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Coaching har sitt ursprung i idrotten men är idag vanligt inom 
näringslivet, och främst bland chefer. Det finns idag mängder av 
litteratur kring ämnet coaching men det saknas studier som är gjorda 
utifrån den coachades perspektiv. Denna kvalitativa studie utgår 
därifrån och bygger på semistrukturerade intervjuer med personer i 
ledande befattning från organisationen Sida. Samtliga deltagare 
hade genomgått individuell coaching där arbetsgivaren stod som 
finansiär. Syftet var att få en djupare förståelse för chefens 
upplevelser och tankar av coachingen. Materialet gav en inblick i 
chefernas behov, vad de tyckte coachingen hade gett, vad som 
saknades samt hur de tyckte att organisationen hanterade 
chefscoachingen som helhet. Genom tematisk analys framkom det 
att cheferna är övervägande positiva till satsningen men för att få ut 
maximalt värde bör vissa organisatoriska förändringar ske.  

 
 
Begreppet coach fanns redan på 1400-talet i Ungern och det stod då för droska eller 
kärra. Ett föremål som skulle ta en mjukt från plats A till plats B. Coachman var kusken 
som transporterade resande och varor men också någon som tog hand om hästen och 
skötte om den. På 1500-talet kom detta transportmedel till England. Utvecklingen 
fortskred och på 1800-talet kom begreppet att beröra handledning av studenter så att de 
kunde uppnå bästa möjliga resultat inom studier och sport (Stern, 1994; Stelter, 2003). 
Det dröjde till 1950-talet innan ordet coaching började uppkomma i 
ledarskapslitteraturen och sedan dess har området växt explosionsartat, främst de sista 
två decennierna. Det har funnits och finns en enorm efterfrågan på coaching inom 
privat- och yrkeslivet. Coaching existerar idag i många olika skepnader och områden 
(Evered & Selman, 1989). Det kan vara allt från att kuratorstjänsten i skolan byts ut 
mot ordet coach till att stora företag tar in externa coacher för att deras personal ska 
utvecklas och uppnå deras fulla potential. Coaching inom företag handlar således om att 
förbättra yrkesrelaterade framgångar.  
 
Definition av coaching 
I begynnelsen sågs en coach ofta som en expert inom ett eller flera områden samt att 
coaching mest berörde motivation och prestation. Bilden av chefscoaching idag ser 
något annorlunda ut då coachen mer agerar som ett bollplank och omfattar all form av 
träning, samtal, undervisning och personalutveckling (Liljenstrand & Nebaker, 2008; 
Stelter, 2003). Coachens uppgift är att erbjuda insikter, perspektiv och konstruktiv 
feedback kring idéer. Två av de mest framstående pionjärerna inom psykologisk 
coaching är Anthony M Grant och Stephen Palmer och de har antagit en definition som 
de flesta kunniga inom området har accepterat; ”Coaching psychology is for enhancing 
well-being and performance in personal life and work domains underpinned by models 
of coaching grounded in established adult learning or psychological approaches” 
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(Palmer & Whybrow, 2006). Av all litteratur som finns inom ämnet råder dessvärre 
ingen enhetlig och internationell definition av vad coaching egentligen ska bidra med. 
Olika forskare och utövare uttrycker olika definitioner (Grant, 2006). Gjerde (2003) 
menar att mycket av oenigheten beror på att coaching är så pass nytt att det är svårt att 
definiera vad som är coaching och vad som inte är coaching. Det som däremot skiljer 
till exempel livscoaching, gruppcoaching och karriärscoaching från chefscoaching är 
det dubbla fokus som blir i den sistnämnda; först att hjälpa en person att utvecklas som 
ledare och samtidigt hjälpa personen att nå resultat i företaget (Stern, 1994). Det 
övergripande målet med chefscoaching kan dock de flesta enas om är att chefen ska bli 
ännu mer kompetent i sin yrkesutövning (Evered & Selman, 2001).  
 
Olika typer av chefscoaching 
I Diedrich (1996) artikel presenteras en 4-kategorimodell över coachingtyper. 
Författaren menar att chefer står i behov av olika varianter av coaching beroende på 
vilken arbetssituation de befinner sig i. Den förstnämnda som tas upp är facilitative 
coaching vilket föreslås användas när nya chefer tillsätts. Helst ska coaching börja 
innan arbetsdag ett för att personen i fråga ska få en så pass bra ingångsstart som 
möjligt. Här fokuseras det på grundläggande ledarskapskompetens, där bland annat 
strategisk planering och team-building gås igenom. Executive coaching är den andra av 
fjärde kategorin som presenteras i artikeln och även här finns utgångspunkten i 
företaget men denna är tänkt att pågå under en längre period. Här erbjuds den erfarna 
chefen nya synsätt och tankar kring strategiska, politiska, organisatoriska och 
personliga ämnen. Det finns endast ett mål och det är att göra chefen så framgångsrik 
som möjligt. Tredje kategorin i modellen är restorative coaching vilket med andra ord 
innebär vägledning för att överkomma tillfälliga svårigheter orsakade av personliga 
eller organisatoriska förändringar. Sista kategorin i Diedrich (1996) artikel är 
developmental coaching. Här ligger ingångspunkten oftare i personliga problem mer än 
i tekniska och företagsmässiga svårigheter. Chefen kan antingen ha ingående 
interpersonella problem eller brister i grundläggande kunskaper om hur man leder 
högpresterande personalgrupper. 
 
 

 
Figur 1. Illustration över olika typer av coaching och vilka utgångspunkter som finns 
(Diedrich, 1996).  
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Krav som föder behov 
Det är många krav som ställs på chefer idag. Granberg (2003) har listat egenskaper som 
ofta anses vara mest relevant för att ens personal ska ge sin behörighet till någon. 
Egenskaperna är rättvis, lyssnande, kan planera, har gott omdöme, har humor, tar tag i 
konflikter, litar på folk, är strukturerad, kan delegera, är omtänksam, kan entusiasmera 
och slutligen har förmåga att föra en grupps talan. Detta är många egenskaper att leva 
upp till och det är givetvis svårt att i alla lägen vara och känna sig som en chef med alla 
dessa önskade egenskaper. Den nya och snabbt förändrande världen, vårt ökade 
komplexa samhälle samt globaliseringen gör också att livet för chefer blir mer 
utmanande och stressande. Chefer förväntas ha ett brett perspektiv på omvärlden och 
ska se vad olika val kan få för betydelse i organisationen och vad det kan få för 
långtgående konsekvenser. (Sperry, 1993). Det är således inte konstigt att dessa krav 
föder stress och att det därmed finns behov av stöd i chefskapet.  
 
Vad ger chefscoaching? 
Flera studier visar att stress kan hanteras med hjälp av coaching och i vissa fall till och 
med kan eliminera den (Gyllensten & Palmer 2005). Gyllensten och Palmer (2005) 
undersökte genom en fenomenologisk analys ifall detta verkligen var fallet och visst 
kunde en slutsats dras; stress reducerades med hjälp av coaching. Dock var det 
indirekta effekter såsom att självkänslan förbättrats och att man förvärvat bättre 
problemlösningsstrategier. Genom detta upplevdes stressen som mindre. Trots det 
resultatet kunde man i samma studie motsägelsefullt se att coaching hade potential att 
faktiskt orsaka stress och det kunde uppstå om personen i fråga såg coaching som 
slöseri med tid och inte ledde till något nytt. Detta tolkades som att den coachade 
möjligtvis inte var tillräckligt öppen för coachingprocessen eller att coachen inte var 
tillräckligt kunnig och bra. 
 
Wales (2003) genomförde en studie på ett nystartat företag och där fick cheferna 
genomgå ett coachingprogram. Efter ett år fick dessa chefer svara på en kvalitativ enkät 
där de positiva sidorna med coaching kom fram. Wales (2003) menar att effektiv och 
framgångsrik coaching erfordrar både intern och extern förändring och utveckling hos 
personen. Den interna utvecklingen som framkom i studien syftar till självmedvetenhet 
och självförtroende. Det är av vikt att chefer når en förståelse om deras inre 
psykologiska processer, det är endast genom dessa som en person kan förstå och 
interagera effektivt med externa sociala processer som omger den. De externa 
vinningarna i denna studie visade sig som ett förbättrat ledarskap, att man blivit mer 
inkännande, har större förståelse för skillnader, bättre på att hantera stress och bättre 
balans mellan arbete och privatliv. En annan slutsats som dras i samma studie är att 
cheferna känner sig uppskattade av arbetsgivaren när denne erbjuder en coach. Det 
förbättrar personalkänslan och bidrar till positiva attityder gentemot organisationen som 
helhet. 
 
Annan empirisk forskning har också visat att coaching ger personen nya färdigheter och 
kunskaper. I en studie gjord av Hall, Otazo och Hollenbeck (1999) hade man intervjuat 
75 chefer och resultatet visade på att många hade erhållit nya färdigheter och ny 
kunskap. Dunn (2007) genomförde en kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning 
som inkluderade 60 besvarade och kompletta enkäter. Studien visade att personerna 
hade blivit mer tillfreds med livet, hade blivit bättre på att lösa problem, fått en positiv 
relation till personlig utveckling samt en ökad känsla av egenförmåga och större 
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självmedvetenhet. Det framkom dock i samma studie att det var nödvändigt att coachas 
regelbundet i sex månader för att nå dessa förändringar.  
 
När alla förutsättningar är optimala visar coaching positiva resultat och det har visats i 
en nyligen publicerad studie (Kombarakaran, Baker, Yang & Fernandes, 2008). Dessa 
forskare har genomfört en undersökning där de metodtriangulerat med hjälp av en enkät 
med både kvantitativa och kvalitativa frågor. Ett multinationellt företag startade ett 
chefscoachingsprogram där 114 chefer under sex månader blev coachade 12 gånger 
var, av sammanlagt 42 olika coacher. Efter avslutad period fick både de coachade och 
coacherna själva svara på enkäter med bland annat självskattningsskalor. Resultatet 
visade att coacherna hade byggt på chefernas styrkor, gått igenom deras så kallade 
blinda fläckar, stärkt deras relation med sin egen chef samt utvecklat deras talang för att 
själva coacha. Framgångsfaktorer för lyckad chefscoaching tros enligt författarna vara 
val av bra coacher, god organisatorisk support för programmet, chefens egna 
engagemang samt att den överordnade fanns med som stöd i bakgrunden.  
 
