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Sammanfattning. Detta arbete syftar till att utifrån en kvalitativ ansats 
undersöka verksamma faktorer vid individuell chefscoaching i grupp. Tio 
deltagare i ett större chefscoachingsprogram med 70 chefer inom en 
kommun intervjuades inom ett år efter avslut. Resultatet visade på ett flertal 
verksamma faktorer, där gruppens sammansättning och storlek, 
coachingprocessens upplägg och genomförande och coachens 
förhållningssätt på tydliga vis bidrog till upplevelser av utveckling och stöd i 
ledarskapet. Vid analysen framkom vikten av startsessionen, där tydliga 
ramar, en förståelse för coachmetodiken och mod och öppenhet i de första 
coachingarna höjde motivationen hos alla och skapade engagemang för 
processen. Ytterligare verksamma faktorer var den inre, parallella coaching 
som skedde hos deltagarna när de lyssnade på kollegor som coachades. En 
begränsning i arbetet är att urvalet medförde att tidsramen för avslutad 
coaching skilde sig åt för deltagarna. För vidareforskning rekommenderar vi 
jämförande studier mellan chefscoaching i grupp och chefshandledning i 
grupp.  
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Chefscoaching i grupp - verksamma faktorer	

	
	
	
Chefsutveckling och ledarutveckling i olika former är en stor marknad inom arbetslivet. 
Enligt en undersökning som tidskriften Branschstatistik så planerade 27 procent av 355 
intervjuade Stockholmsföretag någon form av ledarskapsutbildning för sina chefer 
under det kommande året (www.branchstatistik.com 161029).	

En växande del av ledarutveckling är chefscoaching, där chefer och ledare 
coachas av professionella coacher för att utveckla sitt ledarskap. Chefscoaching som 
metod att stödja och utveckla chefer är väl etablerad i USA, England och Australien.  
80 procent av de stora företagen i USA och England använder sig idag av coaching, och 
dess användning ökar i resten av Europa och Australien (Practical Methods for 
Evaluting Coaching, 2006). 	

Även i Sverige är coaching och chefscoaching en växande marknad. Enligt 
branschstatistik är coaching den enskilt främsta typ av insats som man tänkte satsa på 
för utvecklingen av ledarskapet – 23 procent av planerad utveckling år 2015 var just 
coaching (www.branchstatistik.com 161029). Kunskapen om chefscoaching är dock 
fortfarande begränsad bland beställare, och en vildvuxen flora av coacher och begreppet 
coaching förekommer på marknaden (Eriksson, 2011). Seriösa aktörer inom coaching 
har fläckats av mer oseriösa aktörer, där till exempel Sveriges televisions granskning av 
jobbcoachbranschen 2013 visade på en rad graverande brister både i kompetens och 
metodik hos så kallade coacher, och i beställning och uppföljning av uppdragsgivaren.	

Psykologer som yrkeskår strävar att arbeta med vetenskapligt grundade metoder, 
och detta gäller även coachande psykologer. Det finns flera initiativ för att säkerställa 
kompetens, där bland annat Psykologförbundet anordnat specialistutbildningar i 
psykologisk coaching och ett nationellt nätverk finns för coachande psykologer. 	

Över världen finns ett framväxande forskningsfält kring psykologisk coaching, 
med årliga konferenser. Fältet växer, med olika nischer, i likhet med övrig psykologisk 
metodik kring exempelvis behandling, där chefs- och ledarcoaching är en sådan nisch.	

Även om artiklar och studier ökar i antal, behövs mer kunskap kring vad som får 
just coaching som metod att fungera ur ett psykologiskt perspektiv. Coachande praktik 
behöver utforskas och evidensbaseras, även inom chefs- och ledarskapsområdet. Detta 
för att säkerställa kvalitet för uppdragsgivare och organisationer, och som stöd för en 
god praktik för psykologer verksamma inom chefs- och ledarutveckling.	

Chefscoaching kan ske både individuellt och i grupp. Den senare formen har 
flera fördelar, bland annat kan denna form bli mer kostnadseffektiv för en organisation, 
och även ge en samsyn kring ledarskapet och ett lärande chefer emellan. Det finns 
många studier kring individuell chefscoaching, men mycket få kring coaching i grupp 
för chefer. Vi har båda arbetat som organisationskonsulter vid en av Sveriges största 
företagshälsor, och arbetat med kunder i att lägga upp större chefscoachingprogram 
både individuellt och i grupp. Här väcktes vår nyfikenhet som psykologer - vilka 
faktorer är verksamma när chefer coachas i grupp? Vi har varit intresserade av 
chefernas upplevelse av gruppcoaching, och deras uppfattning om vad som varit 
givande och utvecklande för deras ledarskap. 	
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Definition av begrepp	
	

Att ge en definitiv definition av coaching är inte enkelt. Många yrken och professioner 
är verksamma inom coaching, som exempelvis psykologer, beteendevetare, 
managementkonsulter och idrottsledare. Under coachingens framväxt hämtades teori 
och praktik från ledarskapsfältet, psykologin och idrottsvärlden, vilket gör att 
definitionerna har varierat (Palmer & Whybrow, 2014). 	

Anthony Grant (2006), som är en av förgrundsgestalterna kring coaching, har 
tagit fram det han uppfattar som de mest centrala aspekterna av olika definitioner. Det 
som då bör finnas med inom begreppet coaching är en uppfattning om att klienten inte 
har svårare mentala problem, utan har potential och resurser för förändring. Det ska 
finnas en villighet hos klienten att finna lösningar. Dessutom ska själva coachingen ses 
som en lösningsfokuserad aktivitet som siktar till att ge klienten verktyg för ett lärande 
som ger möjlighet till självkorrigering i framtiden (Grant, 2006). Han beskriver det 
vidare som att “Coaching är en resultatorienterad, systematisk process där coachen 
faciliterar utvecklingen av livserfarenheter och måluppfyllelse i det personliga och/eller 
det yrkesmässiga livet för normala, icke-kliniska klienter” (Grant, 2003b).	

Coaching som metod särskiljer sig från andra samtalsmetoder för utveckling, 
såsom terapi, handledning, mentorskap och konsultation (Näslund & Ögren, 2010). 
Coachens roll är inte expertens eller behandlarens, utan en coachingprocess 
kännetecknas av en jämställd relation mellan coach och coachad, där coachens ansvar 
och kompetens ligger i att driva processen. Coachen utgår ifrån att klienten vet bäst om 
sin egen verklighet, och själv är den som ska upptäcka vägar för att nå sitt mål. Denne 
avstår från att ge råd eller undervisa - till skillnad från exempelvis i handledning, där det 
förutsätts att handledaren kan tillföra kunskap till den handledde, eller mentorskap, där 
mentorn är mer erfaren inom något område och delar med sig av egna erfarenheter 
(Gjerde, 2012). Arbetssättet särskiljer sig med sitt tydliga fokus på resultat och 
måluppfyllelse, där drivkraften är den coachade personens motivation till utveckling 
(Whitmore, 2002).	

I litteraturen om ledarskap talas ibland om ett coachande förhållningssätt, vilket 
kan sammanblandas med coaching som professionell process. Ett coachande 
förhållningssätt innebär att man applicerar vissa grundläggande tekniker, till exempel 
använder mycket öppna frågor, har synsättet att lösningen finns hos den andre, förhåller 
sig jämlikt och utforskande. Förhållningssättet kan användas i många situationer och 
samtal och kan vara ett potent verktyg i ledarskap och chefskap. Syftet är att utveckla 
den andres resurser, framförallt inom självständighet, ansvar och förmåga till 
problemlösning  (Hilmarsson, 2016). Man kan skilja på att inta ett coachande 
förhållningssätt, på att leda ett coachande samtal, och på coaching som en strukturerad 
process. En enkel illustration av detta är den så kallade coachingtrappan (se Figur 1) 
(Anfelt, 2008). 
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Figur 1. Coachingtrappan, av Olle Anfelt 
	

 
 
Ett coachande samtal innebär då ett samtal som har ett tydligt mål, en start och 

ett slut och drivs med coachande metodik. En coachingprocess kan ses som en serie 
sammanhängande coachingsamtal, med ett eller flera övergripande mål, som sker under 
en tidsperiod, med en start och ett avslut. Det är denna process som avses när man talar 
om coaching. Processen är lösningsfokuserad, framåtriktad och målstyrd. Klienten 
formulerar med coachens hjälp vart den vill nå och sätter upp mål för detta vid starten, 
och man utforskar gemensamt nuläge och möjliga vägar att nå sitt mål. Varje 
coachingtillfälle avslutas med att klienten väljer åtaganden (actions) som hon eller han 
genomför till nästa tillfälle. Betoning läggs vid både reflektion och handling, med 
möjliggörande i fokus. Vid avslutningen är det brukligt att utvärdera processen, i termer 
av måluppfyllelse och lärande. Det finns flera specifika modeller för att driva coachande 
samtal och processer, varav t-GROW kanske är den mest kända (Whitmore, 2002; 
Downey, 2002). Där utforskar man ett tema (t) utifrån mål (Goal), nuläge (Reality), 
möjligheter (Options) och konkreta åtgärder och steg vidare (Wrap up), som klienten 
själv väljer och committar sig till. 	

Individuell coaching är vanligast i litteraturen, där en klient och coach arbetar 
tillsammans i en process. Business coaching, executive coaching, leadership coaching 
(med svenska motsvarigheter som chefscoaching, ledarcoaching) är alla begrepp som 
avser coaching av chefer och ledare utifrån deras chefsroll och/eller ledarfunktion. 
Ordval och definitionerna varierar något i litteraturen. Betoningen kan läggas vid olika 
delar av chefs- eller ledarrollen beroende på syfte med coachingen, klientens position 
och behov, typen av organisation de verkar inom och baserat på coachens inriktning och 
kompetens (Peltier, 2010). 	

Begreppet gruppcoaching är nyare, och omfattar två huvudvarianter. 
Teamcoaching syftar på att en grupp, ett team, coachas tillsammans mot ett för teamet 
gemensamt mål (Thornton, 2010). Den andra typen av gruppcoaching är coaching i 
lärandegrupper (learning groups), även kallat ICG (individual coaching in group). Där 
coachas varje person individuellt och utifrån egna mål i grupp, och man kan då lära av 
varandra (att jämföra med exempelvis handledning i grupp).  Coachingen organiseras 
kring ett eller flera gemensamma fokusområden, så att allas exempel blir angelägna för 
alla deltagare i gruppen. Dessa coachinggrupper, eller lärandegrupper, kan vara 
sammansatta med medlemmar ur samma verksamhet eller organisation eller ur ett större 
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urval, exempelvis baserat på tematik eller bransch. I en global studie kring 
gruppcoaching för chefer (Nicholas & Twaddell, 2008) fann man att cirka 60 procent av 
coachingen riktades mot intakta team, medan 40 procent av coachingen riktades mot 
chefer i lärgrupper.	

Professionell coaching kan defineras som extern coaching, det vill säga då 
coachen inte finns inom den egna organisationen (Gåserrud, 2001).	

	
	

Psykologisk coaching och forskning	
	
Inom psykologin har ett fält uppstått som benämns coaching psychology (på svenska 
ofta psykologisk coaching eller coachingpsykologi). Grant (2006) beskriver detta fält 
som att det undersöker “det systematiska utförandet av beteendevetenskap för att 
förbättra livserfarenheter, arbetsprestation och välmående för individer, grupper och 
organisationer vilka inte har signifikant klinisk mental ohälsa eller extrema nivåer av 
stress” (Grant, 2006, s. 16, egen översättning). En viktigt tanke inom psykologisk 
coaching är kvalitetstanken, där man strävar efter att utgå från forskningsförankrade 
teorier, använda evidensbaserade metoder och instrument där det är möjligt, och aktivt 
utvärdera både resultat och metod inom coaching (Grant & Cavanagh, 2004). 
Coachingpsykologin fokuserar på att studera beteenden, kognition och känsla för att 
fördjupa förståelsen av processer och för att utveckla coachande tekniker (Passmore, 
2010). 	

Det framväxande fältet psykologisk coaching har många kopplingar till den 
positiva psykologin, som fokuserar på styrkor och möjligheter och det icke-patologiska 
hos människan. Den positiva psykologin kan definieras som forskning om mänsklig 
styrka och optimalt fungerande (Seligman & Csikszentmikalyi, 2000). Genom att 
fokusera på resurser och möjligheter, skapar man självförtroende, hopp, optimism och 
motståndskraft vilket utvecklar både individer och organisationer (Luthans, Luthans  & 
Luthans, 2004; Hilmarsson, 2016). Inom litteraturen pågår en viss debatt kring hur 
dessa två fält förhåller sig till varandra. Somliga ser dem som ömsesidigt stödjande, 
medan andra ser psykologisk coaching som ett underområde till positiv psykologi. Viss 
samstämmighet verkar finnas för att positiv psykologi kan erbjuda ett gediget teoretisk 
ramverk för forskning kring coaching och för coachingfältet (Friere, 2013).	

Antalet publicerade forskningsartiklar kring coaching har ökat under det senaste 
decenniet. De flesta av dessa är kvalitativa eller deskriptiva, även om antalet kvantitiva 
studier också ökar (Grant, 2014). Robusta studier kring effekterna av coaching är inte 
helt vanliga eller enkla att genomföra. Theeboom, Beersma och van Vianen (2014) 
resonerar kring detta, och menar att samtidigt som behovet är stort av bra kvantitativa 
studier, är det svårt att avgöra vilka effektmått som bäst kan användas. Då företag 
internationellt investerar stora pengar i chefscoaching, vore ett effektmått i form av 
return on investment (ROI) att föredra. Detta är dock svårt att belägga, då allt för många 
faktorer påverkar ekonomiska utfall i bolag och organisationen, därför behöver andra 
effektmått användas. I en metastudie (Theeboom, Beersma, & van Vianen, 2014) 
kartlade författarna 107 forskningsartiklar med avseende på effekt av coaching. Efter 
olika former av selektion för att säkra forskningsmässig stringens och ett urval där de 
enbart inkluderade chefsoaching utförd av externa, utbildade coacher, återstod 18 
studier. De valde fem teoretiskt och praktiskt relevanta effektmått. Resultatet visar att 
chefscoaching hade signifikant effekt på alla fem områdena. Högst effekt visade 
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coaching på målinriktad självreglering (g=0,74) och prestation och färdigheter (g=0,60), 
medan coping (g=0,43) och upplevt välmående (g=0,46) och attityd till arbete (g=0,54) 
fick något lägre resultat. Intressant var även att antalet coachsessioner (fler eller färre än 
fem sessioner) inte hade något signifikant samband med resultat, vilket indikerar att 
korta coachingprocesser i vissa omständigheter kan vara nog så effektiva.	
	

