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Sammanfattning 

Coaching är ett utbrett fenomen i många olika former. I dagens samhälle är det mycket fokus på 

att utveckla sig själv och bli sitt bästa jag. Man ska prestera på olika sätt, göra karriär men också 

förverkliga sig själv. Vi lever även i ett samhälle som präglas av otaliga valmöjligheter, stress och 

sjukskrivningar har blivit allt fler på grund av psykiska orsaker. Sociala medier flödar av olika sätt 

att förverkliga sig själv, citat och tips på hur man ska tänka. Denna studie redogör därför för 

coachers syn och upplevelser kring olika teman för att lyfta deras syn på hur det ser ut, hur dom 

arbetar och tänker.   

 

För att få reda på coachers upplevelser valde jag att utgå från ett privat perspektiv, ett 

yrkesperspektiv samt ett samhällsperspektiv för att täcka ett bredare spektra och kunna få en 

djupare förståelse för coacher och dess arbete. Jag har därför i en kvalitativ undersökning 

intervjuat fem coacher i Värmland med halvstrukturerade intervjuer för insamling av data. 

Resultatet av undersökningen är inte generaliserbar på grund av att det endast är fem 

respondenter, men också för att urvalet har skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval vilket 

innebär att variationen av coacherna kanske inte är så stor som den skulle kunna vara. Resultatet 

av undersökningen påvisar att samtliga coacher arbetar utifrån ett ”härifrån och framåttänk” och 

inte gräver i det förflutna. De arbetar målfokuserat med sina klienter och bidrar med utmanande 

uppgifter och frågor för att det ska ”hända någonting”. Alla coacher menar att det finns ett stort 

behov av coaching, inte minst på grund av de ökade sjukskrivningarna men också för att 

människor tenderar att inte ha tillräckligt med inre kontakt med sig själva. Trots att behovet är 

stort uttalar flera av coacherna att det finns olika inställningar till coaching som inte alltid är till 

deras fördel men också att många inte vet om vad de faktiskt kan göra.  

 

Alla coacher jag intervjuat förklarar även på olika sätt att de drivs av att se förändringen i 

människor, när det händer någonting och det framkommer även att de flesta av coacherna menar 

på att när vi utvecklar oss själva så bidrar vi mer till andra människor omkring oss. De påvisar 

även vikten av att leva i nuet och att vara närvarande. 

 

Nyckelord: Målfokusering, personlig utveckling, coacher, emotionell energi, inställning 

 



 
 

 

Abstract 

Coaching is a widespread phenomenon in various forms. In today's society it is very focused on 

developing yourself and be your best self. You should perform at different ways to make a career 

but also realize yourself. We also live in a society characterized by a variety of options, stress and 

sick leave has become more and more due to psychological causes. Social media flows of 

different ways to fulfill our selves, quotes and tips on how to think. This study explains the 

coacher’s views and experiences on various themes to highlight their views on society, how they 

work and think. 

 

To find out coachers experiences, I decided to start from a private perspective, a trade 

perspective and a social perspective to cover a wider range and be able to gain a deeper 

understanding of coaches and their work. I have therefore in a qualitative survey interviewed five 

coaches in Värmland with semi-structured interviews for data collection. The results of the study 

are not generalizable because there are only five respondents, but also because the selection has 

been made through a so-called convenience sampling and snowball sample, which means that the 

variation of the coaches may not be as varied as it could be. The results of the survey 

demonstrate that all coaches works from a "point forward thinking" and not dig into the past. 

They also work towards a goal with their clients and help them with challenging tasks and 

questions for something to happen. All coaches believe that there is a huge need of coaching, not 

least because of the increased sick leave but also because people tend not to have enough inner 

contact. Although the need is great pronounce many of the coaches describes that there are 

different approaches to coaching that is not always to their benefit but also that many do not 

know what they actually do. 

 

All coaches I interviewed also explains in different ways that they are driven to see the change in 

people when something happens and it is also indicated that most of the coaches believe that 

when we develop ourselves, we contribute more to the other people around us. They 

demonstrate the importance of living in the moment. 
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1. INLEDNING  

Jag hörde talas om coaching och personlig utveckling för första gången via Mia Törnbloms bok 

”Självkänsla nu!”. Det var första gången jag förstod att man kunde göra någonting åt sin egen 

situation och inte endast låta livet styra en. Detta var 2007. Idag dyker otaliga sökresultat upp när 

man googlar på personlig utveckling och coaching är ett fenomen som tycks vara alltmer utbrett. 

Instagram, Facebook och andra sociala medier är bokstavligen fullproppade med citat och 

inspiration för att man ska kunna förverkliga sig själv och bygga sitt ideal-jag. Bloggportaler, 

podcasts och youtube-vloggar pryds av inspirerande människor som har förverkligat sig själva 

och som vill dela med sig av sina tips.  

 

En tjej vid namn Cornelia Grismo har en youtube-kanal med en uppsjö mängder klipp där hon 

inspirerar människor till att uppnå sin fulla potential genom olika metoder. Hennes videos skulle 

kunna fungera som en slags självhjälpskanal och tillsammans med flera andra liknande kanaler, 

böcker, instagramsidor och podcasts finns ett hav att välja mellan för att inspireras och bli sitt 

allra bästa jag. Vid sidan av detta, eller mitt i allt detta finns självklart människor som arbetar med 

att hjälpa andra människor att utveckla sig själva. I USA finns bland annat den store coachen 

Tony Robbins som med sina olika enorma event som ”Date with destiny” eller ”Unleash the 

power within” hjälper människor att uppnå sin fulla potential. Dessa event har fått ett sådant 

enormt uppsving att till och med NetFlix sänder en dokumentär där man får följa Tony Robbins 

under ett av sina event.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Coaching överlag och personlig utveckling är ett relativt utbrett område och någonting som växt 

fram mer och mer under senare tid. Runtomkring oss finns det ett flertal människor som arbetar 

likt Tony Robbins med att få fram människors potential och att fenomenet personlig utveckling 

är så utbrett att människor tjänar enorma summor på att hjälpa andra nå dit är för mig mycket 

intressant. Giddens (2005) beskriver hur experterkunskap har förändrats mycket över tid och att 

kunskap har blivit alltmer tillgängligt för allmänheten. Giddens (2005) menar vidare att moderna 

former av expertkunskap finns att tillgå för i princip alla så länge man har energi, tid och resurser. 

Coaching skulle därför kunna ses som en sådan expertkunskap och mynnar därför ut i ämnet på 

denna uppsats och vad jag vill undersöka. Jag är har valt att intervjua coacher för att undersöka 

och beskriva coachers expertis för att få en större inblick av dem som personer och dess arbete. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva coachers upplevelser av deras yrkesval 

utifrån ett privat perspektiv, ett yrkesperspektiv och ett samhällsperspektiv. Ett privatperspektiv 

syftar till att se till coachernas egna tankar om personlig utveckling. Ett yrkesperspektiv syftar till 

att förstå coachernas arbete med deras klienter och vad som driver dem i deras arbete medan ett 

samhällsperspektiv innebär coachernas syn på samhället och coaching. Målsättningen är att 

undersöka de tre perspektiven och låta coachernas egna röster lyftas. Utifrån dessa områden vill 

jag besvara följande frågeställningar: 

 

På vilket sätt upplever coacherna att relationen mellan samhället och coaching ser ut? 

Hur arbetar coacherna med sina klienter? 

Vad är coachernas drivkrafter i arbetet? 

Hur ser coacherna på personlig utveckling? 

1.3 Avgränsningar: 

Denna studie är avgränsad till att undersöka fem coacher i Värmland som arbetar som egna 

företagare med framförallt individuell coaching. Varför jag valde just egna företagare är då 

coaching är ett relativt brett begrepp som man skulle kunna hitta i olika typer av verksamheter.  
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2. BAKGRUND 

Jag kommer i denna del att beskriva vad coaching är för att ge läsaren en bättre grund att stå på 

inför vidare läsning samt redogöra för tidigare forskning. 

 

2.1 Vad är coaching? 

Coaching är ett begrepp som ursprungligen kommer från 1500-talet och betyder vagn (Hedström, 

2016). Hedström (2016 beskriver att en coach är en person som fraktar en annan person från en 

plats till en annan. Därav det ursprungliga begreppet vagn. För att beskriva mer ingående vad 

coaching är har jag tagit hjälp av John Whitmore som har lång erfarenhet av coaching och är 

grundare till Performance Consultance International. Whitman (2013) beskriver 

coachingprocessen som att den coachade hämtar fakta inom sig själv med hjälp och stöd av 

coachen. Coaching som begrepp kommer från idrottens värld men beskrivs enligt Gallwey som 

refereras av Whitmore (2013) som att man frigör människors möjligheter att maximera den egna 

prestationen. Whitmore (2013) beskriver vidare att det finns olika benämningar för vad man 

skulle kunna nämna vid liknande arbete, han menar på att oavsett om man arbetar med coaching, 

rådgivning, handledning eller liknande så kommer effekten av det beroende på hur man ser på 

människors potential. Whitmore (2013) menar att det är av största vikt att kunna se till 

människors potential och tro på att den finns där. Han menar vidare att det krävs en högst 

optimistiskt inställning. Ives (2008) refererar till Grant (2003) som menar på att coaching är en 

lösningsfokuserad och resultatfokuserad process där coachen hjälper till mot en förändring eller 

ett mål i privatlivet eller yrkeslivet.  

 

2.2 Tidigare forskning  

Det finns knappt någon svensk forskning inom området coaching och den största delen av 

forskningen som rör ämnet ligger i ICF – International Coach Federations sökportal. Michal 

Pagis (2016) har gjort en undersökning som är baserad på deltagande observationer och 50 

stycken djupintervjuer med coacher och deras klienter. Han utreder coaching som en social 

institution som syftar till att lösa den paradoxala naturen för självskapandet. Pagis (2016) 

undersökning tyder på att coaching vanligtvis utförs veckovis där den coachade ombeds att 

summera träffarna samt hens ansträngning att ta sig mot sitt mål. Pagis (2016) fick fram genom 

sin undersökning att de coachande som jag kommer att kalla för klienter ansåg det enklare och 

mer effektivt att kommunicera med en utomstående än en familjemedlem. Han menar vidare att i 
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en värld som pushar människor att skapa sin identitet från grunden hämmas vi snarare av våra 

familjemedlemmar och menar på att coacher är ideala för syftet att skapa en ny själv-identitet.  

