som coach antar jag att du vill påverka din klient till utveckling. På vilket sätt gör du 
för att försöka få till stånd en långsiktlig utveckling hos din klient?  

• Hur skulle du beskriva vad klinters personliga utveckling innebär i ditt arbete? 

• Vad krävs enligt din uppfattning för att människor ska uppnå personlig utveckling 
genom coaching? Av klienten? Av coachen? 

Yrkesrollen som coach 

• Har du reflekterat över dig själv som en pedagog?  

• Vad uppfattar du som särskilt svårt att förhålla dig i coaching-processen med dina 
klienter? 

• På vilket sätt uppfattar du ditt behov av egen handledning i ditt yrkesutövande? 

 

Till sist: Vad är det roligaste med att vara coach?  
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Informantinformation 
 

• Informanternas yrkeserfarenhet av andra människors utveckling 
• Informanternas coachutbildningar 
• Coachskolorna: Coach Training Institute (CTI) och Coachville  
• Branschorganisationen International Coach Federation (ICF) 

 
Informanternas yrkeserfarenhet av andra människors utveckling 

Frida har arbetat som coach medvetet i tio år, men anser själv att hon började som hälsocoach 
fem år tidigare. Hon arbetade då som hälsokonsult, men hävdar att hon agerade mer som än 
coach än som en konsult i sitt arbete. Innan dess arbetade hon som idrottslärare. Hon menar 
att barns, ungdomars och vuxnas professionella och personliga utveckling präglat hela hennes 
yrkesbakgrund. Frida arbetar idag främst med företagskunder, men även privatpersoner 
förekommer. Hon arbetar både individuellt och i grupp.  

Alice arbetar både med företag och privatpersoner, individuellt och i grupp. Hon framhåller 
att hon tidigare har arbetat med kroppsterapi, vilket hon tycker hänger ihop med personlig 
utveckling, eftersom det hon då kände in med sina händer, känner hon nu in med ord, 
kroppsspråk och rösten. Hon arbetar både med företag och privatpersoner, individuellt och i 
grupp.  

Sara har i elva år arbetat med människors utveckling som projektledare, konsultchef, 
programutvecklare och coach. Hon har även utbildat blivande coacher. Sara arbetar 
uteslutande med coaching till företag, det vill säga chefer och medarbetare. 

Berit har arbetat som coach i fem år, men hävdar att hon innan dess delvis hade kunnat kalla 
sig för coach. Hon anser att hon i huvudsak agerade som en vägledare när hon tidigare 
arbetade som datakonsult, men att hon delvis även praktiserade coaching. Svea arbetar främst 
med coaching av chefer och egna företagare, men även privatpersoner förekommer. 

Informanternas coachutbildningar 

Frida har gått CTI:s coach utbildning och certifierades då via CTI. Hon är även certifierad av 
ICF på PCC-nivå. Hon planerar att även certifiera sig på MCC-nivå. Frida har också gått 
kortare utbildningar för amerikanska coacher och senare även för svenska, 

Alice är utbildad via Coachville, men har också gått andra mindre coachutbildningar. 
Utbildningen från Coachville är dock huvudbasen, och det var den som ledde till hennes 
PCC-certifiering från ICF.  

Sara har gått flera coachutbildningar. Det var en mänga olika ämnen och kurser som ledde till 
hennes certifiering. Hon har sedan åtta år tillbaka en MCC-certifiering från ICF.  

Även Berit har gått CTI:s coachutbildning, och certifierats genom dem. Hon är också 
certifierad på PCC-nivå av ICF. Hon har sedan dess kontinuerligt fortsatt att bygga på sin 
utbildning. 

Coachskolor 

Coach Training Institute (CTI) 

CTI är en av världens största coachutbildningar och grundades 1992 av tre av de första 
erkända coacherna: Laura Whitworth, och Karen och Henry Kimsery-House, vars tidigare 
samarbete med Thomas Leonard bidrog till coachingens växande framfart. CTI ses som en av 
de ledande i skapandet och främjandet av coachingnormer och metoder, och deras kurser har 
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högt anseende inom coachvärlden. Alla deras kurser är ackrediterade av ICF. CTI har en bas 
för Sverige-Danmark, men utbildningen sker i London (Coach Training Institute, 2010).   

Coachville  

Coachville grundades 1992 av Thomas, J. Leonard som även grundat ICF och Coach 
University, och är en av världens största utbildningar för coacher. Deras coachutbildningar är 
ackrediterade av ICF. Coachtåget, som är en coachutbildning i Sverige, erbjuder idag 
utbildning via Coachville (Coachville, 2010).  

 

International Coach Federation (ICF) 

ICF är världens största branschorganisation för coacher (ICF, 2010). Syftet är att 
kvalitetssäkra coachingprofessionen genom en hög professionell standard, via en oberoende 
certifiering. Avsikten är att etablera en minimumstandard för certifiering av professionella 
coacher och coachutbildningar, vara en garant för allmänheten för att verksamma coacher och 
coachutbildningar möter eller är överskrider denna standard, samt att stärka professionell 
coaching som en tydlig och självreglerad profession. Enligt en undersökning ICF gjort 
förväntar sig 52 % av kunderna att de ska ha en certifiering. De hävdar att kundernas 
efterfrågan på att coacherna ska vara certifierade ökar. Det finns tre nivåer av certifieringar, 
och samtliga nivåer kräver en viss mängd coachträning som blivit godkänd och ett visst antal 
timmar med en mentorcoach. Utöver detta krävs för den lägsta nivån, Associate Certified 

Coach (ACC), minst 100 coachingttimmar och minst åtta klienter. För den andra nivån, 
professional Certified Coach (PCC) krävs minst 750 coachingtimmar och minst 25 klienter, 
och för den högsta nivån, Master Certified Coach (MCC), krävs minst 2500 coachingtimmar 
och minst 35 klienter. Coacherna förväntas fortsätta sin utbildning och bygga på sin 
erfarenhet och resultatet av kompetensutvecklingen och professionalismen kan sedan 
dokumenteras av en Master-certifiering. I utbildningen ingår bland annat elva 
kärnkompetenser för coaching samt etiska standarder. Deras definition på coaching är att det 
är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som ska inspirera 
dem att öka sin personliga och professionella potential. De är de enda globalt kända, som 
erbjuder oberoende kvalitetssäkrande certifiering. Över 6000 coacher världen över är 
certifierade av ICF (ibid.).  

 
 