	
Målsättningar och motivationsteori	

	
Grundläggande inom all coaching är ett starkt fokus på målsättningar, både att utforma 
dem och att stödja klienten att uppnå dem. Målteori visar att väldefinerade, utmanande 
mål leder till förbättrat resultat och styr uppmärksamhet, höjer ansträngningen och 
vägleder i aktiviteter för att nå målen (Locke & Latham, 2006). En färsk studie inom 
psykologisk coaching visar att målfokuseringen i coachingprocessen har betydligt högre 
påverkan på resultatet av coachingen, jämfört med fokus på autonomi eller på att skapa 
en ideal coaching-klientrelation (Grant, 2014).	

Samtidigt som målanvändandet är en grundsten, finns anledning att komplicera 
detta, då alltför enkla målmodeller kan reducera coachingens djup och räckvidd, och 
vissa mål en klient sätter tidigt i en process kan bli kontraproduktiva när processen 
fortskrider (Grant, 2012). Detsamma gäller målens svårighetsgrad, där höga resultatmål 
kan försvåra utveckling vid komplexa och nya utmaningar, då andra typer av mål att är 
föredra. Grant (2012) ger en överblick över målteori och hittar mer än 20 olika typer av 
mål som kan vara aktuella inom coaching, där han länkar övergripande mål, mer att 
likna vid värderingar, med mer konkreta mål och de handlingar (actions) klienten väljer 
för att förflytta sig mot dem. Att använda sig av mål på olika nivåer och med olika 
perspektiv är viktigt för att nyansera coaching och ge resultat. En viktig skillnad är till 
exempel mellan prestationsmål (performance goals) och lärandemål (learning goals 
eller så kallade mastery goals) (Sejts & Latham, 2005). Prestationsmål handlar om att 
klara av en uppgift väl och få positiva utvärderingar, medan lärandemål handlar om att 
utveckla processförståelse, öka egna förmågor och ett metatänkande kring uppgifter. 
När uppgifter är nya, outforskade eller med hög svårighetsgrad kan prestationsmål 
hämma utveckling och resultat och då är lärandemål att föredra. Omvänt gäller om 
klienten redan har god kunskap och förmåga inom ett område, då kan skarpa 
prestationsmål skapa fokus och kraft i genomförandet. Grant föreslår en evidensbaserad 
modell för målanvändandet, och betonar vikten av att coachen förstår och använder 
olika typer av mål beroende på syfte och situation (Grant, 2012).	

Motivation är ytterligare en grundsten inom coaching, där klientens egen 
motivation är drivkraften i coachingprocessen. Self Determination Theory (SDT) (Deci 
& Ryan, 2000) är en välbeforskad motivationsteori som används inom psykologisk 
coaching som en teoretisk bas (Spence & Oades, 2011). SDT utgår från humanistisk 
psykologi och människors grundläggande behov, och kopplar detta till motivation och 
resultat. Man har funnit att autonomi, kompetens och samhörighet (relatedness) är tre 
faktorer som när de uppfylls gemensamt skapar inre motivation (intrinsic motivation), 
vilken i sin tur leder till att människor frivilligt och naturligt arbetar mot egna eller 
gemensamma mål. Detta kan jämföras med olika former av beteendekontroll eller 
beteendestimulering med yttre medel och belöningar, eller en mer styrande och 
krävande miljö, vilket tenderar att skapa en yttre motivation (extrinsic motivation), 
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vilket forskning visar inte har samma bärighet över tid på beteenden och utveckling 
(Deci & Ryan, 2000).	

För att skapa motivation är autonomi av extra intresse för coaching, då 
coachingmetodik bygger på “self as expert”, där klienten själv sätter målsättningar, 
genererar idéer, utforskar alternativ och väljer utvecklingsvägar framåt medan coachen 
driver coachingprocessen (Gjerde, 2013). Deci & Ryan (1987) indikerar att en så kallad 
autonomistödjande kontext jämfört med en kontrollerande kontext ger en högre grad av 
kreativitet, kognitiv flexibilitet och upprätthållande av nya beteenden, vilket ger stöd åt 
det coachande förhållningssättet. 	

Inom chefscoaching används ledarens vardag, utmaningar och verkliga case som 
utgångspunkt i arbetet. Utifrån visioner och mål utför chefen olika egenvalda 
actions/åtaganden mellan coachingtillfällena och reflekterar sedan kring dessa 
tillsammans med coachen, vilket leder till ett erfarenhetsbaserat lärande. Denna nya 
kunskap kan prövas i nya handlingar. På detta sätt ökar kompetensen successivt 
parallellt med att resultat skapas. Exempelvis experimentell inlärning (Kolb & Kolb, 
2008) beskriver detta. Det ligger även nära action-reflection-learning (Turner & 
Rimanoczy, 2012) där chefen väljer actions och vid nästa tillfälle reflekterar kring det 
som skett och lär från det. Coachingtillfällena kan även ses som ett slags conversational 
learning space (Baker, Jensen, & Kolb, 2002) - ett skyddat rum där reflektion och 
inlärning kan ske inom tydliga ramar, med ett definierat utrymme och med interna 
processer och normer som stödjer utforskning och lärande. 	

Den täta kopplingen mellan coaching och ledarnas dagliga verksamhet ger 
möjlighet till hög grad av överförbarhet, så kallad transfer (Kirkpatrick, 1983), där 
nyvunnen kunskap omsätts direkt i det personliga ledarskapet och inom organisationen.	
	

	
Chefscoaching utifrån ledarteorier	

	
Coaching som riktar sig till chefer och ledare har ingen samlad ledarteori eller specifik, 
definierad chefssyn. Psykologisk coaching som metod kan användas utifrån olika 
psykologiska perspektiv, såsom exempelvis beteendepsykologi, kbt, psykodynamisk 
teori, och existentiell psykologi (Palmer & Whybrow, 2008). Detsamma gäller 
chefscoaching, där olika ledarskapsteorier och organisationsteorier kan användas som 
bas och kan matchas mot den coachade chefens organisations ledarsyn och chefens roll 
och uppdrag (Peltier, 2010). På så vis kan man anpassa sin coaching till chefers och 
organisationers faktiska förhållanden och behov och kan samspela väl med sina kunder 
kring deras organisation- och ledarutveckling. Då anslaget inom psykologisk coaching 
är att arbeta teori- och forskningsbaserat, följer det att man vid professionell 
chefscoaching strävar efter att basera sig på beforskade teorier och modeller kring 
organisation och ledarskap och att man som coach följer forskningen inom området. 	

Länge sågs goda ledaregenskaper som något man fötts med eller som en del av 
personligheten. Idag betonas möjligheten till uppövandet av ledarfärdigheter och att 
chefer genom ökad kunskap och och träning kan utveckla ett verksamt ledarskap (Sosik 
& Jung, 2010). 	

Den ledarteori som dominerat ledarskapsforskningen de senaste decennierna är 
transformerande ledarskap, eller Full Range Leadership Model (FRLM) (Bass & 
Riggio, 2006; Avolio, 2011).  Full Range Leadership model betraktar olika sorters 
ledarskap utifrån grad och typ av aktivitet och vilken ger effekt det ger i form av 
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resultat. Det ledarskap som kräver minst aktivitet från chef och ger sämst effekt 
beskrivs som ett låt-gå-ledarskap (laizzez-fair), där chefen är passiv i sin roll. Detta följs 
av olika former av transaktionellt ledarskap, som innebär mer av traditionellt ledarskap 
med ett “morot-piska”-förhållningssätt, där medarbetarnas aktivitet säkras genom 
transaktioner exempelvis i form av belöningar (lön, bonus). Det transformerande 
ledarskapet är det slags ledarskap som ligger högst i grad av aktivitet från ledare och i 
effektivitet i form av resultat. Detta ledarskap innebär att man som chef lyfter och 
stimulerar medarbetarna på ett sätt som skapar förhöjd inre motivation och stark känsla 
av meningsfullhet, vilket kan leda till både trivsel och höga prestationer. Denna modell 
har successivt funnit forskningsstöd i en mängd länder och över varierande branscher 
och situationella förutsättningar (Avolio, 2011).	

Kouzes and Posner (2012) har under flera decennier undersökt vilka 
ledarbeteenden som verkar transformerande. De har identifierat ett stort antal sådana 
och klustrat dem i fem olika ledarutmaningar: att vara en förebild och leva som man lär; 
att skapa en gemensam vision; att kontinuerligt utmana och ifrågasätta processer; att 
frigöra andras handlingskraft; och att uppmuntra och synliggöra personer och gott 
arbete.  

Avolio (2011) har ett perspektiv på ledarskap där de betonar också det 
uppenbara, att ledare oftast själva även är följare, med egna chefer, och att ledarskap 
behöver ses ur ett systemiskt perspektiv. Detta perspektiv kan vara nog så viktigt inom 
chefscoaching, där fokus inte bara behöver ligga på chefens ledarskap i förhållande till 
sina medarbetare, utan på hur det egna ledarskapet utövas mot kollegor i egna 
ledningsgrupper och uppåt i linjen, samt inom systemet som helhet.   
	
	
Ledares situation & socialt stöd	

	
Dagens chefsroll är komplex. Ledare står inför en mängd utmaningar i vardagen som 
innebär att man behöver ha kunskap om både verksamhet, ekonomi, omvärld, personal 
och arbetsmiljö - åtminstone så mycket kunskap att chefen kan diskutera dessa frågor 
med experter och den strategiska ledningen. Här sammanfaller krav från högre chefer, 
uppdragsgivare, kunder, brukare och anställda. I organisationer sker alltid förändringar 
och för linjechefen gäller det att kunna hantera förväntningarna från olika håll. För att 
klara detta krävs att linjechefen har både handlingsutrymme och handlingskraft. Det 
räcker inte med att ha “rätt förhållningssätt” i sitt ledarskap, en chef behöver också ha 
tillgång till resurser, i form av tydliga och tillräckliga befogenheter i relation till sitt 
ansvarsområde. Dessutom behöver linjechefen stöd och goda relationer både uppåt, 
nedåt och utåt i organisationen (Waldenström & Härenstam, 2006). 	

Lundqvist (2013) visar i en avhandling att de psykosociala arbetsvillkoren 
upplevs påverka chefers prestationer och hälsa. Särskilt första linjens chefer beskrev sig 
vara beroende av gynnsamma arbetsvillkor. Dessutom upplevde cheferna att deras hälsa 
hade betydelse för deras ledarskap, genom påverkan på kvaliteten på deras arbete på 
relationerna till medarbetarna. Chefernas sociala stöd kom från olika personer på och 
utanför deras arbetsplatser. Stöd som handlade om arbetet kom från personer på 
arbetsplatsen och upplevdes öka deras chefslegitimitet, medan stöd som handlade om 
personliga och känsliga frågor söktes från personer utanför arbetsplatsen så att deras 
chefslegitimitet inte skulle ifrågasättas. Lundqvist fann också att vissa resurser i den 
psykosociala arbetsmiljön, såsom socialt stöd, kan vara svåra att utnyttja även om de 
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finns tillgängliga. Chefer på olika chefsnivåer har delvis olika psykosociala 
arbetsvillkor, vilket medför konsekvenser för hur relationen mellan psykosociala 
arbetsvillkor, hälsa och ledarskap tar sig uttryck. Särskilt första linjens chefer tycks vara 
i en mer sårbar position eftersom deras inflytande är mer begränsat och de är mer 
beroende av gynnsamma psykosociala arbetsvillkor.	

Begreppet socialt stöd har sitt ursprung i studier av social inklusion från sent 
1800-tal, då forskning visade att människor som deltog och var aktiva i samhället hade 
en bättre hälsa (House, 1981; House, Landis, & Umberson, 1988). Begreppets 
definieras teoretiskt av Theorell (2003) som goda relationer dels mellan anställda, dels 
mellan anställd och chefer.	

Det var först under 1970-talet som forskning om socialt stöd utvecklades mer 
omfattande. Sedan dess har denna forskning utvecklats i två riktningar, dels ur ett 
strukturellt perspektiv, som fokuserar på mängden kontakter mellan människor, snarare 
än hur relationerna ser ut (Aronsson 1987; House, Umberson & Landis, 1988). I det här 
perspektivet är begrepp som socialt kapital och sociala nätverk vanliga (Burt, Hogart, & 
Michaud, 2000; Ibarra & Hunter, 2007; Kaplan, 1984). I det funktionella perspektivet 
ligger, omvänt, fokus snarare på kvalitativa aspekter av sociala relationer och hur utbyte 
av stöd fungerar. Utifrån detta perspektiv definieras socialt stöd som resurser som 
tillhandahålls av till en individ omgivande människor som direkt eller indirekt hjälper 
individen med ett specifikt problem (House, 1981; Langford et al, 1997; Shumaker et al, 
1984).	

Socialt stöd har en bevisad effekt som resurs i arbetssituationer, både avseende 
hälsa (Bernin et al, 2001; Cohen et al, 1985; Viswesvaran et al, 1999) och andra 
arbetsrelaterade aspekter som lärande och ledarskap (Chiaburu et al, 2010; Gilpin-
Jackson et al, 2007; Ouweneel et al, 2009). Forskning kring det funktionella 
perspektivet av social stöd har fokuserat på olika typer av stöd och kvalitéer hos 
stödjande personer. House (1981) menade dock att för att verkligen kunna förstå vad 
socialt stöd är och varför det är viktigt, så behöver forskning inte bara fokusera på olika 
slags (typer av) stöd, utan också på stödgivaren och hur denna förhåller sig till de 
situationer i vilken stödet ges. House rekommendationer fick inget större gensvar och 
antalet studier om dessa aspekter av socialt stöd är relativt begränsat.	

Lundqvist (2013) menar att ledarskapsrollen oftast beskrivits som ensam. Flera 
studier har visat att människor i ledande positioner behöver socialt stöd, feedback och 
uppmärksamhet för sitt arbete (Lindholm et al, 2003; Lindorff, 2001; Persson & 
Thylefors, 1999; Sundkvist & Zingmark, 2003) och särskilt att den feedback och det 
stöd som ges är i proportion till ansträngningarna (Kinnunen et al, 2008; Peter & 
Siegrist, 1997).	

Lundqvist (2013) argumenterar också för att arbetsrelaterad support skall 
separeras från personligt och känslomässigt stöd. Arbetsrelaterat stöd söks i huvudsak 
av personer kopplade till arbetsplatsen som sådan, medan känslomässigt och personligt 
stöd, inkluderande sådant kopplat till utvecklingen av hälsa eller ledarskap framförallt 
söktes utanför arbetsplatsen. Eftersom det sistnämnda potentiellt kan innebära att 
ledarskapet och den ledande personens kompetens kan bli kritiserat, söktes stödet från 
trygga ”platser”, avskilda från den vardagliga arbetsmiljön och till personer som ansågs 
konfidentiella, det vill säga för att kunna ha en säker kanal för dessa stödjande samtal. 
Personer i ledande positioner skiljer således på människor utifrån vilket slags stöd de 
kan bidra med – och var de är lokaliserade. Sociala relationer på arbetsplatsen är viktigt 
för människor i ledande positioners hälsa, välmående och ledarskap, men det verkar 
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också vara viktigt att de olika stödjande personerna inte har kontakt med varandra. 
Överraskande nog, resonerar Lundqvist vidare, finns det tydlig korrelation mellan stöd 
från arbetskollegor inom arbetsplatsen och utbrändhet för chefer på lägre- och 
mellannivåer. Detta, menar Lundqvist, skulle kunna handla om att det i sådana 
stödsituationer finns risker kopplade till ifrågasättande av ledarskapet. Således, även om 
sociala relationer är viktiga för de allra flesta, även på arbetsplatser, kan sådana vara 
mer komplicerade för personer i ledande positioner än för personer som inte är det.	

