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Sammanfattning 
 

När vi hör ordet coachning associerar vi det ofta med idrott. När vi tänker på en coach tänker 
vi ofta på en hockeytränare eller en fotbollstränare. Studien som du nu håller i din hand 
kommer att redogöra för en aspekt av coachning som inte är lika välkänt i vidare kretsar 
nämligen ledarcoachning. Ledarcoachning syftar till att hjälpa den coachade ledaren att 
utvecklas och bli mer effektiv i sitt arbete genom aktiv coachning som karaktäriseras av 
feedback och utveckling. Fokus ligger alltså på en relation mellan coachen och deltagaren och 
inte på att coachen ska lära deltagaren om rätt och fel sätt att sköta saker. 

Syftet med vår studie är att undersöka effekter av coachning på ledare inom professionella 
organisationer och jämföra coachningeffekterna med förändrade personlighetsdrag hos 
deltagarna, samt dra slutsatser om vilka coachningeffekter som kan kopplas till förändrade 
personlighetsdrag. 

Ovanstående leder oss till följande frågeställning: hur förändras en ledare genom ett 
coachningprogram? 

Den teoretiska referensramen inkluderar tidigare studier angående effekter av ledarcoachning 
samt ett verktyg för att mäta personlighetsdrag kallat NEO PI-R vilket baseras på 
femfaktormodellen. 

Studien har genomförts som en fallstudie på coachen Thomas Karlssons företag TK 
Ledarguide AB och dess coachningverksamhet. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer 
med respondenter som genomgått Karlssons program, parallellt med intervjuerna har vi låtit 
den coachade ledaren samt några av dennes medarbetare genomföra en enkät som syftar till 
att mäta förändrade personlighetsdrag enligt femfaktormodellen.  

Våra slutsatser kan sammanfattas enligt följande lista: 

• Ledarna skattar sin egen förändring i linje med våra teoretiska antaganden. 
• Ledarna skattar oftast sin egen förändring högre än medarbetarna gör. 
• Medarbetarna skattar de största förändringarna inom Samvetsgrannhet. 
• Coachningprogrammet är en arena för reflektion. 
• Efter coachningprogrammet visar ledarna på en hög nivå av Extraversion. 
• Lyhördhet och Sällskaplighet har varit de faktorer som förändrats minst. 

Då vi har tolkat Karlssons coachningprogram att likna andra ledarcoachningprogram har vi 
kunnat föra en resultatgivande diskussion kring resultatens överförbarhet till andra 
coachningprogram. 
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Studien kommer att fokusera på effekter av ledarcoachning och den stora frågan är om det går 
att förändra karaktärsdragen hos den coachade deltagaren genom framgångsrik coachning. 

1.2 Problembakgrund 
Vad är coachning? Enligt Nationalencyklopedin (2009) definieras coachning som träning 
alternativt handledning. Tidigare har begreppet coachning främst förknippats med idrott, när 
vi hör ordet ”coach” tänker vi kanske på en hockeytränare vid rinken eller en fotbollstränare 
vid sidlinjen. Faktum är dock att coachning är ett begrepp som kan spåras betydligt längre 
tillbaka i tiden. Ordet coach kan spåras till Ungern på 1500-talet från byn Kocs som var 
berömt för deras bekväma vagnar som tog passageraren dit de ville komma. Vagnarna blev 
populära i övriga Europa och Kocs översattes till både tyska, franska och engelska. Den 
engelska översättningen är följaktligen coach, ett ord som sedan hängt kvar som en 
benämning på något som flyttar människor från en plats till en annan. Ordet kan ges en mer 
symbolisk betydelse, nämligen att förflytta människor från hur de lever sina liv idag till hur de 
skulle vilja leva sina liv imorgon (Berg, 2007, s 27). Fenomenet coachning har funnits än 
längre än så. Redan under antiken anlitade Odysseus en vän som skulle vägleda sonen till att 
bli en duglig kung (Berg, 2007, s 29), vidare under 1900-talets början var det vanligt på de 
amerikanska universiteten med coacher som hade till uppgift att stötta studenterna i deras 
studier. 

Vi har nu benämnt coachning som en vägledare i livet och har konstaterat att coachen kan 
återfinnas i det dagliga levernet (Odysseus), inom universitetsvärlden och, där det kanske 
främst är förknippat, inom idrotten. Hur är det då inom professionella organisationer? 
Coachning nämndes inom ämnet ledarskap för första gången 1958 av Myles Mace och sågs 
då som ett verktyg för att utveckla relationen mellan den anställde och 
företaget/organisationen (Berg, 2007, s 31). Till en början var dock coachning främst kopplat 
till att förbättra praktiska arbetsegenskaper hos den anställde och inte som rådgivning och 
mentorsverksamhet som det kan sägas vara idag (Eggers & Clark, 2000). Under 1980 talet 
började coachning än mer kopplas till ledarskapsutveckling, coachning inom idrotten 
kopplades till näringslivet och andra typer av organisationer (Natale et. al, 2005). Den tidigare 
typen av coachning byggde på en lärare - elev relation mellan coachen och deltagaren, 
coachen var experten som satt inne med svaren som sedan utbildade den coachade, något man 
senare insåg inte var optimalt. Därför började en ny typ av ledarcoachning att utvecklas under 
1990 talet. Denna nya typ betecknar istället coachen som en partner där coachen jobbar sida 
vid sida med den coachade och försöker ställa rätt frågor för att deltagaren själv ska finna 
svaren och utvecklas i sitt ledarskap (Eggers & Clark, 2000). Fokus ligger alltså på relationen 
mellan coachen och den coachade.  

Coachning har idag blivit ett erkänt verktyg för att utveckla ledare inom näringslivet och 
andra organisationer. Coachbranschen omsätter idag cirka 12 miljarder kronor världen över 
och det finns uppskattningsvis 30 000 verksamma ledarcoacher, med andra ord har vi att göra 
med en stor och dessutom växande bransch (International Coach Federation 2008). I Sverige 
omsätter coachbranschen 200 miljoner kronor enligt coachbranschen.se (2009). Den stora 
frågan är dock vilka faktiska effekter som coachningen ger, går det att förändra en ledares 
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beteenden och personlighetsdrag genom framgångsrik coachning, och därigenom utveckla 
denne som ledare? Det är frågor som tål att tänkas på, och frågor som intresserar oss. 

Det finns idag en hel del studier gjorda på coachningens effekter av bland annat Gegner, 
1997; Hall et al. 1999; Wasylyshyn, 2003; Joo, 2005 och Sthyre & Josephson, 2008, 
sammanfattningsvis kan vi konstatera att effekterna är ökad självmedvetenhet, ökat 
självförtroende, nya perspektiv, ökad öppenhet till förändring, ökad lyhörhet, 
produktivitetsökning samt bättre på att sätta specifika mål. En studie på enbart effekter av 
coachning förfaller därmed inte speciellt nyskapande. Det som är unikt med vår studie är att 
vi genom att kombinera kvalitativa intervjuer om coachningens effekter med ett 
personlighetstest i enlighet med femfaktormodellen som syftar till att mäta förändrade 
personlighetsdrag såsom Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, Sällskaplighet och 
Samvetsgrannhet kommer att generera mer mätbara resultat genom att koppla 
coachningeffekter till personlighetsdrag inom femfaktormodellen. 

1.3 Problemfrågeställning 
I dagsläget har coachning som tidigare berörts blivit mer och mer accepterat som ett verktyg 
för att utveckla ledare inom näringslivet. Utmaningen är att mäta faktiska effekter av 
coachningen.  

Det finns idag en mängd studier gjorda på coachningens effekter (Gegner, 1997; Hall et al., 
1999; Wasylyshyn, 2003; Joo, 2005; Styhre & Josephson, 2008) och sammantaget kan vi säga 
att de alla är eniga att framgångsrik coachning leder till en rad positiva effekter. Frågan är 
dock vilka beteenden som utvecklas hos den coachade ledaren? Om vi enas om att coachning 
kan utveckla beteenden hos deltagaren uppkommer en intressant fundering huruvida det är en 
förändring av personlighetsfaktorer hos den coachade ledaren som kommit till stånd, eller 
handlar coachningen om att lyfta fram, och hjälpa deltagaren att utnyttja egenskaper som 
redan finns i dennes personlighet. 

Detta leder oss till frågeställningen hur förändras en ledare genom ett coachningprogram? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka effekter av coachning på yrkesverksamma ledare inom 
professionella organisationer. Vi vill undersöka eventuella förändringar i personlighetsdrag 
samt undersöka effekter hos den coachade ledaren som kan spåras till genomgången 
coachningutbildning, samt dra slutsatser om vilka coachningeffekter som kan kopplas till 
förändrade personlighetsdrag inom femfaktormodellen. 

1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar oss delvis från det psykologiska, då tonvikten i studien inte kommer ligga på att 
genomföra en psykologisk analys av intervjupersonerna. Dock kommer vi att genomföra ett 
personlighetstest som kommer att fokusera på personlighetsdrag före och efter genomgången 
coachning. Syftet med testet är att generera någon form av mätbart resultat för effekter av 
coachningen. Vi kommer inte att fokusera på en viss typ av ledare eller ledare från en viss typ 
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av organisation. Samma sak gäller coachningprogram. Det finns idag många olika typer av 
coachningprogram, vi kommer inte att fokusera på jämförande analyser av de olika 
programmen.  

1.6 Begreppsförklaringar 

Coach 

Ledaren i förhållandet mellan coachen och deltagaren som genom att ställa ”rätt frågor” 
hjälper deltagaren att utveckla sitt ledarskap. 

Femfaktormodellen 

Five Factor Model eller ”Big Five” är en modell som syftar till att mäta personlighetsdrag. 
Modellen mäter fem faktorer av personlighet; Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, 
Sällskaplighet och Samvetsgrannhet. Vid förkortningar kommer vi att använda den engelska 
variantens förkortning. Neuroticism förkortas till ett N, Extraversion förkortas till ett E och 
Öppenhet förkortas med ett O. För Sällskaplighet kommer det engelska uttrycket 
Agreeableness ligga till grund för förkortningen A och samma språkkonvergering kommer att 
användas för Sällskaplighet, vars engelska motsvarighet conscientiousness ger förkortningen 
C.  

Ledarcoachning 

Med ledarcoachning menar vi så kallad executive coaching vilket innebär ett förhållande 
mellan coachen och deltagaren som syftar till att deltagaren ska utveckla sitt ledarskap genom 
aktiv ”coachning” vilket innefattar att coachen hjälper deltagaren att själv utvecklas som 
ledare och bli mer effektiv. 

Professionella organisationer 

Med professionella organisationer menar vi företag inom näringslivet eller annan liknande 
organisation på kommunal, statlig eller landstingsnivå. 

1.7 Disposition 
För att besvara vår problemformulering kommer vi att presentera vårt urval av vetenskapliga 
teorier i teorikapitlet, vilket senare kommer att ligga till grund för analysen. Vi kommer dock 
att börja med att redogöra för vår vetenskapliga forskningsmetod och de kunskaper och 
värderingar som vi som författare bär med oss inför uppsatsen. Innan vi redogör för det 
empiriska resultatet kommer vi att presentera det praktiska tillvägagångssättet i kapitlet 
genomförande. Efter att ha presenterat våra empiriska resultat kommer vi att analysera dessa 
med hjälp av den teoretiska referensramen, därefter presentera våra slutsatser för att avsluta 
med en diskussion kring studiens kvalitet. 
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position med en ”medveten partiskhet, som kan uppnås via en partiell identifiering med de 
individer som studeras”. Johansson-Lindfors (1993, s 76) kallar värderingsproblemet för 
allmänna förföreställningar och beskriver att forskarens bakgrund påverkar hela 
undersökningen. Hon fortsätter att beskriva det finns ytterligare två föreföreställningar vilka 
vi påverkas av, vilka är vetenskapssynen och de teoretiska förföreställningarna. 

Vi vill kunna förhålla oss till de teoretiska, empiriska och metodologiska val vi gör. Genom 
att reflektera över de ståndpunkter som väljs kommer vi att försöka spegla en transparens och 
kontroll över de åsikter och värderingar som vi har. Tebelius & Patel (1987, s 34) beskriver 
att det just är bland annat ”kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar 
kunskapssynen” som utmärker vetenskapligt arbete. Genom att redogöra för vilka allmänna 
förföreställningar, teoretiska förföreställningar och vilken vetenskapssyn vi har hoppas vi att 
uppnå denna transparens och vetenskaplighet enligt Tebelius & Patel (1987, s 34). 

Våra allmänna förföreställningar grundar sig på våra tidigare erfarenheter. Vår grundsyn är att 
ledarskap syftar till att leda en grupp människor mot ett gemensamt mål. I vår väg genom livet 
har vi sett många exempel på hur en ledare kan inspirera och motivera personer i dennes 
närhet att utföra saker som de ursprungligen inte skulle ha gjort men efter ledarens insats ser 
syftet och motivationen till att genomföra. I likhet med andra discipliner som snickeri och 
plåtslageri anser vi att ledarskap är ett ämne som går att lära ut. Framgångsrikt ledarskap 
bygger på en samling av den erfarenhetsbank som en person ackumulerar över tiden, både 
genom teoretisk undervisning men också genom praktisk träning. En person som ofta utsätts 
för ledarrelaterade frågor, praktiska och konstruerade, kommer således att kunna hantera 
ledarskapsfrågor bättre. Vår grundsyn kan sättas som en kontrast till tron på att ledarskap 
utgår från hur en person är och att oavsett hur mycket träning en person får kan den personen 
aldrig bli en god ledare. 

Vår tro på att ledarskap kan läras påverkar vårt val av problemformulering och vår 
undersökningsdesign. För att kunna mäta förändring i personligheten utan inverkan från våra 
personliga förutfattade meningar måste vi välja en metod som är oberoende av åsikten om att 
ledarskap kan läras eller ej. Genom att använda femfaktormodellen, som är en empirisk 
inducerad metod, och skapades redan för mer än 40 år sedan (Norman, 1967), har vi hanterat 
problemet. Vi tolkar femfaktormodellen som användbar oavsett grundsyn på om ledarskap 
kan läras eller ej då det är en diagnos- och prediktionsmetod snarare än för att hitta orsaker till 
ledarskap. 

Våra teoretiska förföreställningar utgår främst från vår utbildning. Genom författarnas något 
diversifierande utbildningsinriktningar finns det alltid två syner på ledarskap. Hanell har 
genomgått civilekonomutbildning med inriktning mot redovisning och Agestam har fokuserat 
på organisationsutveckling. Vår något skilda teoretiska bakgrund gör att vi undviker många 
grupptänkssituationer och istället diskuterar de kontraster och vägval som vi gör. Vår 
olikartade syn på vissa fenomen gör att alla vägval som vi gör kan bli ifrågasatta och ha 
näringsrika diskussioner om vilka ställningstaganden vi ska ta i olika situationer. 



 Vetenskapens beskaffenhet   

   

 
7 

2.2 Vetenskapssyn 
Världen består av en mängd sociala fenomen och relationer. En tro om att det mesta är möjligt 
bara människan vill har genomsyrat vårt arbete genom hela undersökningen. Den tro som 
möjliggör och engagerar människor till att ta till sig av andra människors åsikter och tankar 
för att själv kunna ta sig fram i vår sociala världs maktstrukturer. Ett ledarskap som kan 
hantera denna struktur kan inte annat än vara beroende av de sociala företeelser och relationer 
mellan individer i vårt samhälle. Vår studie är tydligt kopplad till vilka sociala strukturer som 
finns mellan en coach, ledare och dennes medarbetare vilket gör att, vi nästintill oberoende av 
den materiella världen, kan fokusera denna undersökning helt på den sociala informella 
hierarki som finns runt om en coachad ledare. Fokuseringen på de sociala fenomenen och 
relationerna visar att vi ansluter oss till den världsuppfattning som kallas konstruktionismen. 
Genom att bygga upp världen med konstruktioner av sociala sammansättningar beskriver vi 
världen genom konstruktionismen enligt Bryman & Bell (2005, s 33). Vår syn på verkligheten 
som socialt konstruerad visar också på att vi upplever att alla individer har en subjektiv 
verklighetsuppfattning. 

När världen är socialt konstruerad och relationer uppfattas av subjektiva socialt ställda 
individer behöver vi anpassa oss till denna situation. För att kunna uppfatta de relationer och 
sociala strukturer som finns mellan individer måste vi använda våra egna normer och sociala 
värld för att tolka respondenternas situation. Johansson-Lindfors (1993, s 43) ger rådet att 
ansluta sig till det hermeneutiska kunskapsidealet när författaren står inför ett sociomateriellt 
fenomen. En hermeneutisk kunskapssyn innebär att författaren närmar sig problemet genom 
att tolka och förstå (Bryman & Bell, 2005, s 443; Patel & Davidsson, 2003, s 29). För att 
förstå vad respondenterna menar i deras beskrivningar av ledarens alternativt sin egen 
situation, bör vi med fördel inta en tolkande position. En av nackdelarna med 
tolkningssynsättet är att det sällan går att göra statistiska generaliseringar (Arbnor & Bjerke, 
1994,s 91) vilket vi kommer att ta hänsyn till när vi diskuterar överförbarhet av studiens 
resultat. I enlighet med syftet vill vi komma nära respondenterna och göra ingående analyser 
vilket passar utmärkt med tolkningssynsättet. 

2.3 Perspektivval 
”Vad du ser beror på vilket perspektiv du tar”. Det innebär alltså att beroende på ur vems 
perspektiv vi väljer att studera ett fenomen kommer vi att tolka det på olika sätt (Tebelius & 
Patel, 1987, 25). Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är något krav att se världen ur 
endast ett perspektiv, vi har förmåga att alternera mellan olika perspektiv för att nå en djupare 
förståelse och inhämta olika infallsvinklar på verkligheten runt omkring oss (Tebelius & 
Patel, 1987, s 25). Syftet med vår studie är att undersöka ledarcoachningens effekter ur ett 
objektivt perspektiv. I studien kommer vi att undersöka fenomenet ur dels den coachade 
deltagarens perspektiv och dels ur medarbetarnas perspektiv. Deltagarperspektivet innebär att 
vi kommer att undersöka effekter av framgångsrik ledarcoachning ur deltagarens perspektiv, 
det faller sig naturligt då effekter av ledarcoachning förmodligen undersöks bäst sett ur 
deltagarens ögon. Under arbetets gång kommer vi sträva efter att hela tiden bibehålla fokus på 
hur deltagaren i coachningprogrammet har uppfattat ledarcoachningen för att skapa oss en 
trovärdig bild av effekterna av ledarcoachning. För att skapa oss en djupare förståelse för 
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problemformuleringen kommer vi även, i enlighet med Tebelius & Patel (1987, s 25) teorier 
om olika perspektiv, att undersöka ledarcoachningens effekter ur ett medarbetarperspektiv 
genom att granska hur medarbetarna till den coachade ledaren har uppfattat att deltagaren har 
förändrats i sitt ledarskap. 

2.4 Angreppssätt 
Förståelsen och tolkningens väg går genom en natur fylld av erfarenheter. För att tillgodogöra 
sig den verklighet som vi lever i finns det en rad angreppssätt för att få svar på en fråga. I 
denna studie har vi valt att först bekanta oss med den forskning som finns om 
problemformuleringens centrala begrepp; ledarcoachning och femfaktormodellen. Kunskap 
utgår från en samling av erfarenheter. Våra erfarenheter inom just ledarcoachning och 
femfaktormodellen är mycket begränsad och innehåller två perspektiv och erfarenhetsbanker. 
Genom att ta del av den forskning som finns om koncepten blir det enkelt att ta del av den 
digra mängd av erfarenheter som finns. Exempelvis bygger Barrick & Mount (1991) 
undersökning på över 23 000 erfarenheter och Salgado (2003) på över 24 000 erfarenheter, 
betydligt många fler än de erfarenheter som vi innehar. Tebelius & Patel (1987, s 17) 
beskriver hur bevisandets väg utgår från den forskning som redan finns för att kunna precisera 
problemet till en skarpare undersökningsfråga. 

Ett deduktivt angreppssätt förutsätter ofta en mer beskrivande kunskapssyn (Johansson-
Lindfors, 1993, s 55). Vår syn på kunskapen som ett socialt konstruerat tolkningsbart väsen 
ställs då i konflikt med angreppssättet. Vi vill därför inte beskriva vår ambition till 
hypotesprövning som en dikotom och polariserande metod med utfallen falsifiering eller ej 
utan snarare en bas för tolkning och operationaliseringsstruktur inför resultaten och 
slutsatserna. Den empiriska kunskapen som faller utanför hypotesens ramverk bortses ofta 
ifrån (Johansson-Lindfors, 1993, s 56) men vi vill inte låsa oss vid denna föreställning utan 
hålla öppna sinnen för nya fakta på upptäckandets väg genom verkligheten. För att visa på hur 
vi har valt erfarenheter kommer vi därför att beskriva hur vi valt den teoretiska basen före vi 
formar våra teoretiska antaganden. 

2.5 Val av källor och teorier 
Våra källor består uteslutande av vetenskapliga artiklar som avhandlar relevanta ämnen för 
vår studie. Användandet av vetenskapliga artiklar till grund för teoriavsnittet innebär att vi 
använt oss av sekundärkällor. Sekundärkällor kännetecknas av att de är skrivna för andra 
ändamål enligt Johansson-Lindfors (1993, s 117).  

De vetenskapliga artiklarna har inhämtats via artikeldatabaser som Business Source Premier, 
Emerald och Psyc Articles. Sökord som användes var exempelvis executive coaching och 
leadership coaching för artiklar rörande ledarcoachning, vilket bland annat ledde oss till 
artiklarna av Salgado (2003) och Feldman & Lankau (2005). För artiklar rörande 
femfaktormodellen och NEO PI-R användes sökord som NEO PI-R, five faktor model, big five 
och big five and executive coaching vilket ledde oss till artiklar såsom Norman (1963) och 
Barrick & Mount (1991). 
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Ett ofta ställt krav angående eftersökning av källor är kravet på aktualitet (Johansson-Lindfors 
1993, s 89). När det gäller teorier kring ledarcoachning har vi redan konstaterat att ämnet är 
under ständig förändring och utveckling. Vi har därför, när det har varit möjligt, försökt 
använda oss av nyskrivna källor. Dock har det ibland varit befogat att gå långt tillbaka i tiden 
för att finna källor då exempelvis Femfaktormodellen utvecklades på 1960-talet. Det är dock 
viktigt att ta i beaktning den så kallade ”aktualitetssjukan” som beskrivs av Johansson-
Lindfors (1993, s 89) som varnar för att ett alltför stort fokus på ”aktuella” källor gör att äldre, 
klassiska verk kommer i skymundan. Johansson-Lindfors (1993, s 89) menar att bara för att 
ett verk eller en forskning är gammal behöver den inte nödvändigtvis vara sämre. Vi anser oss 
ha beaktat den invändningen vilket kan bekräftas dels genom att vi använder oss av en modell 
som utvecklades under 1960-talet men också genom att vi i vår inläsning på teorier kring 
ledarcoachning har skapat oss en god bild av den aktuella forskningen och kommit fram till 
att mer nypublicerad teori är att föredra vår studie.  

