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Varför coachning? 

Enkelt. Det hjälper din personal att växa, gör dina kollegor gladare och har en enormt 
positiv inverkan på din organisations prestation genom bättre produktivitet, bättre 
rekrytering och bibehållande av din personal.  

Coachning hjälper dina kollegor att utvecklas och förändras när organisationen 
utvecklas.

  Den här e-guiden kommer att diskutera huvudområden som:
• Ledarskapsutveckling – för att inspirera, motivera, svetsa samman ditt team och

få alla att sträva åt samma håll.

• Låta dina kollegor hitta sina egna svar – precis som en bra psykolog hjälper sina
patienter att hitta sina egna lösningar, uppstår goda resultat om dina kollegor får
mandat att hitta sina egna lösningar.

• Släpp lös potentialen – uppmuntra kollegor att sätta upp sina egna mål; det
kommer göra att de presterar ännu bättre.

• Var den som möjliggör  – när hinder uppstår, hjälp kollegor att övervinna dem så
att de kan växa och få större självförtroende.

Bli din organisations största tillgång genom att utveckla den viktigaste resursen – 
personalen. Den här guiden kommer att visa hur coachning kan vara ett effektivt 
verktyg i modern HR-utveckling and även ge några av de bästa tipsen för hur du kan 
applicera HR-coachning i hela din organisation.
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COACHNING SOM ETT HR-VERKTYG, DEL 1

Varför coachning inom HR spelar roll på alla 
nivåer i organisationen

På senare tid har anställdas låga engagemang debatterats flitigt. Ur arbetsgivarens 
perspektiv är detta oroväckande och väcker en rad frågor. I vilken utsträckning bör 
vi se till att anställda stannar kvar i organisationen? Är engagemang enbart en 
individuell fråga? Vad behöver vi göra för att vinna över ”Millennials” (generation Y), 
en generation som bryr sig lika mycket om att vara en del av en organisation som 
delar deras värderingar som de bryr sig om lön? Vad händer med generationen som 
kommer efter (generation Z eller generation I), som snart ska ge sig ut i arbetslivet? 
Vad kommer att motivera denna grupp? Och hur ska vi se till att vi motiverar de mest 
erfarna, ofta äldre arbetstagarna?

Arbetslivet är inte skilt från resten av världen. Det finns många faktorer som påverkar 
hur våra kollegor tänker, vad de inspireras av och vad som motiverar dem: ekonomiska, 
politiska och sociala aspekter. Att skapa en arbetsmiljö som lockar människor att vilja 
arbeta i organisationen, där de blir motiverade och som får dem att vilja stanna kvar 
kräver noggrant övervägande. Digitalisering, big data och virtuell verklighet påverkar 
hur människor vill arbeta i framtiden. Listan blir bara längre och längre.
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Alla behöver en coach. Det spelar 
ingen roll om du är basketspelare, 
tennisspelare, gymnast  
eller bridgespelare.” 
–BILL GATES

“



Det finns inget rätt eller fel sätt att ta sig an utmaningen att få ut det bästa av dina 
kollegor. Men en metod som jag påstår har en viktig roll att fylla inom HR är coachning. 
Coachning har traditionellt fokuserat på ledningen och som använts som ett verktyg 
för att engagera ledare och förbättra ledaregenskaper. I en snabbt föränderlig 
arbetsmiljö bör coachning istället ses som ett sätt att styra förändring och för att leda 
en betydligt större grupp kollegor genom den. 

Coachning är ett verktyg för att öka anställdas engagemang och utveckling, vilket 
kommer att ge kollegor både kunskaper och viljan att vara med och arbeta mot 
organisationens mål. 

Vad är agil HR?
Förutom coachning inom HR, kommer du mer och mer att höra talas om agil HR. Agil 
HR är ett väletablerat koncept. Det handlar mycket om att förstå en organisations 
långsiktiga mål. Det handlar även om att ha kunskaperna och förmågan att reagera 
snabbt och flexibelt för att snabbare möta frågor som dyker upp. 

Med den senaste tekniken kan HR-personal bli agila på riktigt, tack vare feedback 
i realtid som gör det möjligt att kunna reagera snabbt och effektivt på plötsliga 
förändringar både i organisationen och i omvärlden. Än viktigare är att tekniken gör 
data lättillgänglig och lättläst. Agil HR drar nytta av all data för att skapa långsiktigt 
strategiska planer och för att sätta upp relaterade mål. Och den använder data för 
att övervaka framsteg på väg mot de långsiktiga målen baserat på kortare mål och 
mätvärden.

Men agilitet i HR-sammanhang betyder också att ha förmågan att leda och utveckla 
kollegor mer effektivt än dina konkurrenter. Och det är där coachning är kritiskt. 