	
	
Upplägg av chefscoaching i grupp i Borås stad	

	
Borås stad har använt sig av professionell, extern chefscoaching vid ett antal större 
utvecklingsinsatser både inom förvaltningar och kommunala bolag. Syftet med 
coachingen har varierat, men kan sammanfattas i att dels stödja chefer inom förvaltning 
eller bolag i sitt ledarskap och dels att utveckla chefer och ledare mot för organisationen 
bestämda mål, efter aktuella behov. Kommunen har genomfört flera större projekt, där 
chefscoaching använts för strategisk utveckling av ledarskapet på alla nivåer inom 
exempelvis en hel förvaltning. Utvärderingar av upplevelse och effekt har gjorts internt, 
och även leverantören av chefscoaching har utvärderat större coachingprojekt, med 
goda resultat (se exempelvis Chefscoaching, så bygger du ett starkare ledarskap, 2009).	

Det chefscoachingprogram som ligger till grund för detta arbete gavs under åren 
2012-2013 och omfattade alla enhetschefer (ca 70 st) i en av stadens tre 
stadsdelsförvaltningar. Syftet med insatsen var att utveckla den personliga 
ledarförmågan och stödja cheferna i pågående förändringsarbete. Flera specifika mål 
fanns med från kund, bland annat ökad förmåga att leda målstyrt, god förmåga att leda i 
förändring, ökade ledarfärdigheter såväl som ökad trygghet i den egna ledarrollen. 
Kunden hade en önskan om chefscoaching i grupp, dels av ekonomiska skäl, dels för att 
använda coachingen för att skapa ett utbyte och en samsyn kring ledarskap mellan 
förvaltningens olika chefer.	

Coachingen omfattade enhetschefer ur skola (rektorer, förskolechefer), 
äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, service (som städ, kökspersonal etc) och 
några övriga chefer. Deltagandet var obligatoriskt, på stadsdelschefens begäran. 
Cheferna coachades i grupper om fem till sex personer, och varje coachingprocess 
omfattade fyra träffar under cirka fyra till sex månaders tid. Chefer från olika 
verksamheter och med olika lång ledarerfarenhet blandades i grupperna, för att skapa en 
spridning i erfarenhet.	

Utifrån kundens målsättningar med coachingen formulerades fyra lärområden, 
eller fokusområden, för att skapa gemensam inriktning för coachingen i grupperna. 
Deltagarna fick i förväg besvara frågeställningar om i vilken utsträckning man aktivt 
arbetade med angivna lärområden och vad man såg för styrkor och utvecklingsbehov i 
det egna chefskapet. Svaren från deltagarna skapade sedan ett underlag för det 
gemensamma arbetet i gruppen. 	

Tre pilotgrupper genomfördes först och utvärderades tillsammans med kund, för 
möjlighet till justering av upplägg för resterande grupper. Gruppstorlek, 
chefserfarenhet, verksamhetsområden och motivation var frågor som problematiserades 
tillsammans med kund, för att säkerställa bästa effekt utifrån målsättningarna. Därefter 
coachades övriga chefer.	



12	

Inom gruppcoachingen arbetade varje chef mot sina individuella mål inom 
lärområdena och hade gruppen som stöd och referens i arbetet. Varje chef coachades 
individuellt i sina frågeställningar, inför gruppen. Genom att kollegornas utmaningar 
hanterades i rummet fick chefen ta del av fler tankar och lösningar runt sina dilemman 
och kunde lära av andras arbete. De övriga cheferna kunde delta med reflektioner i 
varandras coaching eller i idégenerering, på inbjudan. Processen leddes av en coach 
som hade det övergripande ansvaret för gruppcoachingen. Chefen stod för sina mål och 
utmaningar – coachen höll i processen så att chefen och alla andra fick ut så mycket 
som möjligt av arbetet (Chefcoaching utvärdering, 2014).	

Själva coachingprocessen innehöll följande steg:  
 
a) Förberedelser, med introduktionsbrev till deltagare, gruppindelningar, 
personlig kontakt och enkel enkät kring nuläge. 	
b) Starttillfälle med chefsgruppen, med presentation av varandra, fokus kring 
lärområden, processbeskrivning av coaching, inventering och prioritering av 
behov och case, och igångsatt coaching. 	
c) Uppföljande tillfällen, med uppföljning av arbete och reflektion, och med 
coaching av deltagarna. 	
d) Avslutande coachingtillfälle, med återkoppling på lärområden och egen 
utveckling, vidmakthållandeplan, coaching och utvärdering av hela processen. 	
e) Efterarbete, med intern utvärdering hos leverantör, återkoppling till beställare 
och utvärdering av upplevd effekt. 
	
De fem coacherna under projektet var legitimerade psykologer (4 av 5) eller 

flerårigt högskoleutbildad beteendevetare (1 person). Alla hade därtill coachutbildning 
via specialistkurser hos IHPU, som är Sveriges psykologförbunds utbildningsföretag, 
och flera av dem var erfarna chefscoacher. Varje coach hade även minst fem års 
erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling. Inför uppdraget konsulterades även 
extern coach och coachutbildare, Olle Anfelt.		

Hela coachinguppdraget utvärderades mot syfte och mål med kund i samband 
med avslut. Däremot utvärderades inte gruppcoachingen som metod. 	

För att kunna skapa och utveckla chefscoachingsinsatser i grupp med god 
kvalitet är det viktigt att få ökad kunskap kring vilka faktorer och mekanismer som är 
viktiga och verksamma. Vad – om något – ger effekt? Vad upplever cheferna som 
hjälpsamt och utvecklande? Författarna till detta arbete ser potentiellt ett stort 
användningsområde för denna form av coaching inom ledarutveckling, som ett 
alternativ till individuell chefscoaching eller teamcoaching, där man coachar 
exempelvis ledningsgrupper som helhet mot gemensamma mål. Dels är individuell 
coaching i grupp ekonomiskt effektiv för kund, och dels kan den ge ett mervärde till 
organisationen och cheferna, då den kan stärka och utveckla de enskilda cheferna 
samtidigt som den skapar ett forum för att utveckla gemensam syn på ledarskapet inom 
en organisation och en kunskapsöverföring mellan chefer.	

Då det finns begränsad forskning om coaching i grupp vore det intressant att 
undersöka vad deltagarna i detta projekt upplevde som verksamt i gruppcoachingen. Det 
kan ge bättre möjligheter att lägga upp coachingprogram för grupper på ett sätt som 
upplevs verksamt och som därmed kan ge största möjlighet till effekt. En identifiering 
av hjälpsamma faktorer skulle även kunna bidra till att ge stöd till enskilda coacher i 
upplägg och vägval vid gruppcoaching, samt idéer om viktiga färdigheter som coach.



13	

	
Syfte	
	
Syftet med detta arbete är att utforska vad chefer anser är verksamma faktorer för 
ledarutveckling vid chefscoaching i grupp.	
	
	

Metod	
	
Vi har valt att genomföra en explorativ, kvalitativ studie och använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att öka förståelsen kring vad som är verksamt vid 
chefscoaching i grupp. Semistrukturerade intervjuer är det vanligaste sättet att samla 
data inom IPA (Smith & Osborn, 2003). En semistrukturerad intervju följer en utarbetad 
frågelista, men är framförallt ett stöd till samtalet (jfr Patel & Davidsson 1994). 
Frågorna diskuteras, men det finns utrymme att göra avsteg och följa de berättelser 
informanterna/deltagarna delger. 	

I en kvalitativ studie är utgångspunkten att verkligheten kan vara mångtydig och 
uppfattas på många olika sätt. Följaktligen finns det inga absoluta och objektiva 
sanningar i ett intervjumaterial. Det finns således inte möjlighet för kvantitativa och 
generaliserbara svar; den kvalitativa metoden kan på det viset användas explorativt det 
vill säga när man vill undersöka bredd och djup i en frågeställning eller ett problem (jfr. 
Malterud, 2009).	

Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men i gengäld är 
svarsomfånget, eller informationen som utvinns, desto djupare. Den ”data” man arbetar 
fram utgörs av ord och beskrivningar, alltså av kvaliteter. En undersökning av det här 
slaget är av naturen induktiv, det vill säga att man inte tar sin utgångspunkt i en teori 
som man försöker härleda hypoteser från som man sedan kan testa. Istället prövar man 
på basis av sina iakttagelser eller sina data att komma fram till en förklaring eller en 
modell av något.	

	
	

Deltagare	
	

De tio deltagarna i denna studie valdes ut med anledning av att de erhållit chefscoaching 
i grupp i ett chefscoachingprogram (beskrivet ovan) under de senaste ett och ett halv 
åren. Cheferna hade alla sin befattning inom Borås Stad, både under tillfällena för 
chefscoaching i grupp och vid det enskilda efterföljande intervjutillfället. Deltagarna 
tillhörde tre olika chefscoachingsgrupper och blev coachade av tre olika coacher. Vi 
valde till vår uppsats både manliga och kvinnliga chefer från olika verksamhetsområden 
inom Borås Stad. Dessa hade olika slags chefserfarenheter från varierande verksamheter 
inom Borås stad och hade varit anställda (som chefer) olika länge. Alla deltagare 
informerades kring förfarande och frivillighet i deltagandet, och lämnade sitt skriftliga 
medgivande (se bilaga).	
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Tabell 1	
	
Information om deltagarna. 	
 	

Kön	
Kvinnor	
Män	

 	
7	
3                
 	

Ålder	
Medel	
Spridning	

  
51,9 år	
41	-	65	
 	

Chefsområden	
Skola förskola	
Äldreomsorg	
Kost	
Kultur & fritid	

 	
IIII	
III	
I	
II	

	
	
	

Tillvägagångssätt	
	

Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och spelades in med hjälp av våra telefoner. 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet och deltagarnas identitet/namn avkodades (jfr 
Smith och Osborn, 2003). Sju av intervjuerna genomfördes vid personligt möte och tre 
per telefon.	

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide sattes samman med 
utgångspunkt i studiens huvudsakliga syfte, att undersöka olika aspekter av vad som 
kan tänkas vara verksamt vid chefscoaching i grupp och tidigare forskning. Dessa var 
huvudteman i intervjuguiden:	

- Coachingprocessen 
- Gruppens dynamik och påverkan 
- Samspel och allians mellan coach och chef 

Under varje huvudtema var flera delfrågor inkluderade (se bilaga 3). Det första 
temat, coachingprocessen, handlade främst om motivation och mål hos 
informanterna/cheferna inför chefscoaching i grupp, vilka mål och förväntningar man 
haft samt lite mer om detaljer om hur coachingen gått till och vilken slags information 
man fått om det i förväg. Det andra temat, gruppens dynamik, vidrörde hur gruppen 
användes i coachningssituationen – vad var givande eller och vad var hämmande med 
att bli coachad i en grupp? Tema tre kretsade kring effekten av chefscoachningen i 
grupp; vad hade förändrats efteråt – positivt eller negativt – och förändrades synen på 
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ledarskap, och i så fall hur? Slutligen fanns ett tema som tog upp samarbetet mellan 
gruppen och coachen. Vad i alliansen hade upplevts som funktionellt samt vad som 
upplevts särskiljande med chefscoachning i grupp jämfört med andra typer av 
chefsutveckling.	

	
	

Databearbetning och analys	
	

Vid bearbetningen av materialet har vi använt analysmetoden interpretativ 
fenomenologisk analys (IPA). Detta är en analys som söker en djupare förståelse för hur 
människor själva betraktar sina upplevelser (jfr Reid, Flowers & Larkin, 2005). IPA är 
en relativt nyutvecklad metod från det hälsopsykologiska fältet (Smith, Flowers & 
Larkin, 2009), men används också inom andra ämnen där forskare är intresserade av 
olika slags psykologiska dilemman och fenomen. IPA integrerar fenomenologi och 
hermeneutik, det vill säga både synliga meningar som människan uppfattar, men också 
dolda.	

Trots att hermeneutik och fenomenologi är två olika analytiska ingångar så finns 
en gemensam kärna i utgångspunkten att fånga ett fenomens innebörd genom att arbeta 
så nära fenomenen som möjligt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2001, s. 95). Det 
fordrar ett öppet förhållningssätt gentemot fenomenet, vilket innebär att försöka leva sig 
in i informantens livsvärld, samtidigt som man anlägger en reflexiv ansats för att 
medvetandegöra de eventuella förutbestämda antaganden som skulle kunna påverka 
tolkningsprocessen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2001).	

Några av de centrala idéerna i IPA utgår från idén att människan är nästlad i en 
värld av relationer, objekt och språk – en värld som är temporär och kontextuell. Den 
analytiska ansatsen blir då att försöka se relationen mellan dessa kontexter och 
informanterna, vilket varit ambitionen med intervjuerna. Samtidigt har forskaren sin 
egen livsvärld, det vill säga sina egna förkunskaper och förståelsehorisonter, med sig in 
i intervjusituationen och blir själv ett viktigt redskap för både insamling och tolkandet 
av data. 	

Intervjuerna transkriberades och materialet avidentifierades. Därefter 
bearbetades materialet på två olika sätt – först på en deskriptiv nivå, och sedan på en 
mer tolkande, kvalitativ nivå. Det deskriptiva resultatet sammanställdes efter 
deltagarnas svar och beskrivningar per frågetema. I nästa steg gjordes en vidare analys 
av materialet, då hela materialet lästes igen och kodades i meningsbärande enheter, som 
kunde vara enstaka ord eller längre sammanhängande uttalanden. Dessa enheter 
sammanställdes i grupper, där nya eller delvis annorlunda teman utkristalliserades. 
Dessa grupper sorterades i sin tur i några olika kategorier, som sedan rubriksattes, och 
exemplifierades med citat. De citat som ingår i resultatdelen används i avsikt att 
illustrera resultatet, och för att behålla och visa de unika kvaliteterna i de enskilda 
utsagorna.	

	
	

Resultat	
	

Resultaten indelas i två kvalitativa delar. Den första delen är deskriptiv och baseras på 
deltagarnas svar inom frågeteman vid intervjuerna. Den andra delen presenterar ett antal 
teman som framkom i en vidare analys av materialet som helhet.	
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Tabell 2 

	
Översikt resultatteman.	
	

Kvalitativa resultat Del I	 Kvalitativa resultat Del II	

Coachingprocessen 	

● Förförståelse och motivation 
● Målformuleringar växte fram 

gemensamt 
● Deltagarnas upplevelse av coachingen 
● Skillnad mot annan ledarutveckling 
● Nackdelar och svårigheter 

 	
Gruppens dynamik och påverkan	

● Gruppens sammansättning och storlek 
● Gruppens dynamik 
● Gruppens spegling och aktiva 

lyssnande 
 	
Samspel och allians mellan coach och chef	

● Alliansens betydelse 
● Coachens metodtrogenhet 
● Coachens stil, tempo och förmåga att 

utmana 
	

Den avgörande starten	

Användbart – nu!	