Vi har prioriterat vetenskapliga artiklar som grund för teoriavsnittet då vi bedömer att de utan 
tvekan ger mest relevant information för vår studie, Eftersom grunden i vårt teoriavsnitt 
kommer bli att redogöra dels för teorier om effekter av ledarcoachning och dels en definition 
av personlighetsfaktorer. Därmed utesluts till stor del litteratur som källor kring framförallt 
effekter av coachning då vi anser att dessa effekter bäst mäts genom empiriska studier och 
metaanalyser, vilka uteslutande genomförs i publicerade, vetenskapliga artiklar. Under 
inläsningen av vetenskapliga artiklar har vi till en början studerat metaanalyser exempelvis 
Feldman & Lankau (2005) och Salgado (2003) för att få en översikt av ämnet för att sedan gå 
över till mer specificerade empiriska undersökningar för djupgående kunskaper (exempelvis 
Gegner, 1997; Sthyre & Josephsson, 2008). Inläsningen på vetenskapliga artiklar har också 
givit oss förslag på andra artiklar som kan vara av intresse för vår studie. Även äldre 
forskning, exempelvis Norman (1967). 

Vår studie syftar till att mäta förändring i personlighet genom coachning. Därmed behöver vi 
ett verktyg för att beskriva personlighet. Efter att ha forskat en del i olika modeller kom vi 
fram till att femfaktormodellen troligtvis är den som passar vår studie bäst då den är allmänt 
accepterad världen över. För att mäta personlighet i femfaktormodellen kommer vi att utgå 
från NEO-PI-R utvecklat av Costa & McRae (2002). 

Val av teori innefattar dels teorisökning och dels teorianvändning enligt Johansson-Lindfors 
(1993, s 87). Naturligtvis måste den teori som används vara väl förknippad med studiens syfte 
och utformning, vi har också under sökningen efter teorier försökt att inte avgränsa oss för 
hårt vilket annars kan medföra att relevanta teorier sållas bort och i förlängningen påverkar 
studiens kvalitet negativt. Teorianvändning innebär den valda teorins bakgrund och aktualitet 
samt om det rör sig om första- eller andrahandskällor. För vår studie har vi när det varit 
möjligt prioriterat aktuell forskning vid vårt val av teorier, samt att aktivt letat efter 
förstahandskällor vilket innebär att då vi stött på citat etc av andra än artikelförfattaren som vi 
funnit intressanta har vi gått till ursprungskällan för att erhålla källor med största möjliga 
trovärdighet. 
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2.6 Källkritik 
Vad är källkritik? Först kan det vara på sin plats att definiera vad en källa är. Källa definieras 
av Thurén (1997, s 9) som ursprunget till kunskap som kan vara skriftliga såsom böcker, 
artiklar etc., muntliga som intervjuer, eller av materiell karaktär. Därmed kan källkritiken 
sägas vara en samling metodregler som syftar till att utvärdera vad som är sant eller sannolikt 
hos dessa källor (Thurén, 1997, s 9).  

Under studien kommer vi uteslutande att använda oss av vetenskapliga artiklar till grund för 
teoriavsnittet. Vi finner ingen anledning till att misstro artikelförfattarnas avsikt till 
objektivitet då studierna som presenteras i artiklarna är gjorda av universitetsbaserade 
författare och inte på uppdrag av något företag eller organisation som annars skulle kunna 
misstänkas ha en opartisk syn på det presenterade materialet. Vi är dock medvetna om att det 
är svårt att vara 100 procent objektiv, det innefattar naturligtvis även författarna till de 
vetenskapliga artiklarna. De kan ha medvetna såväl som omedvetna förföreställningar och 
värderingar som kan ha påverkat de resultat och påståenden som presenteras. Därför måste vi 
alltid läsa våra källor med en kritisk syn, men med hänsyn till ovanstående anser vi att dessa 
är de mest pålitliga källorna för vår studie.  

Thurén (1997, s 13) presenterar ett antal kriterier för källkritik; oberoende, tendensfrihet, 
tidssamband och äkthet. Oberoende innebär enligt Thurén (1997, s 13) huruvida källan är 
självständig och inte plagierat från andra. Vad gäller oberoendet finner vi inte en alltför stor 
anledning att tvivla på våra källor då de till största delen består av artiklar i vetenskapliga 
tidsskrifter vilka har kontrollerats innan de publicerats därför bedömer vi risken för att det 
skulle röra sig om plagierade källor som liten.  

Tendensfrihet innebär att läsaren inte skall ha någon anledning att misstänka att källan ger en 
falsk bild av verkligheten på grund av bristande objektivitet hos författaren vilka kan bero på 
ekonomiska eller politiska intressen etc. I föregående stycke förde vi en diskussion kring 
tendensfrihet och objektivitet, och kom till slutsatsen att även om vi naturligtvis inte utan 
vidare kan godta de slutsatser som publiceras i de vetenskapliga artiklarna utan måste inta en 
kritisk ståndpunkt till allt vi läser finner vi att vetenskapliga artiklar är tämligen pålitliga ur ett 
objektivt perspektiv, och att de definitivt är de mest trovärdiga källorna för vår studie.  

En annan faktor angående källkritik är tidssambandet, det vill säga hur lång tid som gått från 
en händelse till det att händelsen återberättas, ju kortare tidssamband desto större trovärdighet. 
Vi har som nämndes i stycke 2.5 strävat efter aktuella källor i den mån det har varit möjligt, 
det är dock viktigt att ha i åtanke den ”aktualitetssjuka” som Johansson-Lindfors (1993, s 89) 
nämner. För stort fokus på aktuella källor kan leda till att bra källor sållas bort. Vi har under 
arbetets gång försökt att beakta ovanstående såsom vi nämnt då vi hela tiden har fokuserat på 
förstahandskällor vilket har lett till att vi gått tillbaka ända till 1960-talet för att hitta källor. 
Därför bedömer vi risken att vi förkastat goda källor på grund av inaktualitet som hanterad 
och om inte eliminerad men i alla fall reducerad.  

Thuréns (1997, s 13) fjärde kriterium är äkthet och ställer frågan huruvida källan är vad den 
utger sig för att vara. Under studien kommer vi att prioritera förstahandskällor innebärande att 
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istället för att använda oss av citat och tolkningar av andra författare i artiklar har vi aktivt 
sökt upp förstahandskällan. Denna typ andrahandsreferenser kan leda till misstolkningar och 
förvanskningar av ursprungsförfattarens ståndpunkter enligt Johansson-Lindfors (1993, s 89). 
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Informell coachning handlar om att vara en coachande ledare gentemot sina medarbetare i 
vardagliga situationer. Formell coachning utförs när coachen och den coachade träffas under 
särskilt utvalda tillfällen under en där tillfällena är spridda över en period på 6 till 18 månader 
(Feldman & Lankau, 2005), denna sorts coachning benämns ledarcoachning eller ”executive 
coaching”. 

Ledarcoachningens engelska motsvarighet har med åren blivit relativt väldefinierad. 
Coachningen genomförs på särskilt utvalda tillfällen (Douglas & McCauley, 1999; McDowall 
& Mabey, 2008) där syftet är att chefen ska utvecklas och bli mer effektiv (Hall et al., 1999; 
Peterson, 1996). Feldman (2001) ser ytterliga två karaktäristika för ledarcoachning vilka är 
feedback och utveckling. Ledarcoachningen innehåller insamling och reflektion av feedback 
från flera olika källor, även kallad 360 graders feedback (Hall et al., 1999; Feldman, 2001). 
Den andra karaktäristikan är utveckling med syfte att den coachade chefen utvecklar sin 
potential inom olika områden. För en fullständig översikt över de vanligaste definitionerna av 
formell ledarcoachning rekommenderas Joo (2005). Som en kontrast till den informella 
coachningen genomförs den formella ledarcoachningen mellan en chef och extern konsult 
(Feldman, 2001; Hall et al., 1999) och där den externa konsulten inte har någon makt över den 
som coachas (Feldman & Lankau, 2005). 

Ledarcoachning har många närbesläktade begrepp. Genom att kontrastera begreppen från 
ledarcoachning avser vi att göra definitionen av ledarcoachning mer ingående. Feldman & 
Lankau (2005) har redogjort för ledarcoachning med hänsyn till andra begrepp och har 
kommit fram till följande distinktioner. En ledarcoach är inte en rådgivare, ledarcoachningen 
går ut på att låta den coachade hitta lösningarna istället för att direkt ge färdigförpackade 
lösningar. En ledarcoach är inte en mentor då ledarcoachningen ofta sker i mitten av en chefs 
karriär snarare än i början. Mentoring sker oftast i början av en persons karriär (Donaldsson et 
al., 2000). Ledarcoachning kan likna formerna för terapi då båda formerna syftar till att 
utveckla patienten/kunden. Skillnaderna är dock att ledarcoachning vänder sig främst till 
chefer som inte har en diagnostiserad åkomma (Williams, 2003). Palmer (2003) hävdar att 
ledarcoachning syftar till att ändra på ett beteende på kort sikt medan terapi syftar till att ändra 
känslor på lång sikt. 

Ledarcoachning syftar till att utveckla de positiva sidorna av en ledare. McDowall & Mabey 
(2008) gjorde en teoretisk utvärdering av fyra personalutvecklingsprogram där coachning 
uppskattning, feedback och utvecklingscenter utvärderades. Studien visar att Coachning är 
den enda metod som fokuserar på att utveckla positiva sidor hos ledaren. Studien tar avsats 
från den trend inom psykologin i USA under de senaste åren, där många praktiker går ut på att 
fokusera på utvecklingen av positiva delar (Seligman & Csikszentmihalyi, 2002). Även 
Passmore (2007) visar på att konsultering, i likhet med ledarcoachning, fokuserar på att vända 
på negativa frågeställningar som ”Jag kan inte hålla tal” till att ”Jag kan hålla tal om jag är 
tillräckligt förberedd och har tränat tillräckligt”. 

3.1.1 Vad skapar god ledarcoachning? 
Sett från de empiriska undersökningar som finns har Joo (2005) försökt att sammanfatta 
effekterna av ledarcoachning till beteendeförändringar, ökad självmedvetenhet och ökad 
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inlärningsförmåga för att i förlängningen prestanda i ledarens företagsmiljö Se Figur 1 för en 
översikt. 

 

Figur 1 – A conceptual framework for successful executive coaching. Källa: Joo (2005) 

Konceptet som Joo (2005) har arbetat fram består av fyra huvuddelar i 
ledarcoachningprocessen där varje del består av ett antal påståenden härledda från tidigare 
forskning. Den första delen handlar om bakgrunden (antecedents) och Joo (2005) påstår att 
coachens integritet, självförtroende och erfarenhet kommer att ha en positiv effekt på 
coachningen. Vidare föreslås att coachens akademiska bakgrund avgör coachningens ansats. 
Joo (2005) delar upp coachningens ansats i rådgivning (counselling) och konsultering 
(consulting). Rådgivningen inriktar sig på att rätta till problem och således med fokus på 
dåtid. Rådgivningen påminner om ett förhållande där den ena parten är expert och den andra 
parten är rådfrågande. Syftet är att göra deltagaren medveten om sina eventuella brister för att 
utveckla honom eller henne som ledare. Konsultering inriktar sig på att utveckla deltagaren 
och således med fokus på nutid och framtid. Konsulteringen handlar mer om en diskussion 
där coachen och deltagaren diskuterar sig fram till en målorienterad lösning. Joo (2005) fäster 
även vikt vid den coachade ledarens egenskaper. I sin artikel citeras Laske (1999) som hävdar 
att för att nå optimal effekt av coachning måste deltagaren vara öppen för att ta in de nya 
intryck och egenskaper som utvecklas av ett framgångsrikt coachningprogram. Vidare citeras 
Colquitt et al. (2000) vilka hävdar att den coachades egenskaper direkt kan kopplas till 
motivationen att lära sig nya saker etc. Det kan kopplas till Joo (2005) som fäster stor vikt just 
vid att den coachade ledaren ska vara lämplig som coachningobjekt. Därför bör delatagarens 
beredskap och lämplighet för att delta i coachningutbildningen noga utvärderas. Både 
deltagaren och coachens motivation till att delta i utbildningen måste säkerställas för att nå 
optimala resultat. Vidare föreslår Joo (2005) att deltagarens egen proaktivitet och 
organisationens stöd för coachningprocessen har inflytande över coachningen. 

Den andra delen är Coachningprocessen (process) och består av coachningens ansats 
(coachning approach), relationen mellan coachen och deltagaren (coachning relationship) 
samt deltagarens mottaglighet av feedback (feedback receptivity). Joo (2005) hävdar att en 
rådgivande ansats kommer att utveckla deltagarens självmedvetenhet och att en konsulterande 
ansats kommer att utveckla deltagarens inlärningsförmåga. Det är dock viktigt för coachen att 
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anpassa sin ansats efter den coachades behov och personlighet. De olika behoven kan till 
exempel vara att förbättra arbetsprestationen, avancera i karriären eller utveckling på det mer 
personliga planet. Konceptet beskriver också att relationen mellan deltagaren och coachen 
påverkar coachningens effekter. Med andra ord måste coachen matchas mot en lämplig 
deltagare. Den personliga relationen mellan dessa två är viktig för det slutgiltiga resultatet, 
Bluckert (2005) hävdar till och med att coachningens absolut viktigaste faktor är just hur 
relationen mellan de två parterna är. Vikten av en god relation gör att några forskare (se 
Feldman & Lankau, 2005 för översikt) rekommenderar utbildade psykologer som 
ledarcoacher. Samtidigt finns det flera forskare som hävdar att en ledarcoach också behöver 
branschkunskap och insikt i hur de politiska spelet fungerar inom affärsvärlden (Diedrich & 
Kilburg, 2001) 

Relationen påverkas bland annat av feedback. En lyckad matchning kan påverkas av 
exempelvis kön, socioekonomisk bakgrund eller livserfarenheter enligt Joo (2005). Vidare 
beskrivs det att deltagarens förmåga och villighet att lyssna och ta åt sig av feedback påverkar 
beteendeförändringar genom självmedvetenhet och inlärningsförmåga. När vi talar om 
förmågan att ta åt sig feedback nämner Joo (2005) en 360-gradig relation mellan coachen och 
den coachade deltagaren vilken kan identifiera personliga egenskaper hos deltagaren som kan 
direkt kopplas till företagets mål etc. Resonemanget kan kopplas till Hall et al. (1999) som i 
sin forskning slår fast att just konstruktiv feedback och en rådgivande relation mellan coachen 
och deltagaren är en viktig faktor för resultatet av en coachningutbildning. 

Den tredje delen är närstående effekter av coachning (proximal outcomes) och består av 
beteendeförändringar genom självmedvetenhet och/eller inlärningsförmåga. Det kan kopplas 
samman till det som diskuterades i inledningen (antecedents). Ökad självmedvetenhet kan 
kopplas till counseling och ökad inlärningsförmåga (learning) till consulting.  Oavsett fokus är 
slutmålet alltid detsamma, det vill säga en förändring i personlighet som kommer att leda till 
direkta eller eventuella effekter på deltagarens ledarskap. Dessa beteendeförändringar 
kommer i förlängningen, via den fjärde delen externa effekter (distal outcomes), att leda till 
personlig framgång och organisationens framgång. 

3.1.2 Effekter av ledarcoachning 
Huvudsyftet med ledarcoachning är att underlätta utveckling, prestation och inlärning hos 
deltagaren (Downey, 2003). Om syftet är att underlätta viss utveckling borde också resultaten 
vara mätbara. Det finns ett fåtal undersökningar som har undersökt effekterna av 
ledarcoachning, tyvärr har många (utom Smithers et al., 2003) av undersökningarna ett 
relativt lågt antal undersökta ledare. Trots att ledarcoachningen är individuellt utformad och 
således heterogen finns det trots det några effekter som verkar gå igenom flera 
undersökningar. 

Gegner (1997, citerad i Feldman & Lankau, 2001) gjorde intervjuer med 25 coachade ledare 
och kom fram till att samtliga fick ett ökat självmedvetande. Gegner menar att tid för 
reflektion över sin egen person ger denna insikt. Dessutom fann Gegner att en fjärdedel av 
deltagarna fick ökat självförtroende och lika många utvecklade en högre öppenhet för nya 
erfarenheter. 
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Hall et al. (1999) intervjuade 75 chefer från Fortune100 företag och kom fram till att 
coachning kan ge en högre självkännedom, nya perspektiv på sin arbetssituation, anpassad 
kommunikationsförmåga och högre självförtroende. Deltagarna upplevde att 
ledarcoachningen var bra för dem, trots att några inte riktigt var inställda på att 
ledarcoachningen skulle ge dem något. Hall et al. (1999) lyfter dock på ett varningens finger 
och menar att coachen måste sträva mot självständighet hos den coachade för att inte en 
beroendesituation ska uppstå hos deltagaren gentemot coachen. 

Wasylyshyn (2003) undersökte 87 chefer i till största delen stora företag1 där de flesta var 
positiva till ledarcoachningen men var kritiska mot att coachen inte hade tillräcklig kunskap 
om företagets kultur och nyckelpersoner. Mer än hälften av deltagarna hade utvecklat sitt 
personliga beteende såsom hur de lyssnar, inflytande, kundfokus och stresshantering. Fler än 
två femtedelar hade utvecklat sitt ledarskap, sin förmåga att motivera och inspirera andra och 
skapa precision i prognoser. Lika många känner att de har utvecklat sitt sätt att hantera 
relationer inom företaget. Wasylyshyn (2003) hävdar att ökningen kan kopplas till ökad 
emotionell intelligens inkluderande faktorer såsom självkännedom och självdisciplin. 

Olivero et al. (1997) ville ta reda på om ledarcoachning kunde ge någon produktivitetsökning. 
Genom att låta 31 deltagare utvärdera 23 fallstudier utspridda över en period om 10 veckor, 
kunde de se att produktiviteten ökade. Deltagarna fick först genomgå en utbildning om 
ledarskap som gav förutsättningarna för att lösa fallstudierna. Efter utbildningen ökade 
produktiviteten med 22 %. I de senare åtta veckorna fick deltagarna ledarcoachning och i 
slutet av programmet hade produktiviteten ökat med 88 % sedan testets start. 

Styhre & Josephson (2008) undersökte sex platschefer inom byggbranschen med hjälp av 
deras medarbetare och deras chefer. Flera av platscheferna var skeptiska till om coachningen 
skulle ge dem något före undersökningen men det ändrade sig hos samtliga efter programmets 
genomförande. Resultaten av studien var att de sex platscheferna hade lärt sig att reflektera 
och lära av konflikter samt förstå hur andra tänkte. Ett exempel är att en av platscheferna, före 
genomgått ledarcoachningprogram ofta blev irriterad på medarbetare som inte hade förstått 
vad han hade menat med en viss instruktion. Styhre & Josephson (2008) visar också att 
platscheferna blev mer öppna för nya erfarenheter och vågade pröva okonventionella metoder. 
De blev bättre på att lyssna och kommunicera och lärde sig att se ett större perspektiv på sin 
verksamhet. Det som gör Styhre & Josephssons (2007) studie intressant är att den 
genomfördes i svensk kontext. 

Smither et al. (2003) såg att ledarcoachning innebar att deltagarna genomförde sina idéer 
oftare och blev bättre på att sätta mål. Genom att undersöka 1202 ledare varav 404 ledare fick 
ledarcoachning under ett års tid kunde Smither et al. (2003) se en förändring hos de som fick 
ledarcoachning. Förändringen bestod i att de coachade kunde sätta mer specifika mål än de 
som inte hade fått coachning. Styrkan i undersökningen anses inte bara vara att stickprovet är 
större än i andra undersökningar utan även att utvärderingen har skett från flera källor; både 
från sina medarbetare och från sina chefer som vardera utvärderade ledaren. 

                                                 
1 79 av de 87 undersökta företagen var under 2001 listade på Fortune 500-listan (Wasylyshyn, 2003). 



 Agestam, Hanell (2009) 

 
18 

Orenstein (2006) använder ett frågeformulär utvecklat under 70-talet av bland andra Alderfer 
för att utvärdera vad coachning har för effekter. Hon intervjuar 20 deltagare och deras coacher 
och kommer fram till att ledarna utvecklar de egenskaper som coachningen har fokuserat på 
just för den enskilda deltagaren. Det som är intressant är att coachningen fokuserar på 
deltagarens utveckling, då Orenstein (2006) även testade om andra egenskaper utvecklades 
och fick en tydlig negativ respons. 

Denna samling teorier skapar en bred bas för vilka effekter ledarcoachning leder till. Vi kan 
se i Tabell 1 att de flesta undersökningar visar att ledarcoachning leder till ökad 
självmedvetenhet. Vi har valt att kategorisera dessa effekter i tre delar; den första kategorin 
behandlar effekter i deltagarens tankesätt. Den andra kategorin innehåller effekter som berör 
deltagarens interaktion med sina medmänniskor. Den tredje kategorin innehåller effekter som 
berör organisationen som deltagaren är medlem av. I denna sammanfattning bör även 
resultaten av Orensteins (2006) studie inkluderas; att effekterna blir det som behandlas i 
ledarcoachningen. 

 
Effekt av Coachning Enligt referens 
Ökad självmedvetenhet Gegner (1997) 

Hall et al. (1999) 
Wasylyshyn (2003)
Joo (2005) 
Styhre & Josephson (2008) 

Ökat självförtroende Gegner (1997) 
Hall et al. (1997) 

Nya perspektiv Gegner (1997) 
Hall et al. (1999) 
Styhre & Josephson (2008) 

Ökad öppenhet till förändring Gegner (1997) 
Styhre & Josephson (2008) 

Ökad lyhördhet Hall et al. (1999) 
Wasylyshyn (2003)
Styhre & Josephson (2008) 

Produktivitetsökning Olivero, Bane, and Kopelman (1997) 
Hall et al. (1999) 

Sätta mer specifika mål Smither et al. (2003) 
Wasylyshyn (2003) 
Styhre & Josephson (2008) 

Tabell 1 – Effekter av Coachning 

3.2 Femfaktormodellen 
Det finns en mängd sätt att beskriva en individs personlighet. Under hela 1900-talet har 
psykologer publicerat artiklar och böcker om vilka adjektiv som ska användas för att beskriva 
en persons personlighet. Exempelvis rapporterar Goldberg (1990) om hur forskare använde 
upp till 4500 adjektiv för att beskriva en person under mellankrigstiden. Under senare delen 
av 1900-talet reducerades antalet drastiskt nedåt. Norman (1967) valde 2800 adjektiv för att 
beskriva en person men insåg att det inte var hållbart utan ville göra enklare modeller och 



 Coachning och Femfaktormodellen   

   

 
19 

beskrev en person med fem faktorer som var väldigt breda. Dessa fem faktorer har framställts 
som personlighetsforskningens ”Big Five” just för att de fem faktorerna begreppsmässigt är 
väldigt breda (Goldberg, 1990; Barrick & Mount, 1991; Digman & Inouye, 1986) 

Under 1990-talet har femfaktormodellen tagit en stor plats i personlighetsforskningen. Särskilt 
har femfaktormodellen använts för att förutspå beteenden såsom arbetsprestation (Barrick & 
Mount, 1991; Salgado, 1997, 2003; Bradley, Bliese & Thoresen, 2004; Judge et al., 2007), 
arbetstillfredställelse (Judge, Heller & Mount, 2002) och andra arbetsrelaterade beteenden 
(Conte & Jacobs, 2003; Ciavarella et al., 2004). Eftersom personlighet rimligen kan antas vara 
olika beroende av en rad demografiska variabler undersökte Costa et al. (2001) om 
femfaktormodellen är applicerbar på olika kulturer. Genom att undersöka 23 031 personer 
från 26 olika kulturer kunde de se att det finns mycket små skillnader mellan kulturer. Vi ser 
därför femfaktormodellen som högst generaliserbar över kulturer och användbar för att mäta 
karaktärsdrag. 

