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”DET ÄR I ALLA FALL INGEN SOM ÅNGRAR SIG” 
– FÖRETAGENS ERFARENHET AV KARRIÄRCOACHNING 

 
Camilla Ferm 

 
. 
Karriärcoachning är ett begrepp som blivit allt vanligare de 
senaste 20 åren. Det finns oändliga valmöjligheter, och där 
kan karriärcoachning vara ett stöd. Karriärcoachning 
bygger vanligtvis på individuella program med 
strukturerade samtal, arbetsuppgifter samt psykologiska 
test. Syftet har varit att undersöka hur litteraturen benämner 
karriärcoachningen som begrepp, och sen sätta det i 
förhållande till vad personalchefer har för erfarenheter av 
karriärcoachning. Data samlades in genom intervjuer med 
olika personalchefer. Resultatet pekade på att 
karriärcoachning fortfarande är ett relativt okänt fenomen, 
begreppet är inte alltid definierat eller har samma innebörd 
för alla. Det framgår också att företagen kan bli bättre och 
utveckla användandet av karriärcoachning mer än de gör i 
nuläget. Karriärcoachning kan vara en hjälp vid exempelvis 
uppsägning, omorganisering, ledarutveckling. Det finns 
inte speciellt mycket forskning på området men med tanke 
på de positiva resultat som ändå kan uppvisas med 
karriärcoachning så är det av stor vikt att forskningen 
fortlider. 
 

 
Ordet coach kommer ursprungligen från det ungerska order kocsi, som betyder vagn 
från Kocs (Berg, 1994). Detta var en by i Ungern som var känd för att tillverka 
hållbara och bra vagnar. Senare har begreppet coach kommit att betyda en vagn eller 
kusk som helt enkelt fraktar människor från en plats till en annan. Under 1800-talet 
användes ordet coach som en benämning för bra lärare. Studenterna kände helt enkelt 
att de blev fraktade i lärarens vagn genom sin akademiska utbildning. Numera pratar 
folk även om coachning i ytterligare metaforiska betydelser; att bära fram människor 
från sin nuvarande situation till en önskad situation (Berg, 1994; Evered & Selman, 
1989). 
 
Ordet karriär kommer ursprungligen från latinets carrus som betyder ”vagn” och är 
synonymt med termen levnadsbana (Granberg, 2003). Karriär betyder enligt Svenska 
Akademiens Ordlista (2008): Person som är en streber som snabbt vill klättra i 
graderna och komma upp sig. Andra definitioner: få en lysande framtid, få en god 
position, få en bättre ställning. Det engelska ordets motsvarighet career betyder i sin 
tur levnadslopp, bana, och ett yrke som du förväntas ha genom livet och utvecklas 
inom (Mangell, 1995). ”Begreppet karriär har i Sverige en negativ laddning. Det 
uppfattas gärna som ’att gå över lik’, använda armbågarna och vara en streber. Men 
karriär betyder inget annat än att komma vidare.” (de Klerk, 1990, s 48, refererat i 
Granberg, 2003) 
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Karriärcoachning har varit ett begrepp i Sverige i cirka 20 år (Bergsten & Grahn, 
2006). Tidigare pratades det om ersättarplanering (Granberg, 2003). Under mitten av 
1960-talet när personaladministrationen i företag började få större utrymme, så 
började företagen med systematisk karriärplanering. På den tiden kallades det som 
sagt ersättarplanering och det gick ut på att företagen skulle ha en god beredskap för 
att kunna ersätta nyckelpersoner om de lämnade företagen. Detta gällde främst chefer 
och en del kvalificerade specialister, och det gjorde att systemet ibland kallades för 
befordringsplanering. Ofta byggde systemet på ersättarlistor, som i sin tur utgick 
ifrån blanketter. Efter att ett planeringssamtal genomförts fyllde enhetschefen i 
ersättarlistorna.  På dessa angavs vilken eller vilka personer som skulle kunna ersätta 
enhetens eller andra enheters nyckelpersoner, antingen omedelbart eller efter en tids 
utveckling. De ifyllda listorna skickades sen till personalavdelningen som gjorde en 
sammanställning för hela företaget. I teorin fick företagen då ett mycket bra underlag 
för bemanningsplaneringen. Ofta innefattade informationen om de anställda även 
utbildning och tidigare erfarenhet. Allt kodades sedan och grundidén var att 
företagen skulle ha två stycken databaser. I den ena skulle de ha nyckelbefattningar 
och dess krav, och den andra skulle bestå av alla anställda och deras respektive 
utbildning och erfarenhet. När en nyckelbefattning blev eller var på gång att bli 
vakant så matchades kraven i befattningen mot den anställda personalen och på så 
sätt hoppades de hitta ett antal lämpliga personer. I och med tillkomsten av MBL 
försvann ersättarplaneringen. Granberg minns att fackliga företrädare vid varje 
MBL-förhandling vid tillsättning av arbetsledande befattningar krävde skriftlig 
bekräftelse från arbetsgivarna att ersättarplanering inte förekom, samt att de för 
säkerhetsskull med stöd av editionsplikten i MBL krävde att all information skulle 
föreläggas arbetstagarnas fackliga förtroendemän. Vid 1990-talets slut utvecklande 
och använde en del IT-företag rejäla koncept som i stort sätt handlade om 
ersättarplanering, men de kallade det ofta kompetensförsörjning eller competence 
management. Detta försvann dock till stor del när IT-bubblan sprack. 
 
Numera pratar vi om yrkeslivs- och karriärplanering (Granberg, 2003). Tidigare när 
det hette ersättarplanering utgicks det ifrån företagets behov att ha bra arbetskraft. På 
den tiden var arbetsmarknaden överhettad och det var brist på kvalificerad personal. 
Idag ser det annorlunda ut. Vi har en högre arbetslöshet, ganska gott om folk, allt fler 
blir utbrända, det finns många äldre som inte ser några befordringsmöjligheter och 
inte sällan en övertalighet som bearbetas på andra sätt än genom uppsägning. Idag är 
även arbetslivet mer individualistiskt, idag frågar sig folk, speciellt yngre och 
välutbildade, vad kan företaget göra för mig? 
 
Sen 1990-talets början har karriärplanering blivit allt vanligare (Granberg, 2003). 
Namnet är en mer eller mindre lyckad översättning av engelskans career planning, 
vilket är ett vidare begrepp än svenskans betydelse av ordet karriär. En översättning 
som skulle kunna anses vara mer täckande och förklarande skulle kunna vara 
yrkesliv- och karriärplanering. Då understryks det att det innefattar mer än bara 
karriär i form av befordran. Vi talar även om livs- och karriärplanering i vissa fall. 
 

”Yrkes- och karriärplanering (career planning) stakar ut den gradvisa 
utvecklingen för individer i en organisation i överensstämmelse med 
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dels bedömning av organisationens behov, dels prestation, möjligheter 
och preferenser hos individer i företaget.” (Armtrong, 1996, s 571. 
Refererat i Granberg, 2003) 

 
Vi människor har aldrig haft så många valmöjligheter när det gäller livsstil och 
livsval som idag (Gardell, 2003). Men med valen ökar också beslutsångesten. 
Dagens moderna arbetsliv innefattar anställningsformer som projektanställning och 
andra typer av kortare och tillfälliga anställningar (Boberg & Vinberg, 1998). 
Rekryteringsföretagen ökar stadigt, bland annat genom att företag väljer att hyra in 
personal istället för att anställa fast personal. Detta resulterar i en osäkrare 
arbetsmarknad för individen, och gör att denne själv måste ta ett allt större ansvar för 
sin egen utveckling. 
 
Karriärcoachning är en metod eller en process där personer kan bli mer medvetna om 
sig själva, sin omgivning samt vilka möjligheter och begränsningar denne har 
(Desimone, Werner & Harris, 2002). Karriärcoachning kan vara en hjälp för 
individen att få kontroll, styra samt påverka riktningen och nya vändningar på dennes 
karriär (Greenhause, Callanan & Godhalk, 2000). 
 
Karriärcoachning kan vara ett stöd och hjälp vid flera olika händelser i livet 
(Mangell, 1995). Exempelvis är det ett extra stort stöd och hjälp vid arbetslöshet, 
uppsägning, övertalighet och andra livskriser som t.ex. rehabilitering och 
pensionering. Greenhause, Callanan & Godshalk (2000) nämner stagnation, 
omorganisationer, övertalighet, internationalisering samt ny teknologi som 
situationer då karriärcoachning kan vara en bra hjälp. Det kan även vara aktuellt när 
en person vill byta riktning i arbetslivet, vill få nytt arbetsinnehåll eller funderar över 
nästa steg i karriären. Det kan även handla om balansen mellan arbete och privatliv, 
innefattande familj, fritid och hälsa (Mangell, 1995). Andra saker som kan inträffa är 
att en person nått en karriärplatå, och helt enkelt inte kommer längre, eller att 
arbetets innehåll har förändrats, men ingen förändring av status, ansvar eller lön har 
skett. Karriärcoachning är även bra inför marknadsföring av oss själva, innan vi 
skriver CV, inför arbetsintervjuer eller situationer i arbetslivet (Mangell, 1995; 
Thuresson, 1996). Enligt Inkson (2004) kan en person utifrån att jobba med sin 
karriär skapa förståelse för det förflutna, fatta beslut i sin nuvarande karriär samt få 
hjälp att planera inför framtiden. Karriärcoachning kan även vara användbart för en 
person som ska tillträda en chefsposition (Desimone, Werner & Harris, 2002). 
 
