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Sammanfattning  

 
Coachning omsätter miljardbelopp årligen runt om i världen. Idag kan vi finna coacher inom de flesta 

branscher och verksamhetsområden. Trots coachningens popularitet har det forskats lite om vad coachningen 

bidrar med. Tidigare forskning pekar på svårigheter med att mäta effekterna av coachningen eftersom 

hänsyn bör tas till flera faktorer, vilket försvårar generaliserbarheten av resultaten.  

Vårt syfte är att undersöka om och på vilket sätt coachning kan bidra till utveckling för dem som coachas. I 

vår studie har vi genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer där vi valt att intervjua fyra 

affärscoacher vid Uminova Innovation i Umeå samt fem entreprenörer som blivit coachade av dem. Den 

generella uppfattningen om coachning är positiv bland entreprenörerna. Det råder dock en osäkerhet om hur 

mycket coachningen enskilt bidrar till denna upplevelse eftersom även andra faktorer kan påverka. Vårt 

resultat i denna studie visar att affärscoachnineng ger ett stöd, vilket är en viktig del av entreprenörernas 

utveckling som företagare. Detta är något som tidigare forskning inte har nämnt.  
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Inledning  

Ordet coach översatt från engelska betyder galavagn eller turistbuss. Det började användas på 

1500-talet och dess innebörd är “något som fraktade viktiga människor från den plats där de 

var till den plats som de ville komma till” (Gjerde, 2012 s.21). Litteratur inom coachning 

området vänder sig främst till idrottsvärlden eftersom coachning syftar sig till att flytta 

människor dit de vill prestationsmässigt (Berg, 2004). Framgångarna inom idrottsvärlden och 

framförallt hur idrottens coacher stöttar och utvecklar idrottsmän/kvinnor till att lyckas har 

lett till att coachning även införts som begrepp och metod inom företag och arbetsliv. 

Whitmore (2013) menar att företag idag anser att ledarskapsstilen bör ändras från hierarkisk 

styrning till ett mer coachande förhållningssätt för att kunna uppnå prestationsförbättringar.  

 

För att bli en coach krävs ingen specifik utbildning eller legitimation, vem som helst kan 

därmed kalla sig coach och agera professionellt. Coachningen omsätter miljardbelopp årligen 

runt om i hela världen (Fillery-Travis & Lane, 2006). Idag finner vi coacher inom de flesta 

branscher och verksamhetsområden. Trots att coachningen blivit så populär råder det en viss 

osäkerhet kring hur effektiv coachning faktiskt är (De Meuse et al., 2009). Det är enligt 

forskare svårt att avgörs vad coachningen bidrar till och hur dessa effekter skapas eftersom 

hänsyn bör tas till flera olika faktorer. Både coachen, den som coachas och miljön bör 

övervägas för att kunna göra en trovärdig bedömning av coachningens resultat anser De 

Meuse et al. (2009) och MacKie (2007).  

 

Vårt syfte är att undersöka om och på vilket sätt affärscoachning kan bidra till personlig 

utveckling för entreprenörerna vid Uminova Innovation. Det finns ett brett spektrum av olika 

coachningstitlar, för att avgränsa sig i detta har vi valt att undersöka kategorin affärscoacher. 

Vår definition av affärscoachning i denna uppsats är coachning av entreprenörer som startat 

egna företag. Det vi menar med entreprenör i vår studie är nystartade företagare. I en 

underlagsrapport till Globaliseringsrådet skriver Åsa Hansson från Nationalekonomiska 

institutionen Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet om begreppet entreprenör: 

 

Även om det inte finns någon enhetlig definition av vad en 

entreprenör är, är de flesta överens om att det rör sig om 

individer som skapar nya möjligheter, introducerar innovationer 

och idéer på marknaden under osäkerhet och som drivs av en 

vilja att växa eller göra en vinst. Entreprenören behöver inte 

skapa ny kunskap utan kan exploatera redan tillgänglig kunskap 

som ännu inte kommersialiserats (Hansson, 2008, s.10).  
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka om och på vilket sätt affärscoachning kan bidra till utveckling för 

entreprenörerna vid Uminova Innovation.   

 

De frågeställningar vi har utgått ifrån är: 

-Vilken uppfattning har entreprenörerna och affärscoacherna generellt om coachning? 

- Vad anser affärscoacherna att deras coachning har bidragit till för entreprenörerna? 

- Vad anser entreprenörerna att affärscoachningen har bidragit till?  

Avgränsningar 
 

Det finns ett brett spektrum av olika coachningstitlar, för att avgränsa sig i detta har vi valt att 

undersöka kategorin affärscoacher. Anledningen till valet av denna kategori är dels för att vi 

redan har en förförståelse för denna typ av coachning, eftersom vi själva blir coachade av 

affärscoacher vid Uminova Innovation, samt att vi vill undersöka vad affärscoachning bidrar 

till för nystartade entreprenörer. Det är dessutom en outforskad kategori, forskningen inom 

området har i huvudsak varit riktad mot ledarskapscoachning som handlar om att utvecklas 

som ledare, samt jobbcoachning som handlar om att hjälpa och stötta en person i 

arbetssökandet. Affärscoachningens huvudfokus är att utveckla och hjälpa de coachade 

personerna i deras utveckling av affärsidéer.  

 

Bakgrund Uminova Innovation 

Företaget som bedriver affärscoachning är lokaliserat i Umeå och är titulerat Uminova 

Innovation. Deras verksamhetsidé är att medverka till kommersialisering av affärsidéer. De 

erbjuder en strukturerad process samt personlig support via coachning, nätverk och en kreativ 

miljö (inkubatorer). Fokus ligger på affärsidéer från forskare, anställda och studenter vid 

universitetet och sjukhuset i Umeå samt på innovativa idéer från företag i regionen. Ägarna 

till företaget är Umeå universitetet 50 %, SLU 9 %, Umeå Kommun 25 %, Västerbottens läns 

landsting 8 % och Almi Företagspartner Nord 8 %. De satsar på personer och affärsidéer med 

potential. Med potential menas företag och personer som har, drivkraft, nytänkande, 

genomförbarhet och tillväxtpotential. Till de entreprenörer som lever upp till denna potential 

erbjuds affärscoachning, en strukturerad utvecklingsprocess, inkubator, nätverk, utbildningar 

och seminarier.  I inkubatorn kan företagare hyra in sig i kontorslokaler under en begränsad 

tid - normalt ca två år - parallellt som de har en affärcoach knuten till sig.  
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Affärscoachernas roll handlar om att utmana entreprenörer och innovatörer att testa, utveckla 

sig själv och sina affärsidéer. Deras ambition och mål är att dessa affärsidéer ska utvecklas till 

växande och vinstdrivande företag. Affärscoacherna har som avsikt att via affärscoachningen 

inspirera och utmana dessa entreprenörer och innovatörer att överträffa sina mål. Idag har de 

tolv personer som arbetar med detta.   

 

När Uminova startades år 2004 kallades inte dagens affärscoacher för coacher utan 

affärsutvecklare eller rådgivare. År 2007 infördes tituleringen affärscoach men kriterierna för 

att bli affärscoach bestod. För att bli affärscoach vill de att personen har erfarenhet av 

entreprenörskap för att lättare kunna stödja entreprenörernas utveckling. 

 

Alla som har en idé uppmanas kontakta Uminova Innovation. De marknadsför sig aktivt via 

universitetet och sociala medier. När entreprenörerna vänder sig till Uminova Innovation blir 

de först tilldelad en coach som utvärderar deras idé. Uminova Innovation marknadsför sig till 

blivande entreprenörer  på sin hemsida med slogan ”Ta nästa steg i ditt företag. Vi hjälper dig 

och ditt företag att utvecklas”.  

 

 

 

 

                         Nya idéer 

 

 

                         Forskare 

                         Studenter 

                         Företag 

Figur 1: Uminova Innovations strukturerade utvecklingsprocess 
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Teori och tidigare forskning 

I följande del redovisas teorier och tidigare forskning inom området coachning. Forskningen 

inom detta område är nytt och därmed begränsat. Vi har delat upp avsnittet utifrån olika 

teman kopplat till vårt syfte för att lättare få en överskådlighet. 

Vad är coachning? 

 

Coachning är en process som skapas i mötet mellan en coach och personen som blir coachad. 

Syftet är att individen ska uppnå beteendeförändringar och framgång genom självinsikt och 

ökad förståelse. Det handlar om att ge den coachade insikter och verktyg för att skapa 

möjlighet till att utvecklas och bli mer effektiv. Detta uppnås genom stöd, uppmuntran och 

frågeteknik. Genom att ställa rätt frågor hjälper coachen den som coachas att finna de rätta 

svaren (Joo, 2005; Baron & Morin, 2010; Whitmore, 2013). Idoff och Fredman (2010) 

beskriver coachning som ett mellanområde eller övergångsobjekt för att den coachade ska nå 

fram till sina mål och bli mer självständig. 

 

ICF (International Coach Federation) definierar coaching som;  

 

att samarbeta med kunder i en tankeväckande och kreativ process 

som inspirerar dem att maximera sin personliga och 

professionella potential (hämtad 130507). 