De fem faktorerna i femfaktormodellen är Neuroticism, Öppenhet, Extraversion, 
Sällskaplighet och Samvetsgrannhet. Nedan beskrivs varje faktor med hjälp av tillgänglig 
litteratur och särskilt av McCrae & Costas (2002) indelning av femfaktormodellen. 
Indelningen kallas för ”Neuroticism Extraversion Openness Personal Inventory Revised” och 
förkortas NEO PI-R vilket också är det instrument som vi använt som inspiration för vår 
mätmetod av personlighetsfaktorer. Instrumentet fungerar genom att en person får svara på ett 
antal frågor och svaren ger poäng som sedan räknas ihop för att mäta hur hög nivå 
mätobjektet får inom femfaktormodellens personlighetsfaktorer. 

Neuroticism Extraversion Öppenhet Sällskaplighet  Samvetsgrannhet 
N1 - Ångest E1 - Tillgivenhet O1 - Fantasi A1 - Tillit C1 - Duglighet 

N2 - Irritationsbenägenhet E2 - Sällskaplighet O2 - Estetik A2 - Rättframhet C2 - Ordningsamhet 
N3 - Nedstämdhet E3 - Självhävdelse O3 - Känslor A3 - Osjälviskhet C3 - Samvetsgrannhet 
N4 - Självosäkerhet E4 - Vitalitet O4 - Aktiviteter A4 - Följsamhet C4 - Prestationssträvan 
N5 - Impulsivitet E5 - Spänningssökande O5 - Tankar A5 - Blygsamhet C5 - Självdisciplin 
N6 - Stresskänslighet E6 - Gladlynthet O6 - Värderingar A6 - Ömsinthet C6 - Eftertänksamhet 

Tabell 2 – Komponenter av femfaktormodellen enligt Costa & McCrae (1994) och McCrae & Costa (2002, 
2005) översatta av Bergman (2003). 

3.2.1 Neuroticism 
Att vara neurotisk är sällan sett som ett positivt personlighetsdrag. En person som är neurotisk 
upplever oftast sitt liv som en samling negativa händelser (Judge et al., 2002). Costa et 
al.(2001) beskriver att den som är neurotisk ofta upplever ångest, vrede och skam. I 
Goldbergs (1990) sammanställning av Normans personlighetsdrag ingår begrepp som 
självömkan, osäkerhet, passivitet och omogenhet när han beskriver Neuroticism. Motsatsen 
till Neuroticism kallas Emotionell Stabilitet och beskrivs av Digman & Inouye (1986) med en 
person som är lugn, stabil och inte känner sig hypokondrisk. Goldberg (1990) beskriver 
Emotionell Stabilitet med begreppen balans, uthållighet, ärlighet och känslolöshet. 
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Enligt NEO PI-R mäts Neuroticism med adjektiven ångest, irritationsbenägenhet, 
nedstämdhet, självosäkerhet, impulsivitet och stresskänslighet. McCrae & Costa (2002, s 48) 
argumenterar för att självmedvetenhet kan ta uttryck som kan kallas blyghet där personen i 
fråga inte bryr sig om att interagera med andra personer. 

3.2.2 Extraversion 
Extraversion beskriver hur utåtriktad en person är. En person med höga nivåer av 
Extraversion upplever oftast sitt liv i positiva händelser (Judge et al., 2002). Extroverta 
personer umgås med fler personer, har fler bekanta och gillar oftast sitt arbete (Judge et al., 
2002). Barrick & Mount (1991) använder begrepp som social, sällskaplig, bestämd och aktiv 
för att beskriva en extrovert person. De fortsätter beskriva att Extraversion inbegriper två 
delar; social förmåga och ambition där det senare kallas för ”surgency” i viss forskning. Just 
begreppet ”surgency” används av både Goldberg (1990) och Digman & Inouye (1986). 
Goldberg (1990) inkluderar, förutom tidigare förklaringar, även begrepp som spontanitet och 
energi i sin förklaring av faktorn. Digman & Inouye (1986) lägger även till att en person som 
är extrovert även är äventyrlig. Motsatsen till Extraversion är att vara introvert, vilket beskrivs 
av Goldberg (1990) som att vara trög, osympatisk, tystlåten, blygsam och pessimistisk. 

Chefer har i högre utsträckning en högre nivå av Extraversion. Barrick & Mount (1991) 
genomförde en metaanalys av 117 undersökningar med totalt 23 994 undersökta personer, 
varav 41 % var chefer. I den sammanställda dataanalysen framkom det att chefer har en högre 
Extraversion (ρ =.18) än andra yrkeskategorier (ρ =.02), inte ens försäljare hade lika hög 
Extraversion även fast det var nära (ρ =.15). Det bekräftas även av Hendricks & Payne (2007) 
som undersökte 97 utnämnda gruppledare i en psykologikurs med ca 400 deltagare. Samtliga 
fick utvärdera sig själva enligt bland annat femfaktormodellen och även sätta ett betyg på 
ledaren. Resultaten av studien visade att Extraversion har en högre relation till ledarbetyget (ρ 
=.30) än andra faktorer i femfaktormodellen (.03< ρ <.09). Ledare har ofta ett intresse av att 
påverka sina medarbetare och hög Extraversion gör att inflytandet går enklare (Hughes et al., 
2006). 
 
Enligt NEO PI-R mäts Extraversion med tillgivenhet, Sällskaplighet, självhävdelse, vitalitet, 
spänningssökande och gladlynthet. Costa & McCrae (2002) delar upp Extraversion i tre delar, 
den sociala delen där tillgivenhet och Sällskaplighet ingår. Den andra delen handlar om 
självhävdelse, Costa & McCrae (2002) hävdar att en person som har hög självhävdelse ofta 
blir sedd som en ledare då den bestämda personen ofta är mycket klar över vad den vill och 
tar gärna kommando över en situation. Den tredje delen utgör vitalitet, spänningssökande och 
gladlynthet som styr en persons temperament. 

3.2.3 Öppenhet 
Öppenhet beskriver en persons öppenhet till nya intryck. Judge et al. (2002) beskriver en 
person med hög Öppenhet som kreativ, agnostisk och liberal. Öppenhet har även kallats för 
intellekt (Barrick & Mount, 1991) vilket inbegriper begrepp som visdom, originalitet, 
objektivitet och reflektion (Goldberg, 1990). Öppenhetsfaktorn har även kallats för kultur av 
Norman (1963) och Digman & Inouye (1986), där den senare inbegriper begrepp som 
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fantasifull, konstnärlig och intellektuell. Barrick & Mount (1991) lägger till begreppen 
vidsynt och nyfiken till listan av beskrivningar. Om en person inte är öppen är personen inte 
perceptiv (Goldberg, 1990) och reflekterar inte över sin situation men är enkel och ”rak på 
sak” (Digman & Inouye, 1986). 

I NEO PI-R mäts Öppenhet med komponenterna fantasi, estetik, känslor, aktiviteter, tankar 
och värderingar. Att vara öppen för nya intryck, från sin fantasi, från konst, form och skönhet 
och från sina egna känslor. En person kan även inneha öppenhet för yttre inflytande, att sätta 
sig in i situationer med oväntade aktiviteter, vara öppen för nya tankar och vara tolerant 
gentemot andra personer. 

3.2.4 Sällskaplighet  
Sällskaplighet är ett karaktärsdrag som kännetecknas av att vara medgörlig och 
samarbetsvillig med gruppen. McCrae & Costa (1991) argumenterar för att personer som har 
hög Sällskaplighet gärna är mer tillfredsställda i sina relationer till andra människor. Judge et 
al. (2002) ser en någorlunda hög relation (ρ = .17) mellan Sällskaplighet och välbefinnande i 
en arbetssituation. Barrick & Mount (1991) tillskriver faktorn Sällskaplighet med begrepp 
som vänskaplighet, anpassningsförmåga, artig, flexibel, trogen, förlåtande och 
samarbetsvillig. Goldberg (1990) lägger till osjälviskhet till listan av begrepp för att beskriva 
Sällskaplighet. Motsatsen till Sällskaplighet beskrivs av en person som är hämndlysten, har 
opassande humor, är kritisk och aggressiv (Goldberg, 1990). Digman & Inouye (1986) fyller 
på listan med motsatser med begrepp som eremitliknande och försiktig. 

McCrae & Costa (2002, s 37) beskriver hur NEO PI-R mäter Sällskaplighet med tillit, 
rättframhet, osjälviskhet, följsamhet, blygsamhet och ömsinthet. En person som får höga 
poäng i NEO PI-R har lätt att inge förtroende hos andra och verkar aldrig ha en dold agenda. 
Personen prioriterar gärna att hjälpa andra framför sig själv och ger gärna pengar till 
välgörenhet. 

3.2.5 Samvetsgrannhet 
En person som är Samvetsgrann går att lita på och trogen sina uppgifter. Det finns två spår om 
vad Samvetsgrannhet egentligen innefattar. Barrick & Mount (1991) redogör för att 
Samvetsgrannhet har bakomliggande begrepp som noggrannhet, ansvarstagande, organiserad 
och planerande. Goldberg (1990) beskriver en Samvetsgrann person med självdisciplin och 
konsekvent beteende. Digman & Inouye (1986) fyller på listan med uthållig och prydlig. 
Motsatser till Samvetsgrannhet är slarvig, inkonsekvent, rebellisk, (Goldberg, 1990) opålitlig, 
oförsiktig, skrupelfri och kännetecknas av en person som gärna drar sig ur ansträngda 
situationer (Digman & Inouye, 1986). 

En person med hög Samvetsgrannhet presterar bättre. Salgado (2003) genomförde en 
metaanalys av 92 undersökningar med totalt 19 460 undersökta personer. Det visades att 
Samvetsgrannhet var den säkraste indikatorn på att en person skulle prestera bra (ρ =.28). 
Tidigare har även Barrick & Mount (1991) nått samma slutsats men dock med osäkrare 
resultat (ρ =.21) med tillägget att säljare och chefer även måste besitta social förmåga i form 
av Extraversion. 
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Som alla andra faktorer i NEO PI-R mäts även Samvetsgrannhet med sex komponenter; 
duglighet, ordningsamhet, Samvetsgrannhet, prestationssträvan, självdisciplin och 
eftertänksamhet (Costa & McCrae, 2001). En Samvetsgrann person är rationell och 
informerad och anser gärna sig själv att vara kompetent. Personen planerar mycket och genom 
en ordningssam inställning kan han eller hon ta hänsyn till sin etik och utföra sina uppgifter 
enligt utfärdade löften. För att kunna utföra alla löften är det också nödvändigt att ha en hög 
nivå av självdisciplin. 

3.2.6 Femfaktormodellens prognostisering 
Femfaktormodellen kan användas för att prognostisera vissa beteenden. Resultaten från en 
respondents utvärdering med hjälp av femfaktormodellen går att använda för att förutse vad 
respondenten tycker om olika fenomen. Det finns en diger forskning på samband mellan 
femfaktormodellen och olika begrepp och fenomen (Salgado, 2003; Barrick & Mount, 1991; 
Judge et al., 2002; Judge & Bono, 2000). Vi kommer att redogöra för några av de 
undersökningar som genomförts för att skapa en relation mellan femfaktormodellen och vissa 
karaktärsdrag specifika för ledare. 

En person trivs gärna på sitt arbete om denne har höga värden på Emotionell Stabilitet, 
Extraversion och Samvetsgrannhet. Judge et al. (2002) har genomfört en metaanalys av 1277 
studier där hela eller delar av femfaktormodellen har undersökts i samband med hur väl en 
person trivs på arbetet. De finner en korrelation mellan arbetstrivsel och femfaktormodellens 
Emotionell Stabilitet (ρ = .29), Extraversion (ρ = .25) och Samvetsgrannhet (ρ = .26). Judge et 
al. (2002) drar slutsatserna att en person med dessa egenskaper sannolikt genomför sina 
uppgifter bättre och får därmed högre uppskattning än de som inte sköter sitt arbete. 

Enligt Hargreaves (2008) går det trender inom ledarskapet och under 1990-talet var det 
populärt att använda ett transformativt ledarskap. Transformativt ledarskap introducerades av 
Bass (1985) och går ut på att genom karisma och ett visionärt ledarskap utmana sina 
medarbetare intellektuellt i syfte att utveckla dem. Judge & Bono (2000) genomförde en 
enkätanalys av 316 personer i 14 ledarutvecklingsprogram i centrala USA. De fick utvärdera 
sig själva med hjälp av femfaktormodellen och en utvärderingsmodell för transformativt 
ledarskap. Undersökningen visade att ett transformellt ledarskap är relaterat till tre faktorer i 
femfaktormodellen, Sällskaplighet (ρ =.32), Extraversion (ρ =.28) och Öppenhet (ρ =.26). 

3.3 Femfaktormodellen och coachning 
Coachningens effekter finns dokumenterade i ett fåtal artiklar, samtidigt som utvecklingen av 
femfaktormodellen har pågått under lång tid. Det finns därmed ett större urval av vetenskaplig 
forskning bakom femfaktormodellen. I avsnittet utvärderas likheterna mellan coachningens 
effekter och femfaktormodellen. Till vår hjälp finns två tabeller som summerar forskningen 
runt coachning och femfaktormodellen. Summeringen av coachningens effekter kan 
återfinnas i Tabell 1. Effekter som nämns är ökad självmedvetenhet, ökat självförtroende, nya 
perspektiv, ökad öppenhet till förändring, ökad lyhördhet, produktivitetsökning och ökad 
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förmåga att sätta mer specifika mål. Summeringen av McCrae & Costas (2002) klassificering 
av femfaktormodellen finns i Figur 2 där varje faktor är uppdelad i sex komponenter. 
 
Likheter finns mellan coachning och femfaktormodellen. Det resultat av coachning som flest 
gånger uppkommer i forskningen är ökad självmedvetenhet (Gegner, 1997; Hall et al., 1999; 
Wasylyshyn, 2003; Joo, 2005; Styhre & Josephson, 2008). Självmedvetenhet är ett av de 
karaktärsdrag som återfinns i NEO PI-R som den fjärde komponenten (N4) av faktorn 
Neuroticism. McCrae & Costa (2002, s 48) beskriver självmedvetenhet med beskrivningar 
som att en person är nöjd med sig själv och det liknar väldigt mycket de resultat som 
coachningforskarna också får fram där coachningens moment av självreflektion leder till 
högre medvetenhet om sina egna tankar, känslor och handlingar (Feldman & Lankau, 2005). 
Deras beskrivning leder oss också till komponenterna känslor (O3), händelser (O4) och idéer 
(O5) som beskriver hur nära kontakt personen har med sina känslor och är medveten om vad 
han eller hon gör och har för idéer och tankar. 
 
En coachad person får ett ökat självförtroende vilket mäts i graden av Neuroticism. 
Självförtroende är mycket viktigt för en transformativ ledare (Bass, 1990) och exempelvis för 
det karismatiska ledarskapet (Yukl et al., 2006). Coachning leder ofta till ökat självförtroende 
(Hall et al., 1997; Gegner, 1997) eftersom den ökade självmedvetenheten och fokus på 
utveckling av positiva sidor får ledaren bli mer säker på sig själv (Joo, 2005). Självförtroende 
mäts i hela faktorn, Neuroticism, hög nivå av Neuroticism visar sannolikt på brist på 
självförtroende (McCrae & Costa, 1991; Judge & Bono, 1997). 
 
En ifrågasatt ledare får nya perspektiv och är mer öppen för nya erfarenheter. Coachning ger 
ledaren nya perspektiv på sin situation (Gegner, 1997; Styhre & Josephson, 2008). Hall et al. 
(1999) menar att de nya perspektiven och öppenheten till förändring gör att ledaren kan klara 
av nya problem som han eller hon tidigare in har klarat av. Vi ser att ledare som genomgått 
coachning får ett mer öppet sinne för nya idéer, handlingar och kan se problem ur nya 
synvinklar. Att vara öppen för nya idéer (O5), nya handlingar (O4) och se problem ur nya 
synvinklar ger oss stora ledtrådar till att coachning kan resultera i högre värden på 
femfaktormodellens faktor Öppenhet. 
 
Coachning ger ökat lyhördhet och bättre kommunikationsförmåga. Vi ser att ledare som blivit 
coachade inom konflikthantering och kommunikation har blivit bättre på att lyssna och förstå 
den andra partens synsätt (Styhre & Josephson, 2008; Wasylyshyn, 2003). En person som 
genomgått ledarcoachning börjar reflektera och observera innan han eller hon tar sitt beslut, 
det är en av de lärdomar som Hall et al. (1999) kategoriserar som ”adaptability” vilket är en 
av de komponenter som femfaktormodellens faktor Sällskaplighet består av. Costa & McCrae 
(2002) mäter känslighet för andras åsikter (A6) och tillmötesgående (A4) i faktorn 
Sällskaplighet vilket ger oss en ledtråd att coachning kan ge högre nivå av Sällskaplighet i 
NEO PI-R. 
 
En ledare som blir coachad får ökad produktivitet (Olivero et al., 1997; Styhre & Josephson, 
2008; Wasylyshyn, 2003). Ökningen beror på bättre inspirationsförmåga och bättre personliga 
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relationer (Wasylyshyn, 2003; Olivero et al., 1997) och leder oss till att ledaren bör ha bättre 
Sällskaplighet (Hughes et al., 2005). Den ökade produktiviteten beror delvis på ledarens nya 
kunskaper att kunna sätta mer specifika mål (Smithers et al., 2003; Wasylyshyn, 2003; Styhre 
& Josephson, 2008; Olivero et al., 1997). Hendricks & Payne (2007) ser en koppling mellan 
att inte undvika att göra tydliga mål och Samvetsgrannhet (ρ = -.32) samt Extraversion (ρ = -
.30) samt att sätta lärande prestandamål relaterar också till Samvetsgrannhet (ρ = .26) samt 
Extraversion (ρ = -.35). 
 

 
Figur 2 – Kopplingar mellan Effekter av Coachning, Femfaktormodellens personlighetsfaktorer och 
femfaktormodellens prognostiseringsdimensioner. Egen modell. 
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3.4 Teoretiska antaganden 
Utifrån hittills redovisad litteratur ser vi samband enligt Figur 2. I första kolumnen redovisas 
de funna effekterna av ledarcoachning. Vi har även valt att redovisa ett utdrag av den 
forskning som finns på femfaktormodellens förutsägbarhet för ledare. Kopplingarna mellan de 
olika effekterna, faktorerna och förutsägningarna har vi hämtat från tidigare forskning. 
Exempelvis ser vi en koppling mellan förmågan att sätta specifika mål och Samvetsgrannhet 
(Hendricks & Payne, 2007). Vi ser därför att om en viss effekt av coachning förändras till det 
bättre bör även faktorn i femfaktormodellen ändras. Utifrån Figur 2 kan vi formulera våra 
antaganden som innebär att den coachade får bättre värden inom samtliga faktorer i 
femfaktormodellen. Vi har valt att dela upp våra teoretiska antaganden i fem delar, en del för 
varje faktor. 
 

A1: Coachning leder till lägre värden för Neuroticism. 
A2: Coachning leder till högre värden för Extraversion. 
A3: Coachning leder till högre värden för Öppenhet. 
A4: Coachning leder till högre värden för Sällskaplighet. 
A5: Coachning leder till högre värden för Samvetsgrannhet. 
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Vår studie utgår från kvalitativa fallstudieintervjuer av de coachade ledarna. Fallstudiedesign 
tillåter tolkning och förståelse när vi vill komma nära respondenterna. Genom fallstudier kan 
vi undersöka hur respondenterna har upplevt ledarcoachningen och undersöka deras specifika 
fall. Eftersom kopplingen mellan femfaktormodellen och ledarcoachning inte tidigare är 
undersökt måste vi ha en heltäckande undersökningsdesign. Fallstudien är ett mycket bra 
verktyg för att täcka en helhet av en individs upplevelse av en situation (Tebelius & Patel, 
1987, s 62). Yin (i Bryman & Bell, 2005, s 73) beskriver fallstudier med epitetet 
informationsrikedom som en av anledningarna till att en forskare väljer fallstudiedesign. Vi 
ser alltså att fallstudien är lämplig i enlighet med vårt syfte. En översikt över vår 
undersökningsdesign kan finnas i Figur 3 - Sammanställning av Undersökningsdesignnedan. 

Vi kontrollerade att ledaren har genomgått ett ledarcoachningprogram per definition. 
Undersökningens syfte är att iaktta de som har genomgått ett ledarcoachningprogram vilket 
definieras med en rad kriterier. Vi kommer att ansluta oss till en ledarcoachningsmodell 
beskriven av Joo (2005). Vi anser att hennes modell är generell nog att den går att applicera 
på de flesta ledarcoachningprogram samtidigt som den är ett resultat av en metaanalys om hur 
ledarcoachningprogram vanligen är uppbyggda. Vid en studie som utvärderar resultatet av en 
metod är det viktigt att även inkludera bakomliggande fakta för att kunna avgöra att det 
faktiskt är ledarcoachning vi undersöker. Det är därför viktigt att vi kontrollerar att den 
undersökta ledarcoachningen faktiskt fyller de kriterier som finns för ledarcoachning i 
litteraturen. Vi har därför genomfört en intervju med coachen för att kontrollera att 
coachningprogrammet följer coachningmodellen beskriven av Joo (2005).  

Intervjuernas resultat kommer att valideras med hjälp av en kvantitativ metod med 
utgångspunkt både från ledaren och från ledarens medarbetare. Genom en fallstudiedesign ser 
vi det som vår styrka och vår svaghet att vi fångar upp den coachade ledarens subjektiva 
åsikter. En styrka tack vare att vi är intresserade av att fånga upp just hans eller hennes 
åsikter. En svaghet på grund av att intervjuobjektet ofta vinklar tankar och åsikter om sig själv 
till det bättre vilket gör mätningen av förändring i karaktärsdrag väldigt subjektiv. För att 
neutralisera studien i måttet subjektivitet kommer vi att ta in information från de som 
påverkas av ledaren. Denna informationsinsamling kommer att ske genom en kvantitativ 
metod med ett bibehållet tolkningssynsätt på kunskapen. Förändringarna i personlighet 
kommer alltså även att mätas med en kvantitativ metod, närmare bestämt en modell inspirerad 
av NEO PI. 