När en person går till en karriärcoach handlar det ofta om individuella program som 
består av 5-8 samtal som pågår i cirka 1,5 timme under två till tre månader 
(Granberg, 2003). Dels består mötena med coachen av strukturerade samtal, men 
utöver det så används olika verktyg som hjälp, det kan handla om arbetsuppgifter och 
psykologiska test. Exempelvis kan deltagarna mellan träffarna få olika hemuppgifter. 
Ett program innehåller vanligtvis följande steg: 

• Nulägesanalys 
• Livets resa 
• Självanalys 
• Kompetensinventering 
• Min vision 
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• Strategi 
• Handlingsplaner 

 
Resultat som kan uppnås med hjälp av karriärcoachning är att individen presterar 
bättre samt fortsätter att utvecklas i kommande karriärer (Mangell, 1995). Detta 
inkluderar höjt engagemang, stärkt självförtroende samt bättre arbetstillfredsställelse. 
 
Trots att det har etablerats speciella coachningsskolor och att bland andra 
International Coach Federation (ICF) har upprättat en etisk standard inom coachning 
som yrkeskår, så är coach ingen skyddad titel (Gjerde, 2004). 
 
Att hitta utbildningar till karriärcoach är lätt, det är bara att söka på orden 
karriärcoach och utbildning i olika sökverktyg på Internet, så dyker flera alternativ 
till utbildningar upp. Det finns flera privata aktörer på marknaden som erbjuder 
kortare avgiftsbelagda utbildningar. Efter avslutad utbildning blir du i vissa fall 
certifierad alternativt diplomerad karriärcoach. Problemet är att en certifiering eller 
dylikt egentligen inte säger någonting alls om utbildningarna, då titeln karriärcoach 
inte är skyddad och det inte heller finns några som helst krav på vad som ska ingå, 
och inte ingå, i en karriärcoach utbildning (Egodigwe, 2003). Därför är det viktigt att 
kolla upp utbildare innan en utbildning väljs, inte minst kontrollera referenser. Chung 
och Gfroerer (2003) uppmärksammar i en artikel att det numera förekommer att 
coacher erbjuder coachning över Internet och telefon, och att det finns coacher som 
främst har som syfte att tjäna pengar på det. Ett annat problem som författarna 
uppmärksammar är avsaknaden av lagar och föreskrifter för vad som krävs för att få 
bedriva karriärcoachning. Det finns exempelvis inga etiska regler och föreskrifter att 
förhålla sig till. Bristen på utbildningskrav samt etiska regler beskrivs som ett 
internationellt problem då det inte finns internationella utbildningskrav för att få 
kalla sig karriärcoach. 
 
Högskoleutbildningar i coachning finns det inte så mycket av men det har börjat 
komma mer och mer. Högskolan i Skövde erbjuder utbildningar till hälsocoach 120 
högskolepoäng och psykologisk coach 180 högskolepoäng (Högskolan i Skövde, 
2008). 
 
Däremot finns det en del uppdragsutbildningar som företag eller privatpersoner får 
bekosta själva. Gävle Högskola erbjuder en uppdragsutbildning som heter 
förändringsarbete och coaching 7,5 högskolepoäng (Gävle Högskola, 2008). Det 
riktar sig främst till personer som jobbar med människor som i nuläget står utanför 
arbetsmarknaden. Stockholms Universitets dotterbolag Success erbjuder 
kompetensutveckling i form av olika akademiska kurser för företag, och de har en 
öppen kurs i livs- och karriärcoachning på 10 poäng (Success, 2008). 
 
En annan sak som diskuterats är ifall yrkesvägledarnas utbildning samt titel ska byta 
namn till karriärvägledare. En rapport (SOU 2001:45, 2001) visar på likheter mellan 
yrkena när det gäller exempelvis samtalsmetodik, färdigheter och förhållningssätt. 
Den stora skillnaden som noterades är hur samtalsprocessen genomförs samt 
skillnader i maktbalansen mellan klient och vägledare respektive coach. Resultatet 
pekar även på att det finns en möjlig konkurrens mellan de olika yrkesgrupperna, 
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men även möjligheter till samarbete. Chung och Gfroerer (2003) diskuterar främst 
skillnaderna mellan yrkesvägledare (career counselor) och karriärcoacher (career 
coach) utifrån de skillnader som finns i krav på utbildning och etiska regler, samt 
mer en betoning på önskan att även karriärcoachernas utbildning borde vara lika 
reglerad som yrkesvägledarna, men de har inget förslag på att yrkesvägledare ska 
byta namn till karriärcoach, då de menar att det är två skilda yrken. Däremot 
beskriver de att många yrkesvägledare inte anser att karriärcoach är ett riktigt yrke. 
 
Teorierna kring karriärutveckling är ett rätt nytt forskningsområde (Mangell, 1995). 
Det bygger inte heller på en enda enhetlig modell eller teori, utan består av en 
blandning av egenskapsteori, psykodynamisk teori, sociologisk och ekonomisk teori, 
arbetspsykologi, personlig utvecklingsteori och beslutsteori. Forskningen kring 
coachning brukar idag även beskrivas vara en blandning av idrottspsykologi, 
organisationspsykologi samt egen utveckling (Gjerde, 2004). Det finns dock två 
olika synsätt inom området som kan urskiljas: Matchningsteorin och 
karriärvägledning (Mangell, 1995). Matchningsteorin utgår från att en persons 
förmåga och personlighet matchas mot olika typen av arbeten. Som verktyg används 
psykometriska test och personlighets test. Ett antagande bakom teorin är att en 
persons intressen och förmåga inte förändras över tid, utan med hjälp av olika 
verktyg fås det fram en profil som sen kan matchas med olika kravspecifikationer för 
olika tjänster. Karriärvägledningsteorin lägger i sin tur större vikt vid att personen 
själv har lösningen för vad denne vill och ska arbeta med. Den här teorin bygger på 
verktyg som självanalys och konsultation. Det finns heller inte färdiga svar eller råd, 
utan här är det upp till individen att själv hitta svaren inom sig själv. 
 
Granberg (2003) beskriver i sin tur en redovisning av hur teoriutvecklingen har 
utvecklats åt två olika håll, ett inifrån perspektiv och ett utifrån perspektiv. Utifrån 
synsättet utgår från att faktorer utifrån påverkar en persons karriär, det andra utgår 
från att människor inifrån sig själva påverkar och styr karriären. Inifrån perspektivet 
har som utgångspunkt att karriärer är sociala konstruktioner. För att förklara 
exempelvis hur chefer gör karriär används kognitiva konstruktioner och 
fenomenologiska uppfattningar. Utifrån perspektivet utgår istället från antagandet att 
karriärer mellanleder individen till den sociala strukturen. Som forskningsdata 
används observerbar, strukturell och mätbar fakta för att kunna visa hur t.ex. chefer 
tolkar sina erfarenheter av karriär. 
 
I Sverige är fenomenet coachning inte lika utbrett som i exempelvis USA, England 
och Australien (Mangell, 1995). I dessa länder finns det mycket litteratur och utbudet 
är stort för den som vill ha hjälp med sin karriär. Den mesta av forskningen kommer 
därför från just USA och Australien. Nordisk vägledning skiljer sig även mot andra 
länders vägledning, då det här i norden mer handlar om upplysning än om 
information (Gardell, 2003). 
 
Berman och Bradt (2006) beskriver en teori om varför det finns så lite forskning; 
Eftersom coachning är ett rätt nytt forskningsområde, så vill de som blir coachade 
förbli anonyma och dessa ställer därmed gärna inte upp i vetenskapliga 
undersökningar. De påpekar även att det är ett problem att det saknas en bred 
förankrad teori kring coachning. Problemet blir som en ond cirkel. Eftersom det 
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saknas forskning på området coachning, så är den vetenskapliga grunden för 
coachning något begränsad (Kilburg, 1996; Ellinger, Ellinger & Keller, 2003). 
 
Jarvis (2004) genomförde en surveyundersökning där det visade sig att 96 % av 
respondenterna tyckte att coachning är ett effektivt verktyg för att befrämja lärandet i 
organisationen. Detta gällde då främst förbättrande av den individuella prestationen. 
Coachning erbjöds främst ledare och mellanchefer. Undersökningen visade även att 
två tredjedelar av deltagarna upplevde att deras aktiviteter hade effektiviserats av 
coachningen. 
 