 

Joo (2005) vill med sin artikel skapa teorier för coachning som en grund för framtida 

forskning. Coachning som metod och fenomen har växt enormt under det senaste decenniet 

och beror på att det idag finns ett ökat behov av ledare som kan kommunicera och utveckla de 

så kallade ”mjuka värdena” inom sina organisationer. Det anses vara viktigt som ledare att 

kunna förstå och respektera olikheter och här kommer coachning in som en relevant metod 

menar Joo. Det handlar också om ett behov av att förbättra prestationerna inom 

organisationer, samt att som ledare förstå vad som händer, varför det händer och vad det är 

som gör organisationen effektiv eller ineffektiv.  Joo menar även att coachning har blivit en 

betydande del av organisationers lärande- och utvecklingsstrategi. Det finns ett behov av ett 

mer individualiserat, engagerat och situationsanpassat lärande där varje individs behov står i 

fokus menar forskaren. Whitmore (2009) refererar till Harvardpedagogen och tennisexperten 

Timothy Gallwey som var en av de första författarna om coachning inom idrottsvärlden. 

Gallwey menade att coachning handlar om att hjälpa människor att maximera deras 

prestationer, inte undervisa och instruera utan hjälpa dem att hitta den egna förmågan till 

utveckling. Whitmore hävdar att detta förhållningssätt inom idrotten växte fram i en tidsanda 
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när vi började förstå att människor inte bara är tomma kärl som ska fyllas, utan att vi även 

behöver uppmuntran och stöttning, att hitta den egna inneboende förmågan och möjligheten 

att utvecklas. Framgångarna med coachning inom idrottsvärlden har bidragit till att metoden 

spridit sig till dagens företag och organisationer som en självklar och avgörande del för 

framgång, i deras dagliga arbete. 

Fördelar med coachning 

 

Schröder och Zimmermann (2007) har i sin studie kommit fram till att coachning är ett bra 

behovsorienterat angreppssätt när det kommer till att utveckla individer självständigt. De 

menar att individer lättare kan nå självkännedom via coachning, som på sikt kan bidra till 

personlig utveckling. Hamlin, Ellinger och Beattie (2006) har gjort en jämförande analys av 

olika coachningsteorier för att söka efter gemensamma likheter och sanningar. Deras 

uppfattning är att coachning bör vara hjärtat i ett framgångsrikt ledarskap. De ser coachning 

som ett effektivt verktyg för att utveckla medarbetarna och samtidigt uppnå 

arbetstillfredsställelse. Det coachande ledarskapet har blivit ett populärt förhållningssätt för 

dagens ledare och är idag en förutsättning för att nå framgång enligt dem.  

Vad coachning kan bidra till  

 

Haan och Nieb (2012) baserar sin forskning på minst femton års olika empiriska studier om 

coachning. Några av dessa studier visar på små effekter av coachning medan andra studier 

visar på större effekter. Det som tydligt framkommer är vikten av en god relation mellan 

coachen och den som coachas för att uppnå goda effekter. Vidare menar de att coachning är 

förmånligt på många sätt eftersom metoden anpassas individuellt och har som syfte att få 

personer att utvecklas genom reflekterande möten. Via coachning kommer personerna själva 

fram till svaret till skillnad från andra metoder såsom rådgivning, instruktioner och 

information. Whitmore (2013) pekar på två nyckelord som är viktiga för att kunna uppnå 

bästa möjliga resultat med coachning, och det är medvetenhet och ansvar för dem som 

coachas. Att tvingas ta reda på, och bli medveten om saker istället för att någon talar om det 

för en, leder till bättre resultat. När vi accepterar och tar ansvar för våra handlingar ökar 

engagemanget och kvaliteten på våra prestationer menar författaren. Han säger även att om 

någon ger ett råd och det blir fel så är det troligt att den som gett rådet får bära skulden och 

ansvaret för felet. 

 

Idoff och Fredman (2010) har gjort en kvalitativ intervjustudie om coachning som fenomen 

där de undersöker och skapar förståelse för hur coachning kan leda till utveckling för 
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individen. Coacherna i deras studie menar att rollen som coach inte handlar om att ge råd utan 

att hjälpa den coachade att själv finna svaret på sina problem. Förtroende, öppenhet och tillit 

är alla viktiga delar för att coachning processen ska leda till förändring och utveckling. Joo 

(2005) pekar på vikten av en god relation mellan coachen och den som coachas, samt 

coachens förmåga att anpassa sig efter den coachades personlighet och behov. Även Boyce, 

Jackson och Neal (2010) menar att relationen och tilliten till coachen, samt coachens 

engagemang är viktiga aspekter för upplevelsen, nöjdheten och resultatet av coachningen. 

Baron och Morin (2010) menar att resultatet av coachningen styrs av vilket förtroende som 

finns mellan coachen och den som coachas. Effekterna av coachning styrs av hur vi ser på den 

som coachas och dess potential. För att få fram det bästa ur människor måste vi också tro på 

deras förmåga menar Whitmore (2013). 

Kritik mot coachning 

 

Det finns en viss kritik inom forskningen kring vilka effekter coachning faktiskt kan ge. Dessa 

effekter är svåra att mäta eftersom det grundas på flera olika faktorer som samspelet mellan 

coachen och den som coachas, samt vilken kontext coachningen sker i (De Meuse et al. 2009; 

Mac Kie, 2007). Ett förhållningssätt som ofta förväxlas med coachning är mentorskap vilket 

innebär att en mer erfaren person hjälper och stöttar en mer oerfaren person i dess utveckling. 

Skillnaden med mentorskap och coachning är att en mentor behöver ha kunskaper inom 

branschen eller området vilket inte en coach behöver (Baron & Morin, 2009). Även Whitmore 

(2009) pekar på skillnaden mellan coachning och mentorskap och anser att coachning inte 

kräver kunskap inom branschen, men däremot kunskap i coachning som metod. Som coach är 

det alltså av yttersta vikt att förstå sin roll och vad coachning innebär. Lenéer-Axelsson och 

Thylefors (2005) skriver om organisationspsykologi och vikten av att alla inom en 

organisation förstår sin roll. Både formella och informella förväntningar som finns i olika 

roller, samt en tydlighet och samsyn i organisationen om hur förhållningssätt och 

arbetsuppgifter inom en viss roll ska utföras.  
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Metod 

I det här avsnittet presenteras vilken metod vi använt för insamling av material, vårt 

vetenskapsteoretiska synsätt, vår förförståelse, reliabilitet, validitet, urval, hur materialet 

bearbetats samt vilka etiska aspekter vi har tagit hänsyn till i vår studie. 

Val av metod 
 

Då vi ämnade utforska och skapa en större förståelse för vad affärcoachningen kan bidra till 

genom respondenternas upplevelser av affärscoachningen har vi genomfört en kvalitativ 

studie där datainsamlingen har skett genom semi-strukturerade intervjuer som syftar till att få 

ta del av respondenternas åsikter och upplevelser. En semistrukturerad intervju handlar om att 

fånga en företeelse mer på djupet än vad exempelvis en enkät kan göra, eftersom 

respondenternas egna ord och berättelser är i fokus. I en enkät är det ofta fasta svarsalternativ, 

vilket innebär en hög grad av struktur och litet utrymme för att uttrycka sig med egna ord som 

respondent. Medan en semistrukturerad intervju ger ett betydligt större svarsutrymme. 

Nackdelen med intervjuer är att det kan ta lång tid att transkribera, sammanställa och 

analysera varje intervju för att sedan kunna jämföra och analysera dem med varandra. Till 

skillnad från exempelvis en enkätundersökning, riktar sig en intervju av detta slag till ett 

mindre urval respondenter och därmed är resultaten också svårare att generalisera. Det ger 

istället en fördjupad bild av en urvalsgrupp och deras uppfattningar, upplevelser och åsikter 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011).  

 

Frågeställningarna har utgått ifrån olika teman som är strukturerade i två intervjuguider 

(Bilaga 1 & 2). Denna intervjuguide har bearbetats utifrån feedback från vår handledare vid 

Universitetet. Vi utförde ingen pilotstudie utan lät den första intervjun fungera som en 

testintervju, där vi uppmärksammade att vissa frågor liknade varandra som vi i efterhand fick 

revidera. Fördelen med en intervjuguide är att intervjuaren inte strikt behöver följa frågorna 

utan kan anpassa ordningsföljden efter respondenternas svar, och att det finns utrymme att 

ställa följdfrågor (Bryman, 2001). Detta skapar ett bättre flyt i intervjusammanhanget vilket 

även ger en känsla av ett mer naturligt samtal. Intervjuerna har skett i respondenternas 

naturliga miljö, deras arbetsplats. Vi inledde varje intervju med att presentera oss och berätta 

om vårt syfte med denna studie ännu en gång. Vi medverkade båda två vid varje 

intervjutillfälle för att i efterhand kunna summera vårt samlade intryck från varje intervju. 

Den som ej var ansvarig för frågeställningarna fick istället anteckna. Beräknad intervjutid var 
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ungefär en timme, några tog dock kortare tid i anspråk. Alla intervjuer spelades in av oss båda 

två för att säkerställa att tekniken inte skulle vara ett hinder vid transkriberingen.   