För att uppnå ett självskapande och förankra den valda identiteten har Pagis (2016) identifierat 

tre huvudsteg. Det första steget är att utforma ett socialt utrymme där identiteten kan utvecklas. 

Det andra steget är att avsiktligt lägga mindre vikt på coachen och istället avsiktligt få klienten att 

teckna ett eget författarskap av identiteten. Det tredje steget är att uppmuntra klienten till att rota 

sin identitet i den sociala världen i syfte att underhålla den. Pagis (2016) förklarar att en coach är 

en extern i motsats till familjen och är därför helt objektiv. Coachen skapar därför ett socialt rum 

där all fokus ligger på klienten utan några emotionella skyldigheter som en familjemedlem kanske 

skulle ha.  

 

Hudson (2008) beskriver i en artikel ”The context of coaching” hur det har blivit svårare och 

svårare för oss människor att få ihop livspusslet. Det har blivit svårare än någonsin att navigera 

från karriär, giftemål och andra gemenskaper. Hudson (2008) menar på att coaching som 

fenomen uppstod i en förändringsdominerad värld och har fått fram minst sju anledningar till 

varför coaching behövs i vårt samhälle. För det första så hjälper det vuxna människor att 

förändras effektivt i en värld som är i förändring. Hudson (2008) menar på att människor 

behöver lära sig att rota sig i vår turbulenta värld som ständigt är i rörelse. Vi behöver lära oss att 

kunna ta kontrollen över vårt egna liv, karriärer och allt som ligger bakom. Hudson (2008) menar 

således att coacherna hjälper klienterna att hitta vägar för resan även när inte destinationen är helt 

fastställd. Coacher kan även hjälpa klienter att förankra sina egna värderingar, planer och visioner.  
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3.TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer jag att presentera vilka teorier och begrepp jag använt mig av som syftar 

till att analysera mina intervjuer och för att kunna besvara frågeställningarna. Interaktionsritualer 

och emotionell energi har jag valt för att analysera coachernas drivkrafter.. Handlingar valde jag 

för att analysera den målfokusering som coacherna har gentemot sina klienter. Stereotyper 

används för att analysera hur coacherna upplever samhällets inställning till coaching medan 

konsten att vara sig själv i senmoderniteten valdes för att beskriva coachernas upplevelser kring 

behovet av coaching samt dess syn på personlig utveckling.  

 

3.1 Interaktionsritualer och emotionell energi 

Jag har valt att använda mig av Collins interaktionsritual och kommer att använda den i min 

analys av coachers drivkrafter. Varför jag har valt Collins teori är för att den på ett bra sätt 

förklarar vad som händer i mötet mellan coach och klienten.  

 

En interaktionsritual beskrivs av Collins som någonting som uppstår i alla möten mellan 

människor där minst två personer samverkar. När en interaktionsritual är lyckad ger det 

emotionell energi och beskriver ett bra möte. Detta kan kopplas till vad coacherna vill uppnå med 

sin coaching. Collins menar att en interaktionsritual innehåller fyra olika beståndsdelar som utgör 

grunden för att det kan kallas för en interaktionsritual. Den första beståndsdelen är fysisk närvaro. 

Detta innebär att minst två personer behöver vara nära varandra fysiskt, och med fysiskt menar 

Collins att man befinner sig på samma ställe. Den andra beståndsdelen är att det finns en tydlig 

barriär mellan de som ingår i interaktionsritualen och de som inte gör det. Den tredje 

beståndsdelen innebär att de som ingår i interaktionsritualen har delad uppmärksamhet mot samma 

sak. Slutligen menar Collins att den sista beståndsdelen som utgör en interaktionsritual är att de 

som ingår i ritualen delar samma sinnesstämning och emotionella energi. (Stenberg och Isenberg, 2013).  

 

Collins menar att alla interaktionsritualer ger upphov till någon form av emotionell energi vare sig 

det är en hög emotionell energi eller en låg emotionell energi. En hög emotionell energi menar 

Collins utmärks av känslor som självförtroende, initiativförmåga, entusiasm, mental styrka och 

upprymdhet medan en låg emotionell energi istället kan utmärkas som låg självkänsla, låg 

initiativförmåga eller depression. Collins menar vidare att människor som deltagit i en 

interaktionsritual och känner sig påfyllda med en hög emotionell energi med stor sannolikhet 
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kommer att vilja fortsätta delta i samma eller liknande ritualer. Samma gäller för människor som 

deltagit i interaktionsritualer där de känt en låg emotionell energi, dessa kommer med stor 

sannolikhet att försöka undvika samma eller liknande ritualer i fortsättningen. (Stenberg och 

Isenberg, 2013) 

 

3.2 Handlingar  

Jag har valt att använda mig av diskursivt och praktiskt medvetande samt Webers 

handlingstypologi som redskap i min analys om hur coacher arbetar med sina klienter då det på 

ett överskådligt sätt hjälper till att förklara deras tankar.  

 

Med utgångspunkt i att handling och beteende skiljs åt beskriver Engdahl och Larsson (2006) att 

själva handlingen alltid innefattar en person med en idé om meningen med handlandet och vad 

det syftar till. Många handlingar utförs dock på ett mer eller mindre omedvetet plan genom att 

exempelvis vissa handlingar har blivit rutinmässiga och någonting vi gör utan att tänka på det. 

Engdahl och Larsson (2006) beskriver därför två sociologiska termer, diskursivt och praktiskt 

medvetande. Diskursivt medvetande innefattar en reflektion över sina handlingar medan praktiskt 

medvetande innefattar handlingsmönster som lagrats av kroppen och som innebär att man agerar 

på ett mer omedvetet plan. För att kunna utföra handlingar (om man utgår från att alla handlingar 

från grunden är diskursiva) så hänvisar Engdahl och Larsson (2006) till Giddens (1997a:83) som 

menar att kunskapsmässiga resurser är en avgörande grund. Med detta menas att man har en 

förståelse och vetskap för det man ska göra för att klara av att utföra de handlingar man vill. De 

refererar även till Schütz (2002:47) som beskriver att alla handlingsmönster och handlingar 

behöver tränas in men också samtidigt underhållas för att kunna bevaras och övergå till praktiskt 

medvetande.  

 

För att återknyta till personers handlingar anser Engdahl och Larsson (2006) att Webers 

handlingstypologi (1983:18,19) är relevant för att förstå detta närmare. Webers handlingstypologi 

bygger på fyra olika handlingstyper som presenteras på följande sätt: 

 

1. Traditionella handlingar som innebär de handlingar som styrs av ett praktiskt medvetande 

och inlärda vanor. Dessa ligger enligt Weber bortom gränsen mellan handling och beteende 

men betraktas ändå som handlingar då de en gång har lärts in på ett medvetet plan. 

2. Affektuella handlingar syftar till handlingar som styrs av njutning, hämnd eller likande. 
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3. Värderationella handlingar å andra sidan innebär att man styrs i enlighet med traditionella 

handlingar och inlärda vanor men samtidigt reflekterar medvetet över sina handlingar och 

vad som är rätt, personen söker ett slags egenvärde i handlandet. 

4. Målrationella handlingar innebär att handlandet styrs av själva resultatet av handlandet istället 

för värdet av handlandet. Här handlar man i enlighet med de mål och medel som är lämpliga 

för att nå dit man vill på effektivast sätt.  

 

3.3 Stereotyper 

Detta begrepp kommer att användas för att analysera samhällets inställning till coaching och 

valdes då den hjälper mig att styrka de som kom fram i undersökningen.  

 

Perry R. Hinton beskriver i sin bok Stereotyper, kognition och kultur om hur vi människor har en 

tendens att kategorisera varandra i olika fack och bedöma varandra utifrån kategorier snarare än 

individer. När vi ser en person som ser ut på ett visst sätt tillskriver vi genast den olika 

egenskaper utifrån det vi ser. Hinton (2010) menar att vi drar egna slutsatser om hur personer är 

utifrån de kategorier vi valt att placera dem i. När vi har placerat en person i en kategori blir den 

personen inte länge okänd för oss utan vi har utifrån det olika förväntningar och antaganden. 

Hinton (2010) diskuterar i boken varför vi egentligen använder oss av stereotyper och 

kategorisering av människor när de ändå oftast är felaktiga och menar att en av bidragande faktor 

är vår motivation. Hinton (2010) förklarar att problematiken med att vi kategoriserar människor 

är då vi tillskriver den personen de egenskaper som tillhör den kategorin istället för att se till 

personens unika egenskaper. I samband med stereotyper kan man även tala om intrycksstyrning 

och begreppet haloeffekt dyker upp i detta sammanhang. Haloeffekt menar Hinton (2010)  är den 

effekt som kommer då vi uppmärksammar ett personlighetsdrag eller liknande hos en person 

som är bra eller dåligt och utifrån det kan värdera en person även gällande andra egenskaper. Ett 

exempel som ges på detta är en person som kommer på en anställningsintervju, om den personen 

uppfattas som trevlig kan den direkt kategoriseras in i kategorin ”kommunikationsförmåga” vilket 

innebär att du även lätt tillskriver andra positiva attribut som ingår i kategorin 

”kommunikationsförmåga”.  

 

Hinton (2010) talar även om stereotyper och roller och förklarar att vi ibland inte har något 

behov av att veta hur andra människor är, vi vill bara att de i sin roll ska göra någonting för oss, 

de har ett syfte för oss när vi interagerar med dem. När människor besitter en viss roll får vi 
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direkt förväntningar på den rollen och vad vi kan förvänta av den personen. Hinton (2010) menar 

vidare att när vi interagerar med personer som är i en roll kan det resultera i en framgångsrik 

interaktion om vi upplever att våra förväntningar införlivas. Vi har även en tendens att placera in 

människor i kategorier vi redan känner till och anledningen till att vi använder oss av 

kategorisering och stereotyper menar Hinton (2010) beror på att vi behöver hantera all den 

mängd information vi får till oss. Det är alltså någonting vi människor gör för att förenkla för oss 

och för att undvika överbelastning av information. Hinton (2010) refererar till Fiske och Taylor 

(1991) som uttycker att vi människor beter oss som ”kognitiva snålvargar” på grund av att vi inte 

har tid eller lust att fundera för mycket. Hinton (2010) förklarar att vi egentligen har förmågan att 

tänka mer logiskt och statistiskt men att vi ändå ofta väljer att tänka mer heuristiskt. 