I en rapport i Learning and Development 2006 visade det sig att två av huvudmålen 
med användandet av coachning var att utveckla den individuella prestationsförmågan 
samt utveckla framtida ledare i organisationen. Av deltagarna i undersökningen 
använde sig ungefär hälften coachning och en tredjedel använde sig av mentorer. Av 
dem som använde sig av coachning tyckte 87 % att det var ett effektivt verktyg. I 
hela urvalsgruppen svarade 95 % att de tyckte att deras interna utvecklingsprogram 
var mest effektiva. I ungefär hälften av företagen utbildas cheferna för att arbeta 
coachande i organisationen, medan en femtedel av företagen anlitar interna eller 
externa coacher. Vad som uppges vara ett hinder för coachningskulturen är brist på 
kunskap samt erfarenhet av coachning. 
 
En undersökning visade på att det finns en brist på utvärdering av hur coachning 
fungerar i organisationerna (What is the Return of Investment from Corporate 
Coaching?, 2004). De flesta respondenterna ansåg att det var lättare att se kvalitativa 
resultat. Från företagets sida nämndes bättre ledaregenskaper samt förbättrad 
arbetsmotivation, de coachade nämnde bättre balans mellan arbete och privatliv samt 
bättre arbetsmotivation. Andra viktiga anledningar som nämndes angående varför 
företagen valt att anlita coacher var för att utveckla ledaregenskaper, personliga 
egenskaper eller utveckla en medarbetare för en ny position inom företaget. 
 
Finne och Roman (2006) upptäckte i sin undersökning att undersökningsföretaget 
hade valt att använda coachning för att medarbetarna skulle komma till insikt, när 
företaget ville utveckla en individs ledaregenskaper eller för att hantera 
organisatoriska förändringar. Dock saknade företaget rutiner för att bedöma effekten 
av coachningen, men undersökningen visade att coachningen hade gett resultat både 
inom medarbetarnas arbetsliv samt privatliv. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka karriärcoachningen som begrepp, och 
sen sätta det i förhållande till vad personalchefer har för erfarenheter av 
karriärcoachning. Forskning ur personalchefernas synvinkel är inte speciellt 
välrepresenterad, utan många väljer att antingen se på karriärcoachning utifrån 
coacherna eller deltagarnas synvinkel, alternativt undersöka karriärcoachning som 
begrepp. Därför tyckte jag att den här vinkeln kunde vara intressant att undersöka. 
Inte minst eftersom det ofta är hos personalavdelningen som 
karriärcoachningsprocessen börjar, och det är även personalen där som kan se 
resultatet ur ett bredare och kanske ibland mer objektiv synvinkel, samt se andra 
sidor och effekter än coacherna och medarbetarna. Samtidigt var ett underordnat 
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syfte att se om personalcheferna verkligen är införstådda med var karriärcoachning är 
och vad företagen kan använda det till. 
 

Metod 
 
Deltagare 
Deltagarna i studien valdes ut genom ett tillgänglighetsurval. Genom förfrågningar 
på olika företag som uppgavs använda sig av karriärcoachning hittades sex olika 
deltagare. Jag var inte personligen bekant med någon utav dessa sen tidigare. 
Respondenterna kommer från fyra olika större privata företag med flera hundra 
anställda i Stockholmsområdet; Electrolux, SVT, Ericsson samt CSC AB. Företagen 
är verksamma inom områdena IT, Telecom, vitvaror, produktion samt television. 
Alla är kvinnor i åldrarna 30-50 år. Samtliga jobbade med personalfrågor, antingen 
som personalchef, personalspecialist eller liknande befattning. Av dessa jobbade 
egentligen bara tre stycken rent praktiskt med karriärcoachning i sitt dagliga arbete. 
Två stycken av dessa hade även tidigare jobbat som karriärcoach. Den ena som 
intern coach på sitt företag och blev där internt utbildad. Den andra personen jobbade 
tidigare som coach hos Trygghetsrådet och blev även hon utbildad hos dem. I bådas 
fall så var det för flera år sen då coachutbildningar inte var lika vanligt 
förekommande. 
 
Datainsamling 
Data samlades in genom intervjuer. Dessa utfördes enskilt och spelades då in på 
band. Intervjuerna var halvstrukturerade, till hands som stöd fanns en intervjuguide 
(Bilaga 1) bestående av olika öppna frågor. Alla intervjuerna utfördes på 
respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter. I förväg var 
deltagarna informerade om att intervjuerna skulle spelas in på band. De informerades 
även både innan intervjutillfället samt före det att själva intervjun startade, om att allt 
var frivilligt, och att de kunde avbryta intervjun när som helst och att de inte behövde 
svara på alla frågor. Vidare informerades de om att allt var konfidentiellt, vilket 
innebar att eventuella avdelningar och personnamn skulle avkodas. De fick även 
information om hur de kunde nå mig efter intervjutillfället om några fler frågor 
skulle dyka upp. 
 
Analys 
Texten analyserades utifrån en empiristyrd tematisk analys (Hayes, 2000). De 
transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att en övergripande 
förståelse skulle fås. Därefter markerades nyckelord och teman. Om avsnitt eller ord 
var återkommande eller avhandlade samma sak, kategoriserades de i samma 
generella tema. Citat och nyckelord sorterades även de ihop med preliminära teman. 
Sedan gicks varje enskilt tema igenom ordentligt en gång till utifrån intervjuerna och 
nyckelorden. Intervjuerna gicks alltså slutligen igenom minst lika många gånger som 
det fanns preliminära teman, dock oftast fler gånger än så. Därefter erhöll varje tema 
ett slutgiltigt namn, och det definierades mer exakt vad som ingick i just det temat. 
Varje tema beskrevs sen med egna ord. Några citat valdes sen ut för att lyfta fram de 
teman som framkommit. De teman som identifierades återfinns som huvudrubriker i 
resultatdelen nedan. 
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Resultat 
 
Sammanlagt har sex stycken teman kunnat urskiljas. De teman som noterades är: 
Håller ej egentligen på med karriärcoachning, har ej själva gått i karriärcoachning, 
har gått i karriärcoachning, företagens syfte med karriärcoachning, företagens 
resultat av karriärcoachning samt coacherna. 
 
Håller ej egentligen på med karriärcoachning 
Tre stycken av intervjupersonerna visade sig egentligen inte alls hålla på med vad 
litteraturen benämner som karriärcoachning. Några var själva medvetna om det. 
Flera av respondenterna likställde även innebörden av karriärcoach med mentor. 
 

”Jag skulle säga, vi har inte använt egentligen karriärcoach som, vi har 
inte ringt och nu ska vi ha karriärcoach, utan jag skulle säga att då har 
vi valt mentor, alltså mentorer men vi säger dom är ju en sorts coacher, 
mentor och coachning, det är lite svårt, lite olika men det har lite 
samma, det är nog samma style.” 

 
Några av respondenterna pratade om ledarskapsutveckling när frågor ställdes om 
karriärcoachning. Det var det de jobbade med, och utifrån sina ledarskapsprogram 
besvarades de flesta frågorna under intervjun. Även kompetensutveckling i form av 
olika vidareutbildningar nämndes som något företagen jobbade mycket med. 
 

”Jag, vet inte om vi egentligen använder ordet karriärcoachning här, det 
gör inte vi riktigt. Däremot så jobbar vi väldigt mycket med 
ledarskapsutveckling, vilket jag tänker på som karriärcoachning för oss. 
Och vi arbetar mycket med kompetensutveckling för alla våra 
anställda.” 

 
Som redskap för att uppnå de mål som de har med det de kallar karriärcoachning 
använde sig de här företagen av olika psykologiska test, exempelvis nämns 360° och 
Myers-Briggs Type Indicator. 
 

”Så att då börjar det med att dom gör dom här två testerna eller vad 
man ska kalla det, och så får dom feedback av mig, och då får dom en 
individuell coachning i en och en halvtimme, där vi går igenom 
resultatet och jag coachar dom i vad dom skulle kunna jobba med 
individuellt då under året som kommer. Så det tycker jag är styrkan i 
det här programmet för då, dom får det här individuella först för att få 
veta just ”vad behöver jag jobba med?”.” 

 
Utvecklingssamtal nämndes i några fall som det viktiga första steget för att 
karriärcoachning skulle kunna påbörjas. Det ska helt enkelt vara en del av 
utvecklingssamtalet. Det uttrycktes i några fall att för personer som inte vet vad de 
vill göra fanns inga redskap eller strategier, utan en persons karriär är dennes eget 
ansvar.  
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”Och i då, absolut minst en gång per år, då ska själva karriärcoachdelen 
vara en del utav utvecklingssamtalet… i utvecklingssamtalet så, så blir 
det att man tittar på individen, individens behov, individens önskemål, 
kontra organisationens behov och organisationens önskemål. Så det är 
inte alltid att det är precis samma sak men… men man tittar på det här 
då. […] Tanken är ju att det blir en diskussion från början, och 
beroende på vad den då ger i appraisal talk, så kanske man ibland tar in 
någon, typ en mentor skulle det kunna va, en del utav ett 
karriärcoachningsprogram, att man utvecklas så.” 

 
En process som beskrivs bygger på att informationen som cheferna får in från sina 
anställda efter utvecklingssamtalen samlas ihop. Därefter träffar den anställdes chef 
andra chefer från samma nivå och där går man igenom samtliga anställda på en viss 
nivå. Där går de då igenom om de enskilda anställda innehaft jobbet en kort eller 
lång tid, om denne behöver utvecklas i samma tjänst, eller är redo för ett nytt steg i 
karriären. Sen återkopplas detta till den anställde. 
 