Kontrakt mellan coachen och den coachade 
Vid coaching är det av vikt att upprätta någon form av tydligt kontrakt mellan coach 
och chef. Stelter (2003) menar att det psykologiska kontraktet är en förutsättning för att 
kunna bedriva kvalificerad coaching. Vidare menar han att kontraktet bör innehålla 
ömsesidiga förväntningar, önskemål, möjliga resultat, rädslor, tabun, risker, rättigheter, 
plikter och slutligen anvisa till en metod om det eventuellt uppstår ett missnöje mellan 
parterna. Stern (1994) och Wasylyshyn (2003) är inne på samma spår och hävdar att en 
tydlig beskrivning av metodologin, med aktiviteter, roller och tidsomfång som innehåll, 
kan komma långt för att skapa en positiv grund för coachingen.  
 
Betydelsen av coachens roll och egenskaper 
Att kalla sig coach idag kräver ingen särskild utbildning och det finns heller ingen 
legitimering som exempelvis psykologer och läkare har. Det är fritt för personer att 
öppna eget företag och utöva coaching professionellt (Bluckert, 2004). Vidare menar 
Bluckert (2004) att coachingbranschen har attraherat människor som har bakgrund i 
helt skilda spektrum, allt från ingenjörer till poliser och människor med ingen formell 
utbildning alls. Även psykologer har frångått den traditionella verksamheten och 
titulerar sig istället för coach. Detta har skapat ett behov och numera finns det 
internationella nätverk för coachingens utövare. Nätverken bistår bland annat med 
utbildningar och därefter även med certifieringar. Det finns däremot ingen global och 
allmän överenskommelse om hur coaching ska bedrivas och det står inte heller under 
någon tillsynsmyndighet, varken i Sverige eller i något annat land.  
 
I Wasylyshyn (2003) studie har tre stycken kriterier redovisats för hur coacher väljs. De 
två första är att man eftersträvar att coachen har kunskaper i både företagsekonomi och 
psykologi. Berman och Brandt (2006) samt Diedrich och Kilburg (2001) menar också 
att ett kunnande i företagsekonomi är av stor vikt. De menar på att det är omöjligt att 
effektivt coacha en chef om det inte finns kännedom kring saker som ledarskap, 
organisationer och ekonomi. Diedrich och Kilburg (2001) menar vidare att coachen inte 
behöver vara chef själv men att de däremot måste ha djup kunskap kring det liv som 
chefskapet innebär. Generella kunskaper i psykologi är nödvändiga för effektiv 
coaching. Kunskaperna sträcker sig från interpersonell effektivitet, lyssnande, empati 
för många skilda grupper, tålamod, anpassningsbarhet, analytisk problemlösnings-
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förmåga, kreativitet och humor. Det finns en vid rang av coacher med olika bakgrunder 
som besitter dessa kunskaper men om en beteendeförändring ska till hos den som 
coachas krävs det ofta specifik expertis som bara kliniskt tränade har (Wasylyshyn, 
2003). Det tredje och sista kriteriet som framkommit i Wasylyshyns (2003) studie är att 
coachens rykte spelar en roll. Erfarna coacher ska kunna tillhandahålla referenser från 
dennes tidigare coachade chefer. Trots att HR-avdelningen på ett företag är värdefull 
vid dessa tillfällen är det inte mycket som är lika kraftfullt som en redan coachads åsikt. 
 
Hall et al. (1999) studie visar att om chefscoaching ska nå framgång krävs tydlig och 
ärlig kommunikation där coachen är en god lyssnare samt att coachen ska komma med 
goda idéer för förbättringshandlingar. Det görs även tydligt i samma studie att utfallet 
av coachingprocessen är beroende av hur coachen och den coachade passar ihop 
personlighetsmässigt. 
 
Fördelar och nackdelar med extern coach 
Det finns många studier som tar upp olika sidor av att ha en extern respektive en intern 
coach (Hall et al., 1999). Det som framkommer i de flesta fall är att en extern coach kan 
tillgodose den coachade med förtroende och konfidentialitet. Nackdelarna å andra sidan 
är att coachen saknar kunskap om företaget och/eller branschen samt att det eventuellt 
kan vara svårt att sätta sig in i en ny företagskultur. Det kräver större ansträngningar 
och mer tid att förstå hur saker och ting fungerar som de gör och varför.  
 
Syfte 
Det finns i dagsläget många studier och sekundärlitteratur som fokuserar på coachen 
och hur man kan bli en framgångsrik sådan. Studier som däremot fokuserar på klientens 
perspektiv, coachingens effektivitet, och dennes upplevelser kring coaching är 
fåräknade och har inte utvecklats och forskats seriöst kring förrän fem år sedan (Dunn, 
2007; Fillery-Travis & Lane, 2006). Dagley (2006) menar vidare att dagens forskning 
kring effektiv coaching är nästintill anekdotisk och okontrollerad. Detta tordes således 
vara en angelägen fråga, och ytterligare forskning i ämnet kommer med stor 
sannolikhet att efterfrågas i framtiden då företag spenderar stora summor för att 
medarbetare och chefer ska kompetens- och vidareutvecklas (Wasylyshyn, 2003). 
Hjälper coaching och blir företagets satsade pengar väl investerade? Vad kan coaching 
bidra med i det långa loppet? Syftet med denna studie var därför att utforska hur chefers 
erfarenheter och upplevelser av coaching ser ut. Fokus riktades mot coachingens 
upplägg, påverkan och upplevelser. Hur ser chefers behov ut? Hur upplevs tiden med 
en coach? Vad får man ut? Vad saknas? 

 
 

Metod 
 
Erfarenheter och upplevelser av händelser och fenomen är komplexa och individuella 
(Patton, 1987). Då studiens syfte var att titta närmare på just detta så var den kvalitativa 
ansatsen ett självklart val.  
 
Deltagare 
I studien deltog sju stycken personer, varav tre kvinnor och fyra män. Deltagarnas 
åldersspann löpte mellan 36-59 år. Dessa personer hade alla genomgått individuell 
coaching där arbetsgivaren var finansiären. Samtliga deltagare hade coachats av en 
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extern coach och de hade under deras tid med coachen en ledande befattning på 
myndigheten Sida. Det fanns variationer i hur många gånger deltagarna träffat sin 
coach, det var allt från fem gånger upp till 20 gånger. Medelvärdet utan extremvärdet 
på 20 gånger var sju träffar. Det är också av vikt att nämna under vilka omständigheter 
Sidas chefer har fått coaching. I samtliga fall har klienterna och dess 
enhet/avdelning/team befunnit sig i en omorganisering där medarbetare har fått nya 
tjänster och avdelningar har vuxit, krympt eller bytt inriktning. För deltagarnas 
anonymitet kommer jag endast att benämna de intervjuade som deltagarna eller chefer.  
 
Urvalsprocedur 
Jag kontaktade myndigheten Sida via telefon och fick kontakt med en man som 
arbetade på personalavdelningen och han kunde göra vidare förfrågningar till 
organisationens chefer. Jag efterfrågade personer i chefsposition och som hade fått 
coaching under en period med en extern coach. Det var också ett krav att deltagarna 
hade upplevelserna relativt aktuella så att risken för minimering och maximering av 
minnen från tiden med coachen var så liten som möjligt (Passer & Smith, 2007). På 
grund av detta sattes kriteriet att de måste ha genomgått coaching inom de senaste fyra 
åren. Han mailade ut till sex tänkbara kandidater och efter ett antal dagar hade fyra 
stycken återkommit och tackat ja till att deltaga i studien. Jag fick då tillgång till e-
postadresser till dessa personer så att vi personligen kunde komma överens om datum 
och tid för möte. För att deltagarna skulle få mer information om studiens innehåll och 
syfte bifogades även ett förfrågansbrev (se bilaga I). Det innehöll en presentation av 
mig, studiens syfte, relevanta frågeställningar, etisk information samt hur de kunde 
kontakta mig om de hade frågor eller undringar. För att kunna få en så pass bred bild 
som möjligt av upplevelser och erfarenheter kring coaching är det lämpligt att ha fler än 
fyra deltagare i en kvalitativ studie som denna. Med anledning av detta utfördes 
ytterligare en förfrågan till chefer på Sida med hjälp av samma kontakt sedan tidigare. 
Tre stycken till tackade ja för deltagande i studien. Ett likadant mail med bifogat 
dokument skickades till dessa personer. Tider bestämdes som tidigare via mail. 
 
Procedur 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som hade sitt 
underlag från en intervjuguide (se bilaga II). Intervjuguiden arbetades fram från denna 
studies frågeställningar. De första fyra intervjuerna ägde rum i december 2008 och de 
resterande tre i januari 2009. Samtliga intervjuer genomfördes i olika konferensrum på 
Sidas kontor i centrala Stockholm. Varje intervju pågick mellan 40 och 55 minuter och 
dessa spelades in på ljudupptagningsmedia. Innan intervjun startade informerades 
deltagarna om de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet (1999) tagit fram. Däribland 
att materialet skulle behandlas strikt konfidentiellt och att deltagandet i studien var 
frivilligt. Intervjuguiden var en hjälp under intervjuerna men utöver dessa frågor fanns 
det också utrymme för följdfrågor och vidareutvecklingar. I slutet av varje intervju gavs 
det tillfälle att ställa frågor och att de var välkomna att kontakta mig om de hade vidare 
funderingar angående studien.  
 