Femfaktormodellen är en av de modeller som används för att beskriva personlighet. För att 
mäta personlighet enligt femfaktormodellen finns det också en rad metoder (exempelvis 
Goldman, 1991; Cattell & Cattell, 1995) men den metod som utkristalliserats som den mest 
använda metoden är NEO PI utvecklad av Costa & McCrae (1995). Genom att använda en 
mätningsmetod inspirerad av Costa & McCrae (1995) kommer vi att kunna utvärdera 
respondenternas personlighet. NEO PI förklaras närmare nedan där det även finns en 
motivering till varför vi valde just NEO PI som mätningsmetod för denna studie. 

Efter intervjuerna och enkäten har vi genomfört uppföljande intervjuer för att fånga upp 
eventuell ytterligare information om coachningens inverkan på ledarens personlighet. Vårt 
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tydliga fokus på en helhetsbild gör att vi måste använda verktygen tillgängliga för att fånga 
upp en helhetsbild av de sociala strukturer som kan föreligga i varje enskilt fall. Intervjuerna 
får agera som en uppsamlingscentral för de luckor som finns i tidigare använda 
mätningsinstrumentet (Bryman & Bell, 2005, s 503). 

4.1.1 Etik 
Forskning bygger på att genom logiska argument och undersökningar komma fram till ett nytt 
resultat som kan byggas vidare på. För att en rapport ska kunna tas emot av forskarsamhället 
måste den ha hög nivå av trovärdighet. Ett sätt att uppnå trovärdighet i forskningen är genom 
att ansluta sig till en samling etiska riktlinjer (Bryman & Bell, 2005, s 559). Några vanliga 
riktlinjer innefattar frågeställningar om skada för respondenterna, brist på samtycke, 
kränkningar av integritet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2005, 559). Wallén 
(2002, s 129) kompletterar dessa frågeställningar med frågan hur författarna hanterar 
intressekonflikter. Vi ska försöka att beskriva hur vi har hanterat dessa fem frågeställningar i 
denna studie. 

Vår studie beskriver karaktärsdrag vilket kan anses som inskränkande på en persons integritet. 
Vi kan också se en rimlig effekt av att förändringar i karaktärsdrag mot ett icke önskvärt håll 
kommer att få obehagliga reaktioner från respondenterna. Genom att hela tiden ha en dialog 
med respondenterna känner vi att vi kan hantera eventuella obehagligheter. Wallén (2002, s 
129) föreslår att inskränkningar på privatliv och i vårt fall psykisk skada för respondenten kan 
undvikas genom att anonymisera respondenterna. Vi har därför, i alla kontakter med 
respondenterna, diskuterat respondentens möjlighet att inte namnges i studien. Vi har även 
förklarat att denna studie efter publicering, lätt går att söka upp via sökmotorer som Google 
och Yahoo. Trots ledarnas öppenhet har vi valt att anonymisera ledarna i denna uppsats med 
hänsyn till de resultat, analyser och slutsatser vi gör då vi anser att det finns en risk att 
resultaten kan tolkas rykta från sitt sammanhang. 

Wallén (2002, s 127) diskuterar även att författare till vetenskapliga verk måste ta ställning till 
hur man ska agera i situationer med intressekonflikter. Vi kan se två rimliga scenarion för 
intressekonflikter och båda situationerna handlar om resultaten av studien. Om resultaten inte 
skulle vara önskvärda kan det vara känsligt för både de coachade ledarna och för coachen som 
faktiskt har styrt relationen mellan dem. Vår lösning för att hantera dessa intressekonflikter är 
att redan innan intervjuerna påbörjades meddela respondenterna inklusive coachen vad vår 
avsikt med studien är. Om någon av coachen eller de coachade ledarna misstycker med den 
information som anges i respondentvalideringen kommer vi att ändra den information som är 
direkt felaktig men inte den information som har fel perspektiv eller värdering. Dessa fall 
kommer tydligt att markeras i det verklighetsnära kapitlet i denna studie. 

4.1.2 Val av respondenter 
Denna studie är en fallstudie av hur en ledarcoach har lyckats att utveckla sina ledare. Vårt 
urval av respondenter har alltså blivit de kunder som vår ledarcoach har haft. Johansson-
Lindfors (1993, s 137) beskriver en nyckelperson för att få tillgång till undersökningsobjekten 
som ”gatekeepers”. I vårt fall har ledarcoachen fått agera som en ”gatekeeper” för att vi ska få 
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access till de ledare som vi ska utvärdera. Genom att förklara för ledarcoachen att vi skulle 
göra en utvärdering av hans coachning har vi kunnat få access till ledarcoachens kunder. 

Ledarcoachen valde vilka kunder som skulle kunna vara tänkbara för utvärdering. Bryman & 
Bell (2005, s 378) beskriver att ett urval som utgår från en persons tips kallas för kedjeurval. 
Den kedjan som vi då startade bestod av nio personer som ledarcoachen gav oss access till. 
Av dessa nio personer valde vi ut de tre ledare som representerade de största bolagen sett till 
omsättning. Vi har antagit att stora företag generellt sett satsar mer på ledarutveckling och 
ställer högre krav på de chefer som de anställer. Vi har valt att undersöka tre ledare då vi vill 
få en bred bild om några få fall istället för att göra en heltäckande och generaliserande studie. 
Vi anser att med tre specifika och breda fall kan vi skapa en sinnesbild av hur coachning 
utvecklar ledarna. Lundahl & Skärvad (1999, s 191) menar att en kvalitativ fallstudiedesign 
oftast inriktar sig på typiska fall. Genom att välja tre fall bör vi få en grund för en trovärdig 
diskussion om överförbarhet i avsnittet ”Studiens kvalitet”. 

Vi lät ledarna välja vilka medarbetare som skulle utvärdera dem själva. Vi tror att 
personlighetsdrag är väldigt individuellt och ju mer två personer umgås desto bättre känner de 
varandra. På samma sätt gäller det om omvända scenariot också, två personer som inte umgås 
mycket, känner heller inte varandra särskilt bra. Utifrån denna utgångspunkt vill vi att ledarna 
ska välja medarbetare som de umgås mycket med i arbetslivet. Vi tror att 
coachningprogrammet utvecklar ledaren utifrån dennes arbetssituation och antar att en 
eventuell förändring sker i det yrkesmässiga beteendet. Antalet medarbetare som utvärderar 
ledaren kan anses lågt. Vi har dock valt att hålla antalet till de medarbetare som ledaren själv 
känner står dem närmast då vi tror att ledarens egna val kommer att återspeglas i validiteten 
av personlighetstestet. Ett alternativt sätt skulle kunna vara att återspegla alla medarbetares 
skattning av ledaren men då vi har antagit att många medarbetare inte umgås särskilt mycket 
med ledaren vill vi ha så nära medarbetare som möjligt. Vid kommunikationen med ledarna 
har vi beskrivit att vi vill att ledaren väljer just de som de arbetar mycket med, motiverat med 
ovan resonemang. 

4.1.3 Presentation av respondenterna 
 Ledare 1 Ledare 2 Ledare 3 
Kön Kvinna Man Man 
Ålder 40 – 50 år 50 – 60 år 30 – 40 år 
Företagets omsättning 1 – 2 mrd kr 150 – 200 mrd kr 150 – 200 mrd kr 
Medarbetare i ledarens grupp 20 – 30 medarbetare 50 – 75 medarbetare 30 – 50 medarbetare

Tabell 3 – Presentation av de coachade ledarna 

Ledare 1 har arbetat på företaget i snart 3 år som avdelningschef under hela perioden och 
ansvarar för ett team bestående av 20 medarbetare. Innan anställningen på företaget arbetade 
hon i 8 år på ett annat lokalt bolag och var där vice VD när hon avslutade sin anställning. 
Hennes avdelning på företaget fungerar som företagets front mot sina kunder och ansvarar för 
koncernens fakturering samt, kundservice såsom avtal, leverantörsbyten etc. Ledare 1 
beskriver sina arbetsuppgifter som en slags coach för medarbetarna för att hjälpa dem att 
prestera optimalt, vilket i förlängningen leder till att kunderna får en bra bild av företaget. 
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Hon är av uppfattningen att om medarbetarna mår bra och får mycket eget ansvar avspeglar 
det sig i deras arbetsprestation och brinner för att få ut maximalt av medarbetarna.  

Ledare 2 har arbetat som ledare sen 1994 men är i grunden utbildad elektriker och jobbade 
som det i 5-6 år innan han tröttnade och vidareutbildade sig på komvux. Efter det blev han 
konsult på ett kraftbolag med drygt 200 anställda och blev tillslut chef, en position som han 
behöll i cirka 10 år. Gick vidare och började jobba på regionchef på ett installationsföretag 
med 150 anställda där han stannade i ungefär 3 år. Tröttnade sedan och sökte sig nytt jobb och 
hamnade hos sin nuvarande arbetsgivare 2002 där han stannat sen dess och ansvarar för 60 
medarbetare. Ledare 2 beskriver sig som en person som kontinuerligt har sökt sig nya 
utmaningar. Som ledare anser han sig vara bra på att kommunicera och finnas till hands för 
sina medarbetare, en bild som bekräftas av företagets årliga utvärderingar bland sina 
anställda.  

Ledare 3 har arbetat på företaget i 11 år och har arbetat som ledare i 5-7 år. Har haft ett flertal 
olika befattningar hos sin arbetsgivare, tidigare har han bland annat arbetat inom marknad och 
försäljning, men jobbar nu som avdelningschef inom service, det vill säga drift och underhåll. 
Som avdelningschef arbetar Ledare 3 med strategiska frågor för de underställda cheferna som 
sköter det operativa ledarskapet i verksamheten. Sammanlagt ansvarar han över ett 40-tal 
anställda. 

Den coach, vars kunder vi har valt att undersöka, heter Thomas Karlsson och är 47 år. Han 
har arbetat med affärsutveckling sedan 1995 och sedan 2004 på heltid med ledarcoachning i 
sitt egna företag TK Ledarguide AB. Karlson ingår i ett företagsnätverk som heter Leadership 
Management International (LMI) och är utvecklat av en amerikansk ledarskapsförfattare Paul 
J. Meyer (LMI, 2009). Karlsson har mycket lång erfarenhet av entreprenörskap och 
företagande och har drivit ett flertal företag inom fritids-, reklam- och fastighetsbranschen. 
Karlsson beskriver sig själv som en person som gillar att sätta mål, något som torde vara en 
viktig egenskap hos en coach. Vi träffade Karlsson och presenterade vår idé angående studien 
och han kändes omedelbart intresserad av ämnet och gav oss förslag på respondenter att 
kontakta. Vi var under studiens början i kontakt med ett flertal nätverk för ledarcoacher men 
valde att arbeta med Karlsson eftersom vi kände att hans program återspeglade vår definition 
av ledarcoachning samt att han hade en bred kundbas. Karlsson var också den som ingav 
störst förtroende kring möjligheten för access till respondenter för vår undersökning. Vid 
urvalsförfarandet ansåg vi att tilltron till fortsatt access var den viktigaste faktorn för val av 
fallstudieobjekt. 

4.1.4 Sammanställning av undersökningsdesignen 
Hittills har vi presenterat hur vår undersökningsdesign har gått till. Genom coachen som 
agerat gatekeeper har vi fått access till ett antal ledare. Vi har valt tre ledare från de största 
företagen och med flest medarbetare utav de ledare som coachen givit oss access till. Vi har 
genomfört intervjuer med både coachen för att få access och med de coachade ledarna. Vi har 
även genomfört en enkätstudie riktad såväl till ledarna som till deras medarbetare. Se Figur 3 
för en grafisk sammanställning. 
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Figur 3 - Sammanställning av Undersökningsdesign 

4.2 Intervjuerna 
Intervjuerna syftar till att få en informationsrik bild av testpersonen. Vi kommer nedan att 
beskriva hur vi har utformat, genomfört och bearbetat intervjuerna av de coachade ledarna.  

4.2.1 Utformning 
I samstämmighet med vår kunskapssyn och ambition att skapa en djup och detaljrik bild om 
några enskilda fall har vi genomfört intervjuer med de coachade ledarna. Som en naturlig 
fortsättning ville vi också fånga en djup bild av de coachade ledarnas åsikter. Bryman & Bell 
(2005, s 365) beskriver några exempel på hur olika författare har lyckats samla in mycket 
information om ett visst fenomen, den gemensamma nämnaren är att ge respondenten öppna 
frågor och ge respondenten tid att svara på frågorna. I vår design av intervjumall, som kan ses 
i bilaga 1, har vi försökt att ge möjlighet för respondenten att ge öppna svar på frågorna. 
Svenning (2003, s 113) beskriver att en systematisk presentation av frågorna för respondenten 
kombinerat med en systematisk registrering av svaren kallas för en strukturerad intervju. Vårt 
syfte med intervjuerna var fastställt redan före intervjuerna och vi ville få respondentens syn 
på samma teorier. Lundahl & Skärvad (1999, s 117) beskriver en strukturerad intervju som att 
vara informationsinriktad och ha syftet att på kort tid kunna få fram maximalt med 
information. Vi vill återigen koppla tillbaka till syftet för att visa på att vår ambition är att få 
fram mycket information om våra tre coachade ledare. De strukturerade intervjuerna fick oss 
att skapa en djup bild om våra tre respondenter. 
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Syftet med intervjuerna är att få en djupare bild av vad de coachade ledarna egentligen tycker 
om coachningprogrammets effekter. Genom att strukturera en intervju och ställa specifika 
frågor kan vi skapa oss denna bild. För att få ut optimalt av intervjun har vi valt att ha en 
teoribunden intervjumall, med det vill vi säga att våra intervjuer utgår från den teori som vi 
tidigare har redovisat för att samla in respondenternas reaktioner på resultaten från den 
teoretiska referensramen. Vi har därför valt att dela upp intervjun i tre delar. Lundahl & 
Skärvad (1999, s 120) föreslår att intervjuer ska börja med enkla bakgrundsfrågor för att 
respondenten ska känna sig till freds med intervjusituationen. Vi har valt att följa deras 
rekommendationer och därför behandlar den första delen just bakgrund och nuvarande 
situation. Den andra delen fokuserar på coachningprogrammet och den tredje och sista delen 
syftar till att skapa oss själva en förståelse om respondentens syn på femfaktormodellens 
faktorer. 

Vår uppdelning av frågorna i tre segment har flera effekter. Vi har antagit att frågor om 
personlighet kan ge svar som beror på vår relation till respondenten. Antagandet stöds av 
Tebelius & Patel (1987, s 86) som visar just på att självrapportering beror på respondentens 
förtroende till oss intervjuare. För att stärka det förtroendet har vi valt att inleda intervjun med 
frågor som vi bedömer som icke integritetskänsliga frågor. Frågor om respondentens karriär, 
nuvarande ledarskapssituation och position inom företaget har vi sett som frågor som 
respondenten vanligen reflekterar över och är van vid att diskutera. På samma sätt som de 
första frågorna i en enkät ska vara de enklaste (Svenning, 2003, s 115) bör även de första 
frågorna i en intervju vara av liknande karaktär. 

Intervjumallens teorinära delar började med att behandla själva coachningprogrammet. Med 
hjälp av en uppsättning av öppna frågor kunde vi först tillängnat oss den bild som 
respondenten har om effekterna av ledarcoachning. Genom först ställa frågan ”Vilka 
egenskaper känner du att du har utvecklat?” låter vi respondenten själv ventilera sina åsikter 
och reflektioner av coachningprogrammet. Ledarcoachningen är beroende av en god relation 
mellan coachen och den coachade ledaren (Joo, 2005; Feldman & Lankau, 2005; Bluckert, 
2007) vilket gjorde att vi även diskuterade relationen till coachen. Vi ville också se vad 
respondenten tyckte om de begrepp som vi tagit fram i vår modell, enligt Figur 2 ställde vi 
även frågor om varje tidigare framforskad effekt av ledarcoachning. 

Vidare fortsatte vi intervjun genom att respondenten skulle få reflektera över de fem 
personlighetsfaktorerna. Furnham & Chamorro-Premuzic (2004) genomförde en studie på 187 
studenter som först fick skatta sin egen nivå av de fem personlighetsfaktorerna och fann att de 
kunde förutspå sin egen nivå. Vi ville i likhet med denna studie få respondenterna att själva 
reflektera över sin förändring av faktorerna. Det gjordes genom att vi bad respondenterna 
fundera över de fem faktorerna i termer om före och efter coachningprogrammet. Patel & 
Davidson (2003, s 75) varnar för att akademiska ord kan göra respondenten osäker och svara 
på något annat än det som forskaren är ute efter. För att respondenterna skulle kunna sätta sig 
in i betydelsen av de fem faktorerna visade vi dem fem blad, ett efter ett, med samtliga 
synonymer till de fem faktorerna på varje blad, se bilaga 2. Synonymerna för varje faktor är 
hämtade från teorigenomgången i denna studie och bygger således på tidigare forskares 
adjektiv som beskriver var och en av de fem faktorerna. 
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4.2.2 Genomförande 
Samtliga intervjuer föregicks av en dialog med respondenten. Dialogen syftade inte bara på de 
praktiska detaljerna utan även på att förklara syftet med undersökningen och legitimera oss 
som undersökare. För att visa på värdet av undersökningen för respondenterna hade vi en 
utgångspunkt där vi förklarade att syftet med undersökningen dels var att utvärdera 
coachningprogrammet dels att se om coachningprogrammet faktiskt har gett någon 
förändring. Vi ställde medvetet den delvis provocerande frågan ”har coachningprogrammet 
varit värt pengarna?” när vi ville göra respondenten uppmärksam på vikten av att genomföra 
utvärderingen. Vi tror att denna approach har påverkat de coachade ledarna till att lägga ett 
större engagemang på att svara på frågorna. Tebelius & Patel (1987, s 104) beskriver hur vi 
som intervjuare hela tiden måste motivera respondenten att svara genom både yttre och inre 
motivation. I linje med Tebelius & Patels (1987, s 105) rekommendationer har vi alltid börjat 
alla dialoger med att introducera oss själva för att visa vilka vi är och vilken förkunskap vi 
har. Vi tror att en inledande presentation av oss själva gör att respondenten får ett högre 
förtroende och högre svarsbenägenhet. Den sociala förtroendeprocessen mellan intervjuaren 
och respondenten ligger till grund för många av respondentens svar och är därför mycket 
viktig att bejaka (Tebelius & Patel, 1987, s 106). Genom att vara genuint intresserade av 
respondentens svar och genom ett aktivt lyssnande och uppföljningsfrågor, har vi försökt att 
upprätta denna relation, vilken är grundläggande för ett gott intervjuklimat. 

Våra förberedelser gjorde intervjuerna väldigt fokuserade, vilket ställde höga krav på oss som 
författare att vara lyhörda. Bryman & Bell (2005, s 372) beskriver just att lyhördhet är en av 
de viktigaste egenskaper en intervjuare kan ha i och med att allt som respondenten säger kan 
reflektera dennes värderingar. Vi anser att det därför är viktigt att ställa förtydligande 
uppföljningsfrågor när det är något begrepp som vi anser kan tolkas på flera olika sätt. Det 
finns också andra sätt att visa på lyhördhet, Bryman & Bell (2005, s 370) har sammanställt de 
krav som bör gälla intervjuare och nämner bland annat att intervjuare bör vara öppna, visa 
hänsyn, komma ihåg, vara balanserade och etiskt medvetna. Vi har i tidigare avsnitt diskutera 
hur vi över hela studien har sett på etik gentemot respondenterna och därför har vi inlett varje 
intervju med att förklara hur vi ser på anonymitet i rapportstadiet. Vi har försökt att vara 
balanserade genom att inte kommunicera våra värderingar av respondentens svar men ändå 
varit bekräftande genom att nicka och svara jakande på påståenden. Att komma ihåg är ett av 
grundkraven för att kunna reflektera över respondentens svar. Att komma ihåg var också en 
av de viktigare egenskaperna vi hade förberett oss på när vi frågade om 
coachningprogrammet. Det tog sig även i uttryck i att vi under intervjun förde egna 
anteckningar för att inte glömma någon fråga, alternativt utveckla något som respondenten sa 
på ett korrekt sätt under intervjun. Eftersom frågorna var upplagda genom att först ställa en 
öppen fråga om vilka effekter som coachningprogrammet hade och sedan fråga vad 
respondenten tyckte om de delar vi forskat fram i den teoretiska redogörelsen var vi tvungna 
att realtidstolka det som respondenten sa för att anpassa dennes språk till våra specifika 
begrepp. De övriga två begreppen, att vara öppen och visa hänsyn var något som vi hela tiden 
tänkte på för att ge respondenten utrymme att ge sin bild av situationen. 



 Genomförande   

   

 
35 

De fysiska miljövariablerna påverkar intervjun via rum och tid. Vi hade hela tiden en tanke på 
att försöka boka in intervjun i en miljö som respondenten känner igen och kan vara sig själv i. 
En miljö som respondenten känner sig hemmastadd i påverkar intervjun genom att 
respondenten inte blir distraherad av andra element och där det är mest troligt att 
respondenten svarar i linje med sina verkliga åsikter (Bryman & Bell, 2005, s 368). För att 
respondenten inte skulle känna sig stressad under intervjuerna har vi också försökt att boka 
tidiga tider på dagen för intervjuerna. Vi har antagit, utifrån vår egen erfarenhet, att 
företagsledare ofta är mer öppna i sinnet tidigt på morgonen och distraheras inte av dagens 
arbetsuppgifter. Vi har också varje gång bokat ett möte om 60 minuter trots att vi har lagt upp 
intervjun för att räcka i 30 minuter. Genom denna strategi kan vi få en lugn stämning under 
intervjun då respondenten inte behöver vara stressad över tidsaspekten. Den övriga tiden 
användes då till att motivera och förklara hur enkätstudien skulle genomföras samt att föra det 
viktiga informella samtalet. Enligt Bryman & Bell (2005, s 370) ska inte bandspelaren stängas 
av förrän man lämnat intervjupersonen fysiskt eftersom det kan komma fram intressant 
information även efter den formella delen av intervjun (Lundahl & Skärvad, 1999, s 120). Vi 
har medvetet försökt att sondera ytterligare information om respondentens relation till 
coachen efter själva intervjun. Vi har antagit att denna känsliga information endast kommer 
till sin rätt när en bra relation är upprättad. 

4.2.3 Bearbetning av intervjuerna 
Genomförandet av en kvalitativ studie med en tolkningsansats kräver en väl dokumenterad 
verklighetsanknytning. På samma sätt som vi författare påverkar studiens inriktning och 
intervjuerna på sätt som vi försöker att redogöra för, påverkar även respondenterna studiens 
inriktning och fortsatta vägval. Vi har tidigare refererat Bryman & Bell (2005, s 372) om att 
vi måste agera lyhört och det är nu under vår redogörelse av bearbetningen av intervjuerna 
som vi kommer att diskutera hur vi har agerat lyhört. 
 