Några av respondenterna ansåg att de anställda inte alls upplevts vara speciellt vilsna. 
Utan i ett bra utvecklingssamtal så kommer det fram vad den anställde vill göra 
härnäst i sin karriär. Och karriär är inte något som kan planeras i någon större 
utsträckning. 
 

”Nej, egentligen inte. Jag tycker väl rent generellt, som vi var inne på, 
att karriär planerar man liksom inte. Karriären kommer. Och den är inte 
alltid spikrak. Kan ta olika vändningar.” 

 
Karriärcoachning definierades på många olika sätt. I vissa fall pratade 
respondenterna bara om cheferna, i andra fall alla medarbetare på företaget. Några 
menade att karriär inte var något som planerades, medan andra berättade att de på 
olika sätt jobbade med att hjälpa de anställda i deras karriär på olika sätt. Det 
påpekas dock att det kan bero på individen vilken hjälp eller stöd denne får. 
 

”Sen kan man väl säga så här att många gånger så blir det ju beroende 
på personen, hur drivande individen själv är. Jag skulle säga att mycket 
tankar är ju att man ska ta ansvar för sin egen karriär, och det spelar 
egentligen ingen roll, så vi menar på att om man är mottaglig och är 
intresserad av sin karriär och vad nästa steg ska vara då är man kanske 
en drivande part och ser till att man får någonting, ifrån företaget. Är 
man däremot, jag tror inte på idén att företaget kommer och säger att nu 
ska vi coacha dig för din karriär. Utan det blir ju ofta dom som är 
drivande, dom som är intresserade och dom som är kanske, man skulle 
kunna tänka sig high talents, high performers.” 

 
Har ej själva gått i karriärcoachning 
De respondenter som inte använde sig av karriärcoachning hade inte själva 
genomgått karriärcoachning. Anledningen till detta angavs vara för att de själva 
jobbade med frågorna. Detta resulterade bland annat i att de i några fall själva höll i 
programmen som hade till syfte att utveckla de anställdas karriärer. Inte heller hade 
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de själva funderat över om karriärcoachning var något som de skulle kunna tänka sig 
att genomgå. 
 

”Näe, det har jag faktiskt inte. Och det låter ju konstigt. Jag skulle säga, 
att jag har aldrig… riktigt, jag har aldrig satt upp att om tio år vill jag 
göra det här. Mitt mål är att vara nöjd med det jag gör, och tycka att 
mitt jobb är roligt och när jag inte, tycker det längre, då har jag valt att 
göra, då har jag valt att söka ett annat jobb… ” 

 
Som en förklaring till varför de själva inte hade det intresset, är att de är äldre, och att 
dagens unga har ett annat intresse för sin karriär än vad de själva har haft. 
 

”… men jag tror ändå att det blir mer och mer intressant, för dagens 
unga tror jag har ett annat behov, många i alla fall, än vad kanske jag 
har. Som ändå, jag menar jag är ändå inte gammal, men jag är runt 
fyrtio, liksom, det är olika generationer, det är lite så här, hur viktigt är 
det här, för mig personligen, har det aldrig, tanken att så här ska det se 
ut på mitt CV men jag vet, många har den tanken, att så här vill jag att 
mitt CV ska vara uppbyggd, jag behöver det här och det här och det 
här, för att nå hit, så man är ju olika som personer.” 

 
Har gått i karriärcoachning 
Gemensamt för alla tre respondenterna som faktiskt jobbade med vad litteraturen 
benämner som karriärcoachning är att de alla i någon form faktiskt hade gått i 
karriärcoachning själva. En vanlig första reaktion på frågan om de själva hade gått 
karriärcoachning var dock även här nej. Men sen framkom det att de alla på ett eller 
annat sätt själva hade reflekterat över och jobbat med frågorna tillsammans med en 
coach, dock i olika stor utsträckning. Till exempel kunde det vara i form av bara en 
kortare träff med en coach, men som ändå hade resulterat i förändringar i personens 
liv. 
 

”Det slutade, ett sånt där möte slutade med att jag börja cykla. Kom 
aldrig igång en vår att börja cykla, och sen så, så det får effekt!” 

 
En annan gemensam nämnare var att de alla tre hade reflekterat mycket över sitt 
egna yrkesliv, hur de tänkte, hur de hade hamnat där och vad de skulle hitta på här 
näst.  
 
Några av respondenterna hade deltagit i längre karriärcoachningsprogram. En av 
anledningarna till det var att respondenten själv ville veta vad det var som erbjöds till 
personalen. Under programmet jobbades det med kortsiktiga och långsiktiga mål. 
Det var en mycket positiv upplevelse, och utan karriärcoachningen hade 
respondenten inte varit där denne är idag. Personen berättade även en rolig historia 
som många innan mig hade fått höra: 
 

”Och så gjorde jag förstås min egen plan också kortsiktigt mål och 
långsiktigt mål. Och allt det där. Och så blev det som det brukar bli, 
skrivbordsprodukt som åker ner i byrålådan. Och sen så hittade jag den 
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där när jag slutade 2002. Då hade det gått då nästan 3 år, och när jag tar 
upp och läser det här så hade det blivit exakt som jag hade satt upp 
mina mål, men helt omedvetet. Fast det är ju inte omedvetet.” 

 
En annan variant var att de hade gått igenom karriärcoachningsprogram och verktyg, 
för att själva lära sig att använda verktygen. Men som respondenterna själva sa, det 
var ju inte så att de låtsades eller inte svarade ärligt på frågorna utifrån sig själv, utan 
det var ju verkligen så att de tänkte på sig själv, även om det blev med viss distans. 
Några av respondenterna hade gått hos en mer allmän coach, inte ren karriärcoach. 
 

”[…] och då, då utgick man ju ifrån riktigt förstås, man hittade ju inte 
på någonting. Men det var ju ett sätt att lära sig verktygen, men på det 
sättet lärde man sig någonting av sig själv. Ens styrka, ens drivkrafter 
och svagheter, och så där…” 

 
Företagens syfte med karriärcoachning 
De tre respondenterna som jobbade med karriärcoachning hade samma synsätt på 
vad som ingår i karriärcoachning som begrepp. De arbetade med det på samma sätt, 
däremot kunde de ha olika primära syften utifrån just deras företags behov. Deras 
syfte och behov var dock desamma som de övriga tre respondenternas. 
 
Anledningen till att företagen satsar på karriärcoachning är för att medarbetarna ska 
må bra, trivas och göra ett bra jobb. Detta hoppades företagen sen skulle resultera i 
att det går bra för företaget i sig och att de sen får ett bra resultat. Att satsa på 
personalen kan även vara ett sätt att profilera sig och därmed hävda sig i 
konkurrensen med andra företag. De upplevde att en förändring skett på företagen, 
att det numera finns ett dubbelt ansvar där både arbetsgivaren och den anställde har 
ansvar för dennes karriär. Och därefter har de börjat jobba mer aktivt med det. 
 
En reaktion när några av företagen började erbjuda de anställda karriärcoachning var; 
”Varför ska jag gå till en karriärcoach, jag vill inte bli chef!?” Detta beskrivs inte 
som det primära målet med att erbjuda de anställda karriärcoachning, utan det ses av 
respondenterna som en hjälp för individen att gå vidare i arbetslivet, oavsett vart 
personen sen hamnar. Utan det är helt enkelt ett sätt för att se till så att de anställda är 
på rätt plats. Det innebär även att duktiga medarbetare kan växa och gå vidare, och 
ibland även välja att lämna företaget, men det är ett givande och tagande. Vissa 
chefer vill gärna exportera de medarbetare som anses besvärliga, men hålla på de 
goda. Detta är dock respondenterna medvetna om inte gynnar företaget på sikt. Utan 
om ett företag stänger in en del personer eller inte låter dem blomma ut till sin fulla 
potential, gör bara att en medarbetare i slutändan inte kan göra sitt allra bästa. 
 

”Att faktiskt ta sig tid. Att fundera på vad jag vill. Och varför jag vill 
det. Och inte bara liksom åka bananskal. Alltså jag har mött sååå 
många som, som, när jag frågar varför gjorde du det, hur kom det sig 
att du hamnade på det företaget, ”Ja, nej, det bara blev så”. Och det kan 
jag tycka är helt förfärligt. Livet är för kort för att det ska vara en slump 
hela vägen. Då tror jag det är företagsekonomiskt att ha personer som 
är motiverade och gör det dom vill göra, är ju naturligtvis det gagnar ju 
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företaget, blir det, så det finns en ekonomisk aspekt tycker jag, och det, 
som många företag börjar förstå. Tycker jag.” 