Vetenskapsteoretiskt synsätt 
 

Vårt intresse ligger inte i att bevisa utan att tolka, förstå och beskriva något. Dessa argument 

är orsaken till varför vi valt att anta en kvalitativ ansats. I kvalitativ forskning spelar 

kontexten en viktig roll i det som undersöks och därför måste hänsyn tas till förståelsen av 

kontexten. Kvalitativa forskare intar en öppen forskningsdesign där fokus ligger i att 

upptäcka, inte att bevisa. Även forskarens värderingar och förförståelse är avgörande för hur 

materialet tolkas och analyseras och det är därmed viktigt att detta tydligt framkommer och 

tas med i beräkningen (Denscombe, 2000). Vår påvekan är vi fullt medvetna om och har 

därmed försökt ta hänsyn till detta genom att inta ett opartiskt förhållningssätt till materialet. 

Vi har tydliggjort vår förförståelse till coachning för oss själva, kritiskt granskat coachning 

begreppet och forskningen runt detta, och försökt lägga våra egna värderingar åt sidan.  

 

Vårt fokus är att få en djupare förståelse för om och på vilket sätt coachningen kan bidra till 

utveckling från två perspektiv- affärscoachernas och de coachade entreprenörernas 

upplevelser. Det vetenskapsteoretiska synsätt vi utgått ifrån är hermeneutiken. Med hjälp av 

ett hermeneutiskt synsätt kan vi öka vår förståelse för fenomenet genom att använda oss av 

flera infallsvinklar där delen jämförs med helheten. Inom Hermeneutiken talas det om den 

hermeneutiska spiralen som handlar om att få en djupare förståelse av det som studeras 

genom att tolka delarna och sedan relatera till helheten. Det handlar alltså om del- och 

helhetsprincipen där delar tolkas för att sedan kunna förstås och tolkas med helheten (Fejes & 

Thornberg, 2009). Det är så vi har tolkat vårt material, varje intervju har tolkats och 

analyserats enskilt för att sedan jämföras och analyseras mot de andra intervjuerna. Detta har 

vi sedan vägt mot frågeställningarna och vår förförståelse för att kunna förstå ämnet på ett 

djupare plan. 

Förförståelse 
 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det viktigt inom Hermeneutiken att redogöra för sin 

förförståelse inom ämnet som studeras. Syftet är att lättare kunna förstå sina analyser och hur 

vår bakgrund påverkat vår tolkning av resultatet. 

 

Vi har båda erfarenhet av coachning eftersom vi tillsammans äger ett företag som bedriver 

bland annat coachning. Vi coachar både arbetssökande och ledare. Vi använder oss av olika 
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modeller och verktyg i vår coachningsmetod för att identifiera vart personen befinner sig just 

nu, vad de vill, vad de har för förutsättningar och hinder för att nå dit de vill. För att få fram 

dessa svar använder vi oss av frågeställningar för att individerna själva ska komma fram till 

svaret. Vi ser oss som ett stöd till dessa personer i sin utveckling. Vi blir själva coachade av 

en affärscoach vid Uminova Innovation och har därför egen erfarenhet av att bli coachade. 

Detta påverkar självklart vår studie eftersom respondenterna vet om vår förförståelse. Vi hade 

även en viss förförståelse om några av respondenterna eftersom vi kände till dem sedan 

tidigare. Även detta påverkar vårt resultat men vi har försökt förhålla oss så neutrala som 

möjligt. 

 

Vi har en positiv syn på coachning generellt och anser att det är en framgångsrik metod för 

utveckling och lärande eftersom individen själv kommer fram till svaren genom att coachen 

ställer frågor och utmanar individens tänkande. Det var också den uppfattningen och 

förförståelsen vi hade om affärscoacherna på Uminova innovation, att de utmanar 

entreprenörerna genom att ställa rätt frågor.  

 

Vi har fått mycket goda resultat samt positiv feedback utifrån våra egna coachningsinsatser 

från de vi har coachat. För att kunna utveckla oss själva inom området uppdaterar och 

kompletterar vi kontinuerligt vår egen kunskap genom aktuell forskning och litteratur inom 

ämnet. Vi har båda sedan tidigare i över 10 års tid coachat barn och ungdomar på olika sätt. 

Båda två har arbetat med frågeställningar som metod för att nå utveckling hos dessa individer. 

Reliabilitet 
 

Begreppen reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativ forskning vilket gör det svårt att applicera 

i kvalitativ forskning. I kvantitativ forskning handlar det om att datan ska kunna upprepas vid 

ett annat tillfälle och avser då oftast siffror och sådant som är mätbart. Reliabilitet innebär att 

resultatet ska bli detsamma om någon annan gör samma studie. Detta blir dock svårt i en 

kvalitativ studie som syftar till att nå en förståelse för människors upplevelser, vilka är unika 

och svåra att generalisera. I en kvalitativ studie handlar det istället om att kunskapen mäts på 

ett pålitligt sätt och att förutsättningarna och resultaten beskrivs tydligt (Bryman, 2001). 

Något vi försökt uppnå genom att tydligt beskriva hur vi gått tillväga och strävat efter att 

återge resultatet från intervjuerna så noggrant och sanningsenligt som möjligt. 
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Validitet 
 

Validitet innebär att vi undersöker det vi avser att undersöka. I en kvalitativ studie handlar det 

om att på ett systematiskt sätt beskriva hur informationen samlats in (Bryman, 2001). Ett sätt 

att säkerställa validiteten på är att vi, som i vårt fall, har två intervjuguider (Bilaga 1 & 2) som 

stöd för att hålla intervjuerna på rätt spår. Dessutom har intervjuerna spelats in och sedan 

transkriberats för att inte missa något väsentligt. Eftersom vi har deltagit båda två i alla 

intervjuer säkerställer vi validiteten genom att vi är två som kan ställa följdfrågor och se till 

att vi håller oss till studiens syfte. Validiteten handlar också om hur vi använder oss av vår 

förförståelse i intervjusituationerna och hur vi tolkar och uppfattar det som respondenterna 

uttrycker i sina svar. Transkriberingen påverkas också av vår tolkning av det som sagts. I text 

uteblir många väsentliga delar såsom gester och minspel som kan ha en påverkan på 

budskapet (Patel & Davidson, 2011). 

Urval 
 

Vi har valt att intervjua fyra affärscoacher samt fem entreprenörer som blivit coachade vid 

Uminova Innovation. De entreprenörer vi har intervjuat har alla blivit coachade av någon av 

affärscoacherna som ingår i intervjustudien. Samtliga har coachats under mer än ett års tid och 

en entreprenör har avslutat sin tid vid Uminova Innovation och är inte längre verksam i eget 

företag. Anledningen till valet av Uminova Innovation och deras affärscoachning beror på att 

vi genom vårt företag fått kontakt med dem via deras affärscoachning. Problemet i detta är att 

vi självklart är färgade av vår egen affärscoachning via Uminova Innovation eftersom även vi 

är entreprenörer där. I och med detta har vi en förförståelse inom området som kan påverka 

resultatet och valet av vilka som väljer att delta i studien. Dock har vårt fokus varit på 

respondenternas upplevelser och uppfattning om begreppet genom att inta ett så öppet 

förhållningssätt som möjligt. Urvalet av respondenter har skett genom ett så kallat 

snöbollsurval (Bryman, 2001) där någon eller några respondenter från början har lett till 

kontakt med ytterligare respondenter. Snöbollsurval handlar om ett icke-slumpmässigt urval 

där en vald person, i vårt fall vår egen affärscoach, lett fram till andra personer som han har 

delgett och som i sin tur rekommenderat ytterligare kontakter. Samtliga respondenter har 

innan intervjun antingen via mail, eller personlig kontakt informerats om studiens syfte. Vi 

har förmedlat att detta handlar om att vi vill undersöka vad affärscoachning kan bidra till för 

entreprenörerna.  
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Bearbetning och analys av data  
 

All inspelad intervjudata har transkriberats successivt efter avslutade intervjuer. 

Respondenterna kodades om i materialet, entreprenörerna till siffror mellan 1 och 5 och 

coacherna till bokstäver mellan A till D för att göra tolkningen så opartisk som möjligt. För 

analys av det bearbetade materialet har vi använt oss av meningskoncentrering för att nå 

essensen i det som uttalas. Meningskoncentrering syftar till att nå kärnan i det som sagts utan 

att ta bort viktig information. Materialet har därefter kodats för att sedan övergå till kategorier 

för att lättare kunna analysera och sammanfatta resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

analysen har vi använt oss av vår hermeneutiska referensram och tolkat och analyserat delarna 

mot helheten för att få en djupare förståelse för vad respondenterna menar med sina 

uttalanden. För att öka förståelsen har vi använt oss av litteratur inom området i syfte av att 

jämföra tolkningen av resultatet mot teori och forskning.  

Etiska aspekter 
 

De etiska aspekterna vi har förhållit oss till utgår från vetensskapsrådets forskningsetiska 

principer som innehåller fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, hämtat 130320). 