Analys 
Intervjuerna bearbetades med utgångspunkt i induktiv tematisk analys. Med induktiv 
menas att temana framträder allteftersom i processen med det insamlade materialet 
(Hayes, 2000). Vid genomlyssningen av varje enskild intervju transkriberades 
materialet ordagrant i ordbehandlingsprogrammet Word. Redan i detta stadium togs 
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detaljer som namn och andra identifierbara kännetecken bort, allt för att ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet. När samtliga sju intervjuer hade transkriberats skrevs dessa ut 
och lästes igenom vid två tillfällen. Då markerades intressanta uttalanden och dessa 
namngavs med passande nyckelord i marginalen. Efter detta fortsatte ett systematiskt 
arbete kring materialet. Det innebar att nästa steg som togs var att sortera all rådata 
under passande rubriker, sådant som berörde samma ämne placerades ihop. Detta 
gjordes med hjälp av Word där den enskilda intervjun var i ett dokument och alla 
intervjuers relevanta citat tillsammans med passande rubriker i ett annat dokument. När 
detta gjorts hanterades varje rubrik genom ytterligare genomläsningar av samtliga 
rådata. Detta för att försäkras om att inget relevant gått förlorat. Under processens gång 
har ett antal omflyttningar och reduceringar av citat samt ändringar av temanamn gjorts 
och utifrån detta växte en tydlig tematisering av datamaterialet fram. Slutligen kunde 
preliminära teman utvecklas till definitiva temanamn. Rapportens resultat slog härmed 
rot och egna sammanfattningar av materialet gjordes och några uttrycksfulla citat fick 
finnas kvar.  
 
Efter databearbetningen påbörjades en litteratursökning och denna gjordes på 
PsychINFO med sökord som executive coaching, development, evaluation, 
effectiveness, readiness, outcome, needs och goal. Genom detta och resultatet 
möjliggjordes en inledning och slutligen också en diskussion. Varefter processen 
fortlöpt har rapporten som helhet utvecklats kontinuerligt.  
 
Förförståelse 
Langemar (2008) menar att förförståelsen påverkar studien på gott och ont, och hur 
neutral man än försöker vara så finns den alltid där i form av teoretisk kunskap, egna 
erfarenheter, förutfattade meningar och språkkunskaper. För att kunna förstå något av 
det som sägs under intervjuerna måste en förförståelse för språk, arbete och intervjuer 
och så vidare finnas. Utan detta förefaller intervjuerna inte få något särskilt värde. 
Vikten ligger dock vid att inta en medvetenhet och att ständigt reflektera kring möjliga 
dilemman (Alvesson & Sköldberg, 1994). Min teoretiska förkunskap kring detta ämne 
var inte särskilt stor men under en förberedande kurs inom samma ämne lästes ett antal 
artiklar, sökta på PsychInfo, vilket gjorde att jag eventuellt hade föreställningar med 
mig in vid studiens början. Detta har antagligen inte påverkat i större utsträckning då 
detta var känt och jag har under intervjuerna och tolkningens process hela tiden 
eftersträvat en neutralitet. Med anledning av detta har därför medvetna val kring 
intervjufrågor och upplägg vidtagits. En annan dimension av förförståelsen är att jag 
läst en universitetskurs i intervjumetodik vilket antagligen har underlättat 
intervjusituationerna och gjorde mig mer trygg i hur frågor skulle ställas för att ge bästa 
möjliga output. Vidare har intresset för coaching inom arbetslivet funnits hos mig i ett 
flertal år då jag finner personal- och organisationsfrågor vara ett spännande område. 
Det har även varit svårt att undvika all media och framgång som funnits kring coaching 
de senaste åren. Detta har dock inte fungerat som något negativt för studien utan 
snarare varit incitament för att neutralt studera nackdelar och fördelar med coaching 
inom näringslivet.  
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Resultat 
 
Sammanfattning 
Deltagarna berättade om tiden med sin coach och det samtalades kring upplevelser och 
erfarenheter. Det som framträdde som bas för upplevelserna var behoven som cheferna 
beskrev. Dessa låg till grund för hur deras erfarenheter kring coachingen såg ut. Oavsett 
om behoven hade tillfredsställts eller inte så gjordes detta tydligt genom ett 
reflekterande kring olika typer av insikter hos deltagarna. Det rörde allmänna insikter 
där coachen och dennes egenskaper och metoder spelade in men även insikter om hur 
arbetsgivaren agerat. Personliga lärdomar som gjordes under coachingens tid redovisas 
som insikter om den egna processen. Slutligen så talas det om praktiska insikter som 
har gjorts. Vad fungerar och vad kan göras annorlunda i framtiden? Se beskrivande 
modell nedan.  
 

Behov av ledarskaps- 
bekräftelse 

 
- Synliggöra processer 
- Behov av andrum 
- Behov av bekräftelse 

 
Figur 2. Modell av upplevelser och erfarenheter av coaching.  

Insikter om coachingens 
nyttor och brister 

Insikter om den egna 
processen 

Praktiska behov 
 

 - Vikten av coachens 
kompetens 

- Planering 
- Utförande i framtiden 

- Kort- och långsiktiga 
åtgärder 

- Insikter om 
arbetsgivarens roll 

 
Behov av ledarskapsbekräftelse 
Beskrivningar av behov från tiden med en coach var det som tydligast framkom i 
intervjuerna. De benämndes som behov av att synliggöra processer, behov av andrum 
och behov av bekräftelse. Givetvis skiftar chefernas behov väldigt mycket men i mångt 
och mycket är det ett uttryck för en önskan om olika typer av stöd. Utöver dessa 
uttalade behov fanns det deltagare som inte vid coachingens start hade uttryckta 
förväntningar eller behov utan att de istället hade blivit rekommenderade att prova på 
coaching. Under processens gång så framkallades dessa personers behov till liknande 
saker som övriga deltagare redan hade från början. 
  
 Behov av att synliggöra processer. 
Deltagarna betonar tydligt behovet av att synlig- och tydliggöra processer, allt från 
personliga och gruppsykologiska processer till organisatoriska processer. Det kan bland 
annat röra sig om svåra oenigheter i personalgruppen. Behoven som klargörs här är att 
man vill att coachen ska bidra med teoretisk förståelse av vad som händer och hur man 
ska utifrån sin position och situation kunna förhålla sig och bidra till processen, både 
för egen och gruppens skull.  
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Det finns även behov av att få reflektera och få synpunkter kring andra personliga 
psykologiska tvivel. Ämnen som berörs är varför man reagerar som man gör i olika 
situationer och att utifrån det få synpunkter på sitt eget beteende.  

 
”En väldigt viktig del var ju att gräva lite i sig själv. Det var ju ingen terapi på 
det viset men det handlar ju mycket om att försöka, för min del, att förstå mer 
varför jag reagerar som jag gör i olika situationer och sådär va. Det handlade 
mycket om att jag skulle begripa mig på vad jag gjorde i olika situationer. (skratt) 
Och att reflektera kring det va.” 
 

Deltagarna lyfter även fram behov av att coachen ska bidra med ett större perspektiv på 
organisatoriska processer. Då myndigheten befann sig i en omorganisation under tiden 
för coachingen gjorde detta att deltagarna gärna ville veta vad som händer och vad det 
är man ska tänka på i en chefsroll när en myndighet förändras och var deras ansvar 
börjar och var det slutar. 
 
Andra processer som har behov av att synliggöras är att nysta i problem och försöka 
besvara vad, vem eller vilka som bär ansvar för ett specifikt problem eller fråga. Detta 
för att inte själv hamna i skottgluggen och dessutom för att kunna bidra till en 
konstruktiv process i organisationen. Önskan är också att reducera en viss 
ansvarsbörda. En uppfattning är nämligen att det upplevs som att orimliga krav ställs på 
en. Möjligtvis inte uttalade från organisationen men att man som chef upplever att man 
har som arbetsuppgift att lösa många hopplösa fall och frågor. Att då kunna förminska 
känslan av otillräcklighet genom att reda ut vad som är vems ansvar upplevs som 
behagligt.  
 

”Ingången var väldigt mycket att damma av, lyfta bort lite ansvar från mina egna 
axlar som kanske inte var min tyngd från början egentligen.” 

 
 Behov av andrum. 
Som nämnt har Sida befunnit sig i en omorganisation och under intervjuerna 
framkommer det att deltagarna har stått i behov av en plats där det finns utrymme för 
tankar och reflektioner. Att ha fått komma till coachen har i många fall varit en stund 
där de kunnat ”andas ut” som en uttrycker det. Där finns det tid för att hinna tänka 
både ett och två varv kring olika resonemang. Coachingen ger med andra ord tillfälle 
och möjlighet att hinna lägga upp någon form av strategi kring de frågor som är mest 
pressande. Det var en deltagare som hade en ytterst arbetsam period och denne 
uttryckte sig följande;  
 

”Skönt att bara få vara en stund och hinna tänka klart en tanke utan att någon 
’sliter en armen’ stup i kvarten.” 
 

Förutom det rent mentala andrummet som uttrycks som ett behov finns det också ett 
fysiskt behov. Det kan upplevas som en fördel att åka ifrån kontoret och få komma till 
en annan plats där coachen befann sig. Att få vara fysiskt frånvarande från sin 
arbetsplats i några timmar och därmed också få ställa sig något åt sidan från de 
vardagliga uppgifterna på arbetet upplevs som positivt. Det bedöms som viktigt om 
man som chef befinner sig i ett så pass hett skeende.  
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 Behov av bekräftelse. 
Att få bekräftelse i sitt ledarskap och i sitt sätt att tänka verkar vara en viktigt behov hos 
många av deltagarna. Bekräftelsebehovet uttrycks också vidare som ett psykologiskt 
stöd och det är det som är av vikt. Att få höra ”stå på dig”, ”fortsätt så” och ”det du gör 
är faktiskt rätt” och så vidare är fraser som uppskattas och upplevs som positivt. Det 
gör att deltagarna känner sig trygga i sina roller som chefer och vet att de är på väg i 
rätt riktning samt att de inte känner sig ensamma om att tycka att deras val är korrekta. 
Andra menar att bekräftelse inte alls är skälet till att de deltar i coaching. Syftet med det 
ligger istället i andra saker som teoretiseringar och olika former av kunskapsutbyte. Det 
innebär för deltagarna att de berättar om en specifik eller generell händelse som 
inträffat i arbetslivet och som coachen sedan därifrån ska kunna vidareutveckla och 
ställa följdfrågor kring. Vissa påpekar även att de känner sig själva så pass bra och att 
de därför inte behöver bekräftelse från coachen men trots det tycker somliga att det är 
värdefullt att få konfirmation på att man tänker rätt och att man är den man tror man är.  
 