 
Karriärcoachning har även ingått i frivilliga avgångspaket. Ett syfte med det är att 
medarbetarna som drabbas ska känna att de faktiskt gör aktiva val, att de inte är 
offer. Det är vanligt att företagen tar väl om hand om de som blivit uppsagda, men 
inte om dem som blivit omplacerade. Då är karriärcoachning bra även i det fallet, så 
de som är aktuella för omplacering får en chans att reflektera över sin situation, vill 
de till varje pris vara kvar, oavsett vilka arbetsuppgifter de får, eller vill de börja titta 
utanför företaget och se om det kanske finns något annat utanför som passar deras 
kompetens bättre? Detta gäller inte minst även den speciella gruppen i åldern 50 
plus, som kan ha varit på samma arbetsplats i många år. När de då sägs upp ställs de 
inför situationer de kanske aldrig tidigare har reflekterat över; hur skriver jag en CV 
eller ”vad gör jag om min tjänst försvinner?”. 
 

”Först har vi gjort det i proaktivt syfte […]. Att när man visste att det 
var en stor grupp där man skulle bli färre över hela den yrkesgruppen, 
skulle försvinna, kompetens skulle försvinna, så erbjöd man hela 
gruppen att fundera över sitt fortsatta yrkesliv, för att man kanske i 
vissa fall skulle vilja göra förändringar i just den här LAS-ordningen. 
Att det faktiskt är, annars är ju alltid de unga människorna som åker ut, 
och det är inte alla gånger det bästa, att alla gör det på en gång i ett stort 
företag…” 

 
Ett syfte som företagen på långsikt skulle vilja använda exempelvis karriärcoachning 
till är att komma åt så kallade alienerade anställda, personer som helt enkelt gett upp. 
De kanske har bra villkor, är på fel plats, trivs inte, men söker inte heller någon ny 
tjänst, kanske för att de inte vill eller vågar. En annan sak är att hjälpa individer som 
”blivit en del” av företaget de jobbat på. När deras yrke är hela deras identitet, och 
med hjälp av karriärcoachning kan man hjälpa dem med hur de ska gå vidare om 
deras tjänst försvinner eller förändras. 
 
Några av företagen hade tidigare som det primära och största målet att öka den 
interna rörligheten som då var i princip noll. Idag är det dock mer fokus på chefs- 
och ledarskapsutveckling. Det kan även vara medarbetare som känner att de gjort 
sitt. De har kanske haft andra förväntningar, eller att de känner att de blivit inlåsta i 
sin nuvarande roll. De kanske har kommit in på en position i företaget, men känner 
att de skulle vilja göra andra saker. Karriärcoachning kan göra att de börjar reflektera 
över hur de ska gå vidare, kanske gå en ny utbildning. 
 
Vilka det sen är som företagen har till syfte ska gå i karriärcoachning varierar. Några 
säger att de i grunden riktar sig till alla, men att det brukar bli de personer som är mer 
drivande och intresserade av sin karriär som sen faktiskt väljer att söka sig till en 
karriärcoach. I de fall alla har fått gå har företaget samtidigt sett vissa tendenser 
angående vilka det är som söker sig dit. Först och främst har det varit kvinnor i 
ungefär 30 till 50 årsåldern. Därefter har det börjat komma en del yngre män, och sist 
och lite motvilligt har det kommit män i åldern 50 plus. Numera har det dock 
åldersmässigt jämnats ut lite mer. Tendensen har även varit i vissa av företagen att 
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deltagarna har haft en relativt hög utbildningsnivå, samt befattningsmässigt haft 
centrala uppgifter i organisationen. 
 

”Alltså grunden är ju till alla. Men, jag skulle säga att det är kanske 
framförallt är yngre personer och det ger sig lite själv, för att om man 
har jobbat länge och också väldigt länge inom våran koncern då blir 
man mera nöjd med kanske där man är och nöjd är man ju ofta för att 
man har tagit ett visst antal steg utan att man började sin karriär. Så 
någonstans har man kanske hamnat: nämen här trivs jag, jag känner 
inte att jag behöver kanske växa ytterligare inom mitt specialistområde 
eller, växa ytterligare genom att ta chefsansvar, utan jag är nöjd.” 

 
De som mer jobbar med ledarskapsprogram i olika former än med ren 
karriärcoachning, har som syfte att deras chefer på olika nivåer i företaget ska delta i 
programmen. Detta är även obligatoriskt och det sker inget ansökningsförfarande 
eller att de anställda får välja om de vill gå eller inte. I de fall företagen jobbade med 
vad litteraturen kallar karriärcoachning, har olika former av specifika chefsprogram 
innehållande bland annat karriärcoachning. Då är det ofta yngre sökande. Dock fick 
deltagarna här anmäla sig och det var inte obligatoriskt att delta. Ett annat syfte har 
varit att erbjuda det här till kvinnliga chefskandidater, där det även bland annat tagits 
upp lite om balansgången mellan arbete och privatliv. 
 
I vissa företag får inte alla gå, utan det ska till något speciellt för att en anställd ska 
erbjudas samt få chansen att delta i karriärcoachning. Det kan exempelvis vara att det 
har kommit fram under ett utvecklingssamtal eller som den anställde på annat sätt 
påvisat att denne skulle behöva samt ha användning av karriärcoachning. Andra fall 
kan till exempel vara utifrån rehabilitering, att de har en anställd som skulle behöva 
gå till en karriärcoach för att komma vidare. 
 
Företagens resultat av karriärcoachning 
Några av företagen uttryckte att det i endast ett fåtal fall har fungerat väldigt bra. Det 
finns mycket att önska i organisationerna som helhet, och de tror även att de 
anställda önskar att det ska bli bättre. Utvecklingen går långsamt. Men hos vissa 
utrycktes istället bara positiva erfarenheter. För ett av företagen var det för tidigt att 
säga hur resultatet blivit, då de relativt nyligen har startat programmen, och ännu inte 
kunnat göra en utvärdering på grund av att de fortfarande håller på. Däremot har de 
fått en del feedback på de olika psykologiska test som de använder som hjälpmedel i 
programmen. Hittills har de anställda bara sett det som positivt, det har resulterat i 
aha-upplevelser, att de har lärt känna sig själva och förstår samt relaterar mer till hur 
de själva och andra fungerar. Det upplevdes dock att det var svårt att få deltagarna att 
faktiskt ta sig tiden och jobba med det här. Men utöver det hade inte respondenten 
några negativa erfarenheter. Resultatet har i ett annat företag varit både bra och 
mindre bra. Svårast har varit de gånger en medarbetare egentligen borde söka sig 
utanför företaget, kanske på grund av de begränsade utvecklingsmöjligheter företaget 
kan erbjuda, kombinerat med den anställdes potential, men då medarbetaren vill vara 
kvar i företaget så går inte det. Ett annat resultat som kan uppnås är att medarbetarna 
av en slump halkar in på olika nya yrkesbanor, dock inte planerat enligt vissa 
respondenter. 
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”Teknikern som blev ekonom… och ekonomen som börjar jobba med 
logistik, och logisten som blev inköpare och så vidare. Har många såna 
exempel. Jag tror att det är väldigt mycket så att man halkar runt 
omkring och upptäcker att nämen det här är ju kul. Och så halkar man 
vidare…” 

 
Ytterligare ett problem var att flera av respondenterna hann gå vidare inom sina 
respektive företag innan resultat kunde redovisas efter avslutade 
karriärcoachningsprogram. En respondent gissade dock ändå att ingen blev ledsen av 
att genomgå karriärcoachning, utan att det hade varit bra för alla deltagare, men det 
var just en högst personlig gissning. 
 
Ett problem som står i vägen för att lyckas med karriärcoachning är rädsla. Som 
anställd kan det vara så att medarbetare inte vågar nämna för sin chef vad de skulle 
vilja jobba med istället eller åt vilket håll de vill utvecklas. Det kan till exempel 
handla om en rädsla för att chefen då inte skulle vilja satsa på medarbetarna, 
eftersom de ändå egentligen vill göra något annat. Samtidigt kanske chefen inte 
vågar ta upp ämnet på grund av att de inte riktigt vet vad företaget kan erbjuda, eller 
för att de känner till företagets begränsningar. Det är även tyvärr fortfarande så att 
chefer gärna håller kvar de medarbetare som de tycker är bra, istället för att 
uppmuntra dem att gå vidare. Det bästa vore om chefen kunde vara en del av 
medarbetarens utveckling, de känner medarbetarna yrkesmässigt bra och kan vara ett 
bra bollplank och hjälp i karriären, men så är det tyvärr inte speciellt ofta. Ibland när 
folk söker jobb internt förekommer det till och med att de sökande ber personerna 
som tar emot ansökan att behandla den konfidentiellt eftersom chefen inget vet. 
 
Ett annat problem är att karriärcoachning inte alltid uppskattas av framförallt 
personalchefer. Det kan t.ex. vara i situationer där företaget inte vill ha ökad 
rörlighet, t.ex. vid uppsägning, då det finns turordningsregler och folk ändå flyttar 
runt en del. En annan sak som kan ses som något negativt är att företagen förlorar de 
bra, aktiva personerna. Så deltagare som kommer ut från ett 
karriärcoachningsprogram kan möta rätt mycket motstånd. 
 