Förväntan driver aktivitet	

Ett forum för strategi & reflektion	

Vitalisering och ökad trygghet i det egna 	
ledarskapet	

En plats för kreativitet	

Ett eget utrymme i gruppen	

Verksamma paradoxer	

Utvecklande av färdigheter 	

Ökat mod	

	
	

	
Resultat Del I 	

	
De deskriptiva resultaten redovisas utifrån de tre huvudfrågeområden vid intervjuerna: 
coachingprocessen; gruppens dynamik och påverkan; samt samspel och resultat mellan 
coach och chef.	
	
Coachingprocessen	

	
Denna del behandlar deltagarnas upplevelse av coachingprocessen, med förförståelse, 
målformuleringar, eventuella nackdelar och skillnad mot annan ledarutveckling.	

	
Förförståelse och motivation	

	
Cheferna som deltog i studien arbetade samtliga som första linjens chefer i kommunal 
verksamhet. De hade olika ledarskapserfarenheter och år i yrket – någon var nästan helt 
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ny som chef, medan en annan var nära pensionen. De uttryckte alla ett engagemang för 
offentlig verksamhet, och en önskan att göra skillnad både inom verksamheten och för 
kommuninvånarna. Några hade erfarenhet från coaching sedan tidigare, andra inte. 
Coachingträffarna skedde i extern miljö, där fullt fokus kunde läggas på uppgiften utan 
att bli störda. Man satt kring ett mindre bord, med möjlighet till god ögonkontakt 
emellan sig. Där fanns även en anteckningsbok till varje deltagare för reflektioner och 
lärande, och whiteboard användes både av coach och deltagare underhand för att kunna 
förtydliga processen.	

Inför starten, uppgav alla utom en deltagare att de fått information från deras 
högsta chef med inbjudan till coaching och ett välkomstbrev från sin coach, med basal 
information och med uppgifter man skulle besvara. Flera hade också stämt av med 
kollegor som redan gått i motsvarande coachinggrupper hur de upplevt det.	

	
“Det kändes som att jag visste någorlunda vad de skulle gå ut på och vad som 
krävdes av mig och vad jag skulle få ut utav det.”	
	
Den person som inte fått information från chef och inbjudan från coach beskrev 

att det påverkade hennes start och förväntningar negativt, eftersom hon inte visste “vad 
som krävdes”.	

Deltagarna hade stor spridning i motivation innan coachingen, de uppskattade 
sig från noll till åtta på en tiogradig skala. En majoritet av de tillfrågade hade inga eller 
låga förväntningar på deltagandet. Flera hade farhågor innan start kring hur det var att få 
coaching i grupp, om man skulle vilja prata inför andra och våga vara öppen (“skulle 
det gå att blotta strupen?”). Ökad arbetsbörda och ökad frånvaro från arbetsplatsen var 
andra vanliga farhågor. De två personer som hade högst motivation stod i akuta frågor i 
verksamheten, som de hoppades få hjälp och stöd med.	

Deltagarna beskrev att motivationen förändrades markant redan efter den första 
gemensamma sessionen, där alla uppgav att de efter den kände sig motiverade eller 
mycket motiverade. De beskrev att de blev nyfikna, trygga i gruppen, såg att det kunde 
bli givande och bestämde sig för att investera i detta. 	

	
“När jag såg vad det gav redan i första session, då bestämde jag mig för att ta 
plats själv.”  
 
“Det väckte ansvaret och lusten att dela med sig av erfarenheter.”	
	
Sammantaget uttryckte deltagarna att motivationen växte underhand. Faktorer 

som skapade motivation var bland annat hur coachingmetodiken presenterades av 
coachen, att alla gjordes delaktiga och “fick tycka och tänka”, att man upplevde att var 
givande att ta del av andras coaching och frågeställningar vilket gjorde att man själv 
ville bidra, och att alla förväntades pröva idéer mellan träffarna och att man kunde följa 
hur det gick för varandra.	
	
Målformuleringar växte fram gemensamt	

	
Ungefär hälften av de intervjuade uppgav att de hade ett mål med sig in i coachingen. 
Om det inte var formulerat som ett tydligt mål, så hade de en process eller ett tema med 
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sig som de önskade arbeta med under coachingtillfällena. Det förekom både personliga 
mål såsom att utveckla specifika ledarfärdigheter och mål för den egna verksamheten. 	
	

“Jag hade fast mål att få ihop två personalgrupper till en personalgrupp...sen 
hade jag ett personalärende som jag hade med mig också. Jag kom i land med 
bägge grejerna.”	
	
Det visade sig inte vara nödvändigt att ha bestämda mål innan processen startade 

utan coachingmetoden i sig tillät mål att utvecklas flexibelt utifrån aktuell chefs 
frågeställning. Målformulerandet i sig växte fram vid coachingtillfället i samspelet 
mellan den individuella chefens behov, coachingmetoden, gruppen samt coachen. 	
	
Deltagarnas upplevelse av coachingen	

	
Vid varje tillfälle coachades cheferna inför varandra i gruppen. Vid vissa tillfällen fick 
alla deltagare i gruppen möjlighet till egen coaching, vid andra tillfällen hann inte alla 
coachas, på grund av temanas olika karaktär och komplexitet. De flesta mindes att de 
blev coachande två till tre gånger under processen. Flera av deltagarna nämnde att ju 
mer konkret de hade något med sig som de önskade arbeta och få hjälp med, desto mer 
gav coachingtillfället. Alla deltagarna ansåg att ett coachingtillfälle var givande även 
om man inte själv fått coaching just den gången.	

När en person coachades av coachen inför gruppen, möjliggjordes för andra att 
reflektera parallellt över samma frågor, omsatta i sitt eget ledarskap och sin egen 
verksamhet. Att man som deltagare hade en egen, inre dialog när en annan kollega blev 
coachad upplevdes skapa ett eget tankeutrymme. Att var och en kunde ställa samma 
frågor till sig själv, tyst, gav möjlighet att tänka fritt.	

	
“Jag blev positivt överraskad – just den här varianten att vi ska lyssna på när 
någon coachar någon annan, det tyckte jag var givande. Man blev coach själv, 
man satt där med sin egen frågeställning och kunde svara på de frågorna som 
kollegan fick, under tiden. Så man fick coaching flera gånger fast man var på 
sidan om, man var inte den personen som var i centrum och man behövde inte 
svara, men man kunde ändå fundera och komma en bit på vägen med sina egna 
frågeställningar.”	
	
Många beskrev att man kunde känna igen sig i det som var ledarfrågor i andra 

verksamheter. Igenkänningen gällde både hur man driver vissa processer, som 
förändring och personalutveckling, men även i känslor och upplevelser som chef.	

	
“Det finns väldigt mycket rädslor och väldigt mycket ångest som är lika … 
vanmakten att man känner vad man vill men inte alltid räcker till.”	

	
Samtidigt upptäckte man skillnader hos varandra och i verksamheterna, och 

reflekterade över hur det påverkade ledarskapet. 	
	

“Lika väl som det var mycket likheter, så var det otroligt stora olikheter ibland - 
som hur man som chef ställer sig till saker. Hur målmedveten man var.”	
	



19	

“Hon som jobbar i skolan … om hon skulle ha möten och sådant, de [lärarna] 
kom så pålästa och hade en massa argument både mot och för, så upplever inte 
jag att min personal är. Spännande, vet inte om det är svårare eller lättare att 
leda dem.”	

	
Att kunna känna igen sig i andras frågeställningar, och använda och pröva deras 

möjliga lösningar i sin egen verksamhet, exempelvis vid förändringsarbete, upplevdes 
som mycket verksamt. Vissa tips, metoder och tillvägagångssätt kunde tillämpas direkt i 
egna verksamheten, andra “sparades i minnet” och man upplevde att man utökade sin 
verktygslåda som chef.	

Coachingprocessen hjälpte enskilda personer i deras frågor att se nya perspektiv. 
Frågorna från coachen och input från grupp hjälpte till att synliggöra hur man tänker, 
hur man planerar, hur man genomför - och alternativa handlingsmöjligheter.	

	
“Hon (coachen) kunde ställa frågorna, hon kunde återkoppla mina tankar, och 
sen fick man fin input från de andra cheferna - de tänker ju utifrån sitt sinne.”	
“Man kom att tänka i andra banor, i nya banor .”	
	
Flera beskrev vinsten i att få följa en annan chefs tankar, att få höra hur denne 

resonerar i olika frågor. Utöver att bidra med andra synsätt, beskrev flera att det gjorde 
något med det egna ledarskapet, att man blev mer öppen för att alla ser allting olika och 
även att alla är olika snabba. 	

	
“Jag kanske många gånger var snabb tidigare för att tro att det här är 
scenariot, det här vill jag ha. Att istället kunna tänka före ‘att det kan bli så 
här’, alltså att man lite behöver tro att svaret alltid är det givna, som jag tror. 
Då är det lättare i mötet med medarbetare sen, för då är man mer öppen själv.”	
	
“Bara för att jag var ivrig ... kan man förstå att all personal kanske inte förstår. 
De är ju inte på studiebesök i mitt huvud. Istället för att bli besviken kanske man 
ska backa tillbaka till perrongen och försöka hämta upp dem”.	

	
Att få möjlighet att reflektera kring det egna ledarskapet och de egna 

verksamhetsprocesserna upplevdes av alla som en bristvara i vardagen. 
Coachingsessionerna skapade tid för reflektion. Coachingen gav även möjlighet att 
upptäcka och sätta ord på tyst kunskap, andras och egen. Detta skedde både genom att 
man själv behövde formulera sig högt, och på så vis satte ord på egna tankar och sätt att 
arbeta, men också genom att när man lyssnade på andra, kunde man tänka att “så där 
gör ju jag också” och bli validerad i sitt eget sätt att leda.	

	
“Jag kunde känna att jag har vissa saker i ryggen, som man inte tänker på i 
vardagen men som sitter där.”	
“Man märker, så gör ju jag också … och om hon gör så, kanske det är bra.”	

	
Att få stöd av andra i det man såg som viktigt i sitt ledarskap gav mycket. Detta 

upplevdes till hjälp att som ledare hålla ut i sina intentioner för att uppnå det man vill.	
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“Sen fick man peppning, att man ska stå på sig, för man blir ju lite, man tänker 
‘gud, varför började jag med detta!’, man får kompromissa. Just detta här med 
att man fick stöd i andra att ‘tycker du detta är viktigt ska du driva det’ och det 
kände jag verkligen stöd i.”	

	
Skillnad mot annan ledarutveckling	

	
Den skillnad mellan gruppcoaching och annan chefsutveckling som lyftes fram som 
mest betydelsefull, var att coachingen var direkt kopplad till verksamheten. Det gjorde 
att det blev “på riktigt” och inte hypotetiskt, jämfört med exempelvis fallbeskrivningar 
vid utbildningar. Flera av deltagarna upplevde att coachingen handlade om “här och 
nu”, jämfört med andra chefsutbildningar. Det gjorde att ledarutveckling gjordes till del 
av den dagliga verksamheten och att insikter eller idéer man fick gick att omsätta direkt.	

	
“Här var det hur jag i min verksamhet ska kunna utveckla det jag är satt till att 
göra, just nu.” 	
	
“Jag hade ett personalproblem, och skulle ha samtal nästa vecka. Vi gjorde en 
genomlysning, med olika scenarier. Jag kunde hålla ett helt annat samtal som 
blev jättebra.”	

	
En annan skillnad som påtalades med chefscoaching i grupp mot 

ledarutbildningar var coachingens tydliga fokus på resultatet, vad man ville utveckla, 
och att allt man gjorde och sa syftade till att möjliggöra det.	

	
“Fokus i coachingen hamnar hela tiden på det man vill åstadkomma, vart man 
är på väg, vart man ska. Det har jag inte fått på några andra chefsutbildningar 
– där har det handlat mer om att utveckla sig själv och få redskap att göra saker 
bättre. Men inte den här utvecklingen, att man vet vart man ska och har en 
fixstjärna som man hela tiden arbetar emot.”	

	
Flera jämförde med individuell coaching, som de också haft goda erfarenheter 

av. Båda metoderna ansågs givande. Skillnaden här var att det blev mycket råd från 
kollegor, vilket breddade perspektivet och gav idéer man kanske inte kommit på själv. 
Det betonades även som en lättnad att coachingen inte krävde något nytt av en som 
chef, eller en ny ledarmetod. Man hade tydligt känt sig stärkt i sitt ledarskap av att man 
inte måste lära sig nytt - istället konstaterades att man inom sig och tillsammans har de 
resurser och kunskaper man behöver för att lösa sitt arbete. 	

	
 “Det är just att vi fick komma på lösningarna själva. Annars är det mest att 
man ska fållas igenom, i ett tankesätt, en tankebana som är utformad för kursens 
användning”. 	
	

Nackdelar och svårigheter	
	

Flera uttryckte att tiden för en chef var en dyrbar resurs, och att den tid man lade i 
coachinggrupperna ställdes mot hur man kunde ha använt den tiden annars. Alla 
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intervjuade nämnde att de upplevde tiden vara värd det - men att det var en pågående 
jämförelse, någon kände “dåligt samvete” för att hon “tog” tid från sin verksamhet. 	

Flera av de intervjuade lyfte fram att vissa chefer av olika skäl inte deltog vid 
alla coachingtillfällen. Detta upplevdes som försvårande och skapade en bristande 
kontinuitet, i och med man inte kunde höra hur det gått i de uppgifter kollegan hade 
tagit som utmaning till nästa gång. En chef ansåg att dennes coach hade tillåtit för 
“mycket ältande” från en av deltagarna i gruppen. Två chefer nämnde sig blivit något 
påverkade av att det var en chef från egna ledningsgruppen med i gruppen. 	

	
“[Detta var] en aning hämmande, inte jättemycket. Ja, att jag kände detta 
någon gång ... ’ska jag berätta detta nu, hur blir detta nu …’”	

		
Några av deltagarna upplevde det lite nervöst i början med utbytet i grupperna - 

svårigheten var att vänja sig vid att kunna prata om sitt ledarskap och sin verksamhet 
inför andra. För att detta skulle kännas bekvämt betonades vikten av de spelregler och 
ramar som etablerades vid första sessionen, där bland annat tystnadsplikten ingick. Det 
var viktigt att saker som sagts i förtroende skulle bevaras så. 	

Hälften av cheferna önskade att coachingen hade pågått under en längre tid då 
det skulle kunnat skapa en annan möjlighet att följa upp resultat på ett tydligare sätt. 
Detta då resultat och effekter av förändringsprocesser i verksamheten tar lång tid att få 
syn på som ledare. Några nämner att det hade varit bra med en uppföljning några 
månader senare. 	
	