 

3.4 Konsten att vara sig själv i senmoderniteten 

Detta teoriavsnitt har valts för att kunna analysera coachernas syn på samhället och coaching 

samt coachernas syn på personlig utveckling. Jag anser att det är mycket relevanta teorier som är 

värda att lyftas fram och som hjälper mig att förankra coachernas utsagor i teori.  

 

Boken Konsten att vara dig själv är skriven av Emma Engdahl diskuterar vad det innebär att vara 

sig själv och allting i samhället som har inflytande över vårt självförverkligande. Med hjälp av ett  

sociologiskt och socialpsykologi perspektiv diskuterar hon fenomenet utifrån olika vinklar. Hon 

diskuterar fenomenet ”den autentiska människan” som hon menar är den tredje vågen inom 

moderniteten där människan är subjektstyrd. Med subjektstyrd menar Engdahl (2009) att vi inte 

intresserar oss för att känna tillhörighet till andra utan att vi styrs av en drivkraft att utforska och 

uttrycka oss själva som människor. Engdahl (2009) liknar det vid en konstnär som vill ge uttryck 

för någonting nytt och menar på att kreativitet är en viktig faktor för den subjektstyrda 

människan. Engdahl (2009) menar vidare att även om inte alla människor är menade att bli 

konstnärer så finns likheter från konstnärskapet i den subjektstyrda människans sätt att vara, 

känna och tänka. Med detta i bakhuvudet förklarar Engdahl (2009) hur detta har gett upphov till 

att själva arbetet och arbetsetiken inte alls ser ut som den gjort tidigare. Människor idag söker sig 

mer och mer till arbeten som upplevs som meningsfulla och där de kan uttrycka sig själva.  

 

Engdahl (2009) menar att det är ett missförstånd att konsten att vara sig själv handlar om att 

separera oss från andra människor. Det handlar om att skapa en identitet, ett sätt att vara som vi 

sen kan dela med andra. Engdahl (2009) menar vidare att när vi samverkar med andra människor 
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är det bästa sättet att få en bra kontakt med andra människor är att göra som dom gör. När du 

sänder ut en känslomässig signal får du ofta en motsvarig tillbaka, exempelvis ett leende. Detta är 

någonting som utvecklas redan hos nyfödda barn och kallas för spontan imitation, vi har en 

tendens att härma eller bete sig som andra gör. Engdahl (2009) citerar uttrycket ”Om du ler mot 

världen, ler världen mot dig” för att påvisa vad hon precis diskuterat. Engdahl (2009) refererar till 

Gustav Le Bons studie (1895) som syftar till att vi alla är födda med krafter som gör att vi har en 

tendens att bete oss som andra gör och att dessa medfödda krafter blir ännu större i den stora 

massan vilket resulterar i processer som inte skulle ske om individen var ensam. Engdahl (2009) 

menar också att individerar som samspelar med varandra påverkar varandra på olika sätt och att 

vi egentligen tycker om att samspela med andra och göra som andra. Engdahl (2009) refererar till 

Sociologen Tarde (1890) som har myntat begreppet kreativ imitation vilket innebär människors 

förmåga att anpassa sig efter andra samtidigt som hen förändrar samhället. Engdahl (2009) 

diskuterar vidare hur kreativ imitation dels innefattar att andra påverkar oss vilka situationer vi 

handlar i men också hur vi beter oss och vad vi kan utföra. Engdahls resonemang om konsten att 

vara sig själv utgår mycket från vad Giddens (1999) diskuterar i sin bok Modernitet och Självidentitet 

om hur moderniteten har gett upphov till en mängd olika existentiella förändringar för 

människan.  

 

Giddens menar att moderniteten förändrar människor och det sociala livet på flera plan, både i 

vardagslivet och på ett mer personligt plan. Giddens beskriver termen modernitet som innefattar 

de institutioner samt beteendemönster som under 1900-talet spelat stor roll världshistoriskt och 

refererar till Durkheim (1984) som menar på hur det har medfört att det blivit mer fokus på den 

enskilda individen.  

 

Giddens (1999) pratar om livsstilar och livsplaner och utgår från senmoderniteten, han menar att 

”självet” har genomgått en stor förändring genom tiderna fram tills nu. Det finns en mängd 

självhjälp och terapi bland annat som han menar uttrycker denna förändring och medverkar till 

en process av självförverkligande. Giddens (1999)  menar vidare att vi människor och ”självet” 

ställs inför oerhört många valmöjligheter men att moderniteten i sig bidrar med liten hjälp i hur 

man ska navigera i alla dessa valmöjligheter vilket leder till en rad konsekvenser. Giddens (1999) 

talar om livsstil och hur vi människor genom alla våra val väljer vilka vi vill vara, inte minst i 

arbete som i val av konsumtion. Genom våra val skapar vi en livsstil som formats av de olika 

vanor som i sin tur bildar ett mönster.  
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När vi väljer livsstil påverkas vi även av vad andra synliga människor gör, normer och grupptryck. 

Giddens (1999) beskriver att livsstil är någonting som är handlingsbundet och den livsstil vi har 

valt är baserade på ett beslut om att identifiera oss med en viss miljö medan vi inte vill identifiera 

oss med en annan. Vidare beskriver Giddens (1999) att eftersom vi människor tenderar att röra 

oss inom ramarna för vår egen valda livsstil med tillhörande miljö kan vi känna oss obekväma när 

vi hamnar i en miljö som ifrågasätter vår egen livsstil. Däremot har medier ett stort inflytande och 

i takt med att medier blivit mer globaliserat suddas även vissa gränser ut och miljöer som innan 

var okända kan bli mer kända för individen.  

 

I boken Makeovermani av Johansson (2006) diskuteras det hur vi människor lever i en tid där det 

är extremt mycket fokus på förändring, att utvecklas, bli bättre eller snyggare. Det är fokus på 

både kroppen och personligheten och genom självhjälpsböcker kan vi läsa oss till hur vi ska göra. 

Johansson (2006) skriver om program som Dr. Phil och hur det kan ha fått så stort genomslag 

och diskuterar människors påverkan av denna tiden där sådant ligger i fokus. Johansson (2006) 

ställer sig kritisk till förändringsfenomenet och ställer sig frågan om hur vi människor egentligen 

mår av allt detta. Johansson (2006) förklarar att många författare och teoretiker anser att den 

samtida identiteten präglas av hopp om förändring och utveckling. Men den präglas också av 

rastlöshet, oro och ett ifrågasättande om hur man ska vara som människa. Johansson (2006) 

menar att vi lever i en tid där vi pendlar mellan hopp och förtvivlan och vår tro på förändring 

och att utvecklas kan snabbt skiftas över till förtvivlan över sjukdomar, förändringar i tillvaron, 

krig, arbetslöshet eller liknande. Johansson (2006) menar vidare att vi lever i en värld där den 

perfekta illusionen ligger som grund, där alla problem går allt lösa, att vi kan omskapa oss själva 

och överskrida gränser som legat som grund tidigare.  
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4. METOD & MATERIAL 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera allt som har med metod och material att göra. Jag 

kommer förklara varför jag valt att göra på ett visst sätt och hur jag gått tillväga för att besvara 

mina forskningsfrågor. Jag kommer även att redogöra och diskutera kring etiska riktlinjer samt 

undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Forskningsfältet – undersökningsgruppen 

Jag har valt att intervjua fem certifierade coacher och valde att specificera mig på coacher som 

arbetar som egna företagare. Eftersom mina frågeställningar är formulerade på ett sätt där jag vill 

ha mer ingående svar samt kunna gräva djupare kring de jag finner intressant har jag valt en 

kvalitativ metod. Jag valde att intervjua egna företagare på grund av att titeln ”coach” är såpass 

utbrett och det finns verksamma coacher på många olika plan. Från början hade jag tänkt 

fokusera mer på personlig utveckling och vad målet med klienten var då jag upplevde att 

fenomenet personlig utveckling var såpass utbrett. Men under resans gång insåg jag att det kom 

fram andra saker som var väldigt relevanta och värda att lyftas och uppsatsen tenderade att ta en 

annan riktning. För några kan det kännas spretigt med ett så brett spektra av kategorier som jag 

har valt att fokusera kring men för att uppnå syftet av undersöka och förstå coachernas 

yrkesupplevelser anser jag att alla olika delar behövs och är viktiga.  

Alla coacher som jag har intervjuat är i olika åldrar och det är fyra kvinnor och en man.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Då mitt fokus är coachernas egna upplevelser har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod 

med en subjektiv ansats. Aspers (2011) beskriver en subjektiv ansats som att deltagarnas 

uppfattningar och meningar ligger i fokus, man försöker se saker utifrån deltagarnas egna 

perspektiv och grundar sig även i att både forskaren samt deltagarna är medskapare i det som ska 

undersökas. Jag söker en djupare förståelse av en coach och vill på ett explorativt sätt närma mig 

mina respondenter för att få höra deras version av verkligheten. Mina tolkningar tillsammans med 

deltagarnas röster i form av citat kommer ligga till grund för min analys. Hade jag utgått från en 

objektiv ansats eller en kvantitativ metod hade jag inte kunnat söka den förståelsen eller fått ett 

inifrån-perspektiv då det inte ger samma möjligheter till att utforska. Däremot hade en kvantitativ 

metod kunnat leda till en generaliserbarhet, någonting som inte kommer att vara möjligt i detta 

fall. Jag har inte till syfte att bevisa någonting utan istället utforska och lyfta coachernas egna 
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röster vilket styrker mitt val av den kvalitativa metoden som grund. Trost (2010) beskriver 

skillnaden mellan kvalitativ samt kvantitativ forskning på ett mycket enkelt sätt. Om syftet och 

frågeställningen syftar till att få reda på ”hur många” eller ”hur ofta” exempelvis, ska man välja en 

kvantitativ studie. Är man däremot intresserad av utifrån frågeställning och syfte att hitta mönster 

eller förstå är det en kvalitativ studie som bör ligga som grund.  

 

Jag har för denna studie valt att använda mig av en semistrukturerad intervju där jag utgått från 

vissa teman med relativt öppna frågor. Semistrukturerad intervju beskrivs av Merriam (1994) som 

en intervjuform där det frågor utformas i förväg men att det finns möjlighet till att avvika eller 

ställa följdfrågor och gör att man kan anpassa sig mer till den man intervjuar. Med en 

semistrukturerad intervju har jag haft möjlighet att styra intervjun till den mån att täcka de teman 

jag valt samtidigt som jag kunde vara öppen för nya vägar eller gräva djupare på vissa ställen. Jag 

har därför haft en låg standardiseringsgrad där jag mer eller mindre anpassat ordningen på 

frågorna efter mina respondenters utsagor och därmed har variationsmöjligheterna varit stora.  