”Så då kan jag tänka, då blir det liksom lite back slash så där, att då blir 
dom besvikna när dom har gått ett helt program och bestämt sig för att 
dom ska förändra och sen så möter rätt mycket, äh, inte motstånd, en 
knölighet… där liksom ingen medvind utan det är snarare… så att, det 
blir sån där besvikelse…” 

 
Men respondenterna tror att de allra flesta egentligen tycker att karriärcoachning är 
bra, det är bara det att det inte alltid fungerat helt optimalt när deltagarna kommit ut 
ur programmen. En annan effekt kan ju även vara att bra personer vill till olika 
chefers avdelningar, så de avdelningarna förstärks. Det har heller aldrig inträffat att 
någon deltagare ångrat att de deltagit. Däremot har det hänt att folk varit lite 
motsträviga innan, men sen efteråt tyckt att det faktiskt varit bra. 
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Ytterligare ett resultat av karriärcoachning var att många män i 40 års ålder som 
tvingats sluta och som tidigare jobbat runt 80 timmar i veckan och exempelvis missat 
sina små barns uppväxt, valde att tagga ner karriären. Kanske sökte de inte de allra 
tuffaste jobben, utan satsade mer på privatlivet efter att ha gått i karriärcoachning. 
 
I karriärcoachning upplevde respondenterna att det blev en snabb och direkt 
återkoppling. Deltagarna kan gå till en karriärcoach vid ett tillfälle, för att nästa gång 
komma tillbaka och ha genomfört flera förändringar i sitt liv. Det har även varit så att 
vissa personer som bedömts som ”omöjliga”, sen har fått nytt jobb eller sadlat om. 
 

”Det som var så roligt. Det var så otroligt direkt återkoppling på det 
man gör. För det kunde ju vara så att man satt i ett samtal, så kom dom 
tillbaka nästa gång så säger dom att när du sa det där, då gick jag och 
gjorde så här och då hände det här, och nu är jag klar till exempel!  Och 
det kunde vara så alltså; ”vad sa jag?”. Men någonstans att man liksom 
kunde hjälpa människor vidare.” 

 
Ett annat resultat har varit att personer som tidigare har varit missnöjda med sin 
situation och arbetsplats, efter avslutat program, istället var nöjd med allt och inte 
längre ville förändra något eller byta jobb. 
 

”Det har jag faktiskt varit med om några gånger. Att man har, man har 
känt en frustration och velat gå vidare och göra andra saker, och sen har 
man då fått möjlighet att träffa en coach och prata och försöka se 
framåt, och det har, en tillfredsställelse av och en glädje att vara kvar. 
Det blir ingen karriär så, men ändå en mer harmoni på arbetsplatsen.” 

 
Coacherna 
När det gäller att välja vad för coacher företaget ska anlita så går respondenterna 
många gånger efter referenser. Det kan exempelvis vara i form av dels sitt egna 
personliga nätverk, eller vad en kollega föreslår utifrån dennes nätverk. Ingen skulle 
på måfå slå upp någon i en telefonkatalog eller söka på Internet och välja en coach 
utifrån en hemsida. I vissa fall har de valt en leverantör som företaget även använder 
till andra saker, utifrån då att de andra sakerna har fungerar bra. Det nämns då att 
detta inte alltid behöver fungera bra, men att sannolikheten ändå är att om de andra 
tjänsterna fungerar bra, så borde även ytterligare tjänster göra det. Även att coachen 
själv är intresserad av de här frågorna anses viktiga. Det nämndes även att om man 
hyr in en konsult så ska denne ska ha rätt pedagogik och värderingar. 
  

”Så jag skulle säga att man, det är mycket den vägen det går. Jag tror 
inte att jag skulle gå in på en hemsida, ”Åh här står det 
karriärcoachning, den tar vi!”. Utan det är mycket personliga kontakter 
[…].” 

 
Vad det gäller utbildning så blir inte svaret entydigt, då många av företagen började 
använda sig av coacher eller startade upp en intern coachverksamhet för flera år sen, 
då det inte fanns lika mycket utbildningar som idag, utan de flesta företagen anställde 
lämpliga blivande coacher och lät dem därefter genomgå coachutbildning. Hur det är 
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idag varierar, och till stor del vet personalcheferna faktiskt inte hur det går till i 
dagens läge om företagen skulle anställa nya coacher. I de fall företagen använder sig 
av olika psykologiska test som verktyg så är det en klar fördel om de redan från 
början är certifierade. I vissa fall väljs sökande utan certifiering och licens bort helt i 
urvalsprocessen, i andra fall anställs de men måste därefter genomgå utbildning i de 
psykologiska testverktygen. Om företaget har interna coacher brukar de anställa folk 
som är äldre och erfarna. 
 

”När jag kom in och jag började där 2002. Då var det inte så himla 
vanligt med coachutbildningar. Så att det var bara under dom 5 år som 
jag var där. Där kom man in, man behövde inte ha någon 
coachutbildning, vad dom tryckte starkt på var att, att man hade jobbat, 
att man inte var så himla junior. Tjugofemåringar gjorde sig icke 
besvär. Ha livserfarenhet och gärna, många var så klart personalchefer 
och, gärna att dom också jobbat som chef, alltså befattningar. Så att det 
var, det var nog det största kravet då.” 

 
Företag kan dels välja att ha externa eller interna coacher, eller både och. Externa 
coacher används till exempel till anställda som antingen är bekanta med coacherna 
eller som själva tycker att det känns bättre att vända sig till någon utanför företaget. 
Även många av personalcheferna själva skulle personligen välja en extern coach då 
de många gånger känner de interna coacherna på företaget rätt bra. Som fördelar med 
att ha en extern coach nämns att det då är lättare för den anställde att lyfta blicken 
och titta utanför företaget och se vad det finns för andra vägar. Vill man däremot öka 
rörligheten inom företaget kan däremot en intern coachorganisation vara att föredra. 
Företag som har interna coacher uppger att de då främst jobbar med interna coacher, 
men de har alltid även samarbete med externa för de fall då detta passar bättre. Mer 
om hur de tycker att en coach ska vara så nämner respondenterna att parterna inte ska 
känna varandra alltför väl. Samtidigt pratar de om en balansgång, för andra passar 
det jätte bra med någon de känner igen sen tidigare, för andra är en helt extern det 
bästa alternativet. Coachning handlar ändå om, som respondenterna säger, om att 
öppna sig och komma längre. Det kan finnas spärrar, samtidigt så är sekretessen 
viktig, coachning kan vara väldigt utelämnande. 
 

”Och då kände jag att det kanske, ibland så, jag känner dom interna 
coacherna, dom är duktiga och så. Men ibland så kan jag känna att det 
kanske skulle vara någon som, inte har så mycket historik. Och i det här 
fallet så bad jag att få tips om någon som jag kunde engagera, utifrån. 
Det kan vara, ja det är, det är lite fingertoppskänsla, i och med att man 
känner coacherna här, och för vissa är det här alldeles perfekt, och för 
andra så kanske man har lättare att ta steget vidare om man träffar nån 
som inte man kanske känner. För man känner varandra. Och för andra 
är det bara positivt. Och det där är, och då får man känna av lite när 
man också pratar med personer.” 

 
En annan sak som företag bör fundera över, enligt respondenterna, är i vilka 
sammanhang karriärcoachning nämns, är det till exempel ofta vid nedskärning, så 
kommer folk snart att associera det med att företaget går dåligt och nu kommer de att 
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börja säga upp folk igen. Vissa företag kommer ifrån det problemet genom att inte 
ens kalla karriärcoachning för karriärcoachning. 
 
Ett problem som nämns är att vem som helst kan kalla sig karriärcoach. Detta kan till 
exempel resultera i en coach med ett annat förhållningssätt än vad många andra 
tycker är lämpligt, exempelvis att coachen intar en mer mentorsroll eller agerar 
vägledare och ger råd och letar fram jobb till deltagaren. Det nämns att det är viktigt 
att det inte är coachen som har svaren, utan coacher ställer frågorna som hjälper 
individen att hitta svaren. Ett annat exempel som en av respondenterna beskrev var 
när ett företag skulle visa sin goda vilja och deltagarna helt plötsligen hade två 
coacher. 
 

”Och det kan skrämma mig lite. Det här när man slår upp en 
coachutbildning så hittar du en djungel av… Och du blir certifierad och 
godkänd till höger och vänster. Värsta tror jag var på några timmar blir 
man hälsocoach?! Jamen det, så att, den här branschen skulle behöva, 
ja, man ska vara vaksam när man går till en coach.” 

 
Diskussion 

 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka begreppet karriärcoachning och 
personalchefers erfarenhet av just karriärcoachning. Ett underordnat syfte till detta 
var att se om personalcheferna verkligen var införstådda med vad begreppet innebär 
och vad de och företagen kan ha för nytta av att använda sig av karriärcoachning. 
 
Generellt tyder resultaten på att karriärcoachning fortfarande är ett relativt okänt 
fenomen.  Vad begreppet betyder är inte alltid definierat eller har samma innebörd 
för alla. Det framgår också ofta att företagen kan bli bättre och utveckla användandet 
av karriärcoachning mer än de gör i nuläget. Däremot ses det som ett viktigt verktyg 
och något som både individen och företaget kan ha nytta av. Människor brukar heller 
inte ångra att de har deltagit i karriärcoachning. 
 