”Alltså det är ju nånting jag har känt hela livet så det var väl inget sådär … Det 
var väl mer så att hon gav mig kvitto på att jag i vissa fall kanske skulle kunna 
vara lite mer kravfull.” 

 
Insikter om coachingens nyttor och brister 
Efter tiden med coachen omvärderas ofta ens behov om vad en coach ska ha möjlighet 
att ge och hur en coach ska vara. Det finns då mer erfarenhetsunderlag att referera till 
för deltagaren och han eller hon vet mer vad man själv behöver och vad coachen kan 
erbjuda och samtidigt är begränsad till att göra. Efter avslutad coaching menar många 
deltagare att upplevelsen och resultatet av coachingen också beror på arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren sätter medvetna och omedvetna förutsättningar för cheferna. Med 
förutsättningar menas i detta fall dålig överensstämmelse mellan förväntningar och 
givet utfall. Det har med andra ord inte funnits några klara och tydliga riktlinjer för vad 
chefen kan förvänta sig och det har ibland gett felaktiga visioner för vad coaching kan 
och ska åstadkomma efter avslutad period. Beroende på förväntningar, chefernas behov 
och det slutliga utfallet uppfattas coachingen som mer eller mindre givande. Dessa 
erfarenheter rörande coachen respektive arbetsgivaren ger deltagarna vissa insikter för 
vad som spelar en avgörande roll för hur coachingen upplevs. De mest frekventa 
insikterna gjorda kring coaching berörde vikten av coachens kompetens, lång- och 
kortsiktiga åtgärder samt insikter om arbetsgivarens roll. 
 
 Vikten av coachens kompetens. 
Uppfattningar om att coachen bör vara erfaren poängterar samtliga deltagare. Med det 
menas generellt att coachen ska ha erfarenheter från coachingsituationer som påminner 
om deltagarens eget fall. Annan kompetens som efterfrågas är kunskap om olika 
mellanmänskliga processer. Det framkommer också att det är fördelaktigt om coachen 
har en inblick, och kanske till och med personlig yrkeserfarenhet, inom deltagarens eget 
område. Det skapar en förförståelse och tros också bidra till snabbare och mer korrekta 
analyser av det som diskuteras vilket i sin tur genererar en mer effektiv coaching.  

 
Även erfarenheter och kunskaper kring organisatoriska frågor är vid vissa 
coachingtillfällen relevanta. Är organisationsfrågor intressanta för deltagaren är det en 
fördel om coachen har sådan kunskap och vana annars upplevs en osäkerhet inför denne 
och därmed lider brist på förtroende.  
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”Ja alltså, jag blev ju erbjuden en coach som inte hade jobbat med Sidapersonal 
tidigare och hade inte heller någon statlig erfarenhet och det där var ju lite 
sådär. Jag kände en viss skakighet inför coachen faktiskt. Det kändes lite som att 
jag var försökskanin då eftersom han inte kände till Sida och inte ens har 
erfarenhet av att coacha personer i statlig verksamhet så att mina förväntningar 
var väl lite sisådär kan jag väl säga.” 

 
Deltagare uttrycker också önskemål om att bättre kunna reflektera kring sig själv och 
den egna arbetssituationen. Det innebär dels vad man kan göra karriärmässigt i ett 
sådant läge så som i en omorganisation men också kring sin egen kompetens i en given 
del av den pågående processen. Frågor som övervägs är ifall man ska stanna kvar och 
vänta ut läget eller söka sig till annan arbetsgivare?  

 
”Man skulle velat ha en person som varit med om organisationsförändringar, sett 
vad som händer i statlig verksamhet och vet ungefär vad man kan göra. Alltså vad 
det finns för möjligheter, lite bredare. Till exempel om jag hade valt att inte vara 
kvar då tycker jag att coachen hade kunnat ställa frågor kring vad jag skulle 
kunna ta vägen, liksom styra mig lite så.” 

 
Andra synpunkter som dryftas är att man önskar diskussioner kring chefsrollen och 
olika ledningsfrågor. För att kunna besvara och ge chefen värdefulla idéer när det gäller 
denna typ av ”hands-on”-kunskap uppfattas det vara av vikt att coachen besitter 
erfarenheter och en viss vana kring ämnen.  
 
 Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. 
Deltagarnas upplevelser av coachernas metod är differentierade. Kortsiktig hjälp är i 
några fall intressant medan det även efterfrågas en långsiktighet. Som kortsiktig hjälp 
kan exemplifieras med att en deltagare fick delta i ett rollspel med sin coach. 
Deltagaren behövde då stöd i att lösa en specifik akut situation vilket coachen då 
iscensatte denna dialog som skulle komma att äga rum. Deltagaren fick med detta en 
inblick i hur det kunde gå till och blev därmed säkrare på att ta an den kommande 
situationen. Flera av deltagarna påpekar att dessa så kallade ad-hoc problem som 
dryftades med coachen är värdefullt. Det gav deltagaren möjligheter att lösa problemen 
med sin enhet och kände sig därmed kortsiktigt hjälpt i sin ledarroll. Några deltagare 
önskar inte heller att förändra sitt grundläggande beteende som chef utan vill hellre ha 
denna kortsiktiga nytta. Uppfattningen är att det är så pass stor skillnad mellan att bli 
coachad för att hantera ett chefskap på ett antal personer till att bli coachad för något 
personlighetspsykologiskt. Det finns inte ett ointresse i det sistnämnda men man menar 
att det tar mer tid och därmed kostar mer pengar. Det upplevs som att det inte finns 
utrymme och tid för sådana åtgärder utan att man hellre önskar ett annat typ av stöd. 
  

”Men det är klart att nånstans hade jag ju en förväntan att det skulle vara lite 
nyttigt på kort sikt. Jag var ju inte intresserad av att gå in i någon form av 
terapiliknande relation för att förändra det grundläggande sättet hur jag fungerar 
som chef.”   

 
Samtidigt som kortsiktiga åtgärder anses vara värdefulla påpekas det också att dessa 
svåra personalmässiga situationer kan ta överhanden. Det ger för lite plats åt mer 
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långsiktiga förändringar. Avsaknaden av detta kan förklaras med att det inte finns 
tillräckligt med systematik och struktur i coachingen. Det innebär att deltagarna önskar 
sig en form av tydligare schema där en struktur kan visa vad som ska uppnås. Med 
utgångspunkt i det är det sedan möjligt att utvärdera ifall den ursprungliga nivån av 
kunskap kring ämnet kvarstår eller om nivån har höjts på grund av coachingen. Det blir 
med andra ord lättare att identifiera utveckling när en ordentlig struktur finns till hands. 
Som ett led i detta framkommer det också att det saknas tydlig återkoppling mellan 
coach och deltagare. Strukturen skapar möjlighet för en naturlig sådan och det tros vara 
av värde att kunna knyta ihop säcken och sedan gå vidare. 

 
”Coaching bör innehålla en viss systematik så att man senare kan utvärdera 
värdet av det. Om man nu som jag tog upp det man hade problem med just då är 
det svårt att se att coachingen faktiskt gett något förutom i just den situationen. I 
efterhand, nu när jag tänker till lite, så hade det varit värdefullt om jag hade 
kunnat känna att jag gått från punkt A till punkt B. Det är som sagt svårt att 
härleda nu.” 

 
”Försöka titta lite på det och se ifall jag hade tagit några steg framåt i mitt sätt 
att vara chef och ledare. Hade jag förändrats nånting och hade jag mognat i den 
här rollen eller inte. Där kan jag fortfarande sväva i nån slags okunskap.” 
 

Parallellt med denna uppfattning finns det också deltagare som inte alls ser ett lika stort 
värde i att utvärdera coachingen och att den åtgärden inte ger särskilt mycket. Det 
menas på att det är svårt att se vad som är vad och vad som egentligen påverkat ett 
specifikt utfall. Allt i ens omgivning ger små pusselbitar om vem man är och att det till 
slut inte blir värdefullt att utvärdera en enskild sak. Det går inte med säkerhet att avgöra 
vad exempelvis coachingen eller möten med andra människor bidragit till.  

 
”Eller man är ju inte så mekaniskt lagd att ”ja nu går jag i coaching och från att 
ha gjort A så gör jag nu B”. Så funkar det ju inte utan det där blir ju bara en liten 
pusselbit i allt som påverkar en. Och så kanske det puffar åt något håll, lite 
lättare att hantera någonting men det är ju så otroligt många olika faktorer som 
påverkar en person.” 

 
 Insikter om arbetsgivarens roll. 
Samtliga deltagare anser att organisationen är mycket generös med upplägget för 
coaching och att initiativet till chefsutveckling är mycket bra.  
 
Orsakerna till att dessa chefer fått coaching skiljer sig en aning åt. En del har tagit upp 
det på eget initiativ medan vissa har blivit rekommenderade av sin chef eller liknande. 
Innan coachingperioden har startat har det däremot gått till på ungefär samma sätt för 
alla deltagare. De har själva kontaktat personalavdelningen och därigenom fick de 
kontakt med en coach. Innan dess var det ofta ett samtal på ett antal minuter med 
personalavdelningen. Här meddelas det inte finnas någon given struktur och systematik 
för hur en coach ska förmedlas och inte heller vilken information som ska delges 
chefen. Med information avses i detta fall vara vad som kan förväntas av en coach och 
vad som också kan krävas, både av sig själv och av coachen.  
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Urvalet av coach framkommer som att det är bra om det finns några att välja mellan 
och att man utifrån det kan välja en som kan och har erfarenhet inom det område man 
önskar. Det uppges också vara värdefullt och tros bli mer givande att få information 
kring syftet med coaching och hur man på bästa sätt får ut mesta möjliga. Detta ska då 
ske av organisationen och innan coachingen börjat. Att få mer information om 
coahingen kräver antagligen ett antal förändringar i organisationen. Detta föreslås 
genom att utforma någon form av problemanalys. 
 