 

När man gör en kvalitativ undersökning är det även viktigt att ha med intervjuarens förförståelse i 

beaktning. Förförståelse innebär den kunskap som intervjuaren besitter om själva ämnet som 

undersökningen handlar om enligt (Aspers, 2011). Aspers menar vidare att förförståelsen både 

kan vara en fördel som en nackdel och man bör vara observant på de båda. Fördelarna med att 

ha en kunskap och en förförståelse kring ämnet är att det kan vara svårt att förstå vad 

respondenterna uttrycker eller menar om man saknar det. Nackdelarna med att ha en för stor 

förförståelse är att intervjuaren kan vara färgad av sin förförståelse och därför har svårt för att 

vara helt objektiv. Som summering av förförståelse bör därför forskaren se till att ha kunskap om 

ämnet men även ifrågasätta studien och inte ta för givet saker och ting. Min förförståelse för 

ämnet har varit relativt stor och jag har varit insatt i begrepp, arbetssätt och dylikt även om jag 

inte vetat vad resultatet skulle komma att bli. Jag har hela tiden försökt att hålla mig kritisk till 

materialet och inte dra några växlar utifrån det jag redan kunde utan endast låta coacherna få tala. 

Dock är det omöjligt att separera sig själv helt från studien och det är viktigt att ha i åtanke att en 

kvalitativ studie är ett samspel mellan intervjuare och respondent.  
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4.3 Urval 

Urvalet för denna undersökning tillämpades genom ett så kallat bekvämlighetshetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man tar vad man råkar finna som (Trots, 2010) beskriver det. 

Trots (2010) menar att man tar personer som man anser passar för det man ska undersöka, dock 

menar han att det finns en nackdel med denna typ av urval då variationen kan bli lidande. Mina 

respondenter har jag främst googlat mig fram till, men även fått tips av en familjemedlem samt en 

av en coach som tackade nej till att delta. Utifrån detta fick jag mina fem respondenter som ligger 

till grund för hela min undersökning.  

 

4.4 Presentation av kandidater 

Mina fem respondenter har fått fiktiva namn som kommer att användas genom hela min uppsats. 

Dessa namn har ingen som helst koppling till kandidaterna utan är endast tagna för att få ett 

bättre flöde i texten då jag anser att det blir mer levande om de nämns vid namn. Nedan kommer 

en liten presentation av de namn ni kommer få följa under min uppsats med tillhörande citat av 

de olika coacherna för att lära känna dem lite bättre utan att jag avslöjar vilka dom är.  

 

Fredrik  ”Jag hjälper folk att få det dom vill ha och bli av med det dom inte vill ha. Jag hjälper människor att 

bli fria från saker som rökning men även att hjälpa människor mot det liv dom vill ha. Det som händer är att 

folk blir fria från olika typer av tankemönster som har hämmat dom tidigare” 

  

Eva ”Jag jobbar inte bara med någonting som är problem utan jag jobbar precis lika mycket med dom som bara 

vill bli så mycket bättre, eller få tillgång till något mer, eller få tillgång till något som dom inte ens kan förmulera 

själva. Men i mötet med mig så kan dom det” 

 

Hanna ”Pratar jag med människor som tränar mycket så kan jag prata om att det är mental träning eller 

mental utveckling. Och med andra så kan jag uttrycka mig i termer som att jag är ett professionellt bollplank om 

man har kört fast i någon situation i sitt yrkesliv eller privatliv” 

 

Sofia ”Jag hjälper människor att skapa ett bättre liv helt enkelt. För dom själva och för alla som finns i deras 

närhet. Och vad jag menar med bättre liv, ja det handlar ju inte om att vi ska bli bättre som människor utan det 

handlar om att vi ska lära känna oss själva på ett djupare plan så att vi vet vad det är som får oss att må bra” 
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Pernilla ”Min uppgift som coach är att vara ett redskap på vägen när människor vill göra en förändring i sitt 

liv oavsett vad det handlar om, om det är jobb eller hälsa eller så. Så mitt uppdrag är att hjälpa till och vara med 

och stötta den förändringen och framförallt hjälpa till att plocka fram den personens egna resurser” 

 

Som ni kan utläsa ovan arbetar samtliga coacher på något sätt med att hjälpa människor framåt, 

att må bättre, lösa problem eller liknande. De är samtliga delaktiga i en slags förändringsprocess 

av olika slag när de arbetar med sina klienter.  

 

4.5 Genomförandet och analysarbete 

Det första jag behövde göra var att konstruera en intervjuguide. För att kunna utforma denna 

utgick jag från mitt syfte och mina valda teman för att få fram relevanta frågor som skulle kunna 

ge mig svar på vad jag undersökte. Alla frågor utgick från mina tre perspektiv (privatperspektiv, 

yrkesperspektiv samt samhällsperspektiv). Exempelvis valde jag att ur ett yrkesperspektiv 

fokusera på frågor som rör coachernas mål med att ta sig an en klient och hur de arbetar. 

Frågorna ställdes utifrån dessa tre perspektiven men frågeställningen skapades först efter 

tolkningsarbetet. 

 

All kontakt med samtliga respondenter skedde via telefon och mejl där jag via mejl skickade ett 

utkast kring de teman jag valt att utgå ifrån. Detta för att de själva skulle få möjligheten att 

reflektera kring samtliga teman innan undersökningen, men också för att de skulle få ett hum om 

mitt syfte. Alla intervjuer var ca en timme långa och genomfördes på olika platser av den 

anledningen att alla coacher befann sig på olika ställen. Jag använde mig av två 

inspelningsapparater vid samtliga tillfällen för att försäkra mig om att inget material skulle gå 

förlorat. Innan varje intervju fick alla respondenter ett varsitt papper med information kring min 

studie men även etiska riktlinjer som jag kommer att återkomma till längre ner. Att samtliga 

intervjuer påbörjades med en förklaring till ämnet och lite lättare prat ansåg jag endast som 

positivt för intervjun då vi blev lite varmare i kläderna.  

 

Efter intervjuerna var det dags att transkribera materialet och få ner det i pappersform för att 

underlätta analys och tolkningsarbetet. När jag transkriberade intervjuerna till textform valde jag 

att ta bort ”eh”, skratt och liknande ljud för att få en mer flytande text och för att underlätta 

tolkningsarbetet. Dessutom underlättar det för läsaren att utsagorna är något redigerade. 

Förövrigt transkriberades precis allt ordagrant.  
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Trost (2010) menar att det är svårt att ge en instruktion i hur man ska analysera kvalitativa 

intervjuer och att det snarare ens egen kreativitet som får flöda. Dock finns det tre steg man utgår 

efter i arbetet med data. Första steget är att man ska samla in data, andra steget är att man ska 

analysera data och det tredje steget är att man ska tolka data. I min analys av materialet valde jag 

att först göra en tematisk analys där jag utifrån mina teman klippte och klistrade in allt som hade 

med det temat att göra. Detta för att underlätta mitt tolkningsarbete. Tolkningsarbetet skedde på 

så vis att jag läste igenom materialet mening för mening och utskilde olika nyckelord. Utifrån 

dessa nyckelord sökte jag sedan mönster och upptäckter coacherna sinsemellan.  

 

4.6 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Reliabilitet är ett begrepp som (Trost, 2010) menar på är väldigt förknippat med kvantitativa 

studier och syftar till att en undersökning anses stabil och inte påverkad av slumpinflytanden. 

Trost menar dock på att detta bli knepigt i en kvalitativ studie då det blir statiskt och menar 

istället på att vi människor ständigt deltar i olika processer vilket leder till att resultaten därför kan 

bli olika vid olika tillfällen. Mina intervjuer utfördes på olika platser vid olika tidpunkter och 

frågorna ställdes således inte i samma ordning eller tog exakt samma riktning på grund av min 

semistrukturerade intervjuguide. Detta skulle därför enligt (Trost, 2010) kunna sänka 

reliabiliteten. Under intervjuns gång var jag väldigt noga med att fråga om det var någonting jag 

inte förstod så att inga oklarheter skulle ligga till grund för min tolkning. Detta bidrar till en högre 

reliabilitet och kan förklaras genom precision där man inte ska tro att man har förstått något 

förrän man är säker och har kontrollerat det. Slumpinflytanden av sådan karaktär som skulle 

kunnat påverka mina tolkningar är således felsägningar eller misstolkningar, någonting som både 

jag som intervjuare och respondenterna var noga med att reda ut direkt. Även validitet är 

någonting som Trost (2010) menar på blir svårare i en kvalitativ studie. Begreppet validitet 

innebär att man mäter det man avser att mäta och ingenting annat. Genom att jag på förhand 

hade en tanke om vilka områden jag ville intervjua kring resulterade det i att jag undersökte det 

jag hade för avsikt att undersöka. Även om jag var öppen för nya riktningar och utsagor under 

intervjun styrde jag den ändå på ett sådant sätt att vi inte hamnade helt utanför ramarna. Ifall 

någon av respondenterna misstolkade en fråga eller svarade ”generellt” istället för utifrån egen 

upplevelse (om min fråga gällde det) förklarade jag frågan igen och förtydligade den. Detta anser 

jag kan ha bidragit till att stärka validiteten i min undersökning.   
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Trost (2010) diskuterar även vikten av trovärdighet i en undersökning. Trovärdighet innebär att 

min undersökning och min data är insamlad på ett sätt som gör att den har en hög relevans och 

anses som seriös för vad jag undersöker. För att få en högre trovärdighet i min undersökning är 

mina intervjufrågor komponerade på ett öppet sätt, alltså inga påståenden och inga riktade frågor. 

Detta hade minskat trovärdigheten då jag hade styrt respondenterna i olika tankebanor. Jag 

försökte även vara neutral i min respons gentemot respondenten och inte respondera på det de 

berättade mer än att bekräfta att jag hört och förstått. Detta är någonting som enligt Trost (2010) 

ökar trovärdigheten. Dock är det svårt att vara helt neutral då det är ett ständigt samspel mellan 

intervjuare och respondent, ibland behövs ett bekräftande ord eller liknande för att respondenten 

ska fortsätta att berätta kring ämnet. Hade jag vid vissa tillfällen inte visat på att det de berättade 

var av intresse hade konsekvensen kanske varit att de avrundat sin utsaga.   