Patel & Davidson (2003, s 119) beskriver att kvalitativ dataanalys utförs genom att flera 
gånger lyssna och läsa igenom de djupintervjuer som genomförts. I samband med intervjuerna 
har vi därför aktivt fört anteckningar och direkt efter intervjuerna gjort en idéskiss över de 
spår som vi själva har kommit på och vill följa upp. Svenning (2003, s 161) fortsätter att 
beskriva kvalitativ dataanalys går ut på att forskare får ny inspiration och tolkar en text på 
olika sätt varje gång de går igenom materialet. För att kunna gå igenom intervjuerna flera 
gånger har vi valt att nedteckna våra intervjuer i syfte att enklare kunna gå igenom materialet 
och försöka tolka och förstå vad respondenten menade. Att i efterhand nedteckna 
informationen samlad genom intervju kallas av Bryman & Bell (2005, s 374) för 
transkribering och de nämner några ytterligare fördelar med transkribering. Alla de nya trådar 
som en författare kan hitta för varje gång de går igenom materialet går det att gå tillbaka till 
intervjun och tolka informationen utifrån det nya synsättet. 

Vår fallstudiedokumentation från intervjuerna försöker redogöra för respondentens 
värderingar.  Tebelius & Patel (1987, s 127) beskriver bearbetning av transkriberat 
intervjumaterial som en sorteringsprocess. I vår bearbetning har vi i samklang med Tebelius 
& Patels (1987, s 131) exempel försökt att gruppera och identifiera de värderingar som 
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respondenten har. Genom att konsekvent identifiera värderingar genom intervjuns två senare 
delar (coachningprogrammet och femfaktormodellen) har vi kunnat få fram vad respondenten 
tycker om de olika teman som vi behandlat under intervjun. Vid ett sådant förfarande är det 
viktigt att ibland lyfta blicken och försöka tolka vad respondenten menar utifrån ett större 
perspektiv. Både Tebelius & Patel (1987, s 132) och Wallén (2003, s 81) beskriver hur varje 
tolkning måste kontrasteras och jämföras med helheten av intervjun och den situation som 
respondenten befinner sig i. Genom den iterativa metod som vi använt vid databearbetningen 
har vi varje gång diskuterat om det vi kommit fram till speglar respondentens värderingar och 
hur den åsikten stämmer överens med resten av intervjun. Vi tror att denna metod ger oss en 
god grund för vår fallstudiedokumentation. 

Vi har utfört vår analys i enlighet med samstämmighetsmetoden. Vår undersökningsdesign 
bygger på att vi jämför den djupgående och brett uppfångande intervjun med den extensiva 
attitydundersökande enkäten. Vår ambition är att undersöka likheterna mellan intervjuerna 
och enkäterna för att få en god och djupgående bild i enlighet med syftet för hela 
undersökningen. Svenning (2003, s 162) beskriver en rad metoder för analys av 
fallstudiedokumentation och däribland andra samstämmighetsmetoden. Metoden går ut på att 
jämföra grupper av information för att se vilka likheter det finns mellan olika datakällor. Som 
en del av förberedelsen till analysen har vi kodat och grupperat frågorna på samma sätt som 
den egenutvecklade modellen tidigare presenterad i Figur 2. 

4.3 Enkäterna 
Vi vill i stycket beskriva hur vi använt oss av enkäterna för att mäta karaktärsdrag. Vi börjar 
med att förklara metoden utvecklad av Costa & McCrae (1995) för att sedan fortsätta och 
beskriva hur vi parerat de svagheter som finns i deras metod. Vi beskriver hur vi har hanterat 
bortfall och hur vi har behandlat informationen i enkäterna. 

4.3.1 NEO PI 
En föreställning bland personlighetspsykologer är att personlighet kan mätas med hjälp av 
personlighetstest. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid personlighetsmätning är att 
mäta personlighetsdrag. Norman (1967), Eyseneck (1967) och Cattell (1948) var bland de 
första att använda sig av, och utveckla, personlighetstest. Genom att hitta korrelation mellan 
de olika personlighetsdragen kunde de operationalisera och gruppera vissa personlighetsdrag. 
Under det senaste 50 åren har personlighetsdragen kategoriserats på olika sätt och ur dessa 
aktiviteter har två stora huvudspår uppstått: NEO PI och 16PF (Sixteen Personality Factors) 
och är utvecklade av Cattell & Cattell (1995). Metoden för de båda testen är snarlik, genom ca 
200 självskattningsfrågor får respondenten poäng för sina svar som sedan mäts i ett antal 
dimensioner. NEO PI består av 240 frågor och mäts i 30 komponenter (Costa & McCrae, 
1995) och 16PF består av 185 frågor och mäts i 16 komponenter (Cattell & Cattell, 1995). Vi 
har valt att söka inspiration till vår enkät från NEO PI just för dess popularitet, skalbarhet och 
anknytning till ledarskapsforskning. 

NEO PI är en förkortning av ”Neuroticism, Extraversion, Openness Personal Inventory” och 
är en metod för att mäta personlighet enligt femfaktormodellen. Enligt Furnam et al. (2003) är 
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metoden NEO PI den första och mest utbredda modellen för att mäta femfaktormodellen. 
NEO PI är ett självskattningstest med 240 frågor som vardera ger poäng till att få en 
uppskattad nivå av sina egna faktorer i femfaktormodellen. Upphovsmännen har utvärderat 
NEO PI enligt en rad faktorer såsom språkförståelse (McCrae et al., 2005), genom att vända 
på testets formuleringar till negationer (McCrae & Costa, 1989), applicerat testet på olika 
kulturer (Costa et al., 2001; Yang et al., 1999) och sett hur testet ger olika utslag beroende på 
kön (Costa et al., 2001, McCrae & Costa, 2002, s 203). Just nu är NEO PI inne på sin tredje 
revision i den engelska varianten (McCrae et al., 2005). 

NEO PI kan även användas av yttre observatörer för att utvärdera en annan person. McCrae & 
Costa (2002, s 42) beskriver i sin studie från 1989 när de jämförde värderingar enligt NEO PI 
och fann att mellan två observatörer är korrelationen i genomsnitt är 0,45. Det som är 
intressant är att korrelationen var generellt sett mycket högre mellan den utvärderade och sin 
partner (0,53 – 0,60) än mellan den utvärderade och dennes medarbetare (0,37 – 0,63). 
McCrae & Costa (2002, s 42) drar slutsatsen att ju bättre två personer känner varandra desto 
högre är korrelationen mellan deras utvärderingar. Det finns enligt McCrae & Costa (2002, s 
43) ytterligare fyra studier som jämför en yttre värderare med den som blir undersökt och 
finner att korrelationen mellan dessa är nära 0,5. Exempelvis undersökte Riemann et al. 
(1997) 1928 tvillingar i Tyskland och fann att korrelationen mellan tvillingar är 0,55 vid 
utvärdering med hjälp av en kortare variant av NEO PI. Se även Tabell 4 för mer specifika 
numerärer. 

Självskattning mot yttre persons skattning 
NEO PI faktor ML PL TV Medel 
Neurotisism 0,37 0,53 0,55 0,48 
Extraversion 0,44 0,53 0,6 0,52 
Öppenhet 0,63 0,59 0,57 0,6 
Sällskaplighet 0,57 0,6 0,49 0,55 
Samvetsgrannhet 0,49 0,57 0,54 0,53 
Medel 0,5 0,56 0,55 0,54 

Tabell 4 – Sammanställning av korrelationer mellan självskattning och yttre persons skattning. ML = 
Korrelation mellan medarbetare och ledare (Costa & McCrae, 2002, s42). PL = Korrelation mellan 
partner och ledare (Costa & McCrae, 2002, s 42). TV = Korrelation mellan tvillingar (Riemann et al., 
1997) 

Det finns en förkortad variant av NEO PI med färre frågor. Denna version kallas NEO FFI 
(Neuroticism, Extraversion, Openness five factor inventory) och består av 60 frågor istället 
för NEO PI som består av 240 frågor (McCrae & Costa, 2004). Aluja et al., (2005) 
genomförde en jämförelse mellan dessa två metoder med mer än 2000 personer i Spanien och 
Schweiz. De fann att det fanns en relativt stor likhet mellan svaren i de olika testen. Taget 
medelvärdet av korrelationerna inom varje faktor ser vi att dessa värden varierar mellan 0,5 
och 0,6 vilket visar oss att ju fler frågor som ställs (upp till maxantalet frågor) desto mer 
stabilt blir testet. McCrae & Costa (2004) och Aluja et al., (2005) visar oss att en förkortning 
av NEO PI är möjlig och ger snarlika resultat. 
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Komponenterna inom NEO PI förändras över tiden. McCrae & Costa (2002, s 111) beskriver 
hur andra personlighetstest inklusive NEO PI har korrelation mellan varandra över tid. Det 
visar sig att korrelationen mellan två test minskar beroende hur lång tid det gått mellan testen, 
problemet är dock att variansen är väldigt stor. Med utgångspunkt från att självskattningar 
påverkas av stämningsläget och att det kan hanteras med yttre observatörer enligt ovan, kan vi 
även i det här fallet hantera fel över tid på samma sätt som vi hanterar felet för 
stämningsläget. Fel över tid kan exempelvis vara att man har förvrängt ett minne till det bättre 
eller sämre. Genom att använda yttre observatörer kan vi även hantera felen över tid. McCrae 
& Costa (2002, s 127) använder sig av yttre observatörer och får korrelationer mellan 0,79 – 
0,9 över sex år för de som hävdar att de har ändrat sig mycket sedan senaste testet. 

 N E O A C 
Män 37,6% 55,2% 52,2% 64,9% 62,7%
S 10,4% 10,6% 11,0% 8,9% 10,2%
Kvinnor 43,0% 56,7% 56,7% 70,1% 63,6%
S 12,2% 10,8% 10,8% 8,3% 12,5%

Tabell 5 - Normer i Svensk kontext enligt Vestberg et al. (2007) anpassat till procentuell skattning där 
n=329 för män och n=437 för kvinnor. S = Standardavvikelse 

Behållningen av NEO PI är bland annat att man kan jämföra sina egenskaper med andra 
personer. Genom att få självinsikt i sina egna styrkor och svagheter får den som gör testet 
insikt i hur han eller hon är, jämfört med resten av samhället. Vestberg et al. (2007) redogör i 
sin studie för de normer som är lämpliga för Svensk kontext. Vi har anpassat dessa normer till 
vår studie genom att räkna om numerärerna till procentsatser. Costa & McCrae (2001) 
beskriver omfattande den statistiska skillnaden mellan kvinnor och män och därför har vi valt 
att presentera normerna uppdelat efter kön i Tabell 5 tillsammans med deras 
standardavvikelser. I Figur 4 nedan presenterar vi grafiskt hur dessa normer fördelar sig över 
hela spektrat för att vi kan enkelt jämföra mäns och kvinnors normer genom de fem 
faktorerna. 

 

Figur 4 - Normer inklusive dubbelsidig standardavvikelse i Svensk kontext enligt Vestberg et al. (2007) 
där n=329 för män och n=437 för kvinnor. 
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4.3.2 Kritik mot NEO PI 
Trots femfaktormodellens stora utbredning i forskarsamhället finns det praktiska problem 
med applicerbarheten av ett personlighetstest baserat på femfaktormodellen. 
Femfaktormodellen är uppbyggd efter att ett stort antal adjektiv och genom att gruppera 
personlighetsdrag efter normer i samhället har psykologer kunnat reducera 
personlighetsdragen till fem breda faktorer (ex. Normann, 1967). Vad är då användbarheten 
av denna kategorisering? Exempelvis ifrågasätter Hogan et al. (1992) den praktiska 
användbarheten av femfaktormodellen eftersom modellen bara mäter positiva komponenter 
och avsaknaden av dessa. För att få en god bild av någons personlighet måste även de 
negativa delarna finnas med (Hogan et al., 1992). Vi vill instämma med Hogan et al. (1992) 
och hävda att femfaktormodellen inte ger en fullständig bild av någons personlighet men 
utifrån den tänkta modellen finns stora tidigare bevisade samband mellan framtida egenskaper 
och femfaktormodellens identitet (Judge et al., 2002; Judge & Bono, 2000; Salgado, 2003; 
Barrick & Mount, 1991). 

Personlighetsforskare benämner ofta personlighet i två delar, stämningsläge och 
karaktärsdrag. Karaktärsdrag innebär den delen av personligheten som är mer kronisk och 
långtgående medan stämningsläge är det känslomässiga tillstånd som personen befinner sig i 
för tillfället (Robins et al., 2007, s 38). Enligt Widiger & Trull (1997) är just NEO PI väldigt 
känsligt för fluktuationer i stämningsläget. En sådan fluktuation över tid kan komma att 
påverka vårt test och framkalla missvisande numerärer. Ett sätt att hantera fluktuationer över 
tid är att göra flera longitudinella test för att se ett medelvärde på NEO PI värden och rensa 
för statistiska fluktuationer. Exempelvis föreslår Feldman & Lankau (2005) att effekterna av 
coachning, i våra teoretiska antaganden förändring av den coachade ledarens karaktärsdrag, 
bör mätas longitudinellt. Vår undersökningsdesign saknar den longitudinella aspekten men 
kan med fördel parera de fel som skillnaden i stämningsläge som en person har. Vi är ute efter 
att mäta personligheten med ett fokus på förändringen och med vår undersökningsdesign bör 
enligt Widiger & Trulls (1997) resonemang bli mer trovärdigt än med en longitudinell studie. 

NEO PI är ett gammalt test. De första versionerna av NEO PI skapades 1985 av McCrae & 
Costa (1989), med över 20 år i ryggen utan en egentlig större utveckling börjar psykologer att 
ifrågasätta om NEO PI verkligen är det bästa instrumentet för att mäta personlighet. 
Exempelvis börjar nya uppsättningar av personlighet att upprättas, med exempel på 
Niofaktormodellen av Hough (1992) som delar upp Extraversion i tre delar och lägger till 
locus of control och individualism. Sjöberg (2004) väljer att beskriva framtiden inom 
personlighetsforskningen på ett helt annat plan. Personlighet bör inte mätas i faktorer om 
kategoriserade adjektiv. Personlighetstest kommer i framtiden att utgå från begåvningstest, 
test inom emotionell intelligens, integritet och social önskvärdhet. Då vi ville använda en väl 
beprövad metod för att mäta utvecklade karaktärsdrag som en effekt av ett relativt nytt 
fenomen kände vi att vi hellre tar vår utgångspunkt från på beprövade metoder snarare än att 
prova på nya metoder som visserligen kan vara bättre lämpade men långt ifrån lika beprövad. 
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4.3.3 Utformning 
Vi har valt att använda en egenutvecklad enkät med inspiration från NEO PI-R. Forskning 
visar att testet har stor mätbarhet vad gäller karaktärsdrag och är ett av de mest utvecklade 
personlighetstesten på marknaden idag. I syfte att bekräfta de åsikter som de coachade ledarna 
har vill vi även göra en mätning på vilka förändrade karaktärsdrag som faktiskt kan 
identifieras. Därför kommer vi att använda en variant av Costa & McCraes (2002) metod för 
att mäta femfaktormodellen. 

NEO PI-R är omgärdat med användarvillkor. Exempelvis kommer den svenska 
översättningen (Bergman, 2003) från Hogrefe Psykologiförlag (2009) och får inte alls 
överföras till datorundersökningar. Även den engelska och spanska kommersiellt använda 
utgåvan at NEO PI-R är skyddad av upphovsrättslagar och de förbjuder uttryckligen 
användningen av deras test för forskning såvida inte de ger sitt godkännande (PAR INC, 
2009). De test vi har sett från Hogrefe psykologiförlag och PAR INC innehåller formuleringar 
som utgår från NEO PI-R från versionen 1995, det kan bero på att de kopior vi har erhållit 
inte längre gäller. Genom avsnittet som behandlar våra principer för urval av data väljer vi att 
snarare rätta oss efter de forskargranskade vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga än att 
rätta oss efter ett material utan dokumenterade referenser såsom de test vi har erhållit från 
PAR INC och Hogrefe Psykologiförlag. 

Frågorna är utformade efter inspiration från Costa & McCrae (1995). I vår undersökning har 
vi valt att gå direkt till källan istället för de kommersiella krafternas versioner. Genom Costa 
& McCrae (1995) har vi kunnat se de frågor som tillhör respektive komponent av NEO PIs 
uppdelning av femfaktormodellen. Vi har även kunnat bekräfta frågorna genom användning 
av McCrae et al. (2005) när de utvecklar en ny version av NEO PI-R version 3. Vår enkät 
utgår från Costa & McCrae (1995) i framställningen av enkätfrågor. Med inspiration från 
NEO-FFI där endast 60 frågor ingår har vi valt att göra en egen översättning av de första 90 
frågorna i NEO PI-R. 

Vi har velat att distributionen av enkäten skulle vara enkel för att underlätta för 
respondenterna. I den datoriserade arbetsmiljö som våra respondenter befinner sig i blir 
hanteringen av en elektroniskt baserad enkät naturlig. Vi har därför valt att genomföra 
enkätstudien via internet, där vi har kunnat ta in information och genom ett analysverktyg för 
svaren direkt kunnat se de operationaliserade kategoriernas aggregerade svar i syfte att snabbt 
kunna avgöra resultaten av vår studie. Att mäta attityder omfattas av en hel del 
rekommendationer. Vi har följt de frågor som Costa & McCrae (1995) föreslår. Vi har märkt 
att många av frågorna ska tolkas med en negation och av våra 90 frågor är det 42 frågor som 
ska tolkas omvänt. Patel & Davidson (2003, 85) beskriver att ungefär hälften av alla frågor 
ska vara positivt laddade och resterande vara negativt ställda. Vidare beskriver de att för att 
uppnå en lämplig trovärdighet i ett operationaliserat tillstånd bör formuläret bestå av mer än 
40 frågor (Patel & Davidson, 2003, s 84). 

Vi ville göra upplägget av enkäten enkel för att underlätta för respondenterna. Ibland kan 
enkäter anses långa och tidskrävande vilket vi visste att våra enkäter skulle vara. Att bedöma 
90 frågor med två olika dimensioner på varje fråga med en genomsnittlig bestämningstid om 
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ca 20 sekunder per fråga gör att enkäten bör ta ca 30 minuter att genomföra. För att förminska 
den upplevda omfattningen på enkäten har vi delat upp den på fem separata sidor med en 
indikator på varje sida som visar på hur långt respondenten har kommit. Bryman & Bell 
(2005, s 143) har ställt upp några goda rekommendationer på vad en konstruktör av en enkät 
bör tänka på för att öka svarsfrekvensen och trovärdigheten i enkäten. Vi har vidtagit samtliga 
av de råd som de ger, exempelvis beskrev vi vad vårt syfte med undersökningen var, att 
respondenten kommer att vara anonym och efter respondenten har gått igenom hela enkäten 
delge våra kontaktuppgifter om det skulle kvarstå några frågor. 

Frågorna i enkätstudien har två svarskolumner. Syftet med denna studie är att se om det finns 
någon förändring och därför behöver vi också ha ett jämförande angreppssätt mellan två 
tidspunkter. Varje fråga kunde därför besvaras på två separata femgradiga likertskalor från 
”instämmer helt” till ”tar starkt avstånd från” där ena svarskolumnen hade rubriken ”före 
coachningprogrammet” och den andra hade rubriken ”efter coachningprogrammet”. Genom 
att ställa frågorna på ovanstående sätt kan respondenten direkt tillskriva ett jämförande svar 
som respresenterar respondentens åsikter mellan de två olika tidpunkterna. 

4.3.4 Bortfall 
Vid en enkätundersökning är syftet att samla information på en bred bas. En respondent till en 
enkät kan antingen göra som forskaren vill, att fylla i undersökningen eller att helt enkelt 
strunta i det. När respondenten inte fyller i hela enkäten kallas det för bortfall. Det finns två 
typer av bortfall, när respondenten inte alls skickar in enkäten kallas det individbortfall och 
när en respondent inte svarar på enskilda frågor i enkäten kallas det partiellt bortfall 
(Dahmström, 2005, s 330; Wallén, 1996, s 63; Johansson-Lindfors, 1993, s 140, Patel & 
Davidson, 2003, s 133). Eftersom vi har ett mycket nära samarbete med respondenterna har vi 
kunnat motivera dem att svara på enkäterna och kunnat undvika individbortfallet. 

Vi måste hantera det partiella bortfallet (Bryman & Bell, 2005, s 254). Dahmström (2005, s 
152) nämner bland annat att respondenten kan glömma eller undlåta att svara på en specifik 
fråga. Vi tror att eftersom enkäten har 90 frågor med två svarsalternativ på varje fråga är det 
lätt att blir ett partiellt bortfall just på grund förbiseende. Vi har medvetet lämnat enkäten 
öppen för partiellt bortfall trots att tekniken via internetbaserade enkäter finns för att direkt 
påminna respondenten om att svara på frågan. Vi anser att en sådan påminnelse gör att 
respondenterna får en negativ inställning till frågeformuläret vilket kan påverka svaren med 
en negativ klang. 

Vi använder en skattningsmodell för att fylla ut det partiella bortfallet. Dahmström (2005, s 
324) beskriver en metod för att uppskatta individbortfallet i en undersökning. Genom att ta 
hänsyn till skevheten i svarsfrekvensen kan ett totalt medelvärde för specifika frågor räknas 
ut. Vi antar att Dahmström (2005) utgår från ordinalvariabler precis som vi också använder i 
vår undersökning. Styrkan i vår mätningsmetod är operationaliseringen där tre frågor ger oss 
en totalsumma för varje komponent. Vid ett partiellt bortfall med uteblivna svar på endast en 
fråga kan vi därmed utgå från de andra två frågornas medelvärde i syfte att överföra det på det 
partiellt bortfallna svaret. Dahmström (2005, s 329) varnar för att skevheten på 
respondenternas egentliga svar skulle skilja från det skattade svaret. Resonemanget utgår från 
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individuellt bortfall där vi inte får någon ledtråd om hur respondenten skulle ha svarat. I vårt 
fall har vi just två ledtrådar som vi kan använda för att uppskatta ett medelvärde på det 
partiellt bortfallna svaret. Om xn är svaret på fråga n inom den aktuella komponenten blir 
således det partiellt bortfallna svaret x3 = ( x1 + x2) / 2. Denna metod kräver att det partiella 
bortfallet inom varje individuell komponent maximalt får vara en fråga. Vi vill att det partiella 
bortfallet ska vara litet och har satt en gräns för att en respondents svar ska få vara med i 
undersökningen till maximalt tre frågor per faktor vilket totalt blir 16,6%. 