 

Informationskravet innebär att alla respondenter har fått information om studiens syfte, 

konfidentialitet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi har vid varje intervju 

tydligt informerat om detta. 

 

Samtyckeskravet handlar om respondenternas samtycke till att delta. Alla deltagare i vår 

undersökning har ställt upp av egen fri vilja. 

 

Konfidentialitetskravet gäller vid etiskt känsliga uppgifter som framkommer i 

undersökningens gång. För att skydda respondenterna har vi avidentifierat dem så att inget 

kan härledas till dem personligen. Allt material har skyddats under studiens gång så att inga 

obehöriga kunnat ta del av det. Efter avslutad transkribering har alla ljudfiler raderats. 

 

Nyttjandekravet. Vi har informerat deltagarna om att uppgifterna enbart ska användas i 

forskningssyfte och kommer därmed inte säljas vidare i kommersiellt syfte. Transkriberingen 

ska även förstöras efter att uppsatsen är färdigställd så att den ej kan användas vid annat 

sammanhang.  
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Resultat  

Nedan presenteras en sammanställning av resultatet utifrån de nio intervjuer vi utfört med 

affärscoacher och entreprenörer. Vi presenterar följande resultat utifrån frågeställningarna i 

vårt syfte. För att förenkla läsarens överskådlighet har vi valt att beteckna affärscoacherna 

med bokstäver och entreprenörerna med siffror. 

 

Entreprenörernas främsta anledning till varför de sökte sig till Uminova Innovation var för att 

få hjälp med sina företagsidéer. De hade hört talas om att de kunde få hjälp med 

företagsstarten av Uminova Innovation, men vad den hjälpen bestod av hade de flesta ingen 

uppfattning om innan de sökte sig dit. De kom dit för att berätta om sin affärsidé och få hjälp 

med hur de skulle gå vidare. De flesta blev tilldelade en coach som hade erfarenhet av deras 

område. 

 

“Egentligen hade jag väl inte hört så mycket vad man 

kunde få hjälp med men jag visste att man kunde få hjälp 

med företagandet. Ja man tänkte väl lite från början att få 

hjälp med att utveckla affärsmodellen, ja det hade man väl 

och kanske lite så där administrativ hjälp och så. Det var 

där tror jag nånstans”. (Entreprenör  

 

“Coachen jag fick har ju samma bakgrund som jag håller 

på med så då tyckte hon att hon var den som var bäst på 

att hjälpa till i det skedet då” (Entreprenör 5) 

 

 

Vilken uppfattning har affärscoacherna om coachning generellt?   
 

Affärscoacherna definierar enhetligt coachning som: ett bollplank, ställa frågor istället för att 

ge svar, hjälp till självhjälp, vägledning, motivera genom frågeteknik och få personer att tänka 

efter själv. Samtliga anser sig inte vara renodlade coacher i sin yrkesroll, utan de växlar 

mellan två olika roller såsom rådgivare och coach. Några ser tydligare var gränsen går mellan 

coachning och rådgivning, medan andra upplever den som flytande. De har ingen tydlig 

rollbeskrivning eller något uttalat förhållningssätt när det kommer till coachningen, endast att 

de ska agera ”coachande” och vad det innebär tolkas lite olika. Affärscoacherna använder sig 

av olika verktyg och modeller när de coachar entreprenörer. De har alla alltså en samstämmig 

syn av vad coachning är generellt, däremot så tolkar och uppfattar de sin egen roll lite olika.  
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Det är en ganska konstnärligt frihet utifrån varje coach då hur 

man ska jobba. Vi har ju en process vi följer, vi vill ju att de ska 

uppfylla vissa steg men det där upplever inte kunden så mycket 

(Coach C). 

 

Vi är inte egentligen utpräglade coacher, vi brukar prata om att 

våran roll skiljer sig från, utifrån situationen men att vi kan vara 

både rådgivare och coach (Coach B). 

 

Coachning handlar om att hjälpa folk att sätta ett mål. Här på 

Uminova är vi inte så coachande som traditionell coaching. Vi är 

mer vägledande och säger vad de ska göra (Coach D). 

 

Affärscoacherna talar om coachning som en process, dock skiljer sig åsikterna åt vad processen 

egentligen står för och vem som ansvarar över den. Alla anser att entreprenörerna bär ett stort 

ansvar eftersom det är de som gör arbetet. Dock råder det tvivel om vem som ansvarar för 

processen. En av coacherna beskriver att det är affärscoacherna som äger processen och att 

entreprenörerna står för innehållet. Samtidigt beskriver andra affärscoacher det motsatta - att 

det är entreprenörerna som äger processen och inte dem.  

 

Det är den som blir coachad som äger processen, som styr alla 

beslut och äger alla frågor medans jag som är coach ska försöka 

hitta vad som är deras problem (Coach C). 

 

Med en coachande funktion så blir det mer att jag ställer 

frågorna och du själv ansvarar för din process och hur du ska ta 

dig dit. Jag kan hjälpa dig med frågorna och hur du ska ta dig dit 

men det är du som styr (Coach D). 

 

Vissa affärscoacher ser deras bakgrund som företagare som ett hinder. Trots att de är medvetna 

om att de inte bär ansvaret för entreprenörernas företag upplever några att det är svårt att låta 

bli att hjälpa entreprenörerna ibland. Här berättar en coach svårigheterna med att sätta 

gränserna för sig själv som coach. Det är lätt att bli en del av företaget själv menar Coach A 

och beskriver det enligt följande citat: 

 

Man har hållt på med företag själv, det är så lätt att man vill 

hoppa in i ett företag att man blir en del av det, att sitta med och 

utveckla (Coach A). 

 

 

Flertalet av affärscoacherna upplever begränsningar med att ha ett coachande förhållningssätt 

fullt ut. De uttrycker att denna begränsning sitter i att entreprenörerna saknar erfarenhet för att 

kunna finna svaret själv på de frågor som de ibland ställer. Flera anser att det är mer 
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tidsbesparande att vara rådgivande än coachande. Coach B menar att coachning kan upplevas 

begränsande utan rådgivning som komplement.  

 

Eftersom vi inte är renodlade coacher, om vi skulle vara det 

skulle jag kanske säga att det som det inte bidrar med är att man 

ibland om man vet någonting så kanske man ska gå in och tala 

om det (Coach B). 

 

I praktiken när man inte har den tid och det tålamod som behövs 

så går man in och ur som rådgivare och som coach (Coach C). 

 

Nackdelen med att vara rådgivande anser Coach C vara att entreprenörerna inte blir 

självständiga. Coach C menar att målsättningen är att skapa självständiga individer och då är 

coachning ett bättre förhållningssätt till skillnad från rådgivning.  

 

Om vi skulle gå in som rådgivare går allting fortare, men då har 

vi en aktiv roll i deras bolag vilket jag inte tycker vi ska ha för då 

blir de beroende av oss (Coach C). 

 

Affärscoacherna som växlar mellan att vara coach och rådgivare upplevde det svårt att 

förtydliga denna skillnad i förhållningssätt till entreprenörerna. De menar att rollväxlingen är 

svår att kommunicera utåt. Däremot beskriver vissa att de främst försöker vara tydlig för sig 

själv när denna roll går över till en annan. 

 

Jag försöker vara tydlig med mig själv, vara observant på det 

här, det är ju inte så asså att man sitter och säger att nu byter jag 

roll hela tiden (Coach A). 

 
 
Vilken uppfattning har entreprenörerna om coachning generellt? 
 

De flesta entreprenörer beskriver coachningen på samma sätt som affärscoacherna, att peppa, 

vägleda och finnas som ett bollplank. Det viktiga för entreprenörerna är att de har någon att 

vända sig till vid funderingar. Coachens egen erfarenhet av entreprenörskap spelar en stor roll 

menar några. 

Alltså coachning för mig det är att jag först och främst har ett 

bollplank och har jag några problem eller funderingar så ringer 

jag (Entreprenör 3). 

 

Så att för mig är väl coachning mer att det syftar till att den ena 

personen ska hjälpa den andra. Nån som liksom peppar en lite 

(Entreprenör 4). 
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Men det som är fördelen med dom är ju att de har så jättemycket 

erfarenhet och kan också komma med de här råden och tipsen 

(Entreprenör 5). 

Några entreprenörer hade inte funderat så mycket över coachningsbegreppet och förväxlade 

coachning med rådgivning. Vissa hade förväntningar om att deras coach skulle vara mer 

rådgivande i sitt förhållningssätt.  

 

Ja det, asså rådgivning borde det ju va… ehhh, nä men att man 

liksom att man att man kan få stöd och råd i delar som man 

liksom känner att – inte gå på minan på nåt sätt, utan att ja men 

det här ska ni tänka på eh, när ni skriver eran budget eller eller 

nå sånt dära, att man har nån att vända sig (Entreprenör 2). 

 

Det är otroligt mycket rådgivning. Sen har han ju grävt fram 

otroligt mycket grejer, sökt bidrag och (Entreprenör 1).  