 

4.7 Etiska riktlinjer och forskningsöverväganden 

När man gör en undersökning är det vissa etiska riktlinjer som är bra att ta hänsyn till och ha i 

beaktning under resans gång. Jag har utgått från Forskningsetiska principer (2002) som hänvisar 

till fyra riktlinjer som är bra att ha i beaktning när man gör en undersökning. Den första är 

informationskravet som innebär att alla deltagare ska tillges information om undersökningen. 

Exempelvis villkor för deltagande, syfte och att det är frivilligt att deltaga. Inför denna 

undersökning skickades ett mejl ut till samtliga respondenter där jag beskrev att jag inte på något 

sätt kommer använda mig av information som kan kopplas tillbaka till dem. De fick även läsa 

igenom ett papper innan intervjun angående konfidentialitet, att de fick avbryta när de ville och 

att jag skulle spela in hela intervju. Den andra principen är samtyckeskravet som innefattar 

deltagarnas samtycke om att delta i undersökningen. De innebär att de går med på de villkor som 

undersökningen innefattar och att de är förstådda med att de får avbryta intervjun när helst de 

önskar (Forskningsetiska principer, 2002). Detta kravet införlivades då jag på det tilldelade 

pappret även hade med syfte och frågeställningar så att de än en gång kunde godkänna det vi 

skulle prata om så att inga konstigheter skulle dyka upp under själva intervjun. Hade ämnet varit 

av känslig karaktär hade jag fått haft andra saker i bakhuvudet, men då denna undersökningen 

inte behandlade några känsliga frågor i det avseendet så behövde jag inte ta hänsyn till sådana 

aspekter som reaktioner eller liknande. Den tredje principen för etiska riktlinjer kallas 

konfidentialitetsprincipen och innebär att deltagarnas uppgifter ska behandlas med största 

konfidentialitet och på ett sådant sätt så att inga obehöriga får tillgång till uppgifter som kan 

kopplas till deltagarna. I min undersökning har jag varit noga med att förklara att informationen 
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endast kommer att användas för min C-uppsats och ingenting annat. Även om flera av 

respondenterna hävdade att de inte hade något emot att vara icke-anonyma har jag ändå gått i 

enlighet med de riktlinjer som finns gällande konfidentialitet. I min presentation av kandidater 

har jag valt att inte lämna ut någon information om respondenterna överhuvudtaget utan har 

endast använt mig av citat från det insamlade materialet. Jag skulle kunna ha vad Trost (2010) 

menar ha fingerat informationen och angivit ålder, utbildningar och liknande. Men på grund av 

att de utmärker sig på så olika sätt anser jag att de hade kunnat spårats om jag angivit sådan typ av 

information. Den fjärde principen är nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet 

endast får användas i forskningssyfte och inte för något annat. Personuppgifter och liknande är 

det endast forskaren som har tillgång till och dessa kommer inte att nyttjas utanför 

undersökningen. Materialet i min undersökning kommer endast att användas i samband med min 

C-uppsats och ingenting annat.  

 

Trost (2010) beskriver hur direkta citat ibland kan ses som sårande eller liknande då talspråket 

inte alls alltid liknar skriftspråket. Han menar att vissa respondenter kanske tycker kan kännas 

jobbigt att läsa sina citat rakt av men att det är upp till varje intervjuare att bedöma hur man tar 

detta i beaktning. De citat som jag använt för denna uppsats är redigerade till viss mån genom att 

jag tagit bort mellanljud som ”eh” och upprepningar. Däremot har jag valt att inte ”förfina” 

citaten mer än så, därav kan någon svordom finnas med. Varför jag valde det är för att jag inte 

ville hitta på ett alternativt ord som inte förstärker meningen på samma sätt.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera de resultat jag fick fram utifrån 

intervjuerna som bygger på kategorierna från mina frågeställningar. De teman jag fick fram är 

följande: Individualisering, stress och valmöjligheter, coaching som interaktionsritual, praktiskt medvetande och 

målfokuserade handlingar samt den subjektstyrda och kreativa människan. 

  

5.1 Individualisering, stress och valmöjligheter 

Samtliga coacher uttrycker att de upplever att behovet av coaching är mycket stort och med mina 

noteringar förstärks detta faktum då jag upplever att alla verkligen betonar behovet med hjälp av 

starka uttryck. De upplever att det finns ett stort behov både för privatpersoner och företag. 

Coacherna beskriver behovet genom olika utsagor och utifrån dess verklighet. Trots det upplevda 

stora behovet upplever coacherna att det finns olika faktorer som gör att människor inte 

använder sig av coaching.  

 

”Alltså det är så många arbetsplatser som behöver det här. Och tyvärr är det ju så att det är dom som är mest 

mogna som tar in det. Dom som verkligen skulle behöva det, dom orkar inte ens bry sig liksom”.  

 

5.1.1 Samhällsbehov 

Behovet av coaching upplevdes av alla coacher som mycket stort där flera infallsvinklar låg till 

grund för denna uppfattning. Innan jag gjorde denna studie hade jag en egen uppfattning om 

behovet av coaching som låg i enighet med Johanssons (2006) syn i boken Makovermani där han 

diskuterar att vi lever i en tid där människor vill förändra sig själva för att uppnå ett slags perfekt 

jag och att det är anledningen till att coaching behövs i den bemärkelsen att människor vill uppnå 

ett slags självförverkligande. Samtliga coacher jag intervjuade uppgav andra slags behov för varför 

de behövs som inte endast behöver vara i enlighet med att sträva efter ett självförverkligande. 

Baksidan av Johanssons (2006) bok handlar mycket om hur vi egentligen mår av att sträva efter 

att bli perfekta. Han menar att en den nutida personens identitet i mångt och mycket styrs av ett 

starkt hopp om förändring och utvecklig, någonting som utlöser en oro och en rastlöshet. 

Johanssons resonemang kan kopplas till vad Sofia uttryckte: 
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” Som jag ser det nu så finns det också två trender inom coaching och den ena vägen är ju den vägen som jag går in 

i djupet i det existentiella, och den andra är ju mer förbättra dig själv grejen, och den tror jag kanske inte är så 

bra faktiskt. Att man tror att man inte duger som man är utan att man ska bli bättre. Det är lite obehagligt. 

Och det är lite svårt att vara i en bransch där det får så stort utrymme. För jag håller ju inte på med det.” 

  

Behovet av coaching uttrycks just av coacherna att det beror mycket på stress samt att vi inte 

tillräckligt med inre kontakt. Fredrik beskriver följande: 

 

”Ja, alltså sjukskrivningen på grund av psykiska orsaker är den största anledningen till sjukskrivning just nu, 

40% av all sjukskrivning beror på psykiska orsaker. Ja, det finns ett jättebehov. Har du träffat på någon som 

har haft stress i kroppen någon gång?” 

 

Fredriks förklaring om varför coaching behövs tyder just på att många människor upplever 

mycket stress. För att förstå detta närmare kan vi med hjälp av Giddens (1999) resonemang om 

hur moderniteten bidragit till att människan har förändras på ett personligt plan och att det har 

blivit mer fokus på individen. Att vi upplever stress skulle kunna kopplas till Giddens (1999) och 

hur han menar att moderniteten innebär enorma valmöjligheter för oss som individer men inte 

riktigt hjälper oss med hur vi ska göra alla dessa val, någonting han menar skapar konsekvenser. 

En av dessa konsekvenser skulle kunna vara stress i den bemärkelsen att vi har så otroligt många 

val att välja mellan samt Johanssons (2006) resonemang om att vi vill bli en perfekt människa. 

Detta kan även kopplas samman med Hannas synsätt om att vi egentligen skapar stressen i vårt 

eget huvud. I navigering i alla valmöjligheter samt strävan efter att nå det perfekta jaget kanske vi 

skapar vår egen stress. En annan anledning till varför coaching behövs beskrivs av Eva: 

 

”Jag brukar säga det varför coaching behövs. Vi har två ögon som ser ut, dom ser inte in mer än när vi sover och 

då bearbetar vi det undermedvetna, förmedvetna och omedvetna. Och dom nivåerna tack vare min utbildning kan 

jag hjälpa människor att komma åt” 

 

Även Sofia utrycker följande: 

”Man har inte tillräckligt med inre kontakt för att se sina inre behov och man har också en känsla av att man 

måste leva livet på ett sätt som redan är färdigdesignat. Så det handlar egentligen om frihet, inre frihet. Och det 

behovet är hur stort som helst” 



20 
 

 

Sofias och Evas resonemang skulle kunna tolkas som en konsekvens av moderniteten enligt 

Giddens (1999) samt strävan mot det perfekta jaget enligt Johansson (2006). I takt med 

valmöjligheter, press och strävan framåt kanske vi glömmer bort att känna efter vad vi egentligen 

vill.  

 

5.1.2 Inställning till coaching 

Om behovet av coaching finns, varför har då inte alla människor en coach? Flera av coacherna 

menade att även av behovet finns så är inte alla människor medvetna av vad en coach egentligen 

kan hjälpa dem med. På något sätt menade de flesta coacherna att det finns en inställning till 

coaching som inte alltid är till deras fördel. Coaching är en relativt utbredd yrkesgrupp samtidigt 

är det något som för många människor har passerats obemärkt förbi. Withmore (2013) menar att 

det fortfarande finns människor som har blivit blinda för de förändringar som skett i världen när 

de kommer till coaching.  

 

Det skulle även kunna vara så att det för vissa människor kan ses som något nytt och främmande, 

eller som både Sofia, Hanna och Eva beskriver, alla vet helt enkelt inte att de finns och vad de 

kan göra. Sofia beskriver detta på följande sätt: 

 

”Dels är det att dom inte känner till det och dels är det flummigt av någon anledning. Så fort man pratar om 

mänsklighet så är det flummigt. Det är rädsla, rädsla för det okända och att människor är så mycket flockdjur 

att de hellre håller sig till det gamla trygga som dom inte gillar istället för att prova något nytt som dom skulle 

kunna gilla” 

 

Även Hanna pratar om coaching som att vissa kanske tycker att det inte är så accepterat. Hanna 

uttrycker: 

 

”Man tycker kanske att det är ett tecken på svaghet eller sådär att man tar hjälp av någon. Det är inte så 

accepterat, eller att dom tror det iallafall” 

 

Detta kan förklaras genom Giddens (2006) resonemang om att i valet av livsstil påverkas vi av 

andra människor, normer och grupptryck.  
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Varför det kan finnas en rädsla att gå emot normen förklarar Giddens (2006) som att människors 

valda livsstilar är någonting som baseras på att vi identifierar oss med vissa miljöer och inte andra. 