4.3.5 Bearbetning av enkäterna 
Syftet med enkäterna är att mäta om det sker någon skillnad i de coachade ledarnas 
karaktärsdrag. Bearbetning av enkäterna innefattar därför tre olika kontroller. Vi vill 
kontrollera ledarens egen självskattning av förändringen i karaktärsdrag. Vi vill även 
kontrollera om ledarens medarbetare håller med om denna förändring och kontrollera 
sambandet mellan medarbetarnas ledarutvärdering och ledarens egen självskattning. 
Jämförelsen kommer att ske uppdelat på de fem faktorer vi har och därför är enkäten 
uppbyggd med 90 frågor där vi bundit 3 frågor till vardera av de 30 komponenterna som är 
uppdelade i fem faktorer. Varje fråga poängsätts från noll till fyra poäng och vid 
operationaliseringen av varje faktor används ett medelvärde per respondent. Totalt 
representeras varje faktor av 18 frågor och varje faktor kommer att analyseras var för sig. 
Utöver kontrollerna kommer vi att visa på våra data i vanliga histogram för att få en optimal 
transparens. 

Vårt första test kommer att undersöka om frågorna som vi ställt verkligen kan 
operationaliseras ihop till de föreslagna faktorerna. Eftersom vi har konstruerat testet delvis 
själva måste vi börja med att kontrollera om frågornas svar kan grupperas som de gör. Kent 
(2007, s 141) diskuterar att mätningsfelen kan bestå av validitet, reliabilitet, mätfel och 
påverkan från enkätkonstruktörerna. Vi har tagit stor inspiration från Costa & McCrae (1995) 
när vi konstruerat enkäten men för att vara säkra på att operationaliseringen är tillåten och 
lämplig att göra vill vi testa för detta. Ett populärt mätinstrument för att kontrollera intern 
konsistens är genom Cronbachs Alpha (Kent, 2007, s 142). I denna studie kommer varje fråga 
inom respektive faktor från samtliga respondenter per ledare att ingå i uträkningen av 
Cronbachs Alpha. Exempelvis kommer Cronbachs Alpha som kontrollerar en ledare som 
utvärderas av tre medarbetare att utgå från fyra personer och 18 frågor per faktor vilket totalt 
blir 72 svar. Ett acceptabelt Cronbachs Alpha ska vara över 0,7 enligt Kent (2007, s 143). 
Bland tester inom NEO PI syns att Cronbachs Alpha är mellan 0,87 – 0,92 på det fulla NEO 
PI (McCrae et al., 2005) men då är antalet undersökta personer långt fler, nämligen 500 
personer. 

Det andra testet går ut på att jämföra värdena för varje faktor före och efter coachningen. 
Genom värdeförändringen ser vi hur stor hela faktorn bedöms av respondenterna, och vi kan 
se en skillnad mellan tidpunkten före coachningen och efter coachningen. För att kunna 
jämföra våra funna värden med McCrae & Costa (2002, s 113) undersökta förändringar i 
personlighet över tid kommer vi även att genomföra korrelationstest mellan faktorerna före 
och efter för att se om förändringar efter ett coachningprogram ligger inom intervallet för 
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öka objektiviteten i en kvalitativ studie. Skulle vi använt en fullständigt kvalitativ metod 
skulle mätningen av femfaktormodellen troligtvis blivit både påverkad och väldigt omständig 
med tanke på frågeformulärets omfattning. Skulle vi använt en fullständigt kvantitativ metod 
skulle vi inte kunnat ställa följdfrågor och förstå de coachade ledarna på ett tillräckligt djupt 
plan. 

Vi använder trianguleringen till att bättre förstå de coachade ledarna och validera deras svar. 
Patel & Davidson (2003, s 104) beskriver hur en multimetodologi kan validera olika 
händelser. Vi vet att självskattning är problematiskt (exempelvis Widiger & Trull, 1997) och 
vill därför använda medarbetarnas svar för att validera ledarens svar. I linje med studiens syfte 
vill vi också både bekräfta och mer fylligt kunna svara på problemformuleringen genom att ge 
stöd åt intervjuernas resultat med enkäterna. Bryman & Bell (2005, s 506) beskriver hur 
enkäten kan stå som grund till analyser men att vissa luckor alltid måste fyllas ut och därför 
kan en multimetodologi användas med fördel.  

Den första och fjärde delen kommer att utgå från ett jämförande perspektiv. Vi har genom 
intervjuerna försökt att bekräfta kopplingen till vår teoretiska modell via två grupperingar om 
kopplingar. Respondenterna har försökt att svara på våra frågor om effekterna av coachning 
via intervjuerna och via enkäterna kan vi se resultaten på den andra kolumnen vilket gör att vi 
har försökt oss på att genomföra en prediktion av hur de coachade ledarna skulle kunna vara 
som ledare. Femfaktormodellen är en prediktionsmodell och därför kommer vi att göra 
ansatser till att föreslå framtida forskning på vilka egenskaper de besitter. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bi

Detta a
den teo
ledarna
enkätun
medarb

5.1 I
I nedan
samma 
de tre re
ska få e

lden av 

vsnitt komm
oretiska och
a har besk
ndersökning
etare har få

Intervjue
nstående avs

sätt som in
espondenter
en inblick i

 verklig

mer att besk
h erfarenhe
krivit vid 
gen där bå
ått tycka till

erna 
snitt komme
ntervjumalle
rnas svar in
i hur respon

gheten 

kriva det vi 
etsbaserade 
intervjuern

åde de coa
l om hur led

er vi att red
en som hitta
nom varje te
ndentens ba

 

har upplev
förförståel

a. Vi besk
achade led

darna är. 

dogöra för i
as i bilaga 1
ema. Vi börj
akgrund ser

vt när vi har
lsen. Vi be
kriver ocks
darna har 

intervjusvar
1. Tematise
rjar med bak
r ut. Vi for

r utforskat v
eskriver det
så de fynd
skattat sig

ren. Uppläg
eringen inne
kgrundsfråg
rtsätter med

Inledning

Vetenska
beskaffen

Coaching
Femfakto

Genomfö

Bilden av

•Intervjuern
•Enkäterna

Verklighe

Slutsatse

Studiens 

verkligheten
t som de c
d som vi 
g själv oc

gget är tema
ebär att vi b
gorna för at
d vad den c

g

apens 
nhet

g och 
ormodellen

örande

v verklighet

na

etstolkning

er

kvalitet

4

n utifrån 
oachade 
gjort i 

h deras 

atiskt på 
beskriver 
t läsaren 

coachade 

n

ten

g

45 



 Agestam, Hanell (2009) 

 
46 

ledaren tycker om coachningprogrammets effekter och avslutar med hur respondenten har 
resonerat kring de fem personlighetsfaktorerna. 

5.1.1 Bakgrund 
Ledare 1 och 2 beskriver sig som ledare som inte detaljstyr sina medarbetare utan fokuserar 
på att låta individen själv komma fram till lösningar. Vidare fokuserar samtliga tre ledare på 
att skapa en öppen kommunikation med sina medarbetare i den meningen att det alltid ska 
finnas utrymme för att komma med synpunkter till ledaren. 

Ledare 1 beskriver sig själv som en ledare som sällan detaljstyr sina medarbetare utan 
försöker istället att ställa öppna frågor för att förmå medarbetarna att tänka själva och agera 
mer självständigt utifrån de grundläggande värderingar som finns på företaget. Hon försöker 
alltid att finnas där för sina medarbetare som ett stöd och tror mycket på att få medarbetarna 
att trivas med sitt arbete för att därmed förbättra deras arbetsprestation.  

Ledare 2 baserar sin beskrivning av sig själv som ledare på den utvärdering som varje år 
genomförs av företagets medarbetare. Baserat på utvärderingarna anser han sig vara på att 
kommunicera, klart och tydligt men kanske ibland för mycket säger han på ett skämtsamt sätt. 
Vidare tror han att medarbetarna uppskattar att han i grunden är en glad och positiv människa 
som är lätt att ta kontakt med och alltid finns tillgänglig. Ledare 2 fäster stor vikt vid att 
medarbetarna alltid ska få lufta sina åsikter om honom som chef, något som finns regelbundet 
på agendan under de möten som han har med sina medarbetare. Som något negativt tror han 
att han ibland kan bli något osynlig, något som han tror kan bero på att han idag har en annan 
roll än tidigare. 

Både Ledare 2 och Ledare 3 arbetar på samma företag och Ledare 3 baserar sin beskrivning 
på samma utvärdering bland de anställda som Ledare 2. Ledare 3 anser sig vara bra på att 
kommunicera och får beröm av sina medarbetare för att han vågar ta tag i känsliga frågor. 
Även att han uppfattas som ”en av dem” bland de anställda som han uttrycker det, är något 
som känns positivt. Som något negativt tror han att han ibland syns för lite i verksamheten 
och blir för lite delaktig i medarbetarnas vardag. Det tror han dock hänger ihop med det stora 
geografiska område han ansvarar för, vilket sträcker sig från Umeå till Tärnaby. Ledare 3 tror 
däremot att det är något som går att förbättra genom att ägna mer av arbetstiden till att vara 
ute mer hos arbetarna på fältet, men det är också något som till stor del styrs av vad som 
händer verksamheten och var han behöver lägga mest tid. 

Under coachningprogrammet hoppades Ledare 1 att utveckla förmågan att skapa ett 
arbetsklimat där medarbetarna jobbar än mer självständigt, bli bättre på att sätta mål, samt lära 
sig att säga nej i vissa situationer. Ledare 2 kände att han behövde en nytändning som ledare, 
vilket var anledningen till att han sökte sig till coachningprogrammet, han hoppades också att 
få hjälp med att hitta nya perspektiv på livet och arbetet. Ledare 3 lyfter inte fram några 
specifika egenskaper han ville jobba med under programmet. 

Ledare 1 har en tämligen lång erfarenhet som ledare och anser sig ha ställts inför många 
frågor som en chef hamnar inför såsom vad som krävs av en ledare. Inför 
coachningprogrammet kom hon i samråd med Karlsson fram till tre områden hon skulle vilja 
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bli bättre på. Det ena var att bli mer tydlig och lära sig att säga nej i vissa situationer. En 
annan målsättning var att lära sig skapa ett arbetsklimat där medarbetarna tänker själva för att 
undvika detaljstyrning från chefshåll. Det tredje och sista var att bli bättre på att sätta mål som 
var mätbara och realistiska. 

Ledare 2 har arbetat i ledarfunktion sedan 1994 men hade med åren känt att han, som han 
utrycker det, tappade gnistan lite grann. Det ledde till att han började leta efter verktyg för en 
nytändning och som kunde hjälpa honom i det dagliga arbetet, han fick tips av bekanta om 
Karlsson vilket ledde till att han tog kontakt med honom. Innan coachningprogrammet kände 
Ledare 2 att han arbetade alldeles för mycket och tänkte inte på sig själv, jobbet tog all tid. 
Det han konkret kände att han ville ha hjälp med var att få mer struktur i sitt dagliga arbete 
och livet i stort. 

Ledare 3 hade hört talas om Karlsson från andra som deltagit i hans program som tyckt att det 
varit väl investerade både pengar och tid, det gjorde att förväntningarna på 
coachningprogrammet hos Ledare 3 var relativt höga. Dock trodde han att det skulle vara mer 
inriktat på det organisatoriska ledarskapet och inte på det personliga ledarskapet som han 
upplevde det. Avslutningsvis kände han inte att det egentligen var några specifika egenskaper 
som han ville jobba med under coachningprogrammet. 

5.1.2 Coachningprogrammets effekter 
Samtliga tre ledare upplevde sin relation med Karlsson som mycket bra. Ledare 1 uppskattade 
Karlsson som en person som det kändes tryggt att prata med och som kunde komma med bra 
synpunkter. Ledare 2 uppskattade att Karlsson ställde krav på honom och hans deltagande i 
coachningprogrammet. Ledare 3 tyckte att Karlsson hade en god förmåga att få honom att 
tänka till och reflektera över saker på egen hand. 

Ledare 1 upplevde relationen med Karlsson som mycket bra. Hon är bekant med Karlsson sen 
tidigare, och kände till hans bakgrund som företagare, något hon inte upplevde som något 
negativt utan snarare tvärt om då Karlsson därmed hade en bra bild av hur hon var som 
person. Hon upplevde Karlsson som väldigt duktig och som ofta kunde vända på saker och 
hjälpa henne att se problem ur en annan vinkel. Orsaker till att hon upplevde relationen som 
bra tror hon kan vara att de har samma syn på vad som är viktigt i livet, något som hon 
värdesatte mycket då det gjorde att hon kände sig trygg att prata om det mesta och det hon 
ville bli bättre på. Ett genomgående intryck som Ledare 1 fick var att det hela tiden var 
hennes agenda som styrde samtalen och programmet. Det vill säga ingen lärare - elev relation. 

Ledare 2 upplevde att han hade en bra relation med Karlsson. Han beskriver Karlsson som 
”tuff” med honom, framförallt i början på coachningprogrammet, en person som ställde krav, 
något som Ledare 2 uppskattade mycket.  

Ledare 3 kände Karlsson flyktigt sen tidigare och beskriver sin relation till honom som bra. 
Han tycker att Karlsson är en bra personlighet på det sättet att han har en förmåga att få 
deltagaren att tänka efter och reflektera över saker på egen hand. Han uppskattar också att 
Karlsson kan vrida och vända på saker och ting och ställa en hel del raka frågor såsom ”varför 
gör du så?” och ”kan man inte göra på det här sättet istället?”, konsekvensen blir enligt Ledare 
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3 att han leder in deltagaren på nya tankebanor, nya spår och får honom att tänka bredare. 
Avslutningsvis uppskattar Ledare 3 att han och Karlsson efter programmet har haft fortsatt 
kontakt och haft en del uppföljningssamtal, något som varit väldigt positivt. 

5.1.2.1 Bättre på att sätta mål 
Ledare 1 tycker definitivt att hon har blivit bättre på att sätta framförallt mätbara mål efter 
coachningprogrammet, något som numera genomsyrar företagets verksamhet. Ledare 2’s 
arbetsgivare jobbar mycket med målorienterat arbete, Ledare 2 tycker dock att det blivit än 
mer tydligt efter coachningen, framförallt vad gäller uppföljningen av de uppsatta målen. 
Även Ledare 3 lyfter fram en förbättrad förmåga att sätta mål som en positiv konsekvens av 
programmet. 

Ledare 1 lyfter under olika delar av intervjun framförallt fram förbättrade målsättaregenskaper 
som en direkt effekt av coachningprogrammet och ger en del praktiska exempel från sitt 
arbete på företaget. Hon beskriver att målsättningsegenskaperna nu sprider sig över hela 
företaget. Tidigare arbetade inte hennes arbetsgivare med att sätta mätbara mål för 
verksamheten, men nu sätts inte bara mål utan dessa följs kontinuerligt upp varje vecka 
tillsammans med medarbetarna. Den nya metoden med målsättningar har mottagits positivt av 
personalen, framförallt den frekventa och kontinuerliga uppföljningen, som har gjort att 
hennes avdelning dels i tid kan fånga upp dåliga siffror men också komma ihåg vad de exakt 
gjorde när något blev bra. Arbetet med att sätta mål har också lett till att Ledare 1 känner att 
hon blivit mer tydlig i sitt ledarskap gentemot medarbetarna genom att gå till botten med 
problem istället för att framställa temporära lösningar. 

Redan innan coachningprogrammet arbetade Ledare 2’s arbetgivare mycket med 
målorienterad styrning men Ledare 2 anser att det blivit mer tydligt efter 
coachningprogrammet. Numera arbetar företaget ännu mer med målbilder och framförallt 
uppföljning av dessa. 

Ledare 3 återkommer flera gånger under intervjun till förbättrade målsättaregenskaper som en 
positiv konsekvens av coachningprogrammet. Han är av uppfattningen att det mesta går att 
målsätta och även mäta, inte bara ekonomiska framsteg. Ledare 3 beskriver sig som en i 
grunden målinriktad person som genom livet alltid har satt upp mål för det han tagit sig för, 
han har haft ett mål med det mesta. Men det han känner att han har fått ut av 
coachningprogrammet det är än mer utvecklade målsättaregenskaper och att han fått en del 
nya synvinklar och till ännu större del insett att mål är något som går att sätta på alla nivåer, 
inte bara på det ekonomiska planet. 

5.1.2.2 Självförtroende 
Samtliga tre ledare upplever att de fått än bättre självförtroende efter coachningprogrammet. 
Ledare 1 upplever att hon har fått bättre självförtroende genom coachningprogrammet, och 
framförallt blivit säkrare i sin yrkesroll. Ledare 2 tror framförallt att det är tankesättet som 
utvecklats, något han anser hänger ihop med självförtroende. Nya tankesätt han refererar till 
är framförallt stärkas i sin egen tro på sig själv och inse att man kan mycket mer än vad man 
själv kanske tror. Ledare 3 tycker att självförtroende har varit något som fokuserats mycket på 
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under coachningprogrammet, dock anser han att han redan innan coachningprogrammet hade 
ett ganska bra självförtroende men att programmet har hjälpt honom att utveckla det 
ytterligare. 

5.1.2.3 Självmedvetenhet 
Respondenterna anser att deras självmedvetenhet har stärkts via coachningprogrammet. Både 
Ledare 1 och 2 tycker att de har blivit bättre på att stanna upp och tänka igenom saker och 
ting. Ledare 3 tycker att han har blivit bättre på att ställa frågor till sig själv om vad som 
verkligen är viktigt för honom. Ledare 1 upplever att hon fått en ökad självmedvetenhet, 
framförallt har hon blivit bättre på att ställa sig själv frågor om hennes eget ansvar i positiv 
bemärkelse huruvida det har varit något som hon kunnat påverka när något inte fungerat som 
det varit tänkt. Ledare 2 anser att självmedvetenheten har stärkts efter coachningprogrammet. 
Han har tidigare gått ledarskapsutbildningar men anser att Karlssons program lägger stor vikt 
vid självreflektion och att sätta sig ner i lugn och ro och tänka igenom saker och vad som är 
viktigt i livet. Något som Ledare 2 anser är viktigt och som han uppskattade mycket. Ledare 3 
lyfter under intervjun fram att coachningen har hjälpt honom att ställa en del frågor till sig 
själv, något som vi skulle vilja klassa som ökad självmedvetenhet, frågor såsom ”vad är 
viktigt hos mig?” och ”vad är viktigt för mig?”. Det har varit utvecklande enligt Ledare 3 och 
hjälpt honom att skapa kontroll över sitt eget liv.  

5.1.2.4 Lyhördhet 
Samtliga tre ledare tycker att lyhördhet är en viktig egenskap för en ledare. Ledare 1 ansåg 
redan innan coachningprogrammet att hon var duktig på lyhördhet. Ledare 2 beskriver sig 
som en ledare som kontinuerligt jobbat med öppen kommunikation, vilket innefattar 
lyhördhet. Han anser inte att den påverkats under coachningen. Även Ledare 3 beskriver 
lyhördhet som en egenskap han ansåg fanns i hans personlighet även innan programmet. 
Ledare 1 ansåg sig redan innan coachningprogrammet vara duktig på lyhördhet och med en 
bra magkänsla, men att hon efter coachningprogrammet blivit ännu bättre på att använda den i 
sin yrkesroll. Något som återspeglats praktiskt vid flera tillfällen efter programmet. Hon tror 
att den ökade tydligheten kan kopplas samman med förbättrad lyhördhet. Ledare 2 anser att 
det är viktigt att en ledare hela tiden följer upp medarbetarnas arbete och visar att han som 
ledare är intresserad av hur det går, något han återkommer till vid ett flertal tillfällen under 
intervjun. Exempelvis har Ledare 2 börjat följa upp målbilder på ett informellt sätt, som ett 
sätt att visa att han bryr sig. Ledare 2 försöker hela tiden att skapa en relation med sina 
medarbetare, de ska alltid känna att de kan höra av sig till honom om det är något problem, 
och de kan alltid säga vad de tycker om saker och ting. Ledare 2 beskriver att han har arbetat 
med den öppna kommunikationen redan innan coachningprogrammet. Ledare 3 ansåg sig 
redan innan coachningprogrammet vara duktig på att känna av de underliggande budskapen 
och därmed duktig på lyhördhet. Det kan enligt honom bero på ett flertal 
ledarskapsutbildningar som han genomgått innan coachningprogrammet. 

5.1.2.5 Nya perspektiv 
Vad gäller nya perspektiv anser samtliga tre ledare att programmet hjälpt dem att får nya 
perspektiv på arbetet och livet i stort. Ledare 1 tycker att coachningen hjälpt henne att ställa 
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mindre krav på sig själv. Ledare 2 anser att han fått hjälp med att stressa mindre och att stanna 
upp ibland och tänka på vad som är viktigt i livet. Ledare 3 lyfter fram nya tankesätt kring vad 
som är viktigt för honom som en positiv effekt. Ledare 1 känner att coachningprogrammet 
givit henne nya perspektiv på livet i stort, att hon numera ställer mindre krav på sig själv. 
Tidigare upplevde Ledare 1 att hon ställde för stora krav på sig själv, något som 
coachningprogrammet hjälpt henne att skala bort. Genom de nya perspektiven kan Ledare 1 
se andra sidor och prioritera bättre. Vad gäller nya perspektiv lyfter Ledare 2 under intervjun 
flera gånger fram att han har fått mycket hjälp med att reflektera över sin arbetssituation, 
något som vi tolkar som nya perspektiv. Tidigare arbetade han alldeles för mycket vilket 
ledde till stress. Allt fokus låg på jobb och han glömde bort att tänka på sig själv och vad som 
var viktigt för honom. Coachningprogrammet har hjälpt honom att reflektera över dessa 
frågor och har lett till en positiv utveckling på området. Ledare 2 tycker också att han fått 
hjälp att tänka i andra banor och byta tankesätt, att tänka efter vad som faktiskt betyder något i 
livet. Ledare 3 återkommer under intervjun flera gånger till att coachningprogrammet har 
hjälpt honom att ställa sig själv nya frågor kring vad som är viktigt för honom i livet, både på 
arbetet och på det personliga planet. Något som vi tolkar som nya perspektiv. 

5.1.2.6 Uppföljning av coachningprogrammet 
Respondenterna tycker att de kunnat behålla de kunskaper som de har lärt sig genom 
coachningprogrammet. Ledare 2 avslutade programmet för ungefär 1,5 år sedan och tror 
kanske inte att han lyckats hålla kvar 100 % av det han och Karlsson pratat om under 
coachningprogrammet, men kanske 50 %. Framförallt att alltid ge sig tid att tänka efter och 
reflektera och inte stressa för mycket. Ledare 3 avslutade coachningprogrammet för ungefär 
1,5 år sedan men tycker att han lyckats bra med att bibehålla de positiva effekterna av 
coachningprogrammet. Dels, som nämndes tidigare, genom att ha uppföljningssamtal med 
Karlsson men också genom att emellanåt gå tillbaka till materialet som han fått under 
programmet och läsa igenom det. 