“Just att man är ute efter en effekt på frågor som inte är snabba att lösa, på 
längre sikt i verksamheten, då kan man vilja följa dem lite längre”. 	
	
Ingen av de intervjuade ansåg att coachingen hade haft några negativa effekter 

för dem i det egna ledarskapet. 	
	
	
Gruppens dynamik och påverkan	
	
I detta avsnitt redovisas hur deltagarna upplevde den egna coachinggruppens betydelse 
och påverkan på processen.	
	
Gruppens sammansättning och storlek	

	
Cheferna i varje grupp kom från samma stadsdelsförvaltning men från olika 
verksamheter. En betydelsefull aspekt av att blanda chefer från olika verksamheter var 
att ledarskapet kom i centrum – det specifika med att vara chef, oavsett verksamhet, 
hamnade i fokus. Det innebar även att man lärde känna fler chefskollegor, skapade nya 
relationer och vidgade sitt nätverk. 	
 	

“Dels fick man ju inblick i både skillnaderna med att vara chef i en annan 
verksamhet men också de gemensamma nämnarna ... och sen lär man ju känna 
personen ... så att man har saker att prata om när man ses ... man har ju byggt 
en relation på något sätt.”	
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“Jag tycker att det var väldigt bra att vi var från olika verksamheter. Sen att vi 
ändå jobbade som chefer i samma stadsdel gjorde att vi blir ett litet nätverk, vi 
träffas ju inte i andra sammanhang ... vid våra chefsmöten är det så mycket folk, 
där gör man inte sådana kontakter... Intressant och värdefullt att lära känna 
andra chefer i samma stadsdel. Detta var fantastiskt bra, det vidgar upp på 
något sätt.”	

	
De blandade grupperna gav en ökad förståelse för hur andra hade det i sina 

verksamheter och en minskad känsla av ensamhet i chefsrollen. Man fick insikt i hur 
andra arbetade och vad de hade för förutsättningar. Bekräftelsen av att andra brottades 
med samma frågeställningar oavsett verksamhet skapade en känsla av trygghet. 	

	
 “Det gjorde mycket att se hur andra jobbar och vad de har för 
förutsättningar.” 
	
“Väldigt skönt att det inte bara var jag, väldigt skönt tyckte jag det var, 
emellanåt känner man sig så ensam i sin roll /.../ det var en positiv känsla i 
gruppen och det gjorde att jag fick energi, man hade fått påfyllning när man 
gick därifrån. “	
	
Grupperna bestod av chefer med både kortare och längre erfarenhet av 

chefsrollen. Den skiftande erfarenheten i tid mätt berikade och gav perspektiv, från båda 
håll. En chef med lång chefserfarenhet citeras nedan. 	
	

“... egentligen handlar det inte om hur länge du varit chef, det är samma frågor 
man ställs inför, varje gång är det ändå en ny situation och en ny person man 
ställs inför. ”	

	
Storleken på grupperna varierade mellan fyra till sex personer och beskrevs av 

alla som bra, det gav många nya perspektiv och ändå möjlighet för alla att yttra sig och 
bli hörd. 	

	
“Det är större chans att man hittar olika lösningar och igenkänningar när man 
sitter i grupp. Det är ju sex gånger så stor chans, eftersom man annars bara har 
sin egen tanke.”	
	
En av deltagarna som hade tillhört en grupp av enbart fyra beskrev att det var 

sårbart om någon var frånvarande. Det som av flera beskrevs som positivt var att den 
begränsade gruppstorleken gjorde att man blev coachad vid flera tillfällen i sitt eget 
dilemma. 	
	
Gruppens dynamik	

	
De flesta av de intervjuade ansåg att alla deltagare i deras grupp bidrog aktivt till 
coachingen och med hög grad öppenhet. Alla deltagare beskrev att det kändes möjligt 
att dela dilemman och svårigheter. Att klimatet i gruppen möjliggjorde öppenhet och ett 
gemensamt bidragande nämns av flera av de intervjuade som en konsekvens av att 
tydliga ramar och spelregler etablerades vid första tillfället.  	
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I några grupper verkade det som att det som om att de personer som var först ut 

att bli coachade blev förebilder. De slog an en ton genom att generöst ha bidragit med 
sina mål, tankar, sina upplevda svårigheter och farhågor. Detta förhållningssätt hade på 
sätt satt “en standard” direkt och möjliggjort för andra att vara öppna. 	

	
“Ja, det var ju en av rektorerna som hade ett dilemma som hon var väldigt 

öppen med hur hon tänkte och vad som var svårt, hon verkligen lämnade ut allting, höll 
inte inne på något hon tyckte var svårt. Det var nog det första dilemmat som vi tog, det 
satte standarden för gruppen. Hennes öppenhet tror jag bidrog till att alla blev öppna”. 	

	
Flera nämner att några personer i grupperna hade en extra förmåga att se saker i 

nya perspektiv och ställa utmanande frågor, både till sig själva och till andra, vilket lyfte 
diskussionen.	
	

“Det var en chef som hade en väldigt skön inställning till sitt dilemma, som 
inspirerade mig, just det att hon, hon hade förmågan att tänka lite ovanför och 
hon gjorde det även till oss andra, att “har du tänkt på detta, eller har du koll 
på detta”, och det bröt min fyrkant lite. Hon var bra på att ställa frågor, men 
det gjorde hon också kring sitt eget, det var en häftig resa att åka med på!”	
	
Flera beskriver att det utvecklades en atmosfär i gruppen där man inte behövde 

veta allting. Detta gav en vila i att de, trots många år som chefer, kunde se svårigheter i 
just specifikt utmanande situationer och använda sig av gruppen och coachingen som 
hjälp och stöd för att komma vidare. 	

	
“... man var väldigt öppen och lyfte upp frågorna. Det kändes som att det var 
okej att inte kunna allt själv, det var okej att inte veta det här, trots att jag 
jobbat i många år ... men här nu inför den här gruppen är det svårt på grund av 
en massa olika saker.”	
	
Det upplevdes som givande och generöst att ha frågor med sig. En person 

nämner att hennes förtroende för en av cheferna var så stort att hon skulle kunna tänka 
sig att använda henne som stöd i framtiden. Äkthet och att våga utmanas i sina 
dilemman visade sig skapa trygghet och öka engagemanget bland deltagarna. 	
	

“... även om jag inte känner henne, om jag skulle behöva ett gott råd så skulle 
jag kunna ta kontakt eller så, det kändes som att det skulle vara okej, att jag 
skulle vara välkommen att göra det. Det var något i hennes ärlighet.” 	

	
Gruppens spegling och aktiva lyssnande	

	
Några lyfte detta med att bli speglad, där man genom coachens och de andras frågor och 
kommentarer fick syn på hur man uppfattades av andra i sitt eget ledarskap och kunde 
jämföra detta med den egna bilden. Att få sina beslut prövade av andra chefer kunde 
även ge nya perspektiv och alternativ. Det gav också beslutskraft när man väl skulle 
genomföra förändringar i sin verksamhet, att veta att man hade en grupp med sig som 
“godkänt” beslutet. Detta gav en ökad styrka i rollen som ledare. 	
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Många som deltog var förvånade och lättade över den stora graden av 
igenkänning i andras ledarfrågor, även om alla kom från olika verksamheter. Man 
kunde spegla sig och speglas i andras sätt att leda, och i andras dilemman. Detta som 
man samtidigt kunde reflektera över skillnaderna i ledarskapets villkor, och det unika 
med olika situationer, och vad skillnaderna medförde i kraven på ledarskapet beroende 
på verksamhet och anställda. Förmågan till differentieringen och nyansering växte.	
	

“Och sen även när andra satt och pratade och man inser att - man tror ofta att 
det funkar som tåget – eller att det funkar så himla bra hos alla andra, men man 
får ju – det här är ju hemskt att säga, men man kan må lite bra av att veta att det 
är inte perfekt hos alla andra heller, man kan inte vara perfekt, utan man ... alla 
gör så gott dom kan, och så blir det därutifrån, så länge man vet att man gjort 
så gott man kan, så får det vara bra nog”.	

	
Flera nämner att vetskapen om att man själv skulle bidra till den som blev 

coachads process gjorde att man lyssnade på ett speciellt sätt, mer aktivt, och att det i 
sin tur ledde till ett ökat engagemang. Det nämns också att det sker en fördjupning av 
kunskapen genom att fler ställer frågor. 	
	

“Ja, alltså, jag fick ju frågor och jag fick gå djupare och fick förklara lite mer… 
de här frågeställningarna så att man faktiskt får tänka en gång till och bli mer 
förberedd också på det sättet. /.../ alla var aktiva på något vis. Alla frågade alla 
och alla var delaktiga.”	

	
Att både ge och få råd sågs som en viktig del. Genom att man uppskattade 

andras råd ökade motivationen att bidra med egna råd och meningsfulla reflektioner. 	
	
 “Sen var det ju också tillfällen i coachingen när man fick ställa frågor eller ge 
ett gott råd till den som blev coachad och det var också ett spännande moment 
att fundera på “vad kan jag bidra med till någon annan.” 	
	
Humor och att man kunde skratta tillsammans gav också en god atmosfär. Flera 

beskrev att detta underlättade samtal och reflektioner.	
	

“Det var också mycket glädje i gruppen, det var humor och det var lite rått men 
hjärtligt emellanåt.”	
	

	
 Samspel och allians mellan coach och chef	
	
Här beskriver deltagarna sin erfarenhet av samarbetet mellan coachen, de individuella 
cheferna och chefsgruppen.	
	
Alliansens betydelse	

	
Alla intervjuade ansåg att de funnits en god allians mellan dem själva och coachen. 
Coachen gav också tydliga ramar vid första tillfället. Flera nämnde att detta var mycket 
viktigt för att skapa trygghet. Deltagarna ansåg att alliansen märktes främst på att det 
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var en bekväm och avslappnad atmosfär, att stämningen var god, och att man kände sig 
fri att säga som det var – och även att bli utmanad. 	

	
“Jag kände mig jättetrygg ... i det att hon frågade `Hur tänkte du då?’ Det 
kändes utmanande på ett positivt sätt, och att man kunde svara `Tänkte jag då 
eller..?`” (Skratt)	
	
Alla intervjuade kunde specificera flera saker deras coach gjort som de upplevde 

bidragit till processen och till att man nått resultat. Flera av kommentarerna var 
samstämmiga, vilket påminner om att coachingmetodiken har en stark påverkan, 
tillsammans med coachens stil och person. 	

Alla beskrev att deras coacher hade en god förmåga att lyssna och få alla att 
prata. Detta skapades bland annat genom att coacherna visade ett starkt engagemang 
och intresse i var och en och allas frågor. 	
	

“Hon visade stort intresse, ingenting var för litet eller för stort, vi kunde komma 
med vad som helst och bli coachade i, och det var lika intressant vad vi än hade 
med oss för någonting.”	
	
“Hon gick laget runt och var noga med att alla kom till tals. De som inte fick 
coaching en gång fick företräde nästa gång.”	
	
Den personliga uppmärksamheten och att var och en fick vara i fokus var viktig.	
	
“På ett vis kan jag känna att det var en gruppcoaching, men när hon coachade 
en så var det hon och jag – de andra satt och lyssnade. Deras reflektioner fick 
man efteråt, i slutet … och då kunde de tillföra utifrån sitt.”	
	
“Hon släppte inte trådar. Man kände nog att man fick sin chans att bli coachad 
och ingenting släpptes helt.”	

	
Det upplevdes förtroendeskapande att coachen i så hög grad kom ihåg vars och 

ens utmaningar och utsagor från gång till gång, och kunde återknyta till det ibland, 
“som du sa förra gången”, och också följde upp och frågade efter utveckling, “du var 
inne på det där, hur har det gått?”.	
	

“Hon var väldigt engagerad och kom ihåg imponerande mycket, och ‘ja, just 
det, det här pratade du om förra gången’ så vi kunde verkligen komma vidare. 
Ibland även gången innan till och med, och det är bra för det gav ju en bra 
anknytning.”	
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Coachens metodtrogenhet	

	
Flera av deltagarna betonade det coachande sättet att arbeta genom frågor. Coachen 
ledde via frågor, ställde följdfrågor och kunde belysa olika perspektiv genom frågor från 
flera riktningar.	
	

“Jag tror det var jätteviktigt att det inte var så jättestyrande. Alltså hon styrde 
med frågor snarare, jag vet inte hur jag skall förklara. Hon ledde på ett smart 
sätt, tyckte jag. Istället för att bryta av och säga ‘nu gör vi så här’ så ställde hon 
istället frågor och svaren fick komma från oss.” 	
	
“Sedan ställde hon motfrågor och så där, va. Känslan var ju att det var gruppen 
som gjorde det.”	
	
“Hon vad duktig på att fånga upp och hitta ‘det där’ och ställa följdfrågor.	
Hon ställde öppna frågor, så man fick tänka till och reflektera.”	

	
Flera nämnde att coachen inte själv kom med råd eller förslag, utan hjälpte 

gruppen och alla individer hitta egna lösningar och vägar framåt.	
	
“Hon var väldigt bra på det där att hon serverade inga lösningar åt oss, utan 
hon bollade det till oss.” 	
	
“Hon var verkligen coachande i ordets rätta bemärkelse, hon tog ju inte över 
någonting.”	

	
Coachen kopplade även frågor och diskussioner till lärområdena, vilket stärkte 

känslan av att man höll på med rätt saker. Coachen förtydligade processen och 
sammanfattade, utan att det upplevdes som styrande.	

	
“Hon var bra på att lyssna. Lyssna, sammanfatta, återkoppla, det var ju precis 
vad man behövde. Hon var väldigt tydlig och höll ihop det.”	
	
Någon nämnde att det var bra med en extern coach, som inte kände till 

verksamheten i detalj.	
	
“Nu fick man prata med någon som var där för att coacha och lyssna … och 
inte hade någon förförståelse, och då var man tvungen att lägga upp det på ett 
annat sätt. Och man fick andra frågor, det gav också jättemycket resultat!”	

	
Coachens stil, tempo och förmåga att utmana	

	
Coachens förmåga att leda samtalet framåt och att växla tempo gav ett mervärde redan 
från start. Det lyftes fram som viktigt att man hade en kort lära-känna-fas vid första 
tillfället, men att man sedan gick “pang på” och att det då blev ett bra utbyte. 
Variationer i tempo mellan att ibland få tid att prata fritt, reflektera och utforska och 
ibland få snabbare frågor och påståenden att ta ställning till upplevdes som givande.	
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“... hon förde oss hela tiden framåt. Ibland om vi fastnade i något så drev hon 
på det, så vi kom till nya insikter eller så.”	
	
Flera betonade hur viktig coachen var genom att ge var och en utrymme att både 

bli lyssnad till och utmanad. 	
Alla intervjuade ansåg att deras coacher varit utmanande, ingen hade för egen 

del dock känt sig för utmanad själv. Någon tyckte att kanske coachen utmanat en viss 
deltagare lite mycket. Flera nämnde att utmaningen i första hand kom från dem själva, 
att man med hjälp av coachens frågor fick hjälp att utmana sig själv. 	