Detta skulle kunna kopplas samman med att vissa människor ser coaching som något främmande 

och har svårt att identifiera sig med den miljön. Eftersom coaching kan ses som något utmanande 

där man förändrar sig själv skulle detta kunna tolkas med vad Giddens (2006) menar, att 

människor överlag har en förmåga att röra oss inom ramarna för den livsstil vi valt och den miljö 

som finns omkring oss. Detta medför att vi människor lätt känner oss obekväma när vi hamnar i 

en miljö där vi blir ifrågasatta och där vår egen livsstil utmanas.  

 

Den upplevda inställningen gentemot coaching som flummig, att man inte vet vad det är riktigt, 

att det inte är helt accepterat beskrivs av Pernilla på följande sätt: 

 

” Jag tror fortfarande att det är lite så ”vad är en coach?” Jo men det är nån som står vid sidan av fotbollsplanen 

och skriker, och det är det ju inte alls tänker jag, för den coachen har ju en väldigt tydlig agenda vad som ska ske, 

och det har ju inte jag på det viset”.  

 

Denna inställning skulle man kunna koppla till vad Hinton (2010) skriver om stereotyper och hur 

vi människor har en förmåga att placera människor i olika kategorier. Pernillas upplevelse kan 

förklaras genom att vi gärna drar egna slutsatser om den kategorin vi valt att placera människor i. 

När man då hör ordet coach tillskrivs olika attribut och antaganden utifrån den kategorin, 

någonting som kanske inte stämmer överens med verkligheten. Hinton (2010) menar att när vi 

placerat människor i ett fack blir de inte längre okända för oss utan utifrån den kategorin skapas 

antaganden och förväntningar. Om man då likt Sofias resonemang om att vissa anser att coaching 

är någonting flummigt skulle detta även kunna leda till vad Hinton (2010) beskriver som 

haloeffekten. Om vi utifrån ett begrepp värderar en person så kan det resultera i att vi utifrån det 

även tillskriver en individ (i detta fall en coach) andra egenskaper.  

 

Giddens (1999) menar att okända miljöer dock kan suddas ut genom den enorma globaliseringen 

av sociala medier, men det skulle också kunna vara så att om coacher framställs på olika sätt i 

sociala medier tillskrivs de olika attribut utifrån det. Här kan jag även referera till min egen 

uppfattning om coacher och varför det behövs innan jag gjorde denna studie som var baserad på 

vad jag sett i sociala medier. Hinton (2010) förklarar att anledningen till varför vi människor har 

en tendens att kategorisera människor i olika fack beror på att vi på något sätt måste hantera all 
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information vi får till oss dagligen. Detta kan vara ett svar på den uppfattning som flera av 

coacherna har gällande att människor inte riktigt vet vad de kan hjälpa till med, eller varför vissa 

ser dem som flummiga. Hinton (2010) menar även på att vi har en förmåga att kategorisera in 

personer i kategorier vi redan känner till vilket kan resultera i att vi bedömer någon utifrån de 

uppfattningar vi redan har. Det skulle kunna tolkas som att människor som anser att coaching är 

flummigt eller något onödigt har en förutfattad mening om att så är fallet, kanske har de stött på 

en person som införlivat denna förutfattade mening eller läst någonting. När de då hör ordet 

coach nästa gång kanske de automatiskt kategoriserar i den personen i samma kategori.  
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5.2 Praktiskt medvetande och målfokuserade handlingar 

Någonting jag fick fram under intervjuerna var att samtliga coacher arbetar med ett härifrån och 

framåt-tänk. De startar där individen är och fokuserar sedan framåt istället för att rota i problem 

som legat tidigare i livet. För att komma dit behöver de utmana sina klienter på olika sätt. Fredrik 

beskriver vikten av att bryta tankemönster, att vi beter oss på olika sätt genom invanda 

tankemönster och att han hjälper folk att träna hjärnan in i det positiva. Han uttrycker följande: 

 

”Det som händer är att folk blir fria från olika typer av tankemönster som har hämmat dom tidigare och tar till 

sig ett kanske nytt sätt att tänka, nytt sätt att fokusera på, nytt sätt att se på saker och ting. Bli medveten om 

vissa delar, hur dom har tänkt, vilka tankemönster som har legat tidigare. Mycket handlar om insikter och sen 

bryta mönster och skapa nytt istället, skapa nya mönster.” 

 

Detta kan kopplas samman med Engdahl och Larsson (2006) som menar att många av våra 

handlingar görs på ett omedvetet plan och pratar då om diskursivt samt  praktiskt medvetande. De 

tankemönster Fredrik pratar om som invanda tankemönster kan tolkas som praktiskt 

medvetande, att man helt enkelt har ett handlingsmönster som har lagrats av kroppen och som 

sker på ett rutiniserat och omedvetet plan. Att han hjälper människor in i andra tankemönster kan 

förlikas med ett mer deskriptivt medvetande som beskrivs av Engdahl och Larsson (2006) som 

att man medvetet reflekterar över sina handlingar, men för att kunna göra detta behöver man ha 

kunskap och förstå hur handlingen ska utföras. Fredrik hjälper människor att ändra tankemönster 

och man skulle därför kunna säga att han ger dem kunskap och redskap till att utveckla ett 

diskursivt medvetande utifrån deras nya tankemönster. Sedan måste personen själv se till att 

underhålla de handlingsmönstren för att de ska bevaras enligt Engdahl och Larsson(2006). I detta 

fall klienten.  

 

Sofia uttrycker också vad man kan tolka som att gå från ett praktiskt medvetande till ett diskursivt 

medvetande: 

 

”[...] det handlar om att vi ska lära känna oss själva på ett djupare plan så vi vet vad det är som får oss att må 

bra och sen ta hand om det på olika sätt. Så det handlar ju om en självkänsla  på en djup nivå så det handlar ju 

inte om att man ska tillfredsställa vad någon annan vill [...]” 
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För att göra den förändring som krävs för att coachernas klienter ska komma dit de vill förklarar 

flera av coacherna att de behöver utmana sina klienter på olika sätt.  

 

Fredrik beskriver: 

 

”Mitt jobb som coach är inte att vi ska sitta och ha mysigt och trevligt, utan det är när folk tycker att fy fan vad 

jobbig du är, då börjar vi göra något som dom inte gjort tidigare”.  

 

Även Hanna beskriver följande: 

 

”Ja alltså frågorna, dom är ju ganska raka och utmanande såklart för att det ska hända någonting. Det är ju en 

fråga som ingen annan skulle våga ställa för då hade ju dom frågorna redan ställts utav någon vän eller släkting 

eller så.” 

 

Detta kan tolkas även här med hjälp Webers målrationella handlingar där coachen hjälper till att 

överlägga vilka medel som är effektivast för att klienten ska ta sig till angivet mål. 

Målfokuseringen som finns i samtliga coachers arbetssätt, även om den uttrycker sig på olika sätt 

utgår ändå från att man startar någonstans och man ska någonstans. Vad själva målet är nämns av 

coacherna som oerhört varierande beroende på individ men att i grunden hjälpa individer mot 

deras egna mål för skapandet av ett bra liv ligger till grund för alla coacher. 

 

Hanna beskriver:  

 

”Pratar jag med människor som tränar mycket så kan jag prata om att det är mental träning eller mental 

utveckling. Och med andra så kan jag uttrycka mig i termer som att vara ett professionellt bollplank om man kört 

fast i någon situation i sitt yrkesliv eller privatliv, att man inte kommer vidare, man behöver någon som hjälper en 

att hitta vägen framåt.” 

 

Även Eva förklarar hur hon arbetar med sina klienter mot någon typ av mål:  

 

”[...] man skulle kunna uttrycka det som att hos mig får man kontakt med sin känsla, eller hos mig får man 

kontakt med sin talang, eller hos mig får man utvecklas, eller hos mig frigör man potential”.  
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Samtliga coacher har även en gemensam syn på målfokuseringen som att det alltid är klienternas 

mål och inte deras egna. Detta förklarar Pernilla på följande sätt: 

 

”[...] så mitt uppdrag är att vara med och stötta den förändringen, och framförallt hjälpa till att plocka fram den 

personens egna resurser” 

 

Målfokuseringen anser jag kan tolkas utifrån Webers handlingstypologi som Engdahl och Larsson 

(2006) beskriver. Traditionella handlingar kan kopplas till de handlingar som klienterna har innan 

de börjar gå till en coach, att de styrs av inlärda vanor och praktiskt medvetande. Med coachernas 

hjälp kan de enligt Webers handlingstypologi handla genom ett målrationellt handlande där man 

handlar utefter de mål och medel som anses lämpliga för att komma till det målet man vill på ett 

effektivt sätt. Detta målrationella handlande anser jag att Eva beskriver när hon förklarar att hon 

hjälper människor att väcka positiv energi i sig så att de kan lära sig använda den eller Pernilla 

som menar att hon är ett redskap på vägen när människor vill göra en förändring eller Hanna 

som hjälper människor framåt om de kört fast i en situation. Alla dessa former är ett slags 

målrationellt handlande där de även hjälper klienten att utveckla ett diskursivt medvetande, att 

reflektera över sina handlingar under resans gång.  
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5.3 Coaching som interaktionsritual 

Det mellanmänskliga mötet och klienternas utveckling är det som på något sätt ligger till grund 

för samtliga coachers drivkrafter och många utrycker att de drivs av ”när det händer någonting”. 

Att det genom samspelet mellan coach och klient leder till att någonting händer med klienten, en 

förändring eller en utveckling skulle kunna kopplas till Collins teori om interaktionsritualer och 

emotionell energi som beskrivs av Stenberg och Isenberg (2013).  

 

Fredrik beskriver det såhär: 

 

”Mycket är den förändringen. När det händer någonting. När lampan går igång. När jag märker att där.. där 

kommer skiftet. När man vet att livet aldrig blir likadant från och med nu”. 