Varken Ledare 1 eller Ledare 2 kände att något saknades i coachningprogrammet. Ledare 3 är 
inne på samma linje men tycker att programmet ibland kunde blir något amerikaniserat, vilket 
han upplever som negativt då det kunde dra sig mot nästan religiösa förtecken som han 
uttrycker det, ”sätt ett mål och du ska bli miljonär om 10 år”. Sammantaget upplevde han att 
just det kändes främmande utifrån svenska förutsättningar och värderingar. Bortsett från det 
anser Ledare 3 att Karlsson är duktig på att anpassa coachningen efter deltagarens behov, 
något som gjorde att det inte kändes som något saknades. Ledare 1 upplevde inte att något 
saknades utifrån det hon hade förväntat sig. Ledare 2 upplevde inte att något saknades, vilket 
förmodligen berodde på att programmet hela tiden fokuserade på honom, hans behov och 
förväntningar på vad han ville ha ut av coachningen.  

5.1.3 Personlighetsfaktorer 
I enlighet med vår metod har vi frågat respondenterna om vad de tycker om 
femfaktormodellens personlighetsfaktorer. För att respondenterna ska förstå dessa bitvis 
akademiska ord valde vi att visa utskrifter av faktorernas synonymer enligt den teoretiska 
referensramen, se bilaga 2. 
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5.1.3.1 Emotionell Stabilitet 
Faktorn som Ledare 1 och Ledare 2 upplevde hade utvecklats mest, framförallt mest tydligt. 
Ledare 1 och Ledare 2 känner att stresskänsligheten har utvecklats positivt, Ledare 1 nämner 
också irritationsbenägenheten. Ledare 3 upplever att Emotionell Stabilitet har utvecklats 
positivt sammantaget men pekar inte ut någon enskild egenskap inom faktorn. Ledare 1 tycker 
framförallt att irritationsbenägenheten och stresskänsligheten har utvecklats i positiv riktning. 
Stöter hon på problem i arbetet ställer hon sig numera ofta frågan om det verkligen är något 
att stressa upp sig över. Det är något som hon tror också har påverkat ångest och nedstämdhet 
i förlängningen då stress kan leda till just ångest och nedstämdhet. Faktorn som helhet har 
utvecklats tydligt i positiv riktning. Ledare 2 upplever att faktorn har utvecklats i positiv 
riktning. Innan coachningprogrammet stressade han, arbetade för mycket och tog sig därmed 
inte tid att tänka efter. Jobbet tog allt. Idag känner han sig betydligt mindre stressad, något 
som både han själv och hans omgivning mår bra av. Ledare 3 anser att Emotionell Stabilitet 
med orden som karaktäriserar faktorn är viktigt för hur han uppfattas som ledare. 
Sammantaget tycker han att det har påverkats positivt av coachningprogrammet men också att 
det är egenskaper som utvecklas över tid i takt med att han blir äldre, jobbar längre och 
därmed utvecklas som person. 

5.1.3.2 Extraversion 
Ledare 1 anser att hon framförallt fått större mått av positiv energi, Ledare 2 tycker inte att det 
påverkats nämnvärt åt något håll. Ledare 3 menar att Extraversion är den faktor som 
utvecklats mest hos honom, framförallt att vara lite mer utåtriktad och bjuda på sig själv. 
Extraversion har för Ledare 1 inte påverkats lika tydligt som den emotionella stabiliteten men 
hon känner att hon har fått ett större mått av positiv energi och blivit mer bestämd och tydlig. 
Ledare 2 anser sig i grunden vara en social och positiv människa även före 
coachningprogrammet. Därför tror han inte att faktorn har påverkats nämnvärt åt något håll. 
Möjligen ännu mer positiv men i övrigt ganska lika. Ledare 3 tycker att Extraversion har 
påverkats i väldigt positiv riktning både genom programmet men även genom feedback från 
medarbetare och kollegor. Det har handlat om att bli mer spontan och bjuda på sig själv i 
olika sammanhang. 

5.1.3.3 Öppenhet 
Ledare 1 och Ledare 2 anser sig vara öppna människor redan innan coachningprogrammet, 
båda tror dock att de utvecklats än mer positivt efter coachningen. Ledare 3 tycker också att 
det har utvecklats positivt men lyfter inte fram Öppenhet som ett personlighetsdrag hos 
honom på samma sätt. Ledare 1 anser att hon redan innan coachningprogrammet var en 
person öppen för nya intryck och en ständig vilja att utvecklas. Hon tycker att hon har stärkts i 
sin roll under coachningprogrammet men att det främst beror på karaktärsegenskaper som 
fanns redan innan. Precis som för Extraversion anser sig Ledare 2 vara en i grunden öppen 
människa men han tycker att coachningprogrammet gett honom större självkännedom vilket 
har lett till att han tror att han är ännu mer öppen idag. Ledare 3 tror att Öppenhet är något 
som har förändrats till det bättre genom coachningprogrammet, det handlar som han säger, 
mycket om att vara ju öppen och ärlig med sig själv också gentemot nya intryck och idéer 
som gör att ledaren utvecklas. 
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5.1.3.4 Sällskaplighet 
Ledare 1 och Ledare 2 anser båda att Sällskaplighet stämmer bra in på deras grundläggande 
personlighet och tycker inte att faktorn har påverkats speciellt mycket. Ledare 3 anser sig inte 
vara i speciellt stort behov av mycket umgänge utanför arbetet, utan vill istället varva ner när 
han inte jobbar, han beskriver att faktorn inte har påverkats mycket för honom. Ledare 1 anser 
att dessa påståenden stämmer bra in, kanske redan innan coachningprogrammet. De torde 
kunna kopplas till Öppenhet, viljan att ta in nya saker, något som hänger ihop med viljan att 
umgås med andra människor. Hon tror också att det kan kopplas till ökat självförtroende, tron 
på sin egen person som gör att hon känner sig trygg med andra människor. Ledare 2 tror inte 
att Sällskapligheten har påverkats speciellt mycket av coachningprogrammet då han precis 
som för Extraversion och Öppenhet, anser sig vara en sällskaplig människa som gillar att 
träffa folk. Han menar på att det är svårt att göra om sig själv som människa gällande 
Sällskaplighet. I kontexten av intervjun har vi tolkat påståendet om att det är svårt att ändras 
som människa även gäller faktorerna Extraversion och Öppenhet. Ledare 3 tycker inte att han 
har ett speciellt stort personligt behov av mycket umgänge, men att det är ett viktigt inslag på 
jobbet såsom en slags trivselgrej som han beskriver. Privat föredrar han att ta det lugnt bara 
med de närmaste och familjen, kanske för att stort socialt umgänge är viktigt på jobbet vilket 
gör att han vill varva ner på fritiden. 

5.1.3.5 Samvetsgrannhet 
Ledare 1 anser att coachningprogrammet har påverkat hennes grad av Samvetsgrannhet 
positivt då hon tidigare ansåg sig kunna vara Samvetsgrann i överkant vilket ledde till stress. 
Ledare 2 menar att hans Samvetsgrannhet har ökat rejält. Ledare 3 menar att Samvetsgrannhet 
är ett grundläggande personlighetsdrag hos honom och att det inte har påverkats speciellt 
mycket genom coachningen. Innan coachningprogrammet upplevde Ledare 1 att hon var 
Samvetsgrann i överkant, det blev jobbigt att säga nej. Det är något som har utvecklats 
positivt och kan det bero på att hon känner sig tryggare i sig själv idag. Hon beskriver sig som 
en organiserad och strukturerad person men att det inte längre går till överdrift, hon kan 
acceptera att en medarbetare inte är lika strukturerad som henne bara det inte påverkar dennes 
arbete. Följaktligen tror hon inte att hon blivit mer planerande och ansvarstagande utan att det 
istället tagit en mer hälsosam nivå vilket hon tror är bra. Tidigare kunde hon känna att hon 
haft en tendens att se alla faror som kan dyka upp överallt och då känt att hon måste ara 
överallt samtidigt och parera. Efter coachningen tycker hon att denna sida är på en betydligt 
mer hälsosam nivå idag, vilket även påverkat hennes stressnivå i positiv riktning. Ledare 2 
fäster stor vikt vid Samvetsgrannhet och jämför Samvetsgrannhet med ärlighet. 
Samvetsgrannhet är viktigt för en ledare då brist på det leder till att omvärlden inte får något 
förtroende för honom. Ledare 3 anser precis som Ledare 2 att Samvetsgrannhet är ett av de 
viktigaste av de fem faktorerna. Han beskriver sig som en Samvetsgrann person i grunden, 
som gillar ordning och reda samt eftertänksamhet och över lag en organiserad person. Han 
tror inte att det har förändrats mycket efter coachningprogrammet. 

5.1.4 Sammanfattning 
Avslutningsvis vill vi sammanfatta den kunskap vi har fått genom intervjuerna med en 
sammanställning av de coachade ledarnas svar. Vi redovisar därför i Tabell 7 och vår tolkning 
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5.2.2 Relationen mellan värderingen före och efter Coachningprogrammet 
I enlighet med syftet för studien är det intressant att kontrollera hur relationen mellan svaren 
angående före och efter coachningprogrammet relaterar sig till varandra. I avsnitt 4.3.1 har vi 
redogjort för vad som är en normal förändring inom respektive faktor över tid. Vi kommer 
därför att presentera korrelationen mellan varje respondents värdering av ledaren före och 
efter coachningprogrammet.  

 Neuroticism Extraversion Öppenhet Sällskaplighet Samvetsgrannhet
Ledare 1 0,155 0,568* ,060 0,707** 0,773** 
Medarbetare 1 0,746** 0,890** 0,993** 0,938** 0,774** 
Medarbetare 2 0,852** 0,874** 0,908** 0,927** 0,756** 
      
Ledare 2 0,462 0,507* 0,052 0,111 0,098 
Medarbetare 1 1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 
Medarbetare 2 1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 
Medarbetare 3 0,924** 0,915** 0,786** 0,983** 0,540** 
      
Ledare 3 0,813** 0,812** 0,918** 0,865** 0,639* 
Medarbetare 1 1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 

Tabell 8 - Korrelation mellan respektive respondents värderingar före och efter coachningprogrammet. 
Fetstil innebär ett samband < 0,79. * p < 0,05. ** p < 0,001 

Ledarna skattar sin egen förändring mest. I likhet med tidigare resonemang, illustrerat i Figur 
6 och Figur 8, ser vi att det är ledarna som skattar en större förändring än medarbetarna. 
Skillnaderna mellan ledarnas skattning av sig själva före och efter har en stor skillnad 
gentemot medarbetarna, och vi ser inget värde som är över 0,79 och sannolikheten att det inte 
har skett någon förändring är i nästan alla fall under ett 95 % konfidensintervall. 

Vi kan också se att medarbetarnas svar i de flesta fallen har ett signifikant samband med över 
99 % konfidensintervall. Medarbetarna till Ledare 1 kan skatta ett icke signifikant samband 
under korrelationskoefficient 0,79 inom både Neuroticism och Samvetsgrannhet. Trots att den 
ackumulerade förändringen inte är lika stor som ledarens inom de båda faktorerna ser vi att 
det har skett en förändring som är under det normala sambandet om 0,79. Den enda 
medarbetare som skattade en förändring hos Ledare 2 skattar en icke-normal förändring inom 
faktorn Samvetsgrannhet, vilket också rimmar överens med översikten i Figur 8. Den enda 
medarbetaren som svarade på enkäten för att skatta ledare 3 valde att inte visa på någon 
förändring. 

5.2.3 Enkätsvarens validitet 
Undersökningsdesignen beskriver hur vi har använt oss av enkäter som fått fyllas i av de 
coachade ledarnas medarbetare. Syftet med ovanstående är att kontrollera om ledarens 
självskattning även upplevs på samma sätt hos medarbetarna. Genom att mäta sambandet 
mellan ledarens och medarbetarens svar både före och efter coachningprogrammet kan vi inte 
bara jämföra våra samband med tidigare forskning (exempelvis Riemann et al., 1997) utan 
också se likartade åsikter mellan ledaren och medarbetarna angående de fem 
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personlighetsfaktorerna. Vi har valt att presentera sambandet mellan ledaren och 
medarbetarna för varje faktor och uppdelat per tidsmätning, före och efter 
coachningprogrammet. Vi vill uppmärksamma dig som läsare på de samband som 
överensstämmer med resonemanget i avsnitt 4.3.1 och därför har vi valt att markera alla 
samband som är över överstiger det lägsta faktorvärdet i Tabell 4 med fetstil i Tabell 9. 

Faktor Tid L1-M1 L1-M2 L2-M1 L2-M2 L2-M3 L3-M1 
Neuroticism Före 0,048 -0,171 0,416 0,558 0,340 0,485 

Efter 0,443 0,615 0,583 0,615 0,407 0,617 
Extraversion Före 0,595 0,293 0,269 0,247 0,467 0,523 

Efter 0,725 0,376 0,398 0,623 0,590 0,777 
Öppenhet Före -0,191 -0,403 -0,385 0,121 -0,265 0,465 

Efter 0,010 0,277 0,052 0,498 0,496 0,459 
Sällskaplighet Före -0,068 0,182 0,027 -0,347 0,381 0,751 

Efter 0,048 0,133 0,105 0,292 0,205 0,562 
Samvetsgrannhet Före 0,048 -0,064 0,752 0,216 -0,116 0,514 

Efter 0,315 -0,184 0,455 -0,333 0,286 0,302 
Tabell 9 - Samband mellan ledarens och medarbetarnas svar. Kursiv text innebär att p < 0,01 och fetstil 

innebär att sambandet är större än det lägsta av värdena för respektive faktor enligt Tabell 4. L1 = 
Ledare 1. L2 = Ledare 2. L3 = Ledare 3. M1 = Medarbetare 1. M2 = Medarbetare 2. M3 = Medarbetare 3. 

Vi kan se att Neuroticism skattas liknande mellan medarbetarna och ledaren i tidsdimensionen 
efter coachningprogrammet. Samtliga värderingar av Neuroticism efter coachningprogrammet 
värderas med ett samband som är högre än de värderingar som redovisas i Tabell 4. Även före 
coachningprogrammet finns det ett gott samband, men då ska vi ha i åtanke att medarbetare 1 
och 2 till Ledare 2 svarade med samma svar både före och efter coachningprogrammet, vilket 
gör att den empiriska informationen visar att den andra ledarens svar går mot svaren från 
medarbetare 1 och 2 på tidsaxeln. När det kommer till Extraversion är det bara en 
medarbetare till Ledare 1 som har ett gott samband, ett samband som är långt över de 
generella värden som vi sett tidigare i Tabell 4. För Ledare 2 ser vi att det finns goda samband 
mellan ledaren och både medarbetare 2 och 3. Medarbetare 2 till Ledare 2 skattade relativt 
högre värden än de andra medarbetare som har samröre med Ledare 2. Det kan förklara det 
högre sambandet efter coachningprogrammet men inte före. Inom faktorn Öppenhet och 
Sällskaplighet ser vi låga värden för samband mellan ledarna och medarbetarna. Inom den 
sista faktorn, Samvetsgrannhet, ser vi att det bara är Ledare 2 och medarbetare 2 som har 
lyckats nå höga samband både före och efter coachningprogrammet. För ledare 3 ser vi större 
korrelationer inom fyra av de fem personlighetsfaktorerna. Det är bara inom Öppenhet som 
medarbetaren till ledare 3 skattar utom normalintervallet för faktorn. 

5.2.4 Enkätsvarens reliabilitet 
Vi har tidigare beskrivit att en enkät som operationaliseras måste reliabilitetstestas i avsnitt 
4.3.5. Vi beskrev då att vi kommer att använda Cronbachs Alpha för att mäta om våra frågor 
verkligen mäter samma saker. Om vårt reliabilitetsmått skulle resultera i det högsta värdet 1 
betyder det att frågorna mäter exakt samma saker, men eftersom vi är ute efter att mäta de fem 
personlighetsfaktorerna med hjälp av 18 frågor per faktor kommer Cronbachs Alpha inte att 
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bli 1. Vi har tidigare nämnt att målet bör vara över 0,7 men att McCrae et al. (2005) beskriver 
NEO PIs högre värden. Att räkna ut Cronbachs Alpha beror på antalet frågor och 
standardavvikelsen i samplet, det betyder att desto större sampel vi använder oss av desto 
mindre inverkan får utstickare på helheten. Eftersom vi använder ett relativt litet sampel 
kommer Cronbachs Alpha att visa varierade värden, vi vill därför även kontrollera om 
reliabilitetsmåttet ökar om vi tar bort någon av frågorna som vi använt oss av, en metod som 
Blaikie (2003, s 219) rekommenderar. Genom denna metod ser vi om testet är korrekt 
konstruerat. I tabell 10 beskriver vi därför respektive faktors reliabilitetsmått med respektive 
fråga borttagen. 

Neuroticism Extraversion Öppenhet Sällskaplighet Samvetsgrannhet 
Fråga Reliabilitet Fråga Reliabilitet Fråga Reliabilitet Fråga Reliabilitet Fråga Reliabilitet
Ingen 0,654 Ingen 0,548 Ingen 0,683 Ingen 0,778 Ingen 0,875

1 0,636 2 0,601 3 0,665 4 0,77 5 0,874
6 0,582 7 0,542 8 0,743 9 0,81 10 0,866

11 0,61 12 0,522 13 0,68 14 0,744 15 0,87
16 0,637 17 0,608 18 0,773 19 0,764 20 0,89
21 0,693 22 0,486 23 0,655 24 0,749 25 0,869
26 0,58 27 0,618 28 0,672 29 0,744 30 0,857
31 0,599 32 0,502 33 0,671 34 0,768 35 0,866
36 0,659 37 0,558 38 0,638 39 0,767 40 0,871
41 0,714 42 0,476 43 0,655 44 0,809 45 0,855
46 0,7 47 0,465 48 0,658 49 0,767 50 0,869
51 0,651 52 0,539 53 0,628 54 0,768 55 0,892
56 0,633 57 0,551 58 0,662 59 0,775 60 0,867
61 0,619 62 0,559 63 0,612 64 0,749 65 0,86
66 0,651 67 0,439 68 0,649 69 0,785 70 0,86
71 0,643 72 0,485 73 0,599 74 0,735 75 0,883
76 0,612 77 0,483 78 0,704 79 0,779 80 0,863
81 0,654 82 0,553 83 0,673 84 0,777 85 0,867
86 0,605 87 0,524 88 0,653 89 0,734 90 0,851
Tabell 10 - Cronbachs Alpha med hänsyn till borttagna frågor för respektive faktor. Kolumnen fråga 
identifierar vilken fråga som är borttagen vid respektive mätning av reliabilitet. Fetstil markerar de 

reliabilitet > 0,7. 

Utifrån Tabell 10 kan vi se att respondenternas svar inom Neuroticism och Extraversion inte 
helt ger svar på samma faktor. Inom faktorn Neuroticism ser vi att om vi hade använt alla 
frågor utom påstående 41 skulle vi ha fått ett reliabelt test. Påstående 41 är ”Jag tar ofta på 
mig skulden om något är fel” och mäts med höga poäng inom Neuroticism om respondenten 
håller med påståendet. I vår kontext betyder denna avvikelse att våra respondenter värderar 
påståenden om Neuroticism liknande men att påstående 41 inte följer denna trend. Vidare 
inom Extraversion kan vi se en mycket spridd fördelning och att ingen individuell fråga skulle 
skapa den låga reliabiliteten. Det skulle behövas en mer noggrann analys för att utvärdera om 
det är fel på testet eller om det helt enkelt är så att våra respondenter har helt skilda åsikter om 
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flera specifika påståenden i testet. Vi får nöja oss med att fastställa att resultatet för faktorn 
Extraversion inte håller det reliabilitetsmått som vi förväntat oss. 

Desto bättre reliabilitetsmått återfinns inom Öppenhet, Sällskaplighet och Samvetsgrannhet. 
När det kommer till de två senare faktorerna kan vi hävda att vårt reliabilitetsmått har 
uppnåtts och slutsatser för dessa två faktorer har en trovärdighetsnivå som vi kan acceptera. 
När det kommer till Öppenhet är det tre frågor som enskilt drar ner trovärdighetsfaktorn. Vid 
en körning av Cronbachs alpha utan dessa tre frågor uppnår vi en reliabilitetsnivå om 0,834 
men dock bara med 15 påståenden. 

Analysen av reliabilitetsmåtten visar att det är några enskilda frågor inom Neuroticism och 
Öppenhet som drar ner trovärdigheten på testet. Vi ser dock att skillnaden för hela faktorns 
förändring är maximalt 16 % för tre påståenden och knappt 6% för ett påstående. Det innebär 
att den verkliga skillnaden för faktorn skulle maximalt kunna ha en fluktuation på ovan siffror 
inom respektive faktor. Vi tror dock att fluktuationen skulle kunna vara normalfördelad och 
därmed ha en sannolik inverkan på de slutliga resultaten om halverade summor, det vill säga 8 
% respektive 3 %. Det är siffror som måste beaktas när vi gör slutsatser om Neuroticism och 
Öppenhet. 
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en mycket god social kompetens i och med att han verkar ha en förmåga att anpassa sig till 
vad ledaren behöver för att kunna bygga en relation till sin coach. Det förstärks än mer om vi 
tittar närmare på vad exakt de coachade ledarna nämnde som positiva egenskaper. Exempelvis 
nämnde Ledare 1 och 3 att Karlsson är en bra person med en god förmåga att lyssna och 
komma med konstruktiv kritik och feedback. Ledare 2 uppskattade Karlssons förmåga att 
ställa krav på honom. Det är två typer av sätt att hantera andra människor som inte kan sägas 
stå nära varandra, något som stärker bilden av Karlsson som en coach som har en förmåga att 
anpassa sig efter deltagaren.  

Ovanstående stycke kan också kopplas till de vetenskapliga teorier om relationen mellan 
deltagaren och coachen som redogörs för i teoriavsnittet. Där nämns coachens förmåga att ge 
feedback som en viktig ingrediens i relationsbyggandet (Bluckert, 2007; Feldman & Lankau, 
2005; Joo, 2005). Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte bara krävs god feedback från 
coachen, deltagarens förmåga att ta åt sig feedback är lika viktig, därmed kan vi säga att 
respondenterna bekräftar teorin. Anledningen till att respondenterna upplever sin relation till 
Karlsson som god beror dels på Karlssons egenskaper som coach, och hans förmåga att vara 
flexibel och anpassa sig till vad deltagaren behöver men också på deltagarnas förmåga att ta åt 
sig av Karlssons synpunkter. Vi bör dock ha i åtanke att det är Karlsson som givit oss access 
till respondenterna, vilket kan haft inverkan på de svar vi fått då Karlsson eventuellt inte 
förmedlade kontakt till ledare som varit mindre nöjda med programmet. 