	
“Det kändes inte som om man kom undan. Och det var bra ... någonstans hade 
det varit möjligt att passa om man hade velat, men någonstans var det ju därför 
vi var där, va?”	
	
“Hon var utmanande på ett positivt sätt. Hon var inte drivande utan det var ju 
jag som la fram frågorna och vad jag ville...”	
	
En av de intervjuade nämner att dennes coach varierat sin grad av utmaning 

mellan deltagarna, och tyckte att det var bra och givande. 	
	
“Ja, (hon var) mycket (utmanande mot mig). Hon var utmanande mot andra 
också, men att hon anpassade detta ganska bra. Om man sticker ut ska man ha 
lite extra. Det var rätt kul att uppleva.”	

	
Coachernas personliga egenskaper nämndes i mindre omfattning. Någon 

uttryckte uppskattning över att coachen hade erfarenhet av chefskap och hade kunskap 
kring organisationen. 	

	
“Hon skapade en form av respekt genom att tala om vad hon hade varit med om, 
kortfattat, det var ju inte henne det handlade om. Man fick en bild utav att hon 
varit med på många bitar. Det skapar förtroende, en känsla av att hon var 
kompetent.”	

	
Även humor och tydlighet lyftes fram.	
	
“Hon var väldigt tydlig och höll ihop det och hade ju också väldigt mycket 
humor och kunde lägga in kommentarer som gjorde att det blev lite lustfyllt lite 
emellanåt, och det tror jag var bra för gruppen.”	

	
	

Resultat del II	
	
Vid steg två i den kvalitativa analysen analyserades materialet i sin helhet, och det 
framträdde ett antal teman, eller faktorer, som framstod som verksamma i 
coachingprocessen.	
	
	



28	

Den avgörande starten	
	
Startsessionen framstod i materialet som en nyckelsession för engagemang i processen. 
Man kom till coachingen med olika förförståelse, där vissa var skeptiska och med 
ganska låg motivation, men ett antal samspelande faktorer bidrog till att när 
startsessionen var till ända beskrevs en genomgående hög motivation, med nyfikenhet 
och förväntan framåt.	

Bidragande till en god start var en slags känsla av vakenhet (jmf alertness, eller 
arousal), som uppstod genom att mycket skedde där man var engagerad direkt, och 
behövde tänka till och “vara lite på tårna” och att arbetet “grep tag” i dem. De som 
hade en rädsla för hur det skulle bli att blotta sig i gruppen, upplevde tydligheten i ramar 
av sekretess, metod och delaktighet som tryggande. En faktor som flera gånger lyftes 
fram var den första coachingen av den första personen, där man fick uppleva hur det 
gick till. Sättet denna person agerade och samspelade med coachen satte tonen för 
gruppen - det uppskattades när personen var ärlig, öppen, kom med en reell svår 
situation som case och vågade visa svagheter och osäkerhet. Mod återkom som ord, 
vilket berörde och gjorde att man blev engagerad både kognitivt och känslomässigt. Det 
formades också direkt “take-aways” för alla att ta med sig och bryta sitt eget ledarskap 
mot.	
	

“Ja det tycker jag, det gav mig en hel del med en gång liksom. /.../ då bestämde 
jag mig när vi satt där att jag skulle försöka ta plats själv. /.../. Att det här med 
att vi själva skulle lägga fram någon frågeställning eller så då, då tänkte jag att 
jag vill inte avvakta där utan jag går in i det nu”.	

	
	
Användbart – nu!	
	
Coachingens direkta koppling till pågående verksamhet framstod som mycket 
effektfullt och gjorde att idéer och lärdomar kunde prövas direkt och användas här och 
nu i det dagliga ledarskapet. Gruppens reflektion och utforskande under en persons 
coaching knöts ihop till i konkreta actions som varje chef kunde (och skulle!) gå hem 
och göra. Coachingen följde även pågående processer i verksamheten, från första 
tillfället till sista. Men beskrev en omedelbar känsla av “nytta” och “användbarhet”, 
vilket också var meningsskapande.	
	

“Ja, några av dessa tillfällen hamnade så väldigt väl i tiden. Åhh, det här var ju 
perfekt - det hjälpte mig precis när jag skulle ha det här samtalet. Jag fick även 
coaching av mina kolleger och det var en väldig hjälp med vissa saker. Och vid 
de tillfällena kände jag att åhh, det här var ju riktigt bra. För jag tänker 
speciellt på ett tillfälle, då var det nog mitt i prick, för då var det bara timmarna 
innan jag skulle ha ett samtal och hade jag inte haft gruppen där då hade jag 
nog... Då hade det nog inte blivit så bra, för jag fick mycket goda råd och vi 
jobbade riktigt bra inför det samtalet. /.../ Då steg självklart motivationen. Det 
var nyttan med det som gjorde att det var användbart i ens verklighet.” 	
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Förväntan driver aktivitet	
	
Både metoden och coachens uttalade förväntan kring allas delaktighet skapade en hög 
grad av aktivitet hos deltagarna. Man var “hundra procent aktiv”, som en person 
beskrev det, även när man inte coachades. När kollegor coachades skulle man själv 
reflektera både kring hur detta var tillämpligt i det egna ledarskapet, och vara beredd att 
ge input i frågan till kollegan. Detta medförde att ens egna reflektioner behövde bli 
värdefulla för någon annan. 	

	
“Sen var det ju också tillfällen i coachingen när man fick ställa frågor eller ge 
ett gott råd till den som blev coachad och det var också ett spännande moment 
att fundera på “vad kan jag bidra med till någon annan”. Och man blev 
engagerad på ett bra sätt, tycker jag, tack vare den möjligheten”.	
	
Någon beskrev de åtaganden som gjordes i gruppen som “cliff-hangers” till 

nästa coachingtillfälle, där en förväntan skapades hos var och en: man ville höra hur det 
gått för kollega i situationen som coachats kring, och man kände en förväntan från andra 
att själv kunna återkomma till gruppen med erfarenheter och lärdomar i sina egna 
utmaningar.	
	

“Man fick ju ofta någon uppgift från coachingtillfällena, jag berättade om något 
jag hade framför mig, så fick jag en uppgift och redovisade det sedan vid varje 
tillfälle. Personlig coaching, något litet inslag varje gång. Vi blev så 
engagerade i varandra, så det blev personlig coaching även om det kom från 
fler än coachen”. 	

	
“Ja, alltså jo ... sen var det mest spännande att komma tillbaka och lyssna på 
alla andra och höra hur det gick för dem.”	

	
	
Ett forum för strategi & reflektion	
	
Att finna utrymme i vardagen för strategiskt tänkande och reflektion beskrevs som en 
stor utmaning för många chefer. Genom att i gruppcoachingen vidga frågeställningarna 
och koppla arbetet till visioner och mål för verksamheten och för det egna ledarskapet 
kunde gruppcoachingtillfällena bli ett forum för strategiskt tänkande. Flera betonade att 
i dialog och reflektion under coachingen kunde prioriteringar och strategier i det egna 
ledarskapet ta form. Gruppens idéer och samlade bidrag till varandra gav möjligheter att 
på ganska kort tid skapa och överväga olika alternativ, välja väg, och se hur det hängde 
ihop med övergripande mål och visioner. Flera uttryckte en större frihet att pröva idéer 
och tankar i denna grupp än i exempelvis sina egna ledningsgrupper, och kunde här 
förarbeta tankar och strategier som man sedan kunde driva i sin egen ledningsgrupp.	
	

“... så är det större chans att man hittar olika lösningar och igenkänningar när 
man sitter i den gruppen. Det är ju sex gånger så stor chans, eftersom man 
annars bara har sin egen tanke”. 	
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“Men när vi har våra chefsmöten i övrigt så kan jag känna mig lite liten eller 
obetydlig ihop med vissa personer som jag inte stämmer så bra ihop med, 
kanske bara en känsla hos mig själv. Då känner jag mig lite hämmad. Det var så 
goa människor här (gruppen). Det fanns inget dömande, ingen som satte sig på 
några höga hästar och var bättre än någon annan, vi verkligen respekterade 
varandra som olika personer”.  
 
 

Vitalisering och ökad trygghet i det egna ledarskapet	
	
I materialet framgick något som kan beskrivas som en vitalisering av det egna 
ledarskapet. Genom att under coachingen ställas inför en mängd frågor kring 
ledarskapet och ställa sig själv personliga frågor, exempelvis “Vad vill jag som ledare?” 
Hur vill jag leda?” “Vad har jag för vision för mig och mitt ledarskap?” så gav det 
möjlighet för deltagarna att utforska och ompröva sitt eget ledarskap. De fick även 
inblick hur andra ledde, och reflekterade kring sitt sätt att leda, vilket gjorde att man 
kunde särskilja och definiera sitt eget sätt att tänka. Speglingen från andra chefer, 
bekräftelse på tankar och känslor, stöd och konkreta idéer – sammantaget gav detta en 
bredd och en fördjupning i förståelse av sig själv som ledare, och även lust att pröva nya 
angreppssätt och nya färdigheter i verksamheten. De beskriver som en ny eller 
återfunnen dedikation till ledardelen i chefskapet.	
	

“Gruppcoaching går ju raka vägen in i min verksamhet. Vad har jag för roll 
egentligen? Hur tar jag den rollen? Och hur driver jag frågor?”	
	
“Jag tycker jag … har hittat ett annorlunda arbetssätt än jag hade innan, 
faktiskt.”	
	
“Det är coachingen som har fokuserat på detta: vad vill du med din verksamhet 
och vad behöver du för att kunna nå dit, och det här är de olika delarna – vad 
behöver du fylla på med eller ändra om för att du ska nå dit?”	
	
Bekräftelsen från andra och den inre belysningen av sitt ledarskap gav också 

ökad trygghet i rollen och tillit till den egna ledarförmågan. Detta beskrevs i att man 
ökade sitt spektrum och vågade mer. Man vågade sätta ner foten och bestämma 
tydligare - men man vågade också avvakta, och invänta medarbetare och processens 
utveckling. Man vågade peka på lösningar - och samtidigt inhämta kompetens från 
andra, med mindre oro för att det skulle tas som svaghet. Man beskrev att man orkade 
bli utmanad, och kunde “hålla” sina känslor och “stå i det ovissa” längre. Detta gjorde 
att man kunde använda sig av gruppen och medarbetarna mer och låta deras input bidra 
i processer utan att tappa fokus. 	

	
“Jag kommer underfund med att jag kan vara lite tydligare, lärde mig särskilt 
av en person, att lägga fram “så här är det och så här är det inte”, att jag inte 
behöver veckla in det, utan säga det klart och tydligt och rakt. Det tog jag till 
mig. Det blev en sådan där riktig aha-grej på det sättet. När hon la fram det, sa 
det, så blev det så enkelt, kändes det som. Man behövde inte krångla till det”.	
	



31	

Att höra kolleger ge sina perspektiv på frågor skapade en ökad inre förståelse för 
att det alltid finns flera perspektiv, och en trygghet i att inhämta medarbetarnas synsätt 
och att tänka igenom frågor utifrån olika perspektiv innan handling. Att ta del av andras 
sätt att leda gav ökad trygghet i att det man gjorde som ledare duger, att man “inte var 
lika rädd” i förändringar och i processer utan “kunde stå tryggt” och att det man 
uppnådde var tillräckligt bra. Detta gjorde även att många beskrev att de blivit tydligare 
i sitt ledarskap.	
	

“Jag är tydligare idag med de förutsättningar vi har att jobba efter och hur vi 
jobbar med det vi inte kan påverka.”	
	
“Ja, och det känns inte så betungande i verkligheten när man vet att det här 
(förändringar) är jobbet, det är det här som ingår. Det har blivit tydligare och 
jag blir inte lika stressad eller uppjagad.”	
	
“Gruppen bidrog väl till att jag fick syn på vissa saker hos mig själv, att jag 
hade både positiva saker och saker jag behövde jobba med. /…/. Jag kände vid 
något tillfälle vi diskuterade en styrka hos mig att jag ändå kan sätta ner foten 
ganska hårt ändå och kanske vara lite tuffare i vissa lägen ...” 	

	
	
En plats för kreativitet	
	
I materialet beskrevs även att coachingen blev som ett kreativt rum. Just detta att man 
fick komma med lösningar själv, fick “skapa” tillsammans gav ett lyft. Det gjorde att 
det blev lekfullt och att man kunde upptäcka saker. Det gav känslan av att det “fanns 
inget facit” utan en frihet, där man inte skulle “fållas in” i ett visst tänkande. Detta att 
vara delaktiga och medskapande uppskattades mycket, till skillnad från många 
chefsutbildningar eller handledningar där man fått känslan av att det finns ett färdigt 
bästa sätt, som man bör kunna eller anpassa sig till.	
	

“Det är just att vi fick komma med lösningarna själva. Annars är det mest att 
man ska gå igenom något och så ska man fållas igenom, i ett tankesätt, en 
tankebana som är utformad för kursens användning. Här var det fritt, här var 
det vi som skapade det tillsammans. Skapade vad det blev.” 	

	
 I dessa kluster av kommentarer märktes även betydelsen av en metodtrogenhet 
från coachen i arbetet – att coachingen blev just coaching, och inte handledning eller 
utbildning, och att coachen hade en stringens i det coachande förhållningssättet. Detta 
att coachen ej tog rollen som experten, gav möjligheter för deltagarna att känna sig fria 
att utforska möjligheter och tillämpa lösningar de själva valt.	
	
	
Ett eget utrymme i gruppen	
	
Att alla deltagare gavs ett utrymme i coachingen betonades. Just att man fick sitt eget 
utrymme – både i form av sin egen coaching och i gemensamma reflektioner och 
kommentarer till andra – och att ens röst blev hörd, hjälpte deltagarna att känna sig 
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betydelsefulla som ledare, och att deras erfarenheter var viktiga och kunde bidra till 
allas utveckling.	
	

“Eller man hade något litet problem och så talade man om det och på något sätt 
hade man ändå själv svaret på hur man vill gå tillväga, och man fick bekräftelse 
lite på det att man tänkte var rätt och att man var på rätt spår eller kanske var 
på rätt spår”. 	
	
“Det var väl det här med att jag började titta hur jag tänker, varför tänker jag 
så, kan jag tänka på annat sätt, och ... det var väldigt lärorikt, det kan man ju 
applicera på flera ställen också, den kunskapen “. 	

	
	
Verksamma paradoxer	
	
Man kunde i materialet se ett samspel mellan olika motpoler som båda var verksamma, 
och att balansen eller växlandet mellan dem under coachingen ledde framåt.	

Frihet - struktur var en sådan motpol. Tydliga ramar och stringenta processer 
uppskattades, samtidigt som en frihet i rummet och i varje coaching att utforska ämnen 
och perspektiv gav möjlighet till egna lösningar och kreativitet.	