 

De flesta entreprenörer tycker att de själva bär ett stort ansvar att driva och utveckla företaget 

framåt. Samtidigt som några har uppfattat att vissa som kommer till Uminova Innovation 

förväntar sig att få hjälp med nästan allting runt företaget. Några entreprenörer talar om vikten 

med det egna ansvarstagandet som en självklarhet:  

 

Det känns lite som ett självklart svar att jag har ansvar att driva 

mitt företag?.....alltså coachens roll är ju mer där en rådgivande 

roll så att ansvaret är ju på nåt sätt att driva företaget är ju mitt 

(Entreprenör 4). 

Alltså jag tycker ansvaret var stort och det var ju precis det jag 

gillade att man kan ju aldrig slappna av och tro att coachen ska 

göra allting åt dig eller… oroa sig åt dig eller så utan att det är 

väldigt väldigt självständigt men coachen finns där som en fast 

punkt det finns den. Och skulle det panika så är det ju bara att 

ringa. Men att det är mycket, mycket eget ansvar och jag tror inte 

att det passar alla, det vet jag inte, men jag tror ändå att man 

utvecklas bäst så för du kan ju inte utveckla en idé om du inte är 

beredd att ta eget ansvar (Entreprenör 2). 

 

Vad anser affärscoacherna att deras coachning har bidragit till för 
entreprenörerna? 

 

Affärscoacherna är alla eniga om att coachningen tillför ett värde för entreprenörerna genom 

deras stöd, och frågor som skapar medvetenhet och självständighet. Rådgivning utifrån 

affärscoachernas egna erfarenheter bidrar till entreprenörernas framgång menar vissa, eftersom 

de kan hjälpa entreprenörerna att inte göra samma misstag som de själv gjort. Nedan beskriver 

några coacher hur coachningen gör entreprenörerna mentalt förberedda utifrån de haft ett stöd 
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via dem. Coach A och D anser att det är viktigt att bolla sina tankar med någon för att bli trygg 

med sin idé. Detta gör entreprenörerna mer målorienterade och rustade för att möta motgångar 

på ett bra sätt. Denna aspekt upplever majoriteten av alla coacher som den viktigaste delen i 

coachningen.  

 

Värdet man får är att man får ökad medvetenhet (Coach B). 

 

Just det här att prata om det, dela med sig av sina mål och vad 

man vill till någon annan gör att man blir mentalt mer förberedd 

på att nu ska jag faktiskt göra det. Jag tror det ökar motivationen 

och kännedomen om sina mål (Coach D). 

 

Det är ett otroligt värde att man... att vi kan erfarenhetsmässigt 

dela med oss av det vi kan och vet [..] Ofta är det bara ett stort 

värde att dela idén med nån (Coach A). 

 

Coacherna har ingen tydlig rutin när det kommer till säkerställningen av entreprenörernas 

förväntningar och egna ansvar. Alla uttryckte en komplexitet när det kommer till att leva upp 

till förväntningar, men ansåg samtidigt att detta var något som de borde arbeta med. Några 

ansåg att rådgivarrollen är nödvändig stundtals för att kunna leva upp till de förväntningar som 

ställs eftersom entreprenörerna förväntar sig svar på frågorna de ställer. 

 

Det kan ju vara lite trixigt. Det gäller ju egentligen att man, att 

man någonstans kommer överens. Vi har ju såna där avtal, vi 

slarvar lite med dom där (Coach B). 

 

Vi pratar inte om förväntningar exklusivt sådär... jag gör det i 

alla fall inte.. jag försöker så gott det går, hjälpa till och så, men 

inte förväntningar och så  (Coach A). 

 

De har ju ett antal förväntningar och förväntar sig att jag ska 

komma med svar och där glider jag in och ur rådgivarrollen och 

frågar då kunden vad de tror att det finns för svar. Men har man 

börjat svara på en fråga får man många fler och förväntas då 

vara den som kommer med svaren (Coach C). 

 

Hälften av affärscoacherna anser att det finns felaktiga förväntningar om vilket stöd de kan ge 

entreprenörerna. De upplever att förväntningarna är att de ska göra jobbet åt dem eller att de 

ska komma med råd. Några coacher tar även upp exempel på missvisande förväntningar. 

 

Vissa kommer hit och tror vi är nån finansiär (Coach D). 

 

Vi står för en process och du står för ett innehåll. Kom inte hit 

och tro att vi ska göra jobbet - vi har många sånna. “Hej vad kan 



Sida | 17  
 

ni hjälpa mig med? Kan ni hjälpa mig med...” ja, asså vad vill 

du? [skratt] eller “Asså vad för ni? Hur kan ni hjälpa mig?” Det 

dom egentligen söker är pengar eller nån som går in i projektet 

och tar ansvar och driver projektet vidare.. asså typ “kan ni 

sälja? (Coach A). 

 

Samtliga affärscoacher problematiserar samspelet mellan dem och entreprenörerna utifrån 

vilken benägenhet berörd har att bli coachad. De menar att personkemin och personens 

inställning till att bli coachad har en avgörande roll i sammanhanget. Affärscoacherna talar om 

detta internt som ett begrepp ”coachbarhet”, med begreppet menar de att alla inte går att 

coacha. Några egenskaper som kategoriserar en ”ocoachbar” person enligt dem är en person 

som inte vill ha hjälp, inte vill lyssna, förväntar sig något annat, inte förstår eller vill inte förstå.    

 

Ofta är det ju det att, ofta för coachning ska funka ska ju 

personlighetskemin funka… vi pratar ofta om coachbarhet som 

ett begrepp. Dels kan personen inte coachas, de vill inte lyssna… 

kan själv…. Då behöver du inte min hjälp om du inte förstår vad 

jag menar. Du behöver inte förså allt jag menar men du kan 

lyssna i alla fall och försöka förstå. Sen kan det vara i vissa fall 

att jag inte passar ihop med personen. I helt att, kan du ta råd? 

Så så jobbar vi med det  

(Coach A). 

 

Om jag känner att det här inte kommer att funka och försöker 

coacha fram det genom att fråga; tror du man kan göra det på ett 

annat sätt? Men de är fast vid sin plan, då kommer vi efter ett tag 

att upptäcka att vi kommer ingen vart, det ger ingenting. Dom 

kan vi kalla ocoachbara, internt säger vi det. Det ger ingenting 

(Coach C). 

 

Affärscoacherna anser att entreprenörerna som blivit coachade av dem har varit generellt nöjda 

med deras insats. Detta styrker de utifrån personlig feedback, bemötande och via 

kundundersökningar. Coach C och flera andra coacher berättar hur de fått höra att deras insats 

gjort skillnad för entreprenörerna på många olika sätt. I citatet nedan återkommer även 

uppskattningen av affärscoachernas stöd som exempel.  

 

Vi frågar ju alla i en kundundersökning och då har vi sett att 80-

90% är nöjda. Vårt jobb är ju specifikt inte att göra folk nöjda 

men de ska växa och företagen ska växa. Spontant har man ju fått 

höra; Du är ett bra stöd eller fan vad bra att vi hade den här 

diskussionen, det här tänkte jag inte på. Det är ju små såna 

grejer som kommer upp (Coach C). 
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Samtliga upplever svårigheter med att få en rättvis bedömning av sin insats och vilket resultat 

coachningen gett dem på grund av det coachande förhållningssättet. De menar att många av 

entreprenörerna saknar en förståelse för vad coachning går ut på och därmed inte förstår att det 

var frågorna som gjorde att de själva kom på svaret. Vissa coacher upplever att entreprenörerna 

inte tror att coachningen enskilt gett dem något eftersom de inte gett dem konkreta råd som kan 

härledas till coachningen specifikt. 

 

Vi tänker mer att vi gett dom ett fokus medan de tänker att vi gett 

dom sin första affär – men det är kanske för att vi gett fokus 

(Coach B). 

 

Ett annat sätt att bedöma hur framgångsrik coachningen varit är att se hur en idé blir till ett 

växande och fungerande företag som kan skapa fler arbetstillfällen berättar några av 

affärscoacherna. Ett annat sätt att bedöma coachningens insats enlig flera affärscoacher är att 

entreprenörerna blir mindre beroende av coachningen och därmed mer självständiga.  

 

Att coachningen varit framgångsrik ser jag ju efter ett tag när de vågar 

släppa sargen och klara sig själv och bli mindre och mindre beroende 

av mig och ta egna beslut (Coach C). 

 

Vad anser entreprenörerna att affärscoachningen har bidragit till? 
 

Entreprenörerna var alla eniga om att affärscoachningen tillfört dem mycket positivt. Exempel 

på detta är att den gett dem kunskap, nya infallsvinklar och stöd. Att vistas i den miljö som 

finns i inkubatorn på Uminova Innovation är inspirerande och ger många kontakter och nya 

kundsegment menar dem. Några uttrycker att de troligtvis inte hade lyckats komma så långt 

och så snabbt i sitt företagande om det inte varit för stödet från sin affärscoach. 

 

Jag tror aldrig jag hade dragit det i land annars om det inte hade 

varit för min affärscoach. Han ser ju inga problem utan han 

vrider och vänder på varje sten (Entreprenör 1). 

 

Ja alltså det har ju varit fantastiskt. Man får ju självförtroende. 