”Det kanske skulle kunna vara intressant att coachas igen men skulle jag bli 
erbjuden nåt liknande då skulle jag kräva någon form av problemanalys typ vad 
ska jag uppnå, vad är målet jag ska uppnå om sex månader?” 

 
Ett alternativ till problemanalys är om det upprättas en särskild uppdragsbeskrivning för 
varje individ som deltar i coaching. Via den beskrivningen kan också coachen få ett 
försprång genom att hon eller han vet mer om sin klient redan från början och kan 
utkristallisera vad som är behoven och kan utifrån den skapa en möjlig strukturering 
kring hur coachingen för den enskilda chefen ska se ut.   

 
Efter coachingens avslut är det ingen av deltagarna som gjort någon formell utvärdering 
och en allmän uppfattning är att en obligatorisk sådan vore ett värdefullt inslag. Detta 
för att kunna förbättra och förändra coachingen för andra chefer i framtiden och inte 
minst för att se ifall satsade resurser har givit någon form av effekt. Samtidigt som 
utvärdering bedöms som en viktig ingrediens uppmärksammas även riskerna med det. 
Om det finns inslag av ett kritiserande av exempelvis sin egen chef i själva coachingen 
så kan detta med utvärdering bli ett känsligt kapitel för den coachade.  
 

”Vad är då målet med en sån utvärdering, ’ja nu ska jag gå tio gånger i 
coachsamtal och prata bland annat om att jag har problem med min 
överordnande chef’. … Coaching är ju en fråga om bland annat att få prata om 
precis den typen av relationsproblem utan det ska bli till allmän beskådan. Ja det 
där är en balansgång.” 
 

Insikter om den egna processen 
Deltagarnas allmänna känslor och tankar kring vad coaching ger är att det skapar en 
chans till reflektion, både om sig själv och om sitt ledarskap. En annan uppfattning är 
också att coaching ger bekräftelse på att deltagaren tänker rätt vilket i sin tur leder till 
att man känner sig säkrare i rollen som chef. 
 

”Jag tror att det är nyttigt att få den bekräftelsen för det kanske gjorde att jag 
kände mig tryggare i vissa vägval eller beslut och sådär.” 

 
Att uppleva coachingen som ett psykologiskt stöd framkom också i intervjuerna. Finns 
det situationer på arbetsplatsen som kan upplevas som stressiga och psykologiskt 
betungande kan coachen fylla en stödgivande funktion för chefen, både genom att 
lyssna och ge tillämpliga råd. Detta verkar vara ett värdefullt inslag i en del 
arbetsmässigt tunga sammanhang. Funktionen innebär för den coachade ofta att det ger 
dem ett lugn, framförallt personlighetsmässigt.  
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Ökad insikt om vem man är och varför man är som man är, är något coachingen 
bidragit till. Tillsammans med coachen har det reflekterats kring olika utgångspunkter 
och komponenter som därefter öppnar ögonen för att se handlingsmönster och egna 
egenskaper. Detta skapar redskap för olika situationer, bland annat för hur man kan bli 
mindre påverkad i framtiden av saker som man tidigare tyckte var jobbigt och 
påfrestande.  
 

”Jag kan inte säga att jag har påverkats dramatiskt. Men jag har påverkats på 
marginalen, det har jag gjort. Och fått nån ytterligare slags pusselbit i vem jag är 
och så.” 

 
Även insikter om hur man är som chef leder till att denne upplever coachingen som 
givande. Innan coachingen har det upplevts som självklara egenskaper och något som 
bara funnits där men tack vare coachen och deras gemensamma reflekterade har 
resultatet landat i tydliga och medvetna insikter. Att känna till sina för- och nackdelar 
som chef innebär att coachen får en chans att framföra råd och tips för hur man kan 
bygga vidare på vissa och också kunna överbrygga andra behövliga områden. Detta 
upplevs som positivt i många fall.  
 

”Det landade ofta i relativt bra diskussioner om mitt sätt att fungera inför olika 
typer av mer komplicerade situationer i förhållande till medarbetare. Att ge 
negativ kritik. Att ha lönesamtal när jag upplevde att man inte hade presterat och 
ta andra människors aggressivitet, och ilska och där fanns det intressanta 
diskussionsområden kring det och hur jag fungerade i såna situationer.” 

 
Det är inte bara insikter om sig själv som uppskattas utan även kunskap om andra 
människor. Är man chef förväntas man eventuellt ha kännedom om gruppdynamik och 
hur enskilda personer fungerar och vad de har för behov. Därför är det värdefullt när 
coachen kan lära ut och orientera cheferna inom detta enorma fält. Efter att ha fått 
denna vägledning upplevs det bland annat som att man har blivit mer ödmjuk. 
 

”Under den här perioden så fick jag då anledning att lära mig jättemycket om hur 
andra reagerar och vad som motiverar dom och vilket typ av ledarskap dom 
behöver och att inte alla efterfrågar samma ledarskap.” 

 
Det görs tydligt att man i och med coachingen blir mer aktiv och faktiskt genomför 
saker. Saker som man annars, utan coach, eventuellt väljer att skjuta upp och kanske till 
och med förtränga just för att problemet är för tufft eller för svårt tidsmässigt att 
hantera. Det uttrycks som att coachingen medverkar till att man tvingas ta sig tid till att 
komma på en lösning rörande det aktuella problemet.  

 
Det är också så att några fick hjälp till ett mer långvarigt förhållningssätt – en 
beteendeförändring. Att bland annat lära sig hushålla med sin energi är ett exempel. Det 
uppfattas som att det skapar förändring i ens beteende på så sätt att man lär sig väga för 
och emot och inse vad som är mest brådskande eller relevant, det vill säga prioritera.  
 

”Jag blev ju liksom lite lugnare i och med att man gjorde en prioritering i 
huvudet, om det liksom var värt att lägga energi på just det. Är det här 
brådskande nu eller kan det vänta, är det jätteviktigt eller kan det vänta? Man 
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fick ett annat perspektiv på saker och man fattar att man inte behöver vara 
Stålmannen. Det förstod jag ju innan såklart men mer det här med 
energihushållning, det blev ett bra begrepp för mig, jag har helt enkelt blivit 
bättre på att… sålla och att avgöra så att säga en saks viktighet.” 

 
Ytterligare ett exempel på insikter och lärdomar är en deltagare som tar upp hur dennes 
coach har lärt ut hur man på bästa sätt kan gå vidare från ett problem som inte längre är 
ens eget. Det är en metafor som i korta ordalag innebär att man går ut i skogen och 
bokstavligt talat lägger problemet under en sten, säger hejdå och går därifrån. Denna 
bildliga metafor uppskattades mycket och har än idag betydelse för deltagaren.  
 
Praktiska behov 
Materialet visar tydligt att det förekommer praktiska hinder och mindre fördelaktiga 
situationer som föder ett visst motstånd till att delta i coaching och gör därmed 
aktiviteten mindre attraktiv. Det kan handla om att arbetssituationen inte möjliggör 
coaching. Att åka iväg till en coach kan skapa negativa känslor, där stressen blir en 
central och återkommande punkt. Några vet inte hur de ska få tid för att få plats med 
coachingen i deras späckade scheman och menar att coachingen bara gör så att man 
känner sig ännu mer arbetsbelastad. Det uttrycks också som att det var en regel, mer än 
ett undantag, att det ligger en desto större hög på skrivbordet när man kommer tillbaka 
och med den vetskapen gör det knappast besöket hos coachen till entusiastisk händelse.  
 
 Planering. 
Situationerna kan röra sig om fysiska hinder som att coachens kontor eller att deras 
träffpunkt ligger för långt bort vilket också skapar stress och irritation. Logistik är 
således i många fall ett problem. Problemet bidrar till stor del en negativ inställning till 
coachingen. Känns det negativt genom att bara åka dit blir det svårare att göra själva 
coachingbesöket positivt. Det föder så att säga motstånd. 
 
Att hinna med coaching kan även skapa konflikter mellan arbetet och privatlivet. Om 
privatlivet exempelvis innehåller småbarn kan detta generera problem genom att man 
upplever att coachingen tar för mycket tid och att man då inte hinner med sina 
vardagliga arbetsuppgifter. Det i sin tur inkräktar på tiden med familjen.  

 
Framförallt så var det ju nånting som tidsmässigt måste planeras och dels är det 
ett samtal på en och en halv timme och sen är det också att ta sig till andra sidan 
stan och fundera vad det får för konsekvenser när det gäller hämtning av barn 
och så vidare och så vidare. Så det blir ju en uflykt på, om inte på en halvdag, så 
nästan. Och det är ganska mycket tid. 

 
För att få ut maximalt av tillfällena med coachen instämde alla i att det var viktigt att 
man förberedde sig inför mötena. Mycket med anledning av att timmarna med coachen 
ska ge effekt och inverkan. Detta skedde antingen genom att själv tänka ut specifika 
arbetssituationer som upplevs som besvärliga eller att coachen ger uppgifter som är bra 
att tänka på till nästa gång de skulle ses. Vissa menar att det var ett bra underlag för 
diskussioner medan det också konstateras att det är svårt att rent praktiskt hinna få in 
förberedelserna till mötena i arbetsschemat. Dels på grund av att det inte hinns med 
men också att det glöms bort.  
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”Med handen på hjärtat så var det ofta att ”just jäklar, idag ska jag dit”. Jag 
kunde nog fått ut ännu mer av det om jag hade gett mig mer tid.”  