 

Även Hanna beskriver det på ett liknande sätt: 

 

”De gånger man hittar den där frågan som man ser att det händer någonting i den andra, det är så himla coolt. 

Alltså det ger mig så mycket att se att det händer någonting i den andra. Så det är nog det som är grejen, att få 

vara med när det händer någonting i en annan människas liv. Det är ju oerhört stimulerande. Det är liksom en 

positiv och energifylld process”.  

 

Stenberg och Isenberg (2013) förklarar Collins interaktionsritual som någonting som uppstår i 

alla möten mellan minst två individer där ett positivt möte kan förlikas med en hög emotionell 

energi. Eftersom samtliga coacher samverkar med en klient deltar de i en interaktionsritual. 

Stenberg och Isenberg (2013) refererar vidare till Collins teori om att en interaktionsritual består 

av fyra olika beståndsdelar som tillsammans utgör grunden för ritualen. Den första innefattar 

fysiskt närvaro, de som interagerar måste vara nära varandra fysiskt. Coacherna samt klienten 

samtalar antingen utifrån samma fysiska plats eller via skype vilket jag ändå anser skulle kunna 

liknas vid att vara nära varandra. Den andra innebär att de finns en tydlig barriär för ritualen 

utifrån vilka som ingår samt vilka som inte ingår (Stenberg och Isenberg refererat till Collins 

(2013). I mötet mellan en coach och en klient samspelar de i ett privat coachsamtal vilket innebär 

att det likt Collins teori finns en tydlig barriär mellan dem och omvärlden. De följer även den 

tredje beståndsdelen i en interaktionsritual som Stenberg och Isenberg referat till Collins (2013) 

förklarar som delad uppmärksamhet, någonting som coacherna och klienten definitivt har då de 

båda har fokus på samspelet mellan dem. För att kallas interaktionsritual måste de även uppfylla 
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den sista beståndsdelen som innefattar att man har en delad sinnesstämning och emotionell 

energi (Collins refererad av Stenberg och Isenberg, 2013). 

 

Sofia berättar att det handlar om meningen för livet för henne, att hon valt detta yrke för att det 

är på så sätt hon upplever att hon bäst kan bidra med sig själv där andra får bäst nytta av henne. 

Hon beskriver att hon känner sig supernöjd när hennes klienter får sina genombrott och man kan 

se och känna att det har hänt någonting. Hon beskriver det på följande sätt: 

 

”Det syns och känns, det är liksom en fysisk upplevelse, man ser det i ögonen på folk och man känner att wow 

här har det hänt grejer. Och dom är så tacksamma för insikter dom har fått som har förändrat deras liv i grunden 

liksom, och det är stort och det får jag vara med om väldigt ofta”.  

 

Även Pernilla beskriver: 

 

”Jag känner mig ju också värdefull och det är ju det som är så härligt. Och det tycker jag mig också se att det jag 

ger till andra det tycker jag mig få tillbaka. Det blir ju ett samspel, det är ju inte bara så att jag ger, jag får ju 

jättemycket” 

 

Även Eva beskriver hur hon drivs av ett inre ljus och en kärlek till människors förmåga att växa 

och att bidra med det i världen på riktigt. Hon menar att hon vill dela det vidare. När coacherna 

upplever att det händer någonting i mötet, ”att lampan tänds” eller när de verkligen känner av att 

klienten får ett genombrott skulle jag vilja förlika med en hög emotionell energi. Stenberg och 

Isenberg refererar till Collins (2013) som menar att en hög emotionell energi skapar känslor som 

upprymdhet, entusiasm, mental styrka eller liknande. Eftersom coacherna och klienten likt 

interaktionsritualen förmodligen delar sinnesstämning skulle detta kunna förklaras genom att 

både coachen samt klienten känner av energin när klienten får ett genombrott. Det blir en 

förhöjd energi i rummet. Stenberg och Isenberg (2013) hänvisar till Collins som menar att en 

upplevd hög emotionell energi gör att man gärna vill fortsätta att delta i ritualen. Varför 

coacherna drivs av när det händer någonting eller som Pernilla menar att det hon ger får hon 

även tillbaka vilket gör att hon känner sig värdefull skulle därför kunna tolkas som att de drivs av 

den upplevda emotionella energin som blir högre för klienten. Detta skulle kunna medföra att 

coacherna i sig också känner mental styrka, självförtroende eller liknande som lyckats skapa den 

energin och förändringen. 
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5.4 Den subjektstyrda och kreativa människan 

I intervjuerna framkom det att samtliga coacher arbetar mycket med sin egna personliga 

utveckling på olika sätt och att det även kan resultera i att man bidrar mer till andra. Det 

framkom också att det är av stor vikt att vara närvarande i nuet. 

 

Coachernas förhållningssätt till personlig utveckling upplever jag ligger mycket i att de arbetar 

med sig själva för att må bra men också för att utvecklas som människor på olika plan. Mycket av 

det som sagt angående personlig utveckling kan kopplas samman med Engdahls (2009) 

resonemang om den autentiska människan som hon menar är den tredje vågen inom 

moderniteten där människor tenderar vara mer subjektstyrda. Hon menar att vi människor styrs 

av en drivkraft att utforska och uttrycka oss själva som människor. Eva utrycker sig såhär: 

 

”Jag har flera coacher själv och jag vidareutbildar mig hela tiden. Jag är supernyfiken av mig med att snappa upp 

nya grejer som är inom min bransch och jag jobbar med både kropp och själ med mig själv med det som jag hämtar 

energi av.” 

 

Även Fredrik är inne på ett liknande spår: 

 

”Det handlar ju om att bli medveten om, vad är det jag kan göra för att utvecklas, för antingen krymper vi eller 

så växer vi. Det finns liksom inget status quo, vi kommer antingen växa eller krympa, naturen fungerar så”  

 

Då coachernas syn på personlig utveckling varierar kan jag ändå se hur många av dem likt 

Engdahls (2009) beskrivning av den subjektstyrda människan drivs av att utrycka sig själva på 

olika sätt. Engdahl (2009) beskriver att likt konstnärer styrs den subjektstyrda människan av att 

uttrycka något nytt och att vara kreativ. Jag upplever att samtliga coacher har en brinnande glöd 

inom sig som de även får ut genom sitt arbete men också i sitt egna sätt att vara, någonting jag 

anses kunna kopplas samman till deras egen kreativitet att bli dem de vill vara.  

 

5.4.1 När vi mår bra bidrar vi mer till andra 

Flera av coacherna har förklarat  att när vi själva mår bra eller är lyckliga så sprids även det till 

människor omkring oss. Pernilla förklarar detta på följande sätt: 

 

”[...] alltså när vi låter vårt egna ljus skina så ger vi också andra omedvetet möjligheten att göra detsamma” 
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Även Sofia uttrycker något liknande: 

 

”[...] så för mig handlar personlig utveckling väldigt mycket om att slappna av djupare inåt för att bli en 

människa som är mer i kontakt med sig själv och som är mer i ett livsflöde som kan bidra till andra” 

 

Engdahl (2009) förklarar detta genom att vi människor har en tendens att respondera på samma 

sätt som vi blir bemötta och menar att om man ler mot världen så ler världen tillbaka som jag kan 

koppla till samtliga coachers resonemang om att vi bidrar mer till andra när vi är i enighet med 

oss själva. Även Gustavs Le Bons studie (1895) som Engdahl (2009) refererar till som menar att 

vi redan från födseln har inbyggda krafter som resulterar i att vi beter oss som andra människor 

gör, vilket han menar blir ännu större i den stora massan. Fredrik pratar om att hans högre syfte 

är att så många barn som möjligt ska må bra och att alla han kommer i kontakt med i sin tur 

kommer i kontakt med barn. Det anser jag kan kopplas samman till Gustav Le Bobs studie. Detta 

kan även kopplas till Tardes studie (1880) som Engdahl (2009) refererar till där han beskriver 

begreppet kreativ imitation som syftar till människors förmåga att imitera andra människor 

samtidigt som man är gör en förändring.  

 

5.4.2 Att vara närvarande  

Flera av coacherna pratar på olika sätt kring någonting som jag tolkar som ”vikten av att leva i 

nuet”. Några av coacherna arbetar med kroppen som redskap (exempelvis. Yoga) för att komma 

i mer kontakt med sig själv och för att vara mer närvarande. 

 

Hanna beskriver detta på följande sätt: 

”Jag är lycklig när jag ligger hemma och vilar och tittar i taket, det är också lycka. Att vara lugn och trygg. Jag 

tror mer på att hitta den där lyckan i vardagen och att inte springa runt i ett ekorrhjul och sträva mot någonting 

som ligget längre bort. Jag är ju yogafröken också, läst mycket yogafilosofi och det, nej men jag tror mycket på 

mindfulness och att vara närvarande i nuet. Att hitta det bästa utav den stunden som är”. 

 

Även Fredrik uttrycker det såhär: 

”[...] så det är viktigt för mig att må bra. Och det innebär att jag äter bättre mat, rör på mig, också just 

passionen och närvaron. När jag hittar det, var jag nu är, om jag åker till (här nämns en plats), då kan det vara 

jättehärligt så. Mycket är med familjen”.  
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Både Giddens (1999) resonemang om hur den samtida människan står inför enorma 

valmöjligheter samt Johansson (2006) som beskriver tiden vi lever i som en tid där förändringar 

står i centrum och strävan efter att bli sitt bästa jag är samhällsfenomen som kan leda till att 

människor mår dåligt. När flera av coacherna då påpekar vikten av att leva i nuet kan jag 

analysera detta med hjälp av ovanstående resonemang, det kanske helt enkelt finns ett behov av 

att vara mer närvarande. Samtliga coacher anser även att barnen och familjen är det absolut 

viktigaste i deras liv. Engdahl (2009) beskriver att konsten att vara sig själv inte handlar om att 

separera oss från andra utan snarare skapa en identitet som vi kan dela med andra. Detta påvisar 

således att människor mår bra av relationer och inte endast är subjektstyrda utan intresserade av 

samhörighet med andra. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva coachers upplevelser utifrån ett 

samhällsperspektiv, ett yrkesperspektiv samt ett privat perspektiv. Huvudresultaten i denna studie 

av coachernas upplevelse utifrån ett samhällsperspektiv visade att samtliga coacher upplevde att 

det fanns ett stort behov av coaching som beror på faktorer som den ökade sjukskrivningen på 

grund av psykiska orsaker samt att människor inte har tillräckligt med inre kontakt. Kort och 

gott; alltför många människor mår inte så bra som de skulle kunna göra. Trots att behovet 

upplevdes som stort tenderar flera av coacherna uppleva att det finns en tvetydlig inställning till 

coaching som yttrar sig i att människor har en skepticism eller helt enkelt inte vet vad en coach 

kan bidra med. Huvudresultatet av coachernas upplevelser utifrån ett yrkesperspektiv; coachernas 

arbete och målet med att ta sig an en klient samt coachernas drivkrafter uppvisade att samtliga 

coacher arbetar med ett ”härifrån och framåt-tänk” och arbetar på ett målfokuserat sätt med sina 

klienter. De menar dock att det inte är deras mål utan klienternas mål. Det framkom även att 

samtliga coacher drivs av ”när det händer någonting” i mötet med klienten. Utifrån det privata 

perspektivet och coachernas syn på personlig utveckling och vad som är viktigt i livet framkom 

det att samtliga coacher på olika sätt arbetar med sin egen personliga utveckling och menar att när 

vi utvecklar oss själva bidrar vi mer till de som är omkring oss. De uttryckte även vikten av att 

vara närvarande i nuet.   