Att man känner att man vågar. För jag känner att vad jag än ville 

så hade man den tryggheten att då kollar jag med min coach 

(Entreprenör 3). 

 

Majoriteten av entreprenörerna berättar att de inte hade några specifika förväntningar när de 

vände sig till Uminova Innovation första gången. De förväntningar som fanns var att få hjälp 

med att bygga upp företaget, få kontinuerligt stöd och hjälp med exempelvis marknadsföring. 
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Nä men vå, asså våra förväntningar var väl just att, att få en 

liksom kompetens i att styra oss och liksom kunna bygga 

företagsdelarna på nå sätt, asså själva metodutvecklingen hade vi 

ingen förväntning om, just att få igång oss som företage och lära 

oss dom delarna som marknadsföring å allt sån där å, eeeh, så 

att de var väl de förväntningarna man hade att dem skulle hjälpa 

oss med den delen (Entreprenör 2).  

Flera entreprenörer saknar en tydlig struktur och en tydligare ansvarsuppdelning när det 

kommer till coachningen. En annan upplevelse var att det inte fanns några uttalade 

förväntningar från något håll. En entreprenör berättar om hur det råder tvivel om vad de som 

entreprenörer kan förvänta sig av coachningen:  

Vi pratade inte om förväntningar i början, vi hade inget sånt 

samtal och det hade kunnat vara ganska bra. Och jag tänker för 

Uminova i stort så tror jag att det skulle vara ganska bra. För jag 

vet att alla inte är lika bra på att ta för sig som jag är. Och det 

har jag hört via andra kollegor här i korridoren ”aha! Har du 

fått hjälp med sånt” ja men det är lugnt, det har jag ordnat och 

det är för att jag har sett till att få det och jag vet inte om jag har 

klivit över ramar för att jag är den jag är lyckats få till nåt.. eller 

om andra som är mer försiktiga och behöver mer ledning missar 

nånting.. för att ge lite kritik (Entreprenör 5). 

Vi känner väl ibland att det funkar ju bra för oss men ibland 

kanske de hade varit bättre å få en liten mer struktur på det hela 

[..] kanske lite mer en gemensam målbild lite tydligare jag vet 

inte men då är man där igen vem blir ansvaret då? Blir det 

coachens ansvar eller blir det vårat ansvar och så vidare, det är 

väl det är väl de som jag kan känna ibland att man kanske saknat 

liksom, vart är vi på väg?  Är det någonting vi håller på att 

missar? (Entreprenör 2).  

Flera av entreprenörerna tar upp vikten av en god relation mellan affärscoach och entreprenör. 

De upplever att det är värdefullt att kommunikationen fungerar, att de ” talar samma språk” för 

att det ska kunna ge ett gynnsamt resultat.  

 

Det kan ju hamna väldigt fel om den här coachande personen… 

inte talar riktigt samma språk och man inte riktigt förstår vart 

man vill komma och vad som är syftet med coachningen. Men det 

kan ju egentligen ske i alla samtal och i alla 

undervisningsformer. För vem har inte suttit på en föreläsning 

och funderat vad sjutton pratar dom om egentligen och vad ska 

jag ha för nytta av det här? Så att, det är väl det (Entreprenör 5). 

 

Några entreprenörer såg fördelarna med coachningen även som dess nackdelar. De menar att 

det är en fördel att coachningen tvingar dem att vara självständig och fatta egna beslut 

samtidigt som detta kan vara svårt stundtals:  
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Fördelar är att man får lov att faktiskt tänka efter själv, man kan 

ju egentligen aldrig riktigt skylla på att någon har talat om vad 

man konkret ska göra och samtidigt är ju det nackdelarna också 

[skratt] man måste ju tänka själv mycket mer!  (Entreprenör 5) 

 

Hälften av entreprenörerna anser att det läggs för stor vikt vid företaget och för lite vikt vid 

dem som person. Konsekvensen med det blir att affärscoacherna inte tar hänsyn till deras 

specifika situation och förutsättningar. 

 

Kan väl säga så här att det har varit mycket fokuserat på 

företaget och ganska lite på mig som person tror jag  

(Entreprenör 4). 

 

 

Analys  

I följande avsnitt analyseras vårt resultat kopplat till tidigare forskning inom coachning 

området. Fokus i denna del är på hur resultatet ska förstås mot bakgrund av tidigare forskning.  

Vilken uppfattning har respondenterna om coachning?  
 

Resultatet i vår studie visar hur affärscoacherna förhåller sig till sin roll som coach vilket i 

många fall handlar om att vara en rådgivare. Idoff och Fredman (2010) anser att coachernas roll 

inte handlar om att ge råd utan snarare hjälpa den coachade att själv finna svaren på sina frågor. 

Detta är något som Uminova Innovations affärscoacher inte följer fullt ut eftersom de beskriver 

att de växlar mellan olika roller; coachning och rådgivning. Det saknas forskning i hur dessa 

kombinationer påverkar resultatet. Denna rollförväxling är enligt affärscoacherna något de inte 

förtydligar vid ett coachningssammanhang. Vid rådgivning tillskrivs rådgivaren ett större 

ansvar för resultatet. Detta framhåller även affärscoacherna på Uminova Innovation som en 

viktig aspekt i deras roll som coach. Trots detta har flertalet affärscoacher svårt att låta bli 

rådgivarrollen. Precis som Lenéer-Axelsson och Thylefors (2005) visar så är det avgörande för 

en organisation att alla förstår sin roll och att det finns en tydlighet och samstämmighet i 

förväntningar på olika roller. Otydligheten och avsaknad av riktlinjer eller rollbeskrivningar är 

sannolikt en orsak till att affärscoacherna vid Uminova Innovation inte fullt ut är coachande i 

sitt förhållningssätt. Detta ger därmed utrymme för egna tolkningar. 

 

Samtliga respondenter uttrycker vikten av en god relation för att coachningen ska fungera 

önskvärt. Även forskningen visar på betydelsen av ett gott samarbete mellan coachen och den 

coachade för att kunna ge goda resultat. Förtroende, ärlighet, öppenhet och tillit är alla viktiga 
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delar för att coaching processen ska leda till förändring och utveckling menar flera forskare 

(Idoff & Fredman, 2010; Joo, 2005; Baron & Morin, 2010). Affärscoacherna talar även om att 

det finns personer som inte går att coacha. Enligt forskarnas resonemang kan 

förtroendeaspekten vara en anledning till varför vissa personer inte går att coacha, att det inte 

fanns förtroende och tillit i relationen mellan coachen och den coachade. Boyce, Jackson och 

Neal (2010) menar även att coachens engagemang är en viktig aspekt för upplevelsen, 

nöjdheten och resultatet av coachningen. 

Vad anser respondenterna att coachningen bidrar med? 

 

Samtliga affärscoacher och entreprenörer anser att coachningen bidrar med flera olika saker. 

Exempelvis att bli mer självständig, bidrar till deras förmåga att utveckla sitt företag genom att 

ta del av coachernas egna erfarenheter inom olika områden, någon att bolla tankar och idéer 

med och så vidare. Forskningen visar att coachning ger goda resultat i form av personlig 

utveckling och produktivitet (Hamlin et al. 2006). Detta resultat är något som affärscoacherna 

är eniga om att de bidrar med. Entreprenörerna anser att coachningen skapat förutsättningar att 

nå resultat snabbare. Något som tidigare inte nämnts inom forskningen, avseende detta område, 

är de coachades behov av trygghet och stöd. I resultatet lyfter entreprenörer upp detta som en 

viktig framgångsfaktor i ett coachning sammanhang.  

 

I det stora hela anser både coacher och entreprenörer att coachning bidrar till mer 

självständighet eftersom varje individ som coachas ansvarar för sin egen process, vilket även 

Schröder och Zimmerman (2007) tar upp i sin studie. Eget ansvar är något som även 

Whitmore (2013) pekar på som en viktig framgångsfaktor för att prestera på bästa möjliga sätt 

och en av grundstenarna i coachning.  

 

Affärscoachernas växlande roll komplicerar mätningen av coachningens effekter eftersom 

hänsyn inte kan tas till endast coachningsmetodiken. MacKie (2007) bekräftar även 

svårigheterna med att utföra tillförlitliga mätningar på coachningens effekter när flera faktorer 

kan påverka resultatet som det gör i det här fallet. Det finns luckor i forskningen hur detta 

skulle kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. De Meuse et al. (2009)  menar att resultatet av 

coachningen är svårt att mäta eftersom flera faktorer spelar in såsom kontexten där 

coachningen sker i. Entreprenörerna tar upp vikten av Uminova innovations miljö och 

inkubator som en viktig aspekt i deras utveckling och framgång. De Meuse et al. (2009) 

bekräftar därmed att det inte endast är coachningen i sig som bidrar till en förändring utan att 
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avseende bör tas till flera faktorer som exempelvis vilket kontext de befinner sig i, vilket även 

entreprenörerna bekräftar i detta fall.  

 

Diskussion  

I denna del sammanfattas, diskuteras och problematiseras resultaten och de slutsatser vi kan 

urskilja utifrån studien. Här presenteras även metoddiskussion, framtida forskning och 

slutsatser. 