 
 Utförande i framtiden. 
Efter genomgången coachingperiod ges nya tankar och idéer på hur företag skulle 
kunna utforma effektiva metoder för chefer. En uppfattning som framkommer är 
önskan efter någon form av gruppcoaching. Den skulle då erbjuda hjälp som är kopplad 
till mer konkreta arbetsuppgifter och att det längs vägen skulle uppskattas med 
regelbunden återkoppling kring de problem som tas upp. Det framförs samtidigt att ens 
kolleger borde vara ett viktigare bollplank än någon som är professionell. Man menar 
på att det skulle bli en kraftfullare stimulans och ge fler incitament för att förändra en 
chefs beteende. Detta skulle bland annat bero på att träffarna skulle ha möjlighet att 
vara betydligt tätare än vad de är med en coach. Parallellt med detta så önskar man att 
det fortfarande skulle finnas chans till en coach varannan vecka, och detta för att få 
professionell input så att processerna går åt rätt håll.  
 

”Jag tror man måste hitta nåt där man kan stötta och peppa varann mycket 
mycket tätare än att bara träffa någon varannan onsdag, en timme. … Sitter man 
bara där och geggar internt så kan det bli hur fel som helst tror jag. Så en riktig 
professionell person som också kan se och kan bidra med nån form av bild av vad 
som ska förbättras.”  

 
I flertalet av studiens intervjuer framkommer det att det är viktigt att inte coaching bara 
är en ”slit-och-släng-vara”. Det är något som chefen ska vara i behov av. Många är 
trygga i sin roll och har inga större utmaningar i personalgruppen. Där anses det inte 
finnas lika mycket anledning till att bli coachad om man jämför med en nytillsatt chef 
med svåra personalproblem. Coaching ska användas inom rim och reson, och inte något 
som kan utnyttjas vid alla tillfällen, nästan som per automatik. Med andra ord något 
som ska vara behovsstyrt. Det blir också tydligt av några att chefen själv ska vara 
motiverad och känna ett behov av coaching, annars riskerar det platt fall då coaching 
kräver mycket av den coachade.  
 

 
Diskussion 

 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att nå en djupare förståelse för chefers upplevelser och tankar kring 
deras deltagande i coaching. Då dagens företag väljer att spendera stora summor på att 
anlita coacher till deras anställda är det av stor vikt att bringa klarhet i vad coaching kan 
bidra till. Studiens tydligaste resultat var hur chefernas behov såg ut samt deras 
erfarenheter från tiden med coachen. Framträdande var då de nyttor och brister som 
uppkom kring coachingen, chefens egen utveckling samt situationer som föder 
motstånd och hur det kan tänkas gå till på ett mer givande sätt i framtiden. Något 
generellt svar på frågeställningen om coaching hjälper och ifall organisationens 
ekonomiska satsning bidrar till något positivt har inte gått att finna i studien. Det har 
däremot uppkommit klarare bilder av hur coaching kan se ut och vad som varit positivt 
respektive negativt. Nedan förs en diskussion om studiens huvudsakliga fynd.  
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De olika behoven i denna studie kan härledas till coachingmodellen som Diedrich 
(1996) tagit fram och den mest förekommande kategorin som representeras i materialet 
är restorative coaching. Det betyder att man reparerar kortsiktiga eller tillfälliga 
svårigheter på arbetsplatsen som orsakas av personliga eller organisatoriska 
förändringar. En del av deltagarnas behov låg även inom kategorin developmental 
coaching vilket har att göra med att chefen behöver coaching för ämnen som ligger i 
den personliga sfären och att man utifrån diskussioner kring detta kan utvecklas och 
därmed bli en bättre chef. Det bör också påpekas i detta läge att många av cheferna 
ansåg sig ha fått stillade behov i kategorierna executive och developmental coaching 
men att det i motsats till modellen i inledningen inte ledde till några avgörande och 
långsiktiga förbättringar. Vad detta beror på kan eventuellt tolkas som att coachen inte 
räckt till för att etablera ett mer långsiktigt förhållningssätt hos chefen då det antingen 
var en för kort period eller att coachen inte hade tillräckligt med olika former av 
resurser.  
 
Deltagarna i studien har befunnit sig under stress och det har berott på olika faktorer. På 
grund av omorganiseringen har det bland annat funnits personalproblem som inte varit 
särskilt lätta att lösa och man har då behövt ett bollplank för att kunna få andra 
perspektiv. Gyllensten och Palmer (2006) menar att organisationer som planerar stora 
företagsförändringar får ofta nytta av en coach. Det kan då bli lättare att hantera 
förändringsprocessen. Detta kan tolkas som att det hade varit ännu mer givande om 
cheferna fått tillgång till coaching redan innan omorganisationen påbörjats vilket kan 
tolkas som att Diedrich (1996) facilative coaching hade kunnat utögra en bra grund. 
Cheferna kan då redan i inledningsfasen gå igenom angelägenheter som oro och 
förväntningar för att kunna förhindra personalproblem och övriga spörsmål. Detta kan 
bland annat göras genom indirekta faktorer som att till exempel bygga upp chefens 
självförtroende (Gyllensten & Palmer, 2006).  
 
Chefernas behov av bekräftelse är tudelat. Somliga upplever det som en befrielse att få 
veta att det man själv gör är rätt och att man då stärks med den vetskapen. Det var fler 
kvinnor som kände detta behov och en möjlig tolkning till det kan ha sitt ursprung i att 
kvinnor har varit ute i arbetslivet avsevärt mycket kortare tid än männen om man 
blickar tillbaka historiskt. Att dessutom vara en kvinnlig chef ökar antagligen vissas 
tryck på att räcka till och att de därmed upplever en trygghet att få bekräftelse från en 
professionell coach. En annan tolkning till detta behov kan vara att vi lever i en tid då 
vi människor varken hinner eller har möjlighet att bekräfta kolleger och andra i vår 
närhet. Det görs då möjligt genom en coach istället.  
 
Syftet med coaching var, enligt cheferna, bland annat att få inblick i organisatoriska 
förändringar och hur man själv passade in där. Önskan var således att ta reda på ifall 
man skulle stanna kvar inom organisationen eller söka sig utåt. Detta är en av riskerna 
som organisationen tar genom att ha ett så pass öppet förhållningssätt till coachingens 
upplägg. Ponera om chefen istället valt att gå på en annan linje och ansökt om andra 
tjänster i andra företag. Då hade organisationen med all sannolikhet gått med förlust i 
just denna investering. Detta framkommer även i Jarvis, Lane och Fillery-Travis studie 
(refererat i Fillery-Travis & Lane, 2006). Författarna menar att det finns en fara i att 
låta coachingen anta en så fri agenda där risken kan bli stor att den coachade så att säga 
”utcoachas” från sin nuvarande tjänst.  
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Utöver dessa tydliga och uttalade behov tydliggjordes det också att det från början inte 
fanns några uttryckta behov hos chefen utan att man istället blivit tipsad eller 
rekommenderad av sin egen chef att delta i coaching. I dessa fall då behoven inte har 
varit klara, varken för deltagaren eller för coachen är en möjlig tolkning att detta kan 
tänkas påverka hur man upplever tiden med coachen. Finns det inga klara uppsatta 
tankar tillgängliga för vad chefen kan förvänta sig och inte heller vet vad coachen ska 
åstadkomma kan delar av eller hela processen kännas omotiverad och intetsägande.  
 
Vad gäller vikten av coachens kompetens så framkommer det att erfarenheten är en 
väsentlig ingrediens. Den kan bestå av erfarenheter inom den aktuella 
organisationsformen, det aktuella yrket eller mellanmänskliga processer. Det är 
önskvärt att coachen alltså har erfarenhet från tidigare fall som liknar den coachades. 
Anledningen till detta kan tänkas vara att chefen då upplever coachingen som mer 
effektiv och även upplever sig som bättre förstådd eftersom coachen kan ställa mer 
relevanta frågor som väcker tankar och idéer. Detta styrks av Berman och Brandts 
(2006) teorier rörande vad en coach ska besitta för egenskaper och kompetenser. 
Författarna menar att coachen ska ställa sokratiska och insiktsfulla frågor, något som 
antas kräva ett visst mått av erfarenhet. De menar vidare att coachen måste ha 
företagserfarenhet och tillräckligt med kunskaper i systemteori och organisatorisk teori 
för att vara insatt i ämnena som står i behov av att behandlas. Diedrich och Kilburg 
(2001) har också som åsikt att coachens kunskaper kring ledarskap, organisationer och 
ekonomi är avgörande för att kunna coacha effektivt. I brist på detta kan chefen uppleva 
en känsla av otrygghet och osäkerhet vilket oftast inte leder till ett förtroendebyggande. 
Detta menade även Hall et al. (1999) och pekade på att coachens kompetens är 
avgörande för att denne ska få chefens förtroende och att en god arbetsrelation därmed 
kan skapas.  
 