 

Efter denna undersökning kan vi således få en djupare förståelse för coachers upplevelser utifrån 

de tre perspektiven. Med stöd från litteraturen samt tidigare forskning som tenderar att rikta sig 

mot att vi lever i en värld i förändring, där vi har otaliga valmöjligheter och försöker få ihop 

livspusslet samtidigt som vi vill utveckla oss själva och uppnå ett självförverkligande skulle man 

milt uttalat säga att vi människor behöver hjälp. Hjälp att navigera oss, hitta rätt riktning i livet 

och fokusera på det som är viktigt. Behovet av coaching verkar grunda sig i allt detta, både om 

man tittar på tidigare forskning, litteraturen samt coachernas egna upplevelser.  

 

Eftersom nästan alla klienter som coacherna tar sig an vill ha hjälp med någonting, oavsett vad 

det är, visar det på att det finns saker att förändra. Om allt vore frid och fröjd hade inte coacher 

behövts. Och om de som faktiskt kommer till en coach vill förändra någonting skulle man även 

kunna tolka det som att det finns en enorm mängd människor till som skulle behöva hjälpen, 

men som faktiskt inte går till en coach. Iallafall utifrån coachernas egna upplevelser. Men även 

om man ser utifrån vad Giddens (1999) skriver om moderniteten och dess valmöjligheter som 
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dock inte bidrar till att hjälpa människor att förhålla sig till alla valmöjligheter. Hudson (2008) 

beskriver i sin artikel att människor behöver lära sig att rota sig i vår turbulenta värld. Någonting 

en coach kan hjälpa till med. Så man skulle därför kunna tänka sig att coacher bidrar med hjälp till 

att navigera människor rätt i det hav av valmöjligheter som moderniteten bistår med.  

 

Att det finns flera människor som säkerligen behöver hjälpen men som inte tar hjälp av en coach 

kan kopplas samman med Hintons (2010) teori om stereotyper och hur vi människor tenderar att 

kategorisera varandra med tillhörande attribut för att underlätta för oss själva. Kanske också att 

många människor har ett praktiskt medvetande som Engdahl och Larsson (2006) beskriver som 

att vi agerar på ett omedvetet plan utan att reflektera. Flertalet av de som inte går till en coach 

kanske inte ens anser att de behöver det. De kanske agerar utifrån Webers handlingstyp 

traditionella handlingar (Engdahl och Larsson, 2006) där de agerar som de alltid gjort och inte 

reflekterar över att det finns andra sätt.  

 

Flera av coacherna uttrycker vikten av att leva i nuet och även detta kan tolkas utifrån vårt 

moderna samhälle med valmöjligheter, förändring och en vilja till självförverkligande. Det kanske 

är så att det faktiskt finns ett behov av att dra sig undan och bara fokusera på här och nu? Som 

jag nämnde ovan i inledningen finns en rad olika forum där man kan få hjälp med personlig 

utveckling och coacher som vill hjälpa människor framåt. Detta skulle lätt kunna kännas som en 

press och stress i sig att man ska bli perfekt. Visst drivs coacherna i denna undersökning av att se 

”när det händer någonting” och arbetar med ett ”härifrån och framåt-tänk”, men ”när det händer 

någonting” behöver inte alls betyda att klienten lärt sig att prestera bättre eller blivit bättre som 

människa. Det kan gott och väl vara att klienten fått djupare insikter och en större kontakt med 

sitt inre. Och ett ”härifrån och framåt-tänk” behöver för den delen inte betyda alls att de arbetar 

mot resultat och prestation utan skulle utifrån denna studie snarare vara att de blivit fria från ett 

tankemönster som begränsat dem, eller att de hittat alternativa vägar i livet som inte behöver vara 

enligt normen.  

 

Som helhet ska jag ändå klargöra att det framkom många intressanta tankar och insikter under 

arbetets gång och att coaching är någonting som i denna undersökning kan tolkas som att det 

hjälper människor på ett djupare plan snarare än ett ytligt är nog den viktigaste lärdomen jag 

kommer ta med mig. Det är nog också det viktigaste fyndet utifrån denna undersökning enligt 

min mening. Att coaching hjälper människor på ett djupare plan kan förstås genom den 
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emotionella energi som skapas i interaktionsritualen mellan coach och klient. Denna emotionella 

energi kan ge upphov till flera positiva känslor enligt Collins. (Stenberg och Isenberg, 2013). Man 

skulle även kunna se det som att coacherna hjälper klienterna att gå från ett praktiskt medvetande 

till ett mer diskursivt medvetande som innebär att man reflekterar över sitt handlande enligt 

Engdahl och Larsson (2006). Att vara mer reflekterande över sina handlingar anser jag är ett 

resultat av att som klient bli hjälpt på ett djupare plan. Efter denna undersökning anser jag att alla 

människor skulle må bra av en coach, och de som inte vet vad en coach kan göra eller har en 

tvetydlig inställning till coaching hoppas jag med denna studie kunna knuffa i rätt riktning 

 

Denna studie är min tolkning utifrån fem coachers upplevelser. Resultaten kan således ge upphov 

till intressanta tankar, en förändrad syn eller ett nytt tankesätt, men inte en helhetsbild av en 

coach som sådan. Hade jag gjort en kvantitativ studie hade jag kunnat göra generaliseringar men 

då hade jag inte fått den djupdykningen som jag anser att jag fick med denna kvalitativa metod. 

Mitt mål var aldrig att kunna generalisera utan endast att få en djupare förståelse och väcka 

intressanta tankar, någonting jag anser att jag lyckats med tack vare coachernas medverkan. Jag 

hade säkerligen kunnat få en ännu djupare förståelse om jag valt att nischa mig till ett smalare 

område, men då jag ansåg att alla delar var intressanta valde jag att djupdyka i den mån jag kunde 

inom de delar jag valde. Jag kan inte utifrån denna studie dra några paralleller med andra studier 

då jag inte hittat någon som forskat inom just mitt område. Hade jag gjort om studien eller gjort 

en vidare forskning i området hade jag tittat mer på tidigare forskning innan själva studien för att 

se var det är lämpligt att fortsätta. Jag anser att det inte har varit helt okomplicerat att göra en 

studie där det är brist på tidigare forskning inom området. Jag hade förmodligen även valt att 

smalna av studien något då det hade underlättat analysarbetet och kanske även gett en ännu 

djupare förståelse av en företeelse.  

 

För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka människors inställning till 

coaching, man skulle kunna undersöka om det skiljer sig åt från större städer till mindre städer, 

om det är beroende av könstillhörighet eller liknande. Eftersom samtliga coacher i min 

undersökning upplevde att det fanns en skepticism, men endast spekulerade i vad det berodde på 

skulle det vara intressant att undersöka det ordentligt. Kanske med hjälp av en kvantitativ intervju 

för en större generaliserbarhet. 
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BILAGOR 

Informationsblad vid intervjutillfället 

Detta är en C-uppsats i Sociologi där jag valt att intervjua coacher i en kvalitativ studie. Detta på 

grund av att jag är oerhört nyfiken av att få ta del av deras värld och livsuppfattning. Jag är själv 

intresserad av personlig utveckling, coaching och älskar att låta mig inspireras och förstå andra.  

Mitt syfte med min undersökning är att undersöka och förstå coachers perspektiv av personlig 

utveckling både utifrån dem själva och i arbete med klienter. Detta är en kvalitativ undersökning 

vilket innebär att jag vill förstå världen utifrån mina respondenters perspektiv.  

Jag kommer att spela in hela intervjun för att sedan analysera det inspelade materialet. Allt som 

sägs under intervjun är självklart konfidentiellt och ingenting jag presenterar kommer att kunna 

knytas tillbaka till dig. Allt material kommer endast att användas i denna C-uppsats och inte i 

något annat syfte. Du deltar i undersökningen frivilligt och kan därmed närsomhelst avbryta 

intervjun. Jag är oerhört tacksam för ditt medverkande och uppskattar att du tagit dig dit för att 

hjälpa mig i detta arbete.  

Hjärtligt tack för din insats! 

Med vänlig Hälsning,  

Emmeline Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Intervjuguide Frågor 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge i branschen? 

 

Intervjufrågor 

Hur skulle du titulera dig själv? 

Hur kan du förklara ditt arbete för någon som inte vet vad du gör? 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

 

Drivkrafter 

Varför valde du att utbilda dig till coach? 

Vad hade du för mål med ditt yrkesval? 

Vilka drivskrafter styrs du av i ditt arbete som coach? Yttre faktorer? Inre faktorer? 

Har du några mål nu i ditt arbete?  

 

Personlig utveckling 

Vad innebär personlig utveckling för dig? 

Vad är viktigt för dig i livet? 

Hur arbetar du med din egen personliga utveckling? Lever du som du lär? 

Vad inspireras du av? Har du någon förebild? 

Finns det något slutmål med att utveckla sig själv, vad strävar man mot? 

 

Målet med en klient 

Varför uppsöker personer dig? 

Upplever du att det finns ett behov av coaching? 

När känner du dig nöjd med ditt arbete, vad är målet när du tar dig an en klient? 

Kan alla utveckla sig själva och nå sitt optimala jag?  

Vad anser du kunna bidra med? Varför ska man gå till dig? 

 