 

Eftersom coaching är ett relativt nytt fenomen och begrepp inom organisationsutveckling 

finns det inte så mycket forskning kring detta. Den forskning vi har använt oss av i vår studie 

handlar i stort sett om att förklara och beskriva fenomenet coachning och vad det kan bidra 

till. Det finns inte så mycket kritisk forskning som visar på nackdelarna med coachning och 

den mesta litteratur som finns att tillgå är av så kallad populärvetenskaplig art. Detta har 

bidragit till att vi har haft svårt att hitta relevanta teorier och teoretiska förklaringsmodeller 

som grund till denna studie. I huvudsak har vi använt oss av aktuella vetenskapliga artiklar i 

området coachning generellt. 

 

Vårt syfte är att undersöka vad affärscoachning kan bidra med för dem som coachas genom 

att få en förståelse för deras upplevelser. I vår studie har vi kommit fram till att coachningen 

har upplevts positivt och utvecklande för entreprenörerna. Samtliga entreprenörer menar att 

den hjälp och stöd de fått i utvecklandet av deras företag genom att coachen själv bidragit 

med sin erfarenhet är det som varit mest positivt. De anser att en viktig del i deras utveckling 

som entreprenörer är att få dela med sig av sina tankar och sina idéer och kunna bolla dessa 

med någon, i det här fallet affärscoachen. Flertalet av entreprenörerna tror inte att de tagit sig 

så långt som de gjort idag med sitt företag utan den möjligheten. Några respondenter menar 

även att miljön och kontexten har en stor betydelse i detta.  

 

Forskningen säger att hänsyn bör tas till flera faktorer utifrån dess komplexitet, något 

respondenterna även bekräftar i resultatet. Det som försvårade arbetet är att vi initialt trodde 

att coacherna endast hade ett coachande förhållningssätt, vilket komplicerade tolkningen av 

vad coachningen kan bidra till. Det visade sig att dessa coacher även använde sig av 

rådgivning, denna kombination har det tidigare inte forskats om. Därmed var det svårt för oss 

att fastställa om det var coachningen i sig som bidragit till den positiva upplevelsen. Dock går 

det att tolka utifrån entreprenörernas positiva upplevelser, att dessa är grundade i det 
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coachande förhållningssättet, eftersom majoriteten av dem lyfter fram frågeställningar som en 

viktig del av sammanhanget. Frågeställningar är det som utgör coachning, något 

entreprenörerna anser har varit bra, då de själva fått komma fram till svaren. Vi kan därmed 

styrka att coachningen tycks bidra till utveckling hos de entreprenörer som vi har intervjuat. 

En annan sak som bör tas i beaktning är att vissa entreprenörer saknat kännedom om vad 

coachning är för något, vilket även försvårat bedömningen av deras upplevelser. Vi har ändå 

kunnat se att de som inte hade någon kunskap om coachning ändå lyfte upp frågeställningarna 

som det essentiella i coachningen.  

 

År 2007 övergick Uminova Innovations affärsutvecklare till att bli affärscoacher. 

Affärscoacherna fick alla genomgå en utbildning för att kunna titulera sig som coach. Trots 

denna omställning så uteblev en tydlig rollbeskrivning berättar affärscoacherna. De flesta av de 

affärscoacherna vi intervjuat berättar om svårigheterna med att vara renodlade coacher. De har 

en delad roll som både coach och rådgivare. En aspekt som de lyfter upp är att de vill dela med 

sig av sin erfarenhet eftersom alla affärscoacher har en bakgrund som entreprenörer. För att bli 

affärscoach vid Uminova Innovation vill de att affärscoacherna ska ha erfarenhet av 

företagande. Detta önskemål av erfarenhet ligger fortfarande kvar från den tiden de bedrev en 

rådgivande- och affärsutvecklande verksamhet. Några av coacherna anser sig själva ha svårt att 

vara coachande på grund av sin tidigare bakgrund, vilket kan vara en bidragande orsak till deras 

rådgivande förhållningssätt i ett coachning sammanhang. Några berättar hur de får påminna sig 

själv om att inte bli en del av entreprenörernas företag medan vissa framhåller att det 

förekommer. Detta bekräftas även av några entreprenörer som berättar att deras upplevelse är 

att coacherna gått utanför ramarna. Detta har de kommit fram till genom att jämföra deras 

coachningsinsatser med andra entreprenörers berättelser. 

 

Affärscoacherna anser det vara lättare att ge råd än att ställa frågor eftersom det sparar dem tid. 

De menar att det ibland kan upplevas svårt för entreprenörerna att komma fram till svaret själva 

eftersom de inte sitter på den kunskap eller erfarenheten som krävs för att få reda på svaret 

själv. Affärscoacherna vet att de inte ska vara rådgivande eftersom det kan innebära 

konsekvenser för dem. När de ändå väljer att ge råd blir de automatiskt ansvariga för det som 

uttalats. Rådgivning är trots detta, vanligt förekommande bland coacherna. De flesta är eniga 

om vad begreppet coach innebär, dock lägger vissa till rådgivning i sin roll som coach. Denna 

växling mellan rollerna är ingenting affärscoacherna förtydligar för entreprenörerna vilket 

också kan bidra till att deras roll kan uppfattas som otydlig bland entreprenörerna.  
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Eftersom affärscoacherna saknar en tydlig rollbeskrivning försvårar det för dem att agera 

enhetligt som affärscoach. Största missnöjet ligger hos de entreprenörer som förväntar sig att få 

rådgivning och inte har förstått vad coachning innebär. Coacherna bekräftar att de är dåliga på 

att tala om förväntningar och vad deras roll står för, vilket kan bidra till denna missuppfattning. 

Det som entreprenörerna framhåller att de saknar i vissa fall är ett mer strukturerat 

förhållningsätt från affärscoacherna där bland annat förväntningarna tas upp i ett tidigt skede.  

 

Uminova Innovation marknadsför sig utåt med slogan ”ta nästa steg i ditt företag. Vi hjälper 

dig och ditt företag att utvecklas”. Detta kan ge missvisande signaler om vad de erbjuder 

entreprenörerna. Om Uminova Innovation istället varit tydligare med vad de erbjuder tror vi att 

det skulle underlätta arbetet för affärscoacherna i ett tidigare skede. Det här kan även vara 

orsaken till varför affärscoacherna känner att de inte kan vara coachande fullt ut. 

Förväntningarna om att få hjälp tror vi lätt kan härledas till rådgivning.  

 

Entreprenörerna är till största del nöjda med coachningen och tycker att den har bidragit till att 

de har utvecklats som entreprenörer. Vi tolkar dock att det inte enbart beror på själva 

coachningen i sig utan att det också beror på det koncept Uminova Innovation erbjuder. De har 

flera nystartade företag som får husera tillsammans i deras lokaler. Några entreprenörer 

framhäver att det var just den möjligheten att dagligen möta andra nystartade företag, utbildas 

tillsammans med dem och utbyta erfarenheter med varandra som har varit givande och 

utvecklande. Samtidigt som alla har en affärscoach knuten till sig som är med i hela processen.  

 

Affärscoacherna anser att de ger entreprenörerna fokus, att de hjälper entreprenörerna att 

prioritera. Några entreprenörer anser att det läggs för stor vikt vid företaget och för lite vikt vid 

dem som person samt att det saknas en tydlig struktur. Konsekvensen av det blir att 

affärscoacherna inte tar hänsyn till deras specifika situation och förutsättningar. Detta tyder på 

att det råder delade meningar om vad affärscoachningen ger.  

 

Samtliga affärscoacher vet vad coachning innebär generellt. Dock framkommer det att 

coachningen som entreprenörerna får, inte alla gånger väger upp till detta förhållningssätt som 

de hänvisar till. Detta gör det problematiskt för oss att tolka vad coachningen bidrar till, 

speciellt när hänsyn bör tas till flera faktorer och indikatorer.  

 

Samtliga respondenter anser att relationen mellan coach och entreprenör är avgörande för att 

kunna nå ett gott resultat. Affärscoacherna anser dock att det finns personer som inte går att 
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coacha. De menar att det krävs ett engagemang och en mottaglighet av den som coachas för att 

det ska ge resultat. Flera av de vi intervjuat uppger att det pratades för lite om förväntningar 

och förhållningssätt vid de första coachningstillfällena. Detta är sannolikt orsaken till att det 

blir en otydlighet i vilken roll affärscoachen har gentemot entreprenören och vad entreprenören 

kan förvänta sig att få hjälp med. 