Deltagarna i studien har i de flesta fall, omedvetet eller medvetet, efterfrågat kortsiktiga 
åtgärder. Som det framkommit i materialet är lösningar för problem som finns här och 
nu mer intressanta. Cheferna har önskningar om att bli hjälpta kring det just nu aktuella 
området. Det kan röra sig om direkta personalproblem och vad man som chef själv kan 
göra för att förbättra eller förändra arbetssituationer. Om detta inte diskuteras så är 
risken att coachingen börjar upplevas som terapi och det är vanligt att tycka att det inte 
är coachingens syfte. Kort- och långsiktiga åtgärder behöver dock, som ovan, inte stå i 
motsats till varandra. Det kan finnas andra öppningar för en långsiktighet utan att 
behöva anta terapiliknande situationer. Att inte utnyttja coachen på ett mer långsiktigt 
och hållbart sätt kan ha att göra med att syftet och förväntningarna inte riktigt är klara 
när coachingen påbörjas. Det är möjligt att det finns en stor poäng med att sitta ned 
själv, eller med coachingförmedlaren, och gå igenom vad som kan tänkas vara 
realiserbart att uppnå med coachen. Detta för att få igång tankar och få uppslag för vad 
den enskilde kan behöva, och det gör att coachingen kan bli mer slagkraftig. Det finns 
trots detta önskemål om mer långsiktiga åtgärder då dessa kortsiktiga lösningar kan ta 
överhanden vilket ses som något negativt i några fall. Förutom ovanstående, att syftet 
och förväntningarna hos chefen kan tänkas vara oklara, kan även frånvaron av tydlig 
struktur i coachsammanhanget vara ett skäl till att långsiktiga lösningar inte infrias. 
Strukturen som kan tänkas vara aktuell i dessa fall är att det från början bör finnas 
utsatta mål samt definierat hur coachen och chefen ska arbeta med dessa längs vägen. 
Både Stern (1994) och Wasylyshyn (2003) menar att detta är nödvändigt för att en bra 
bas ska finnas tillgänglig inför och längs processen.  
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Det framkommer från samtliga deltagare att ingen av dem har haft någon särskild 
struktur på första mötet med personalavdelningen som tillhandahåller coachingtjänsten. 
Några har uppmärksammat detta och upplever att en bättre genomgång redan vid det 
stadiet skulle kunna ge fördelar inför den kommande processen. Andra deltagare har 
inte upplevt detta som något hinder eller till en nackdel. Dock antas det finnas många 
möjligheter vid detta tillfälle att se om coaching skulle kunna vara en lösning och i 
sådana fall vilken typ av coaching som är aktuell i fallet. Materialet från studien visar 
också att urvalet av coach bör ske mer strategiskt från arbetsgivarens håll. Det finns 
önskemål om att få ett axplock av coacher och få veta mer om vederbörandes metoder 
och erfarenheter. En annan värdefull insikt som gjorts kring arbetsgivarens roll är att 
det eventuellt skulle vara angeläget att göra någon form av utvärdering efter avslutad 
coaching. Då kan för- och nackdelarna lättare utrönas och därefter påverka dessa i 
önskad riktning. Kombarakaran et al. (2008) menar att just dessa åtgärder är viktiga för 
att nå önskad effekt för både arbetsgivare och chef. Vidare menar Hall et al. (1999) att 
en lösning kan vara att organisationen skapar tydliga riktlinjer för vad som gäller vid 
användande av coacher och hur coachingprocessen ska se ut. Detta blir då en del av den 
organisatoriska godkända utvecklingsprocessen och det underlättar därmed för alla 
inblandade parter.  
 
Vad coachingen har bidragit till för chefen personligen är blandat. Genom bekräftelse 
och reflektion som coachen bistått med under perioden har framkallat en form av 
trygghet, den delen har gjort att man som chef känner sig mer säker att de saker som 
utförs och har ansvar över faktiskt är rätt. Coachingen har genom till exempel djupare 
förstålelser kring andra människor och deras behov gett en känsla av ödmjukhet. Det 
blir lättare med sådan kunskap att sätta sig in i medarbetares olika situationer, och att 
chefen då upplever sig själv som en bättre sådan. Andra insikter om den egna processen 
är att deltagaren lärt känna sig själv bättre, vet bättre hur man är som chef och att man 
blivit mer aktiv i sitt ledarskap. Exempel på detta kan vara att chefen känt sig mer 
effektiv då denne har varit tvungen att ta tag i besvär och svårigheter på ett annat sätt 
när coachen funnits i bakgrunden och man inte är själv i att lösa problem. Coachingen 
har med andra ord fungerat som en drivkraft till att utföra saker som i annat fall 
eventuellt förblivit olösta. Dock är en generell och övergripande reflektion att dessa 
framsteg, och andra oupptäckta, inte har diskuterats och funderats kring tillräckligt 
mycket för att göra deltagarna medvetna om att de eventuellt gjort fler framsteg. 
Återigen är det värt att nämna att det finns en poäng med att ha en kvalificerad 
utvärdering efter avslutad coaching. Detta skulle generera medvetna och mer hållbara 
insikter som förhoppningsvis lever kvar.  
 
I Dunns (2007) genomförda studie var hans hypotes att meningsfull coaching endast 
kan uppnås om klienten får coaching i minst sex månader och dessutom coachas av en 
person som är medlem i ett internationellt coachingförbund. Med meningsfull menar 
Dunn (2007) att personen får en bättre problemlösningsförmåga, bättre egenförmåga 
och större tillfredsställelse i livet. I denna aktuella studie var det dock endast ett fåtal 
personer som blev coachade i mer än ett halvår. En möjlig tolkning till att fler inte 
ansåg sig ha utvecklats på de sätt Dunn (2007) beskriver är att coachingen inte pågått 
längre än sex månader. Dessvärre förtäljer inte materialet om coacherna i dessa fall 
varit medlemmar i något förbund så det är svårt att uttala sig om det kriteriet.  
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För att chefen ska få ut det mesta tänkbara från coachingen har Hall et al. (1999) 
upprättat en form av checklista som chefer ska besvara och fundera kring innan de 
påbörjar coaching. Några av punkterna som tas upp är särdeles viktiga att betänka. En 
av punkterna påpekar att chefen själv är den som ska göra jobbet och att det inte finns 
någon magisk knapp att trycka på. Det kan tyckas vara självklart men det är långtifrån 
medvetandegjort i samtliga fall. En annan punkt som tas upp är att chefen ska föra 
loggbok över processen och lärdomarna. Författarna menar på att målet med coaching 
är att lära sig nyttiga och användbara saker och för att på ett bra sätt göra detta och 
komma ihåg är det en produktiv metod att skriva ner dessa. En till värdefull poäng som 
görs är att grundligt betänka vad man själv har för preferenser vad gäller metod och 
tillvägagångssätt och ifall den tänkta coachen passar för detta. Dessa åtgärder bidrar till 
att göra coachingen till en mer givande utveckling för chefen. Kombarakaran et al. 
(2008) uttrycker sig som så att chefens engagemang och önskan mot en 
beteendeförändring är nödvändig för att coachingen ska bli så framgångsrik som 
möjligt. Chefens villighet, motivation och dennes sätt att se problemet bestämmer 
omfånget av den möjliga förändringen. Därför är de chefer som kommer att dra mest 
nytta av coachingen de som är redo för att bli coachade och gör vad som krävs för att 
nå målen.  
 
Det framkommer tydligt i materialet att det råder praktiska hinder och att det 
förekommer situationer som föder ett visst motstånd till att delta i coaching. Bland 
annat beskrevs situationen när de kommer tillbaka till kontoret så ligger en ännu större 
hög på skrivbordet. Besväret kan röra sig om att avståndet från kontoret till coachen är 
för långt och att transportsträckan i sig utgör ett problem för de chefer som har ett 
tidspressat schema, både på arbetet och i privatlivet. Ett problem som dryftades var 
chefer med småbarn. Det menades på att coachingen tog upp så pass mycket tid och att 
de ursprungliga arbetsuppgifterna samtidigt fanns kvar och tog lika lång tid att utföra 
och att detta ledde slutligen till sena dagishämtningar. Problemet skulle eventuellt 
kunna minimeras om den praktiska organiseringen från arbetsgivarens sida skulle 
förbättras och att faktiskt låta coachingen ingå i den ordinarie arbetstiden. Både 
arbetsgivaren och deltagarna anser möjligtvis att detta görs redan idag men att ett 
tydligare budskap om just denna aspekt förmedlas ut till alla berörda. Att också se till 
att organisationen efterlever detta genom att cheferna upplever att organisationen står 
bakom coachingen fullt ut kan förmodligen underbygga bättre erfarenheter för 
cheferna. Förslag på åtgärd bör alltså vara någon form av integrering i arbetet där 
coachingen får ta den plats som krävs. Detta ska även inkludera tid för förberedelser. 
Något som deltagarna anser vara en viktig förutsättning för att få ut mesta möjliga vid 
varje möte.  
 
Att coaching faktiskt kan framkalla stress får också stöd i Gyllensten och Palmers 
(2006) studie. Detta beror enligt författarna på att förväntningarna inte motsvarar 
verkligheten eller att coachen inte uppfyller en viss standard. Gyllensten och Palmer 
(2006) menar att deras slutsats kan avhjälpas genom en utförlig förklaring om vad som 
kan förväntas av coaching. Utifrån det kan sedan ett medvetet val göras så att man 
minimerar risken för att uppfatta coaching som slöseri med tid.  
 
Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras av denna studie är att deltagarna har funnit det generöst och i 
många fall givande att få ta del av coaching. Wales (2003) understryker detta också då 
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hon i hennes studie drar slutsatsen att cheferna känner sig uppskattade när arbetsgivaren 
satsar på denne. Det påpekas även i Fillery-Travis och Lanes (2006) rapport att 
coaching kan upplevas som en belöning och därmed ses som ett starkt incitament för att 
stanna kvar hos den arbetsgivaren.  
 
Det finns inga generella svar kring studiens frågeställningar men materialet ger dock en 
känsla av att coachingen inte uppnår sin fulla potential såsom redovisas i Dunn (2007), 
Hall et al. (1999) och Wales (2003) rapporter. Vad det kan bero på återstår att utforska. 
Möjliga tolkningar kan dock vara att chefen inte fått tillräckligt med tid och verktyg för 
att komma fram till hur coachingen bäst kan utnyttjas. Chefernas behov ser väldigt 
olika ut och det är därför viktigt innan en coachprocess sätts igång att det blir klart och 
tydligt för inblandade parter kring vad som behövs och krävs i ett specifikt fall. En del 
vill ha enbart yrkesmässig vägledning medan andra önskar grundlig genomgång i sina 
egna och andras psykologiska processer. Detta säger sig självt kräver olika mängder 
insatser och resurser. Arbetsgivare måste här ta ställning till vad som är relevant i det 
specifika fallet. Jag tror det är av vikt för organisationer att inse vikten av att lägga upp 
en plan och strategi för hur coaching hos dem ska se ut för att sedan vidare informera 
sin personal om det. Det kan också vara intressant och högst relevant att cheferna 
informeras om att denne själv och coachen bör komma fram till gemensamma mål. I 
och med detta kan många missförstånd och besvikelser eventuellt undvikas och att det 
därmed blir en större vinning med coaching. För alla parter. Huvudfyndet i studien, i 
kort sammanfattad form, blir således att organisationen bör ha en tydlig och klar 
struktur för vilka som ska coachas, vad som kan förväntas, vad som krävs och att det 
råder en samstämmighet mellan den coachade och coachen.  
 