God tid - snabbhet var en annan. Vissa delar i coachande moment beskrevs att 
de behövde få tid, där klienten kunde utforska och reflektera. Samtidigt behövde andra 
moment ha ett högt tempo, exempelvis ibland när beslut togs och commitments 
skapades. Vid de reflekterande momenten hjälpte coachen genom utforskande frågor, 
vid de snabba momenten fick man “en push” genom stängda eller villkorade frågor, där 
klienten behövde göra vägval. Både tid att utforska och denna “push” värdesattes.	

Lyssna - ge råd/dela reflektioner. Både detta att som deltagare få sitta ifred och 
lyssna till kollegornas coaching, och att ibland få gå in och ge råd och reflektioner 
uppskattades. Här lyfte deltagarna fram det viktiga med strukturen i detta, att veta när 
man förväntas göra vad. Detta gjorde även att den coachade trygg i att man fick tid att 
tänka högt, och att kollegor inte gav råd förrän de blev inbjudna.	

Specifikt - allmänt. Coachingen beskrevs ibland som väldigt specifik och 
konkret, där man på detaljnivå utforskade möjliga vägval eller upptäckte nya verktyg. 
Samtidigt fanns det möjlighet till allmänna reflektioner och att öppna för generellt 
lärande och större perspektiv. Båda dessa förhållningssätt upplevdes samspela till ett 
lärande överlag.	

Individ - grupp. Coachingen var individfokuserad, med den coachande individen 
i centrum. Varje individ fick sitt utrymme. Även uppföljningar skedde på individnivå 
med alla deltagare. Samtidigt var gruppens gemensamma lärande, gemensamma bidrag 
och stöd i fokus och detta uppskattades och gav en känsla av att man utvecklades 
tillsammans.	

Humor - allvar. Humor lyftes fram som en underlättande faktor, och att det gick 
att skratta åt sig själv och situationer. Samtidigt togs allas bidrag och frågor seriöst, 
både små och stora, och fick ett utrymme. Detta att allt togs på allvar, smått som stort, 
gjorde att det blev möjligt att lyfta olika typer av frågor och välja utifrån behov i 
stunden.	
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Utvecklande av färdigheter 	
	
Flera chefer beskrev en utveckling av färdigheter under coachingen, där man kunde se 
att en slags färdighetsträning skedde inom ramen för själva coachingprocessen. 	

	
Lyssnande. Att få tid att lyssna till andra, med enda uppdrag att lyssna, 

upplevdes avlastande och meningsfullt. Det beskrevs som en aktiv förmåga, och mycket 
lärorikt. Man tränade sig i att lyssna till varandra, och att ställa inre frågor till dem och 
sig själv. De coachade berätta sedan att de själva blivit bättre att lyssna till sin personal, 
och att lyssna på flera nivåer i andras berättelser, utan att vara så snabba själva att agera.	
	

“Ja, jag tror absolut att det var det där att man fick sitta och lyssna på när 
någon annan resonerar fram och tillbaka /.../ Just det där att sitta tyst och 
lyssna och inte lägga sig i och höra någon annan liksom knåda det där 
problemet fram och tillbaka och vrida och vända på det liksom.”	

	
“Ibland fick man ju lite aha-upplevelse när andra blev coachade och man 
diskuterade problem och problemlösning och att man direkt kunde applicera det 
på vad man själv gör eller vad man står inför och även att dom kom med tankar 
och farhågor som man själv har ibland...”. 	

	
Perspektivtagning. Att belysa dilemman från olika håll, där coachen frågade 

utifrån flera perspektiv och möjliga lösningar, gav ett breddat seende på skeenden och 
de egna möjligheterna att agera. Detsamma att höra andras synsätt och perspektiv på 
frågor. Det upplevdes givande, och flera deltagare beskrev att det ökade den egna 
öppenheten och flexibiliteten i vardagen, och även förståelsen för att andra tänker på 
annorlunda sätt - och att det kan finnas möjligheter att hitta andra lösningar, om man är 
öppen för andras perspektiv. 	
	

“Det var ju att jag kanske många gånger var snabb tidigare, att liksom tro att 
det blir det här scenariot, vill jag ha. Att istället kunna tänka ut före, att “det 
kan nog se ut så här”, alltså att man lite, att jag inte behöver tro att svaret inte 
alltid är det givna, som jag tror. Och då är det lättare i mötet sen för då är man 
mer öppen själv”. 	

	
“Dels coachingens frågeställningar fick mig att tänka i andra banor. Och sedan 
de andra deltagarnas erfarenheter också, de hade kanske varit med om något 
liknande, eller tänkte på ett helt annat sätt. Man kommer att tänka i nya banor, 
andra banor”.	
	
Praktisera tålamod. Att lyssna in andra och utforska fler möjligheter och andra 

perspektiv innan man valde väg att gå, gav också ett ökat tålamod i den egna 
verksamheten.	
	

“Det var att praktisera det här liksom, att ta med de här grejerna och att vara 
mer avvaktande och förberedd på fler scenarier. /.../ Men om man väntar lite 
och ställer frågan “hur tänkte du nu?”. Inte vara riktigt så snabb, utan avvakta 
lite. Reflektera först.”	
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Mål- och visionsanvändning. En av coachernas grundfrågor uppfattades som 

“vad vill du uppnå” samt varför, vad var bakomliggande syfte och visioner. Dessa 
frågor beskrevs som ledstjärnor i diskussionerna. Här beskrev deltagarna att de själva 
ökat sin mål- och visionsanvändning i det egna ledarskapet i verksamheten, både för att 
klargöra syfte och mål för sig själva i sitt ledarskap och för att hjälpa andra att se vad 
man vill åstadkomma, och varför.	

	
“Mitt förhållningssätt mot mina mål har utvecklats.”	
	
Vad bidrog till färdighetsutvecklingen inom ovanstående områden? Materialet 

antyder både en processinlärning, där de många coachingtillfällena med mål, frågor och 
perspektivbyten gav en färdighetsträning underhand. Även en modellinlärning, där man 
inspirerades både av coachen och av andras sätt att förhålla sig och prövade deras 
metoder hemma i verksamheten.	

	
“Vid vårat sista tillfälle berättade en chef att han ändrat hela sitt ledarskap 
under coachingen. Ja, så sa han. Han hade varit tyst ganska mycket, och inte 
sagt mycket. Han sa att han hade insett att gjort ‘helt fel’ tidigare. Att han inte 
lyssnat på sin personal. Nu frågade han dem om idéer, om hur de tänkte, och sa 
att det förändrat hela stämningen på jobbet. Också att arbetet gick lättare, 
förändringar och så. Att han inte behövde tänka ut allting … när man hörde 
honom kände man att bara det här som han sa … ja, det gjorde allt värt det.”	
	

	
Ökat mod	

	
Mod var en egenskap som återkom på olika vis i resultatet. Man beskrev sig som lite 
modigare i sitt ledarskap, där man vågade vara osäker på ett annat sätt än tidigare och 
lyssna in andra, och samtidigt vågade stå för sin ledarsyn och sina intentioner och 
värderingar. Tryggheten i stödet från chefsgruppen kan ha spelat roll. Modet att öppna 
sig i coachingen, att visa sin ambition och också sina tillkortakommanden och sin 
osäkerhet, och mötas väl, kan ha fungerat stärkande.	

	
“Jag vågar mer. Och jag vågar lita på vad jag vill.”	

	
“Ja, jag har blivit lite modigare och lite öppnare, det här med att våga ställa 
öppna frågor och framförallt ge tid - det är en jätteläxa - att ha tid och 
processa, att både jag och medarbetarna har samma tid. Det är skillnad idag.”	

	
	

Diskussion	
	
Syftet med detta kvalitativa arbete har varit att undersöka vilka faktorer som chefer 
upplevt verksamma vid chefscoaching i grupp.  	

I resultatdel ett redovisades resultatet utifrån tre tematiker. Under temat 
coachingprocessen beskrevs att information till deltagarna före start varit viktig, men att 
man samtidigt inte fick personlig känsla och engagemang för coachingen förrän vid 
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starttillfället, då man förstod och upplevde potentialen i metodiken. Hälften av 
deltagarna hade mål eller en viktig chefsfråga med sig in i coachingen från början, 
medan andra beskrev att målen kom att växa fram under hand.  Cheferna själva beskrev 
öppenhet i gruppen och möjlighet till inblick i andras verksamhet, där man både kunde 
känna igen sig och se skillnader på andra situation och ledarskap, som verksamma 
faktorer. Att kunna dela tips och verktyg, att gemensamt belysa frågor genom olika 
perspektiv, att få stöd och peppning av coach och kolleger, att kunna sätta ord på tyst 
kunskap samt att processen var direkt kopplad till den egna, pågående verksamheten var 
andra faktorer som nämndes. Man uppskattade att coachingen var framåtriktad och 
målinriktad, och inriktad på vad man ville uppnå. Man uppskattade även att processen 
var lösningsorienterad med fokus på möjligheter.	

Vad gäller temat chefsgruppens dynamik och påverkan lyfte man fram vikten av 
en inte alltför stor grupp med god sammansättning, där det kunde utvecklas en öppen 
och trygg atmosfär. Att det var mixade grupper från olika verksamheter gjorde att man 
kunde öppna sig lite friare än om man suttit med chefer ur de egna ledningsgrupperna – 
den av de intervjuade som hade haft någon ur den egna ledningsgruppen med i sin 
coachinggrupp, såg det som bitvis hämmande. Att bli speglad av flera andra chefer i sitt 
ledarskap sågs som stärkande och verksamt. Att var och en i gruppen var villig att bidra 
med egna frågeställningar och att vara öppen kring svårigheter och dilemman sågs som 
viktigt för att skapa engagemang och öka tryggheten.  	

Vad gäller temat samspel och allians mellan coach och chef betonades coachens 
förmåga att lyssna och få alla att prata. Den personliga uppmärksamheten och att 
coachen gav alla ett eget utrymme var viktigt. Det upplevdes förtroendeskapande att 
coachen kom ihåg mycket från tidigare tillfällen. Flera betonade att coachen inte gav 
råd, utan arbetade genom frågor, och lyfte fram deltagarnas egna lösningar och vägar 
framåt - vilket skiljde sig från vanliga ledarutbildningar. Det uppskattades också att 
coachen varit utmanande, samt att denne varierat graden av utmaning utifrån de olika 
deltagarnas person och behov. Coachernas personliga egenskaper betonades inte, 
förutom erfarenhet och humor, vilket uppskattades.	

I resultatdel två analyserades materialet som helhet, och olika teman och kluster 
hittades. Vikten av första coachingtillfället framstod tydligt, där en mängd 
betydelsefulla faktorer sammanföll som sammantaget skapade trygghet, energi och lust 
att aktivt bidra. Alla beskrev hur motivationen för coachingprocessen steg markant 
under starttillfället. 	

Ett annat tema var den upplevda graden av aktivitet och engagemang. Förväntan 
på delaktighet drev fram aktivitet hos deltagarna. Detta att man var aktiv i sitt eget sinne 
även när kolleger coachades, gjorde att man hölls “hundra procent aktiv” under 
coachtillfällena även när man inte stod i centrum. Det uppstod ett engagemang i andras 
frågeställningar vilket gjorde att man såg vikten av att bidra med idéer och reflektioner. 
Detta gjorde också att man såg fram emot nästa tillfälle, för att höra hur det gått.	

Coachingen blev både ett kreativt rum och en plats för strategi och reflektion. 
Kreativiteten uppstod genom att det inte fanns färdiga lösningar, utan att de skapades 
där och då genom frågor och utforskande. Andras öppenhet gjorde att man själv vågade 
tänka fritt och pröva idéer. Den strategiska reflektionen möjliggjordes genom utrymme 
kring målsättningar, samtal kring vad man ville uppnå, vilka strategier som var möjliga 
- och att man fick draghjälp av andra deltagare i sina reflektioner. 	

En ökad vitalitet och trygghet i det egna ledarskapet uppstod. Verksamt var att 
man fick stöd av andra chefer och såg likheter i olika ledardilemman och utmaningar, 
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samtidigt som man kunde differentiera sig och få syn på som var viktigt i just sitt eget 
ledarskap, i just sin situation och kontext. 	

Olika färdigheter kunde utvecklas underhand, dels aktivt under coachtillfällena, 
dels genom träning emellan tillfällena, och dels genom modellinlärning. Förmågan att 
lyssna, se olika perspektiv, utveckla tålamod i ledarskapet och i problemlösning, samt 
aktiv mål- och visionsanvändning var några sådana färdigheter.	

	
Det är intressant att koppla resultatet i arbetet kring till motivationsteori som Self 

Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Mycket av det deltagarna uppskattade och 
såg som verksamt kan förstås utifrån den teorin. De beskriver både sin kompetens och 
autonomi i processen, i hur de själva väljer frågor att ta upp, hur alla svar och åsikter 
räknas och bildar en ny, gemensam kunskap (kompetens). De väljer även sina egna 
lösningar och steg vidare (autonomi). Även detta att de upplever ökad trygghet och 
förmåga till agerande genom att de känner stöd och bekräftelse från kollegerna i 
gruppen, kan kopplas till samhörighet (relatedness) i teorin. Den snabba 
motivationsökningen bara under första sessionen skulle också kunna förstås i dessa 
termer, då deltagarna direkt får syn på möjligheten till autonomi, kompetens och 
samhörighet i gruppcoachingprocessen, något som skapar inre motivation.	

Motivation är en drivande kraft inom coaching, och beskrivs ofta som en 
förutsättning (Gjerde, 2012). Samtidigt har det i vårt arbete framgått att hög motivation 
inte behöver finnas innan starten av en coachingprocess, utan att motivationen radikalt 
kan öka i samband med första tillfället. Upplevelsen av autonomi skulle även kunna 
vara en förklaring till att gruppcoachingen beskrevs som att den skapar ett kreativt rum, 
som skiljde sig från annan ledarutbildning. En autonomistödjande kontext, jämfört med 
en kontrollerande kontext, ger en högre grad av kreativitet, kognitiv flexibilitet och 
upprätthållande av nya beteenden (Deci & Ryan, 1987). 	

	
Coaching av chefer som socialt stöd kan vara undervärderat. I coachinglitteratur 

(t.ex. Gjerde, 2012; Grant, 2003b) kopplar man coaching till utveckling, måluppfyllelse 
och resultat och värderar detta högt. I vårt material beskrivs även hur coaching i grupp 
upplevs som stödjande och stärkande i den egna ledarrollen. Detta är av potentiellt stor 
betydelse för chefer och för organisationer. Lundqvist (2013) beskriver en upplevd 
ensamhet i chefsrollen, där möjlighet till avlastning och tillgång till gemensamma forum 
för ledarfrågor har en avgörande betydelse, något som också gäller platsen var dessa 
frågor ställs. Vid fokus på utveckling av hälsa och ledarskap kan behovet av trygga 
platser, utanför organisationen, med externa utförare som anses skapa konfidentialitet, 
vara av betydelse.   Chefscoaching i grupp skulle kunna fungera i detta syfte och bli ett 
sätt att minska chefers stress och ohälsa, som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Man kan spekulera i att det deltagarna beskriver av igenkänning, 
acceptans och icke-dömande, ett utrymme för reflektion och stöd, skapar en avlastning 
på det viset som Lundkvist efterlyser. 	