 

Flertalet entreprenörer berättar att de blev tilldelad en affärscoach som hade kunskap inom 

deras område. Detta kan vara en bidragande orsak till att majoriteten har en positiv upplevelse 

av coachningen. I det här avseendet kan affärscoachernas entreprenörsbakgrund bidra till ett 

gynnsamt samarbete. Dock skulle denna erfarenhet inte ha någon betydelse anser forskningen 

om de haft ett strikt coachande förhållningssätt eftersom avsikten då inte hade varit att ge råd 

utan snarare ställa frågor. Denna bakgrund som entreprenör bekräftar även några 

affärscoacherna som en nackdel eftersom det är lätt att gå in och göra arbetet åt dem. Effekten 

av att vara rådgivande gör entreprenörerna mer beroende av dem menar några affärscoacher. Så 

frågan är vad som egentligen är det bästa? Vad är syftet med affärscoachningen? Om vi jämför 

med Whitmores (2009) uppfattning att coachen inte behöver ha kunskap inom området utan 

istället mer kunskap om just coachning så motsäger det den inställning Uminova Innovation har 

till affärscoachning. Deras strategier visar istället på att coachen ska ha kunskap inom 

entreprenörens område. Deras syfte med affärscoachning är enligt vår uppfattning istället att ge 

råd och fungera som en mentor men med ett visst coachande förhållningssätt.  

 

Affärscoacherna menar att det krävs en viss kompetens inom affärsområdet för att kunna ta sig 

framåt i coachning processen. Detta för att skapa förutsättningar för den coachade att själv 

finna de nödvändiga svaren. Det optimala förhållningssättet enligt affärscoacherna är att 

alternera mellan en rådgivande och coachande roll för att nå bästa resultat. Vi anser att det kan 

vara svårt att ha ett strikt coachande förhållningssätt när entreprenörerna själva saknar 

erfarenhet och kompetens inom området eftersom det i början krävs kunskap för att gå vidare i 

processen. Däremot antar vi att det är lättare att ha ett coachande förhållningssätt när de fått en 

viss erfarenhet i området. Inom exempelvis elitidrotten anser vi att ett renodlat coachande 

förhållningssätt är mer effektivt med anledning till att förutsättningarna kompetensmässigt då 

redan finns hos individen som blir coachad. Det är i dessa situationer som coachningen visar 

sin fullaste potential eftersom individen inte behöver mer kunskap i området utan snarare hjälp 

med att hitta svaren själv till sin egen utveckling anser vi.  
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Metoddiskussion 
 

Generaliserbarhet 

 

Denna kvalitativa intervjustudie handlar om att vi vill tolka och förstå respondenternas 

upplevelse och åsikter om coachning. Vi använder ett hermeneutiskt synsätt där vi utgår från att 

analysera delarna för att sedan åskådliggöra helheten och ytterligare gräva oss djupare ner i 

varje del. Det resultat vi har fått fram har vi tematiserat för att lättare kunna få en överblick. 

Svårigheten med hermeneutiskt synsätt och kvalitativa studier är att det handlar om de utvalda 

respondenternas upplevelser och går därför inte att generaliseras som en allmängiltig sanning 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vårt syfte med denna studie är att få ta del av och försöka förstå 

respondenternas egen sanning och upplevelse. 

Validitet och reliabilitet 

 

Resultatet från respondenterna har framkommit i ett samspel mellan oss som intervjuat och 

respondenterna. Självklart påverkas intervjun av respondenternas uppfattning om vår 

förförståelse till coachning. Vi har hela tiden varit medveten om detta och försökt hålla en 

opartisk roll under själva intervjun. Det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut om vi 

intervjuat personer som inte alls kände till oss och vår förförståelse till coachning. I det här 

fallet var det två entreprenörer som inte kände till oss alls och tre som visste att vi arbetar med 

coachning. Av coacherna visste alla om att vi arbetar med coachning. Det snöbollsurval som 

skedde vid urvalet av två entreprenörer kan vara en nackdel eftersom vi blev rekommenderade 

personer som coacherna vet ger fördelaktiga svar och som i stort sett varit nöjd med sin coach. 

Resultatet hade sannolikt också varit annorlunda om vi exempelvis genomfört en 

observationsstudie där vi kunnat vara delaktig vid några coachningstillfällen. Men detta kräver 

längre tid att genomföra än vad som var tillgängligt för vår del.  

 

Framtida forskning 
 

För att kunna mäta coachningens effekter på ett meningsfullt sätt som även MacKies (2007) 

anser bör hänsyn tas till flera dimensioner. Det skulle därför vara intressant att ta reda på hur 

detta skulle kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Ett sätt skulle kunna vara genom 

observationsstudier, där hänsyn tas till alla faktorer som kan påverka resultatet av effekten. 

Eftersom det finns väldigt lite kritisk forskning kring coachningens effekter skulle det vara 

intressant om det undersöks mer huruvida coachning fungerar som metod i alla 

utvecklingssammanhang, eller om det finns områden där det kan vara mindre lämpat. 
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Vår studie visar på att teorin om coachning inte förhåller sig likvärdigt i praktiken. Här går det 

att studera i vilken omfattning rådgivning förekommer i ett coachning sammanhang och 

anledningen till varför den förekommer?  

Slutsatser 
 

Vårt resultat stämmer överens med MacKies (2007) tankar om att hänsyn bör tas till flera 

aspekter för att kunna göra en trovärdig bedömning eller identifiering av coachningen bidrar 

till. Gränserna mellan coachning och rådgivning är otydlig i praktiken trots att det i teorin 

förespråkas att de coachade själv ska komma fram till svaren på sina problem. Denna 

problematik har inte uppmärksammats i tidigare forskning och gör det därmed oklart hur detta 

kan påverka coachningens resultat. Tidigare forskning har till mestadels grundat sig i 

coachningens effektivitet som mätts på olika sätt. Detta kan dock bli missvisande anser vi då 

variationen i praktiken skiljer sig åt avsevärt till skillnad från teorin. Flertalet entreprenörer tror 

att coachningen skapat förutsättningar att nå snabbare resultat. Detta är dock endast grundat på 

ett antagande de personligen gör som därmed inte går att bevisa. I resultatet belystes hur 

relationen mellan coach och entreprenör spelade en betydande roll, vilket även bekräftas i 

tidigare forskning. Det är svårt att avgöra om det är relationen i sig eller coachningsmetodiken 

som leder till resultat för entreprenörerna i vår studie, eller om det är kombinationen med 

miljön och människorna i företagsinkubatorn. Något som inte nämnts i tidigare forskning, som 

vi lyckats åstadkomma med vår studie, är att entreprenörernas upplevelser av trygghet och stöd 

i ett coachning sammanhang har haft en betydande del i deras utveckling. Samtliga 

respondenter exemplifierade vikten av att dela med sig av sina tankar i ett coachning 

sammanhang som en viktig del för att kunna nå framgång. Något som även affärscoacherna 

bekräftar. Så vi vill med detta hävda att vi kommit fram till resultat i vår studie.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide Entreprenörer 

 
Personligt 

Berätta om dig själv, utbildning och ditt företag 

Hur länge har du gått hos en affärscoach? 

Har du annan erfarenhet av coachning? 

 

Vad är coachning 

Hur definierar du begreppet coachning?   

Vad tycker du gör coachning unikt jämfört med andra metoder? 

 

Upplevelse av coachning 

Kan du beskriva din upplevelse av att bli coachad? 

Vad har coachningen bidragit med för dig? 

Hur blev du tilldelad en affärscoach? 

Hur ser du på ditt eget ansvar och roll?  i ett coachning sammanhang? 

 

Coachningens effekter 

Vilka effekter/resultat har coachningen fått för dig? 

Vilken betydelse har coachning haft för dig i entreprenörskap?  

 

Utvärdering 

Vilka förväntningar hade du på din affärscoach? Har förväntningarna blivit uppfyllda?  

Har du gett feedback till din affärscoach, och isf vad för feedback (och varför)? 

Kan du se några nackdelar med coachning? 

Var det något du saknade i coachningsamanhanget?  

Hur tror du det hade gått att starta företag utan hjälp av en coach? 

Kan du tänka dig att anlita en coach igen, och varför? 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Affärscoacherna 

 

Personligt 

Tidigare utbildning och erfarenhet 

Har du gått någon coachutbildning? Isf när och hur omfattande var utbildningen? 

Så du har mycket med dig från den utbildningen? 

Har du gått nån utbildning sen du började här? 

Hur länge har du jobbat som affärscoach?  

Har du annan erfarenhet av coachning? 

 

Vad är coachning 

Hur definierar du begreppet coachning?  

Vad tycker du gör coachning unikt jämfört med andra metoder? 

 

Hur affärscoacherna arbetar 

Beskriv din arbetssituation som affärscoach i stort? 

Kan du beskriva hur du arbetar med coachning?  

Har Uminova någon uttalad metod hur ni arbetar som affärscoacher?  

Om inte- Vilka metoder använder du som affärscoach? 

Hur fattas beslut om vem som ska erbjudas coachning – kännetecken, gemensamma drag. 

Hur säkerställer du att entreprenörerna förstår deras roll och ansvar i utvecklingen? 

 

Coachningens effekter 

Vilka effekter får coachningen för entreprenörerna – vanligaste  

Vilka förväntningar upplever du att entreprenörerna har på dig? 

Har det hänt att det inte har fungerat så bra som du hade velat? 

 

Utvärdering  

Hur bedömer du om coachningen har varit framgångsrik?  

Vilken feedback har du fått av dem som har coachats? 

Hur följer Uminova upp coachning som insats och dess effekter? 

Är det några förutsättningar som saknas för att uppnå bästa möjliga resultat? 

Är det något du vill tillägga. 