Håller ej egentligen på med karriärcoachning 
Flera av respondenterna visade sig inte alls hålla på med vad litteraturen benämner 
som karriärcoachning. Några av dem likställde även coacher med mentorer. 
Granberg (2003) beskriver karriärcoachning som ett individuellt program som 
genomförs genom strukturerade samtal. Respondenterna använde olika psykologiska 
testverktyg, exempelvis 360° och Myers-Briggs Type Indicator. I ett fall beskrivs 
även testen vara en del av ledarskapsprogrammen, som därefter efterföljs av 
individuell coachning. Exempelvis Granberg (2003) nämner att psykologiska test kan 
vara ett verktyg tillsammans med arbetsuppgifter. Mangell (1995) i syn tur berättar 
att Myers-Briggs är ett test som även används internationellt vid karriärcoachning. 
Några erkände till och med att de egentligen inte använder sig av karriärcoachning. 
Detta kan förklaras med att karriärcoachning fortfarande är ett relativt okänt begrepp. 
Först under 1990-talet har begreppet blivit allt vanligare (Granberg, 2003). Inte heller 
är karriärcoachning lika utbrett i Sverige som i andra länder, t.ex. USA, England och 
Australien (Mangell, 1995). 
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Har ej själva gått i karriärcoachning 
Det visade sig att alla respondenterna som inte höll på med karriärcoachning, inte 
heller själva hade gått i karriärcoachning. Detta var något som bland annat 
förklarades med att dagens unga människor har ett annat intresse än vad de själv 
hade eller har. Ett annat uttryck var att de inte hade behövt planera sin karriär, de 
hade bara helt enkelt tagit nya steg när de kände för det. Dagens människor har 
betydligt fler val och möjligheter än vad tidigare generationer har haft, och i och med 
det ökar också problemet att välja (Gardell, 2003). 
 
Har gått i karriärcoachning 
Respondenterna som hade gått i karriärcoachning upplevde olika resultat. Bland 
annat att de kunde komma i gång med saker som de tidigare skjutit upp. 
Respondenterna som hade deltagit i olika former av coachning var även medvetna 
om sina egna val som de hade gjort i livet, hur det kom sig att de hade de jobben de 
hade nu, hur de hade hamnat där och hur de själva som personer fungerade. 
Karriärcoachning är ett sätt för individen att bli just medveten om sig själv, hur de 
fungerar och vad de vill uppnå och hur de ska ta sig dit (Desimone, Werner & Harris, 
2002). Det hjälper även individen att själv få kontroll och möjlighet att påverka och 
styra riktningen (Greenhaus, 2000). Samtidigt kan det vara ett stöd och hjälp vid en 
mängd olika händelser i livet, som arbetslöshet, uppsägning, övertalighet samt 
livskriser (Mangell, 1995). 
 
Företagens syfte 
Företagen satsar på karriärcoachning för att företaget ska gå bra genom att 
medarbetarna mår bra och då gör ett bra jobb. Det upplevdes att det skett en 
förändring, att mycket ansvar för de anställdas karriär nu ligger hos företagen. Det 
primära målet är inte att utveckla ledare och chefer, utan oftast har företaget ett 
betydligt bredare mål än så. Rätt person på rätt plats är ett sätt att uttrycka det, det 
innebär att anställda kan byta jobb, till och med arbetsgivare. Det är ett ge och 
tagande, ett företag kan inte desperat hålla fast vid anställda, samtidigt som de måste 
erbjuda utvecklingsmöjligheter, men samtidigt måste se sina egna begränsningar. 
 
Det finns många olika målgrupper företagen har som syfte att rikta sig mot när det 
gäller karriärcoachning. Bland annat kan det vara personal som blivit uppsagda, eller 
äldre i åldern 50 plus. På längre sikt hoppas företagen kunna använda 
karriärcoachning för att komma åt de alienerade, anställda som bara har gett upp, 
samt att hjälpa anställda som blivit en del av sitt yrke, sitt företag, och som förlorar 
en stor del av sin identitet vid uppsägning. Vilka personer företagen tänkt sig ska gå i 
karrärcoachning varierar. Några riktar sig till alla, vissa till de mer drivande, andra 
till ledare, i andra fall krävs det något speciellt för att det ska erbjudas, t.ex. att den 
anställdes chef tycker att det skulle vara en bra idé. Precis som tidigare nämnts kan 
karriärcoachning just vara ett stöd vid många olika händelser i livet, allt från 
arbetslöshet och uppsägning, till rehabilitering och pensionering (Mangell, 1995). 
Därför är det inte så konstigt att företagens syfte sprider sig över så många olika 
områden. Antagligen riktar de sig till de områden som just deras företag har störst 
behov av att erbjuda de anställda karriärcoachning. Det visar sig även genom att en 
av respondenterna beskriver att det tidigare syftet var att öka den interna rörligheten, 
medan det nuförtiden är mer fokus på ledarskapsutveckling. Greenhaus (2000) pratar 
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om att karriärcoachning kan användas vid stagnation, omorganisering, övertalighet, 
internationalisering samt ny teknologi. Det kan även vara bra för en person som ska 
tillträda en chefsposition (Desimone, Werner & Harris, 2002). 
 
Företagens resultat 
Några av respondenterna svarade att det endast i ett fåtal fall fungerat väldigt bra 
med karriärcoachning. De menade att det finns mycket att önska, samt att de tror att 
även de anställda önskar att det ska bli bättre. Utvecklingen av användandet av 
karriärcoachning går tyvärr långsamt. Några respondenter hade dock bara positiva 
erfarenheter. I andra fall hade de nyligen börjat arbetet med karriärcoachning, så det 
var för tidigt för att uttrycka sig angående resultatet. Vad det gäller negativa resultat 
hade även respondenterna där blandade erfarenheter. Några hade inga negativa 
erfarenheter alls, utom möjligtvis att det var svårt att få de anställda att verkligen 
lägga ner den tid som karriärcoachningen krävde. Svårast tyckte några av 
respondenter att det var att hjälpa anställda som egentligen borde söka sig utanför 
företaget, och på längre sikt såg de även att karriärcoachning skulle kunna användas 
för att komma åt de stagnerade anställda, men det ansågs vara något de behövde mer 
tid för att komma åt. Greenhause (2000) tar t.ex. upp att karriärcoachning kan bara 
användbart vid just stagnation. 
 
Ett problem ansågs vara rädsla från både företaget och de anställdas sida. Rädsla att 
som anställd säga till chefen vad denne verkligen vill, en rädsla från företagets sida 
att förlora bra personal eller att inte kunna erbjuda den anställde det denne vill ha. 
Det bästa för båda parter vore dock att vara öppna. Det är först på 1990-talet som 
karriärcoachning börjat bli allt vanligare (Granberg, 2003) och därmed är det trots 
allt fortfarande ett okänt begrepp och under utveckling. I en undersökning i Learning 
and Development (2006) uppges bristen på kunskap och erfarenhet av coachning 
vara största hindret. 
 
Men de tror att de allra flesta faktiskt tycker att karriärcoachning är bra. Det är bara 
det att deltagarna kan möta rätt mycket motstånd efter ett program och att det då inte 
alltid fungerar helt optimalt. Men inte minst så kan karriärcoachning gör att 
avdelningar förstärks, bra folk vill till just den chefens avdelning och liknande 
scenarier. 
 
Med karriärcoachning har företagen uppnått många olika resultat, män i 40-årsåldern 
har sadlat om och slutat fokusera helt på karriären utan tagit sig mer tid till familjen, 
svåra och ”omöjliga” människor har fått hjälp, bytt jobb och sadlat om. Och inte 
minst, arbetstagare som tidigare varit missnöjda med sin situation har tänkt om och 
upptäckt att nej, saker och ting är faktiskt inte så dåligt! Mangell (1995) tar upp 
många olika sätt där företagen kan ha användning av karriärcioachning, t.ex. 
uppsägning, övertalighet och balansen mellan privatliv och arbetsliv. 
 
En undersökning av Jarvis (2004) visade att 96 % av respondenterna tyckte att 
coachning var ett effektivt redskap. Två av tre tyckte också att deras aktiviteter hade 
effektiviserats av coachningen. Jag har inga motsvarande siffror från mina 
respondenter, men undersökningen visade ändå att de var positivt inställda till 
coachning. 
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Coacherna 
Resultatet pekade på att respondenterna använde referenser när de skulle välja vilka 
coacher de skulle anlita. Ingen skulle på måfå välja ut en coach eller ett coachföretag. 
Vad coacherna de använder sig av har för utbildning var inte entydigt. Vissa började 
med coachning för flera år sen då det inte fanns lika mycket coachutbildningar som 
det finns idag. På den tiden gjorde de så att de själva internt utbildade de blivande 
coacherna. Idag går det till på andra sätt, men respondenterna hade inte riktigt koll på 
hur deras företag gör idag. I de fall företagen använder sig av olika psykologiska 
verktyg så brukar det vara en klar fördel att coacherna redan är certifierade i 
verktygen. De brukar även vilja ha coacher som är äldre och erfarna, personer som 
inte är så juniora. Ett möte med en coach bygger på ett strukturerat samtal men som 
verktyg används ibland även arbetsuppgifter och psykologiska test (Granberg, 2003). 
Detta förutsätter då att en coach är van att arbeta på detta sätt och har lämplig 
utbildning och bakgrund. 
 