“
Hundar är gränslöst entu-
siastiska men känner ingen 
skam. Jag borde ha en hund 
som livscoach.” 
–MOBY
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Coacha ditt företag till framgång!
Det första kapitlet handlade om betydelsen av att göra coachning till en del av 
vardagen i ditt företag, ta det förbi de snäva gränserna för ledarskapscoachning och 
omskapa din organisations humankapital på alla nivåer. I detta kapitel kommer 
vi att dela med oss av några av de bästa tipsen om coachning inom HR och hur du 
implementerar dessa i din HR-verksamhet.

När vi pratar om coachning och coacher är det första vi tänker på ofta sport. Varför? 
Därför att det inte finns många arenor där det är lika viktigt att varje individ och hela 
teamet presterar efter sin bästa förmåga. I varje framgångsrikt idrottslag gör tränaren 
en enorm skillnad. Och det är faktiskt inte så stor skillnad på HR-management och 
idrott. Du maximerar alla dina medspelares prestation för att försäkra dig om att ni 
uppnår era mål. 

Låt oss titta på vad det betyder i praktiken för ditt företag.

HR-coachning i verkliga livet

1. Ledarskap

Ledarskap svarar på frågor som ”Vart är vi på väg och varför?” och ”Vad får jag ut
av det och hur kan jag uppnå det?”. Ledarskap inspirerar. Den inspirationen skapar
en känsla av tillhörighet. Det motiverar. Ledarskap knyter samman organisationens
framgång och individens framgång.

2. Förbättrar processer och resultat

Vad behöver vi göra mer och vad behöver vi göra mindre? Låt ditt team hitta svaren
själva. Fråga de rätta frågorna som leder dem till dessa svar, lyssna uppriktigt och
intresserat och låt dem lära av dessa erfarenheter.
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3. Var öppen för möjligheter och släpp lös potentialen

Låt kollegorna vara involverade när organisationens mål ska sättas. Undersökningar,
både från den akademiska världen och från arbetslivet, visar att resultatet blir mycket
bättre när anställda får vara med och sätta upp målen. För att leda ditt team behöver
du kunna identifiera dig med dem och deras förhoppningar, drömmar och mål. Du
behöver kunna kombinera dem med din organisations mål. Och du behöver hjälpa ditt
team på vägen för att komma dit. För att bli en bra ledare behöver du först kunna leda
dig själv. Det kanske är en kliché men det är sant.

4. Avlägsna hinder

Undersök vilka hinder som dina kollegor upplever och hjälp dem att ta sig över eller
runt dem. Det handlar om att bygga en organisation som är anpassningsbar och
som kan lära sig nya färdigheter när den behöver det. Uppmuntra rörlighet och
anpassningsbarhet. Var beredd att ompröva din organisationsstruktur. Var beredd
att ifrågasätta om du ens behöver en speciell struktur över huvud taget. Uppmuntra
anställda att ta egna beslut i frågor som berör dem. Stötta dem när det behövs.

Vi tror på människors förmåga att skapa fantastiska organisationer och uppnå stor 
framgång, eftersom vi har sett det så många gånger. Det handlar inte bara om tro, 
utan också om erfarenhet. Om du vill veta mer om hur organisationer som liknar din 
har överkommit utmaningar och skapat framgångssagor, hjälper vi dig gärna. 

Uppmuntra agilitet och flexibilitet. 
Var beredd på att förändra  
din organisationsstruktur.” 

“
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Sammanfattning
I denna miniguide har vi gått igenom hur du kan coacha dina kollegor. Här kommer 
nu en övning för dig: Jag vill att du lägger några minuter på att fundera över 
vilken typ av coachning du skulle vilja ha i din organisation. Tänk inte på det rent 
kompetensmässigt. Många organisationer använder professionell träning som 
hjälper kollegor att få nya kvalifikationer. Coachning kan vara så mycket mer än så.

 Fråga dig själv: 

• Vad tycker du kännetecknar en bra kollega?

• Vilka egenskaper behöver ett bra team ha?
(och tänk nu på teamet som helhet – precis som i idrott tillför olika spelare olika
kunskaper och styrkor till teamet).

• Vilka attribut bidrar till en bra arbetsmiljö och hur kan du stödja dem?

• Vad kan du göra för att hjälpa dina kollegor utveckla motståndskraften och
flexibiliteten för att navigera genom förändringar?

• Hur kan du coacha dina kollegor att arbeta bra i en plattare, mer agil och mer
dynamisk organisation?

Sätt dig också in i dina kollegors situation och svara på:

• Vad skulle göra mig glad?

• Hur skulle jag vilja att mitt företag hjälpte mig att utvecklas?

Och kom ihåg – du kan alltid fråga dina kollegor hur de vill bli coachade. Du kanske 
blir överraskad över vilka olika förslag som kommer fram. 
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