	
Det framgår i vårt arbete att rollen som coach vid gruppcoaching är komplex och 

krävande. En mängd bedömningar görs snabbt, tempoväxlingar sker, uppmärksamhet 
riktas på både individernas och gruppens processer samtidigt som man coachar. 
Frågeställningarna rör sig över ledarskap, organisation och personliga färdigheter. Det 
kräver mycket av en coach att coacha chefer i grupp – kunskapsmässigt, metodmässigt, 
och kanske även personlighetsmässigt. 	
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Vad är då extra viktigt i coachrollen vid gruppcoaching? Några exempel kan 
lyftas fram.	

Det framgår av resultatet att det gäller att som coach att hålla varje individuell 
coaching stringent, så att processen blir vital och engagerande även för de deltagare som 
lyssnar. Här är tidsaspekten viktig på flera nivåer. Det gäller att inte fastna i enskilda 
frågeställningar för länge så att man tappar tempo och engagemang, och så att man 
hinner coacha de flesta deltagarna vid varje tillfälle. Detta kräver att coachen tar snabba 
beslut underhand kring vad man ska fördjupa och inte i varje individuell coaching, och 
när man ska komma till avslut och skapa commitment. Det var också viktigt att alla 
upplever att de får ett jämlikt utrymme, och att coachen skapar en tillit till att de som 
inte coachas vid ett tillfälle får möjlighet att starta vid annat tillfälle. 	

Den pedagogiska rollen blir viktig då det gäller att enkelt och tydligt sätta 
ramarna och “förklara” coaching och upplägg vid starten, så att alla är med på hur 
processen går till - och varför. Det gäller att hinna med att coacha flera personer vid 
första tillfället, så att det blir lite “pang på!” som deltagarna uttryckte det. Då upplever 
deltagarna att coachingen blir användbar direkt, för var och en.	

Det visade sig vara viktigt att man gör ett klokt val av vem som coachas först, 
eftersom det blir en chans till modellinlärning och att sätta ett gott coachande klimat. 
Här kan man tänka att coachen ibland kan behöva hjälpa gruppen i det valet. Viktiga 
urvalskriterier blir både en engagerande frågeställning som ligger tätt mot 
fokusområdena och som berör alla - och att personen som startar är modig och vågar ta 
upp riktiga dilemman och även exponera tillkortakommande och ambitioner. 	

	
Vi ser att alla de olika verksamma faktorerna i resultatet i arbetet ovan blir 

viktiga vid individuell chefsoaching i grupp. Förutsättningar för dessa behöver skapas 
genom ett tydligt processupplägg och klara ramar. Även metodtrogenheten - att det är 
coaching som sker och inget annat - blir viktig. Dels för att målutforskandet, frågorna, 
perspektivbyten, reflektioner och konkreta commitments (wrap up) i alla delar upplevs 
som verksamt. Dels för att detta visade sig också bli en metodinlärning för cheferna, där 
de själva blev bättre på att lyssna, ställa utforskande frågor, fokusera på mål och 
lösningar, samt pröva olika perspektiv i sitt ledarskap.	

Till detta behöver coachen vara uppmärksam på hela gruppen, och samtliga 
deltagares processer. Detta gör att faktorer kring gruppens sammansättning och antal 
blir viktiga. I viss coachinglitteratur (Nicholas & Twaddell, 2008) pratar man om 
lärgrupper upp till 12 personer, i annan mycket färre, med 4-6 deltagare och ett ideal 
kring fem (Thornton, 2010). Det lägre antalet deltagare stämmer med chefernas 
upplevelse i materialet. Fyra personer är många nog för att ge olika perspektiv, 
samtidigt som det kan vara sårbart för bortfall, medan sex personer verkar vara något 
slags max för vad man hinner med och för att var och en ska känna sig sedd av coachen 
och varandra.	

Beställarkompetens är också intressant vid alla typer av coachinginsatser, men 
har inte utforskats i detta arbete. Beställaren i det projekt som denna uppsats grundar sig 
på var kunnig kring coaching, och ledningen hade viss erfarenhet av individuell 
chefscoaching som ledarutveckling i hela förvaltningar tidigare. Här ville man som 
ledning pröva något nytt, med coaching i grupp för sina enhetschefer, och man hade 
idéer om vad man ville uppnå. Eftersom kunskap kring psykologisk coaching och 
ledarcoaching ännu tycks vara ganska låg Sverige, kan det vara extra viktigt att att 



38	

coachen eller leverantören av coaching tar en aktiv och kunnig roll i uppdragens 
utformning, för att skapa rätt förutsättningar för coachingen att bli verksam. 	

	
I detta uppdrag var alla utom en av coacherna både psykologer (en hade längre 

beteendevetenskaplig utbildning); de var alla coachutbildade och hade även flerårig 
erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling som konsulter. Eftersom detta är ett 
specialistarbete inom ramen för psykologernas specialistordning, kan det vara på sin 
plats att fråga sig om, och i så fall på vilket sätt, psykologkompetensen är viktig vid 
coaching. Här kan man tänka att teoretisk och praktisk gedigen förankring kring 
människors psykologi och utveckling, vana vid evidens och forskningsanknytning, vana 
vid att driva samtalsprocesser, en skarp etik – att detta sammantaget borgar för en 
möjlighet att skapa hög kvalitet och därigenom resultat.	

Inom fältet psykologisk coaching betonas att coaching sker med en bas i 
psykologisk teori. Coachrollen skiljer sig dock markant från den “klassiska” 
psykologrollen, och detta ställs på sin spets vid gruppcoaching. Som coach i en grupp 
behöver du vara snabb, framåtfokuserad, avstå från expertrollen, visa hög tilltro till 
enskildas kapacitet och tydligt knyta processen mot visioner och mål. Lust, energi, 
motivation som drivkraft behöver manifesteras av coachen. Som coach ger den 
psykologiska kompetensen en gedigen bas och en trygghet att bygga 
coachingmetodiken på och även att urskilja när coaching inte är lämpligt, för såväl 
individer som organisationer.	

Men då coaching i mångt och mycket skiljer sig från det terapeutiska samtalet 
med dess uttalade fokus att minska det psykiska lidandet, ligger ett viktigt arbete i att 
som psykolog särskilja coaching från andra psykologiska metoder och modeller. Det är 
heller inte säkert att man personlighetsmässigt passar som coach bara för att man är 
legitimerad psykolog.	

	
Flera begränsningar finns i vårt arbete. Urvalet var inte självklart. Här valde vi i 

huvudsak att hämta deltagare ur grupper från slutet av coachingprojektet ifråga. Detta 
för att inte mer än ett år skulle gått sedan gruppcoachingen avslutades, för att deltagarna 
skulle komma ihåg och kunna återge sina upplevelser. Man fick på detta vis deltagare ur 
de grupper som fanns inom denna tidsram, om man haft ett bredare urval med deltagare 
även ur tidigare grupper, kanske fler eller andra verksamma faktorer framkommit. Man 
kan fråga sig om det ändå gått för lång tid sedan avslut för vissa deltagare – eller å 
andra sidan, om man hade sett andra fungerande faktorer efter ännu längre tid. 	

Alla deltagande chefer var chefer i offentlig verksamhet, på enhetschefsnivå, i en 
och samma stadsdel. Man kan diskutera hur det påverkat resultatet, jämfört med 
exempelvis chefer i privat sektor eller på andra nivåer i en organisation. 	

Att deltagarna hade olika coacher (tre totalt) kan ses som en svaghet, då 
coachens kvalitet och stil kan ha varierat. Samtidigt kan det vara en styrka. Coacherna 
hade liknande utbildning och använde samma upplägg och de gemensamma faktorer 
som framkommer visar att resultatet inte är avhängiga av en specifik coach.	

Valet av metod har i sig vissa begränsningar. Denna studie utgick från IPA, 
vilket ger ett kvalitativt resultat. Inga systematiska kvantifieringar av hur många 
deltagare som tyckte vad har gjorts, utan metoden är tydlig med att materialet är 
deltagarnas personliga upplevelser och resultatet författarnas tolkning av dessa. 	

Det har även funnits en viss förförståelse hos författarna kring coaching som 
metod. Båda är coachutbildade och är delvis verksamma som coacher och 
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organisationskonsulter. En hade en längre erfarenhet inom coaching och ledar- och 
organisationsutveckling, och en kortare erfarenhet, vilket ger delvis olika ingångar och 
perspektiv.	

Totalt sett ger arbetet ett stöd för att det finns specifika verksamma faktorer vid 
coaching i grupp (ICG) eller lärandegrupper. För verksamheter kan coaching i grupp ses 
som ett kostnadseffektivt sätt att stödja och utveckla sina chefer och ledare, och 
samtidigt skapa en generell ledarutveckling och en verksamhetsutveckling, där en 
samsyn både i tanke och praktik genereras och implementeras i verksamheten.	

	
Vi rekommenderar vidare forskning kring denna form av coaching där man kan 

fördjupa kunskapen kring goda processer och verksamma faktorer. Exempelvis kunde 
jämförande studier mellan chefscoaching i grupp och chefshandledning i grupp tillföra 
mer kunskap om vad som är coachingspecifika faktorer. Ytterligare psykologisk 
forskning kring coaching som metod inom ledarutveckling behövs för att öka 
trovärdigheten och teoretiska kunskaper kring fältet, vilket kan vara till hjälp både för 
utövare och beställare. Samtidigt ser vi vikten av att psykologer och seriösa aktörer med 
god, fördjupad beteendevetenskaplig utbildning ägnar sig åt coaching, för att garantera 
kvalitet och bidra till fältets utveckling – och till psykologers ställning inom 
ledarutveckling.	
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagare i undersökningen	
	
Information till deltagare i specialistarbete:	

 	
Hej!	
 	
Tack för att du vill medverka i vårt specialistarbete vid Psykologförbundet om 

vad som är verksamt vid chefscoaching i grupp.	
 	
Bakgrunden är följande: Psykologförbundet driver sedan 1992 en treårig 

specialistutbildning för psykologer. Specialistbehörighet ges i dag inom tre områden:	
- Klinisk psykologi	
- Pedagogisk psykologi	
- Arbets- och organisationspsykologi	
 	
Vi utför vårt specialistarbete inom området Arbets- och organisationspsykologi. 

Ämnet för vårt specialistarbete rör vad som är verksamt vid chefscoaching i grupp.	
 	
Vi kommer att intervjua ca 10 chefer som deltagit i Chefscoaching i grupp vid 

Previa i Borås.  Syftet är att undersöka olika aspekter av vad som kan tänkas vara 
verksamt vid chefscoaching i grupp. I dagsläget finns det mycket lite forskning om 
chefscoaching i grupp. Intervjun kommer främst att beröra din upplevelse av vad du 
upplever som verksamt eller icke verksamt vid chefscoaching. Svaren behandlas 
konfidentiellt.  De intervjusvar vi samlar in kommer att analyseras kvalitativt med 
avsikt att finna mönster och gemensamma faktorer i informanternas berättelser. Det är 
alltså dina personliga åsikter och tankar runt det verksamma i chefscoachingen i grupp 
vi är intresserade av. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt vis för intervjun. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band för att göra det möjligt för oss att analysera 
svaren på ett strukturerat vis. Inspelningarna kommer att raderas efter det att intervjun 
transkriberats till text. I det momentet anonymiseras din medverkan.	

 	
Några frågeområden, om du vill reflektera över dem innan intervjun, är 	

·   Din motivation och dina förväntningar inför chefscoaching i grupp?	
·   Dina tankar kring din coachinggrupps dynamik?	
·   Dina tankar kring om chefscoaching i grupp ledde till resultat/förändring i ditt 

ledarskap?	
·   Dina tankar kring samarbetet coach/dig samt coach/grupp?	

 	
Intervjuerna sker på XXXX.	
Vid frågor, ring eller mejla oss gärna!	
 	
Välkommen!	
 	
Charlotte Henschel     Gabriela Jones	

Leg.psykolog och organisationskonsult         Leg psykolog
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Bilaga 2. Signerat samtycke från deltagare	

 	
 	
 	

Informerat samtycke	
 	
	
- Jag bekräftar härmed att jag fått denna skriftliga information samt annan 

muntlig information om detta vetenskapliga specialistarbete för Psykologförbundet.	
 	
-Jag ger mitt samtycke till att delta i detta specialistarbete och vet att mitt 

deltagande är helt frivilligt.	
 	
-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande.	
 	
 	
 	
 	
 	

……………………   …………………………………   ………………………….. 	
Datum              Chefens namnteckning          Namnförtydligande	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
Undertecknad person har gått igenom och förklarat specialistarbetets syfte för 

ovanstående chef samt erhållit chefens samtycke. Chefen har även fått en kopia med 
information om specialistarbetet.	

	
	
 	
 	

………………………..         ………………………..         ………………………..	
Datum                  Namnteckning           Namnförtydligande	
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Bilaga 3. Frågeunderlag till intervjuerna	

	
	
Frågeunderlag vid intervjuer, semistrukturerat   	
(ccg = chefscoaching i grupp)	
 	
Tema: Coachingprocessen	
	
Vad hade du för info innan du kom till ccg?  Vad hade du för förväntningar på ccg?    	
Hur motiverade innan till ccg? Förändrades motivationen under ccg? Hur? När?  	
Fick du med dig något efter varje ccg? Hur ofta blev du coachad? Kunde du ta med 
utmaningar vid andras cc?	
Vad var verksamt? På vilket vis?	
Vad det något som störde/inte bidrog till utveckling?	
Fick ccg några negativa effekter för dig?	
Vad hade du för mål för ccg för dig?   Förändrades målet under resans gång?	
 	
Tema: Gruppens dynamik	
 	
Vad var till hjälp eller vinster med att bli coachad i grupp?	
Vad bidrog din grupp med för din chefsutveckling?	
Fanns det hämmande faktorer att bli coachad i grupp? Vilka?	
Hur upplevde du gruppens sammansättning och storlek?	
Hade sammansättning någon inverkan på processen?	
Upplevde du att vissa personer bidrog mer eller mindre till ccg? Till din egen 
utveckling?	
  	
Tema: Din coach/Samarbetet (Alliansen)	
 	
Vad gjorde din coach som var viktigast för framgång? (För dig/för gruppen)	
Upplevde du en god allians mellan dig och din coach? Coachen och gruppen?	
Var din coach utmanande? (För dig/för gruppen)	
Har du något konkret exempel på hur coachen medverkade till din personliga 
ledarutveckling?	
Var det något du hade önskat annorlunda av din coach? (För dig/för gruppen)	
Vad (om något) särskiljer ccg från andra former av chefsutveckling enligt dig?	
 	

Bakgrundsfakta	
 	
Ålder  Kön  Yrke/befattning   Antal träffar   Under hur lång tid/period	
Tidigare ledarskaputbildning/utveckling? I så fall vad och när?	
	