Metoddiskussion 
Genom studiens kvalitativa ansats gjordes det möjligt att ta del av individers personliga 
erfarenheter och upplevelser kring coaching. Det var dessvärre ett begränsat antal 
personer och det beror mestadels på studiens begränsade tid. Motivet till att deltagare 
från endast en organisation användes i studien var för att de intervjuade skulle ha haft 
någorlunda liknande förutsättningar inför och under coachningen. Om flera 
organisationer hade använts i samma studie är risken stor att intervjupersonerna skulle 
ha alltför olika erfarenheter av sin arbetsplats och sin coach att resultatet inte skulle bli 
värdefullt i långa loppet. Arbetsplatsers policys och rutiner för projekt som coaching 
kan se annorlunda ut beroende på vilket företag som studeras och för denna studies 
frågeställning var det relevant att deltagarna hade liknande erfarenheter.  
 
Vid validitetsbedömning tar man också hänsyn till användbarheten och 
meningsfullheten i studien. Den förstnämnda kan på vissa punkter sägas vara stor i 
denna studie. Det gäller bland annat behovet av målsättning och utvärdering. Beaktande 
meningsfullheten i studien är det något tveksamt huruvida alla viktiga aspekter som 
undersökningens syfte strävat efter att belysa, finns representerade i rapporten. Om fler 
deltagare medverkat i undersökningen hade resultatet kunnat bli mer mättat och 
samtidigt gett en bredare bild och en ännu djupare förståelse av chefers upplevelser av 
coaching.  
 
Förankring i data är ett annat väsentligt validitetskriterium och för att nå detta har 
åtgärder vidtagits. Jag har bland annat inte tagit med sådant som har svagt stöd eftersom 
jag då riskerar att dra för långtgående slutsatser utifrån enstaka och konkreta detaljer. 
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För att inte heller missa relevant information så har jag även i efterhand aktivt sökt efter 
sådant som inte stämmer överens med resultatet, alltså sådana uttalanden som inte 
representeras i rapporten (Langemar, 2008).  
 
Att det inte råder samstämmighet mellan deltagarna kan bland annat bero på att antalet 
deltagare varit så få och att tiden varit knapp att materialet inte har blivit mättat. En 
annan avgörande faktor kan vara individuella skillnader, både hos den intervjuade och 
hos coachen. Behoven och grundförutsättningarna hos de intervjuade har sett 
annorlunda ut. En del har haft svåra akuta situationer på arbetet medan andra behövt ett 
allmänt samtalsstöd. En del har varit chef i flera år medan andra precis skulle bli chef. 
En del har haft en psykolog som coach medan andra coacher har haft annan utbildning. 
Antalet träffar med coachen har skiftats mellan fem och 20 gånger. Erfarenheterna drar 
med detta sagt isär och det är svårt att avgöra vilka faktorer som har vägt över. Det 
hade underlättat ifall coachen hade varit densamma till alla sju deltagare och om den 
praktiska strukturen vid coachingtillfällena sett likadana ut.  
 
När det gäller personliga intervjuer sänder den som intervjuar alltid synliga eller icke-
synliga signaler vilket kan påverka intervjusituationen. Detta inträffade antagligen i 
denna studie också. Dessutom kan tillfälliga faktorer och omgivningen påverka den 
som intervjuas. För att minimera dessa effekter har vissa åtgärder vidtagits. Innan 
intervjun startat har jag presenterat mig själv utförligt och berättat om de etiska 
principerna på ett avslappnat sätt. Detta har förhoppningsvis lett till att 
intervjupersonerna känt sig avspända och trygga i situationen. Langemar (2008) talar 
om att det finns risk för att intervjupersonen känner sig hämmad om ämnet är känsligt 
och om man samtidigt befinner sig på arbetsplatsen. Undersökningens natur var inte 
särskilt känslig men när det kom fram lite mer känsliga uppgifter upplevde inte jag att 
de tyckte att det var något hinder att intervjun ägde rum på deras arbetsplats. En annan 
åtgärd var att jag ställde följdfrågor under intervjun, både när ett uttalande behövde 
utvecklas eller om det var ett uttalande jag inte förstod. Utöver detta tror jag att en god 
medvetenhet kring intervjuareffekter och kunskap om hur man kan överbrygga dessa 
bidrar till att minimera riskerna.  
 
Mänsklig perception fungerar selektivt att det är lätt att inte uppmärksamma 
information om vi inte specifikt letar efter just det (Passer & Smith, 2007). Med 
anledning av detta har materialet lästs igenom ett flertal gånger efter det att de olika 
temana identifierats. Det hade möjligtvis varit önskvärt att två oberoende personer hade 
kunnat bearbeta och analysera materialet. I brist på detta har handledaren rådfrågats 
kontinuerligt under arbetets gång. Trots detta kan resultatet ha blivit lidande med enbart 
en fullständig tolkare och det i sin tur kan ha betydelse för rapportens validitet.  
 
En av intervjupersonerna hade erfarenhet av två coachingperioder som hon talade om. 
Ett medvetet val har gjorts att inte diskutera hennes första coachingperiod. Detta beror 
dels på att den ägde rum för mer än fyra år sedan och dels för att den coachen även var 
gruppcoach för en hel ledningsgrupp, det vill säga med hennes kolleger. Dessa 
omständigheter gjorde denna coachingperiod så pass olik de andra intervjupersonernas 
att den informationen inte togs med i resultatet. 
 
En av de senare intervjuerna blev något försenad och drog dessutom ut på tiden. 
Dessvärre hade intervjupersonen ett viktigt möte efter vår träff och detta gjorde att de 
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två sista frågorna inte hanns med. Lösningen fick bli att jag kontaktade vederbörande 
efter att jag transkriberat intervjun. Via telefon besvarades de sista frågorna och de var 
ifall personen rekommenderade coaching till andra och personens födelseår. Den 
förstnämnda frågan kan dessvärre tänkas ha gett mer information vid den ursprungliga 
intervjun än vad den fick utrymme för via telefon.  
 
Framtida forskning 
Under resans gång har intresset för coachens utbildning ökat. Idag finns det ingen 
global överenskommelse för vem som får kalla sig coach. Det finns ett fåtal 
organisationer som arbetar för någon sorts av formell certifiering av coacher men det 
finns dock inga särskilda krav på dem som kallar sig coach. Det har blivit lite upp till 
den som anlitar coachen att ta reda på vad som gäller för just den coachen. Det skulle 
därför vara intressant att jämföra chefer som fått coaching av icke-utbildade coacher, de 
som fått coaching av certifierade coacher och de som fått coaching av utbildade 
legitimerade psykologer. Finns det några skillnader och vad bottnar i sådana fall 
skillnaden i? 
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Bilaga I 
 
 

2008-12-10 
 

 
 
Hej, 

 
Jag heter Anna Hultberg och studerar på psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Just nu håller jag på att avsluta mina studier inom beteendevetenskap med en 
kandidatuppsats och därför kontaktar jag dig. Min avsikt med denna uppsats är att få 
fördjupade kunskaper kring coaching på chefsnivå. Intresset ligger enkom på den 
coachade, och där upplevelserna och erfarenheterna är det centrala. Få studier utifrån detta 
perspektiv är gjorda så därför är din medverkan i denna studie viktig. Handledare för min 
uppsats är Fil. Dr. Margareta Simonsson-Sarnecki (tfn: 08-16 37 05). 
 
Jag hoppas att du är intresserad av att ställa upp på en intervju som kommer att ta ungefär 
45 minuter. Intervjuerna kommer att äga rum under december och januari. De frågor jag 
önskar få svar på är, i stora drag: 
 
• Dina förväntningar inför coachingen 
• Dina upplevelser av coachingen 
• Hur du påverkades av coachingen 

 
Etisk information: Intervjuerna kommer att spelas in på band, som raderas efter arbetets 
slut. Intervjumaterialet kommer att behandlas strikt konfidentiellt och anonymt. Min 
handledare kommer inte att veta vilka jag har intervjuat och som deltagit i 
undersökningen. Eventuella citat och annan text kommer att anonymiseras i uppsatsen, allt 
för att undvika igenkänning. 
 
Kontakta mig, Anna Hultberg, om du undrar över något eller för att anmäla ditt intresse så 
att vi kan komma överens om tid och plats för intervjun (se kontaktinfo nedan). 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Anna Hultberg 
 
 
Kontaktuppgifter 
e-post: anna.hultberg@bredband.net, mobil: 070-XXX XX XX 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:anna.hultberg@bredband.net
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Bilaga II 

 
Frågeställningar: 
 
Hur såg coachingens upplägg ut? 
Hur upplevdes tiden med en coach? 
Blev du påverkad av coachingen? Om ja, vad berodde det på och på vilket sätt? 
 
Intervjuguide 
 
Allmän information  
 
Presentation av mig och bakgrund och syfte till kandidatuppsatsen. Beskrivning av 
etiska aspekter som frivillighet, behandling av material, konfidentialitet och 
anonymitet. 
 
Respondentens bakgrund  
 
Vill du berätta lite om ditt uppdrag här i organisationen. 
  
Frågor:  
 
Jag är intresserad av dina erfarenheter kring den coaching du fick. När var det du 
blev coachad? Kan du berätta mer. 
 
Kan du beskriva hur coachingen gick till? 
Hur upplevde du coachingen? 
 
Vad var viktigt för dig med coachingen? 
 
Hur påverkades du av coachingen? Arbetet/på andra plan 
 Professionella möten, exempel,  
Vad tror du bidrog  
 Upplägget, dig, coachen? 
 
Vad tycker du har fungerat mindre bra med coachingen?  
 
Hur ser du på din coaching idag? 
Skulle du vilja rekommendera coaching till andra? 
Skulle du vilja få coaching igen? 
Har det gjorts någon utvärdering vid coachingens slut? 
 
Är det något mer som är viktigt med coaching som du vill tillägga? 
 
Hur länge fick du coaching? 
Varför deltog just du i coaching? 
Födelseår? 
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