Företag kan välja att anlita coacher antingen externt, internt eller både och. I de fall 
företagen har interna väljer de dock ofta att även jobba med externa, i de fall de 
anställda önskar så och det passar bättre. Flera av respondenterna skulle själva välja 
en extern ifall de skulle gå till en karriärcoach via sitt företag. Fördelarna med att ha 
en extern coach är bland annat att det kan vara lättare för de anställda att anförtro sig 
åt dem samt att lyfta blicken och titta utanför sitt företag. En intern coach kan istället 
vara bra i de fall företagen vill öka den interna rörligheten. 
 
Att karriärcoach inte är någon skyddad titel och att vem som helst kan kalla sig 
karriärcoach är ett problem som nämns. Det kan göra att en anlitad coach inte har det 
förhållningssätt som företaget skulle önska, det finns ingen säkerhetsstämpel. Till 
exempel kan en coach agera som en mentor eller vägledare istället för som en coach. 
Det är precis vad Gjerde (2004) också påpekar, coach är ingen skyddad titel. 
Coachbranschen lockar även till sig människor som bara vill tjäna pengar, och det 
finns även mer tvivelaktiga sätt att erbjuda coachning, över t.ex. telefon och Internet 
(Chung & Gfroerer, 2003). 
 
En annan viktig sak som respondenterna pekar på är att deltagaren och coach inte ska 
känna varandra alltför väl. Det handlar dock om en balansgång, för vissa är det bra 
med en coach det har ett ansikte på sen tidigare, för att är det lättare att öppna sig för 
någon som kommer helt utifrån företaget. 
 
Allmän diskussion 
Metodvalet i den här studien var intervju för att få en djupare förståelse för vad 
respondenterna har för erfarenhet av karriärcoachning. Intervju ger en möjlighet att 
gå djupare och ställa följdfrågor, vilket exempelvis inte går att göra på samma sätt 
vid en enkätundersökning. Syftet var att nå en djupare kunskap och förståelse för 
karriärcoachning, och kanske utgöra en grund för fortsatt vidare forskning. Exakt 
vilken metod som används och tillvägagångssättet för studien finns tydligare 
redovisat under rubriken metod. 
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En av respondenterna uttryckte innan intervjun att dennes svar dels kommer att 
handla om vad denne själv tycker, men även utifrån hur dennes företag ser på 
fenomenet karriärcoachning. Det tycker jag fångar väldigt bra det jag ville få fram 
med den här studien. Personalchefernas roll i karriärcoachningen lyfts inte alltför 
ofta fram i studier när det gäller karriärcoachning. Antingen utgår studier från 
karriärcoachning som fenomen, karriärcoacherna eller deltagarna i karriärcoachning. 
Men en väldigt viktig del är vad just företaget ser på fenomenet, vad de har för 
upplevelser, tankar, både positivt och negativt. Många gånger är det även där 
möjligheten till karriärcoachning börjar, samt att personalchefer kan se resultatet ur 
en annan, och ibland även bredare, vinkel. 
 
Interbedömarreliabilitet går inte att redovisa då det bara är en person som utfört 
intervjuerna och granskat resultatet. En möjlighet hade varit att låta ytterligare minst 
en person analysera intervjuerna och göra en egen analys, och sedan jämföra om vi 
båda hade kommit fram till samma teman. På grund av begränsad tid fanns det dock 
ingen möjlighet att göra detta under den här studien. 
 
Ett problem var att det inte finns speciellt mycket forskning gjord på området. Flera 
av mina referenser är uppsatser skriva på C- eller D-nivå. Forskningsartiklarna är 
ofta utländska, vilket kan göra det svårt att avgöra om deras forskningsresultat 
verkligen gäller även för Sverige och vår karriärcoachning. Att det skiljer sig mellan 
karriärcoachning i norden och exempelvis USA är något Gardell (2003) även 
påpekar. Här i norden handlar det mer om upplysning än om information. På grund 
av det så anser jag att det är av stor vikt att vidare forskning på området genomförs 
samt att den här uppsatsen kan ligga till grund för viss vidare forskning. 
 
Respondenterna var redan innan intervjuerna införstådda med att frågorna skulle 
handla om karriärcoachning och vad företaget har för erfarenhet av det. Men sen 
under själva intervjuerna och när detaljfrågorna skulle besvaras visade det sig att de 
inte alls alltid hade koll på vad litteraturen kallar karriärcoachning, och vad det är de 
själva kallar olika fenomen. Dels pekar det på en brist hos mig. Det visar även att 
karriärcoachning som begrepp inte är självklart eller välkänt ute på företagen. Ett 
problem är att karriärcoachning inte är ett entydigt begrepp. Vissa innefattar vissa 
saker i begreppet, andra tar in andra saker. Det finns även olika beteckningar för det 
jag nu har valt att kalla karriärcoachning, t ex livs- och karriärplanering. Detta gör 
det ännu svårare att hitta relevant litteratur, tidigare forskning och hitta respondenter 
som är insatta i ämnet, eftersom du måste vara beredd på att respondenterna kallar 
karriärcoachning för något annat. I efterhand ser jag att det hade varit bra att inför 
intervjuerna definiera vad karriärcoachning är utifrån lämpliga referenser, och sen 
hitta deltagare som har samma definition. Detta är något jag kan rekommendera 
andra som genomför framtida liknande studier att göra. Detta gör att det blir ännu 
svårare att hitta deltagare, men istället består studien av deltagare som alla pratar om 
samma sak, så inte en pratar om kompetensutveckling, en annan om coachning och 
ytterligare någon pratar om mentorer, men ändå så dras det slutsatser om 
karriärcoachning, fast det kanske inte ens är det alla har pratat om under 
datainsamlingen. 
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Respondenterna kommer alla ifrån stora företag med flera 100 anställda. Så stora 
företag har andra resurser än till exempel mindre företag, och även andra möjligheter 
att erbjuda de anställda olika utvecklings- och karriärmöjligheter. Detta är även något 
som några av respondenterna själva nämner under intervjuerna. Det hade varit 
intressant att se vad personalchefer på ett mindre eller till och med litet företag hade 
haft för erfarenheter, eller hur de hanterar de anställdas vilja att utvecklas åt håll som 
företaget kanske inte kan hjälpa dem med. 
 
Alla deltagare i studien var kvinnor, vilket inte kan ses som något oväntat då den 
allra största andelen personalchefer är just kvinnor. Av alla företag och personer som 
jag var i kontakt med i samband med att jag letade deltagare till studien, så var 
väldigt få män. Frågan är om resultatet hade blivit annorlunda och studien endast 
bestått av män eller femtio procent av varje kön. Med tanke på resultatet så tror jag 
inte det. Resultatet pekar istället på att det beror på hur länge och på vilket sätt 
företaget jobbat med karriärcoachning och detta torde inte vara relaterat till kön. Sen 
kan frågan omformuleras till om en liknande studie med endast manliga 
personalchefer, skulle vara ett representativt urval för alla personalchefer?  
 
Vidare forskning på området är absolut att rekommendera. Dels för att veta hur 
karriärcoachning faktiskt fungerar ute på företagen, men också för att veta vad man 
som coach, arbetsgivare och arbetstagare kan använda sig av, efterfråga samt bli 
bättre på. Vad det gäller användbarheten för den här studien så anser jag att de 
faktorer och teman som kommit fram här är av viss betydelse för framtida forskning. 
Några synvinklar som framkommit i studien och som kan undersökas vidare är 
exempelvis vad företagen nått för resultat samt hur karriärcoachning i andra 
avseende bedrivs ute på svenska företag. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Hur länge har ni använt er av karriärcoachning? 
 
Hur kom det sig att ni började använda er av det? 
 
Vad har ni för syfte med karriärcoachning? 
 För företagets skull? 
 För de anställdas skull? 
 Både och? 
 
Vad tänker/tänkte ni på när ni väljer vilka karriärcoacher ni ska anlita? 
 Utbildning? 
 Certifiering? 
 Referenser? 
 
Erbjuds alla anställda karriärcoachning, eller bara vissa? 
 
Hur har du upplevt att karriärcoachning har fungerat för de anställda? 
 Hur har det påverkat företaget? 
 
Vilka inom organisationen är det som söker sig till karriärcoachning? (ålder, 
utbildningsnivå, tjänster) 
 
Har du själv gått i karriärcoachning? 
 Varför, varför inte? 
 Om du har det, hur upplevde du det? 
 Fick du ut det du ville? 
 
Har du några negativa erfarenheter av karriärcoachning? 
 
Vad skulle du ge för råd till andra företag som funderar på att börja använda sig av 
karriärcoachning? 
 
Finns det några övriga reflektioner kring karriärcoachning som du vill tillägga innan 
vi avslutar? 
 
 