Även förväntningarna innan coachningprogrammet kan påverka den relation som ledaren får 
till sin coach. Även här skiljer sig respondenternas svar något. Endast Ledare 1 nämnde några 
specifika egenskaper som hon ville jobba med under programmet, Ledare 2 sökte efter en 
nytändning och Ledare 3 nämner inget specifikt skäl. Dock hade alla 3 höga förväntningar på 
programmet, något som baserades dels på att Ledare 1 och 2 kände Karlsson sen tidigare, och 
dels att alla hade ”lyssnat runt” för att höra från andra deltagare och deras upplevelser, vilka 
vi gissar var positiva. 

Sammantaget bör dock en positiv grundinställning gynna den relation som ledaren skapar till 
sin coach eftersom en positiv grundinställning bör skapa förutsättningar för att deltagaren ska 
vara öppen i sin relation till coachen och för att kunna ta åt sig av den feedback som coachen 
ger. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs att bägge parter måste vara positivt inställda 
för att skapa en bra relation, därför tror vi att höga förväntningar innan programmet har 
bidragit till att respondenterna uppfattade relationen till Karlsson som positiv. 

6.2 Coachningeffekter 
Utvärderingen och verklighetsbilden av coachningprogrammet visas inte bara av att relationen 
mellan coachen och ledaren har varit bra. Vi vill också utvärdera de fem coachningeffekter 
som vi har sett och ge dig som läsare en bild av coachningprogrammet med en djupare 
beskrivning.  

6.2.1 Bättre på att sätta mål 
Samtliga av våra respondenter lyfter fram en förbättrad förmåga att sätta mätbara mål som en 
positiv konsekvens av coachningprogrammet. Därmed kan det konstateras att våra 
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respondenter bekräftar den teori som presenteras i den teoretiska referensramen. I den 
teoretiska referensramen lyfter vi tydligt fram att förbättrade målsättaregenskaper är en tydlig 
effekt av coachningen, något som samtliga av våra respondenter känner att de har uppnått. 
Därmed borde slutsatsen kunna bli att coachningprogrammet på den punkten leder till vad det 
är ämnat för. 

Graden av förbättring skiljer sig dock något från respondenterna. Ledare 1 upplever en större 
förändring än Ledare 2 och 3. Det torde bero på att hennes företag i mindre utsträckning än de 
andra jobbat med att sätta mål för arbetet tidigare. Därmed blir följden att förändringen vad 
gäller att sätta mål blir tydligare jämfört med Ledare 2 och 3 som bägge anger att deras 
företag jobbat mer fokuserat med att sätta mål för verksamheten än företaget där Ledare 1 är 
verksam. Förändringen bör också kunna spåras till ledarens personlighet. Exempelvis anger 
Ledare 3 att han redan innan coachningprogrammet var en person som ofta sätter upp mål 
med det han tar sig för i livet. Då borde det vara naturligt att han märker av en mindre 
förändring än Ledare 1 som inte verkar ha jobbat mycket med att sätta mål tidigare. Mycket 
av fokus för coachningprogrammet ligger just på att sätta mål med sitt arbete, vilket givetvis 
också kan vara en förklaring till varför samtliga av ledarna anser att de har utvecklat den 
egenskapen. Just att fokus ligger mycket på att sätta mål torde också kunna tolkas som att det 
är en kompetens som finns ett stort behov av inom professionella organisationer. 

6.2.2 Bättre självförtroende 
Samtliga respondenter upplever att de har fått bättre självförtroende efter 
coachningprogrammet. Ledare 2 menar att han har stärkts i sin tro på sig själv och Ledare 1 
tycker att hon har stärkts i sin yrkesroll. Dessa båda synpunkter kan sammankopplas då en 
större tro på sig själv i förlängningen bör leda till att ledaren känner sig tryggare i sin 
yrkesroll.  

Resultaten kan kopplas till vad som faktiskt krävs av en ledare, och att ge deltagaren ett ökat 
självförtroende, förutsatt att vi håller oss till uppfattningen att självförtroende leder till 
trygghet i sin yrkesroll, bör därmed vara ett naturligt inslag i coachningprogrammet. 
Resonemanget skulle kunna tolkas som något motsägelsefullt då ett bra självförtroende och 
trygghet i sin yrkesroll torde vara ett naturligt karaktärsdrag hos en ledare och därmed inte 
något som utvecklas genom ett coachningprogram. Vi vill dock göra läsaren uppmärksam på 
att ledarna påpekar att de har fått ett ännu mer utvecklat självförtroende, alltså är det inget 
som har varit dåligt innan coachningprogrammet utan bara utvecklats ännu mer. Vi har 
tidigare beskrivit hur vi anser att alla kan lära sig ledarskap och samma resonemang gäller för 
självförtroende som fortfarande kan bli bättre, något som stämmer överens med samtliga 
ledares upplevelser. Beskrivningarna från våra intervjuer faller därmed samtliga under vår 
teoretiska modell i Figur 2 

6.2.3 Ökad självmedvetenhet 
Enligt den teoretiska referensramen ger ledarcoachning ökad självmedvetenhet. Även det 
bekräftas av våra respondenter, de egenskaper som lyfts fram är framförallt förmågan att 
stanna upp och tänka igenom vad som verkligen är viktigt i livet. Samt ställa sig själv frågor 
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kring ens eget ansvar när saker och ting inte gått som planerat och inse att det inte är något 
som individen kan påverka, för att därmed undvika att lägga alltför stor skuld på sig själv.  

Också självmedvetenhet bör vara ett karaktärsdrag som återfinns hos ledare i dagens 
professionella organisationer. Att individer med ansvarsfulla arbeten drabbas av utbrändhet på 
grund av stress är något som blir allt mer förekommande, därför vill vi lyfta fram respondent 
1 som upplevde att hon blivit bättre på att inte lägga för stort skuld på sig själv när ett projekt 
inte fortlöpt optimalt. Därmed kan ökad självmedvetenhet i den meningen att individen ställer 
sig själv frågor om sitt eget ansvar, i positiv bemärkelse, hjälpa till att reducera stress. 

Ökad självmedvetenhet kan också kopplas till ledaregenskaper såsom Ledare 2 och 3 
framhäver då de båda menar att de blivit bättre självreflektion. Vi menar att självreflektion 
torde kunna kopplas till att bli medveten om sina brister, vilket kan sägas vara en förutsättning 
för att förbättra sig som ledare.  

6.2.4 Förbättrad lyhördhet 
Lyhördhet är kanske den faktor som respondenterna tycker har utvecklats minst genom 
coachningprogrammet då de alla anser sig vara duktiga på lyhördhet redan innan 
coachningen. Våra respondenter framhäver alla att de kontinuerligt jobbat med att ta till sig av 
medarbetarnas åsikter redan innan coachningprogrammet. Med hänsyn till det torde 
kopplingen kunna göras att lyhördhet är ett grundläggande karaktärsdrag hos dagens ledare. 
Dock kan det emellertid vara svårt att göra den typen av generaliseringar då vår kvalitativa 
studie inte syftar till att göra det.  

Baserat på våra observationer torde dock den kopplingen kunna göras, vi tror dessutom att det 
är svårt att fungera som ledare för i en professionell organisation utan att vara lyhörd vilket 
även bör innefatta en förmåga att ta till sig av medarbetarnas åsikter. Framförallt att ta till sig 
av medarbetarnas åsikter bör kunna kopplas till förbättrade ledaregenskaper då det, precis som 
för självmedvetenhet, leder till att ledaren blir medveten som sina brister och på den vägen 
kan arbeta med dem för att förbättra sig. 

6.2.5 Nya perspektiv 
Samtliga av våra respondenter upplever att nya perspektiv har utvecklats efter 
coachningprogrammet. Ledarnas svar går också som väntat i linje med tidigare forskning om 
coachningprogram (Gegner, 1997; Hall et al., 1999; Styhre & Josephson, 2008) .De upplevda 
effekterna kan till stor del kopplas ihop med ökad självmedvetenhet då ledarna ofta 
återkommer till de resonemang som fördes där. Exempelvis anser Ledare 1 att hon efter 
coachningprogrammet inte ställer lika stora krav på sig själv som innan, vilket borde kunna 
sammankopplas med resonemanget som fördes angående självmedvetenhet och att Ledare 1 
upplevde att hon ställde frågor om hon verkligen kunnat påverka något när ett projekt inte 
förflutit som planerat.  

Ledare 2 och 3 anser att de precis som vid frågan om ökad självmedvetenhet har fått hjälp 
med att reflektera över sin arbetssituation och vad som är viktigt i livet. Något som Ledare 2 
dessutom hävdar har lett till reducerad stress. Även här bör vi kunna koppla till ökad 
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självmedvetenhet och resonemanget som fördes kring förbättrad självmedvetenhet som ett 
medel för att minska risken för utbrändhet. 

6.3 Femfaktormodellen 
Genom tre olika metoder och en bred teoretisk bas är nu vår ambition att skapa en syntes av 
vår matris av källor, metoder och informationsgrunder. Vi kommer att redogöra för ledarens 
självskattning och medarbetarnas syn på ledaren och hur dessa synvinklar står i proportion till 
varandra. 

6.3.1 Ledarens självskattning 
Vi vill sammanställa en fullständig bild av ledarnas bild av verkligheten. Tidigare studier har 
visat att det ganska enkelt går att uppskatta sina egna värden inom femfaktormodellen 
(Furnham & Chamorro-Premuzic, 2004). Genom vår trianguleringsmetod där vi använder oss 
av både intervjuer och enkäter kan vi göra en sammankoppling mellan intervjuerna och 
enkäterna och skapa den önskvärda både breda och djupa sammanställda bilden av respektive 
ledare. Vi börjar med att sammanställa informationen insamlad av enkäterna i figurerna 10-12 
tillsammans med de svenska normerna enligt Vestberg et al. (2007). 

6.3.1.1 Neuroticism 
Inom femfaktormodellens första faktor Neuroticism verkar alla ledare skatta en negativ 
förändring. Generellt genom intervjuerna har samtliga ledare beskrivit hur de blivit starkare 
inom egenskapen Emotionell Stabilitet. Genom ingående anekdoter beskriver Ledare 1 
ochLedare 2 hur de har förbättrats på flera av de synonymer som kan kopplas till Emotionell 
Stabilitet. Ledare 3 stämmer in i de andra ledarnas beskrivning men med sitt norrländska lugn 
tolkar vi inte en stor förändring. Genom enkäterna skattar också ledarna en sänkning av 
faktorn Neuroticism, både Ledare 1 och Ledare 2 skattar en minskning i faktorn med 10 – 15 
%, efter coachningprogrammet, och med korrelationer som varken är starka eller sannolika. 
Till skillnad från Ledare 1 och 2 visar Ledare 3 en mindre nedgång men skattar fortfarande en 
minskning i linje med intervjusvaren. Vi ser dock i Tabell 8 att det finns ett signifikant 
samband mellan ledarens bedömning före och efter coachningprogrammet, som ligger inom 
det tidigare nämnda åldersintervallet enligt McCrae & Costa (2002, s 127). 
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Om vi jämför medarbetarnas svar med ledaren ser vi mycket låga korrelationer. Vi har 
tidigare beskrivit hur vi vill jämföra våra resultat med Costa & McCrae (2002, s 42) och 
Riemann et al. (1997) där tidigare forskning har visat att korrelationer mellan två personer 
som känner varandra väl bör ligga på respektive nivå för varje faktor enligt Tabell 4. 
Jämförelsen ska fungera som en validitetskontroll av ledarnas svar. För Ledare 1 ser vi 
mycket låga korrelationer både före och efter coachningprogrammet enligt Tabell 9. 
Korrelationer över de fördefinierade nivåerna uppstår efter coachningen bara inom 
Neuroticism och för medarbetare 1 inom Extraversion. Denna mätning visar alltså att det bara 
är inom dessa två faktorer som ledarens svar är någorlunda lika medarbetarnas svar. 
Sambandet visar delvis på att det bara är inom dessa två faktorer som det finns en 
samstämmighet mellan medarbetarnas uppfattning om ledaren och hur ledaren skattar sig 
själv, McCrae & Costa (2002, s 42) drar paralleller till att orsaken kan vara att medarbetarna 
inte känner ledaren tillräckligt eller att ledarens arena inte är tillräckligt öppen, men de är 
noga med att beskriva dessa teorier som möjligheter snarare än fakta. 

Medarbetarna till Ledare 2 har till största delen skattat att ledaren inte har förändrats något 
alls. Vi kan inte säga att de två respondenterna som inte bedömer någon förändring har 
missförstått testet utan vi måste anta att det är en beskrivning av respondenternas faktiska 
åsikter. Det är dock en av medarbetarna som har skattat ett samband under 0,79 mellan före 
och efter coachningprogrammet inom faktorn Samvetsgrannhet. Vid jämförelse med 
självskattningen gjord av Ledare 2 ser vi att den absolut största förändringen finns just inom 
Samvetsgrannhet. Inom denna faktor kan vi alltså säga att medarbetare 3 har bekräftat den 
självskattning av Ledare 2 inom Samvetsgrannhet. 

Generellt ser vi att ledaren och medarbetarna svarar liknande efter coachningprogrammet 
inom faktorerna Neuroticism och Extraversion. Inom Neuroticism har samtliga medarbetares 
svar goda samband med ledarens svar, där kan vi skönja ett gott samband enligt McCrae & 
Costa (2002, s 42) måttstock. Inom Extraversion är sambanden nästan lika goda men 
medarbetare 1 kommer inte helt upp till gränsnivån enligt Tabell 4 men uppvisar ändå starka 
samband i kontexten. Vad som också är intressant är att svaren tillförda av medarbetare 1 har 
ett gott samband med ledarens svar både före och efter coachningprogrammet. Vi kan alltså 
hävda att medarbetarna bekräftar ledarens svar efter coachningen inom Neuroticism och 
Extraversion samt att en medarbetare kan bekräfta ledarens svar inom Samvetsgrannhet. 

Den medarbetare som svarat om ledare 3 har valt att inte skatta någon förändring hos ledaren. 
I likhet med fallet för ledare 2 kan vi inte heller här avgöra om det är ett missförstånd av hur 
enkäten ska besvaras eller om det är ett avsiktligt ställningstagande till enkäten. Givet ett 
medvetet ställningstagande kan vi dra slutsatser utifrån de nivåer som medarbetaren de facto 
har skattat. Vi kan då se att medarbetaren och ledaren har mycket goda korrelationer mellan 
svaren. I likhet med McCrae & Costa (2002, s 42) resonemang om hur väl två personer 
känner varandra, desto större blir korrelationen mellan deras utvärderingar. I fallet för ledare 3 
kan vi se en hög nivå på korrelationerna och bör därför ha stöd för att kunna hävda att ledare 3 
och hans medarbetare känner varandra väl. 
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6.3.3 Sammanställning 
Vår trianguleringsmetod gör att vi får flera källor för att besvara frågan om coachning kan 
förändra en ledares karaktärsdrag enligt vår egenutvecklade version av NEO PI. I Tabell 11, 
Tabell 12 och Tabell 13 beskriver vi vilka källor till svar som finns och vilka som bekräftar 
respektive faktors förändring. 

Faktor Antagande Intervju Enkät Medarbetarna 
Neuroticism 

    
Extraversion 

    
Öppenhet 

    
Sällskaplighet 

    
Samvetsgrannhet 

    
Tabell 11 - Resultatsammanställning av triangulering för Ledare 1. 

Vi kan se att Ledare 1 kan bekräfta våra teoretiska antaganden genom de svar hon har gett i 
enkäterna. Svaren i intervjun kan bara användas för att ge stöd åt våra teoretiska antaganden 
A1, A2 och A5. Slutligen ser vi att medarbetarnas skattningar av ledarens 
personlighetsfaktorer ger stöd åt två av våra teoretiska antaganden, nämligen A1 och A5. 

Faktor Antagande Intervju Enkät Medarbetarna 
Neuroticism 

    
Extraversion 

    
Öppenhet 

    
Sällskaplighet 

    
Samvetsgrannhet 

    
Tabell 12 - Resultatsammanställning av triangulering för Ledare 2. 

I likhet med Ledare 1 kan Ledare 2 också bekräfta samtliga teoretiska antaganden om vi ska 
gå helt efter självskattningen i enkäterna. Blandar vi in intervjusvaren ser vi att Ledare 2 
muntligen ger stöd åt de tre antaganden A1, A3 och A5. Av de tre medarbetarna som svarade 
på enkäten för Ledare 2 var det bara en medarbetare som skattade en icke åldersrelaterad 
förändring inom personlighetsfaktorerna och det var inom faktorn Samvetsgrannhet. 
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Faktor Antagande Intervju Enkät Medarbetarna 
Neuroticism 

    
Extraversion 

    
Öppenhet 

    
Sällskaplighet 

    
Samvetsgrannhet 

    
Tabell 13 - Resultatsammanställning av triangulering för Ledare 3. 

Skriva sammanställning om ledare 3. 

Vid en jämförelse mellan ledarens och medarbetarnas skattningar kan vi konstatera att ledaren 
ofta skattar sig själv högre än medarbetarna vad gäller förändringen för de olika 
personlighetsfaktorerna i femfaktormodellen. Varför förhåller det sig på det viset? Vi tror att 
förklaringen dels är att de förändringar som kan skönjas genom coachningprogrammet är 
förändringar som allra först uppfattas av ledaren själv i dennes huvud som ett nytt sätt att se 
på saker och ting, vilket kan spåras till förändringen i personlighetsfaktorerna. Förändringen 
uppfattas inte alltid av medarbetarna då de inte hamnar i en sådan situation yrkesmässigt att 
ledaren får möjligheten att applicera eller visa sitt nya förhållningssätt. Exempelvis Öppenhet, 
innebärande att ledaren blir mer öppen för nya intryck, hur uppfattar en medarbetare denna 
förändring? Ett annat exempel är förmågan att reflektera, det vill säga nya perspektiv, något 
som ledarna av uppfattas som en positiv förändring efter coachningprogrammet och som 
också kan kopplas till Öppenhet. Förmågan att reflektera över sin situation är ett bra exempel 
på en förändring som ledaren uppfattar omedelbart då det är en process som pågår i dennes 
medvetande men inte nödvändigtvis konkret kommuniceras ut till medarbetarna vilka 
följaktligen skattar förändringen lägre än ledaren. 

6.4 Coachningeffekternas koppling till femfaktormodellen 
Tidigare i denna rapport har vi presenterat möjliga samband mellan effekter av coachning och 
femfaktormodellen i Figur 2. Genom intervjuerna fick reda på vad ledarna ansåg vara 
effekterna av coachningprogrammet och genom tre andra metoder och källor kunde vi senare 
mäta personlighetsfaktorer enligt femfaktormodellen. Kan då de tre ledarna i våra fallstudier 
ge stöd åt sambanden mellan effekter av coachning och femfaktormodellen enligt Figur 2? I 
avsnittet ämnar vi att ge en bild av hur vi har tolkat respondenternas situation. 

6.4.1 Ledare 1 
Enligt tidigare sammanställning i Tabell 11 ser vi hur Ledare 1 har utvärderats inom 
respektive faktor. För Ledare 1 finns en samstämmig syn på hennes förändring inom 
Neuroticism och Samvetsgrannhet via samtliga insamlingsmetoder medan ledarens 
självskattning via enkät visar på att samtliga faktorer förändras i likhet med våra teoretiska 
antaganden. När det kommer till coachningens effekter ser vi i Tabell 6 att Ledare 1 har angett 
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i intervjuerna att hon har utvecklat och förändrat samtliga effekter med undantag av 
lyhördhet. 

Ledare 1 ger stöd åt delar av kopplingen mellan coachningens effekter och 
femfaktormodellen. Genom enkäterna ser vi vilka faktorer som utvecklats och via 
intervjusvaren tolkar vi vilka kopplingar som finns och märker att mer specifika mål kan 
kopplas till Samvetsgrannhet och till viss del Extraversion då Ledare 1 beskriver hur hon kan 
kommunicera målen bättre och hur hon i större utsträckning kan följa upp och anta realistiska 
mål, en egenskap som vi tolkar till Samvetsgrannhet I enlighet med den teoretiska 
referensramen. Genom intervjuerna tolkar vi också att egenskapen ökat självförtroende kan 
kopplas ihop med den emotionella stabiliteten då Ledare 1 beskriver att hon känner sig 
tryggare i sin arbetsroll. Ledare 1 beskriver också att den ökade självmedvetenheten har gjort 
henne säkrare i sin roll på samma sätt som ökat självförtroende med koppling till Emotionell 
Stabilitet. Samtidigt beskriver hon i intervjun att hon i större utsträckning kan begränsa sina 
antagna uppgifter till hennes kapacitet vilket gör att hennes ökade självmedvetenhet vilket då 
kan kopplas till Samvetsgrannhet. Vi tolkar även att hennes sätt att se på Öppenhet och nya 
perspektiv på ett liknande sätt gör att vi kan se några kvalitativa samband mellan effekten och 
faktorn. Vi tolkar, trots ledarens information att hon inte har blivit mer öppen för nya idéer 
och tankar från coachningprogrammet, att hennes självmedvetenhet har ökat hennes Öppenhet 
för nya tankar och reflektion i linje med den informationen vi får i intervjun när vi frågar efter 
självmedvetenhet. Denna diskrepans mellan begreppen verkar påverka hur medarbetarna 
uppfattar ledarens förändring inom faktorn också, då medarbetarna inte skattar någon relevant 
förändring inom Öppenhet. Ledare 1 har inte uppfattat att hon har förändrat sin nivå av 
lyhördhet och därför ser vi heller ingen möjlighet att koppla lyhördhet till någon 
personlighetsfaktor. 

6.4.2 Ledare 2 
Tidigare sammanställning i Tabell 12 visar Ledare 2 på en märkbar förändring inom 
Samvetsgrannhet. Ledare 2 visar genom enkäten att han ser en större förändring i linje med 
våra teoretiska antaganden än de andra ledarna. Vi kan också se i Tabell 6 att Ledare 2 
beskriver en förändring av samtliga av coachningeffekterna förutom lyhördhet. Ledare 2 
poängterar särskilt nya perspektiv och bättre förmåga att sätta mål. 

Svaren av Ledare 2 ger stöd åt några få kopplingar mellan coachningeffekter och de fem 
personlighetsfaktorerna. Ledare 2 beskriver hur hans företag alltid har jobbat med 
målsättningar och hur han faktiskt blivit bättre på att sätta mål med bakgrunden av att 
coachningprogrammet innehåller målsättning som en viktig del. Vi ser ingen uppenbar 
koppling till någon av femfaktormodellens faktorer från målsättaregenskaper men kan anta att 
komponenterna inom Samvetsgrannhet, ordningsamhet (C2 enligt Tabell 2) och 
prestationssträvan (C4) kan beskriva den förändring som har skett hos honom. De två begrepp 
som Ledare 2 fokuserar på i intervjun är reflektion och stress. Reflektion tolkar vi som den 
process där ledaren tänker igenom sina beslut utifrån sin ökade självmedvetenhet och sina nya 
perspektiv. Reflektionen gör att ledarens beslut blir mer grundade och bidrar därför till att 
ledarens självförtroende förstärks. Ledare 2 beskriver hur reflektionen leder till en starkare 
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Emotionell Stabilitet och Öppenhet. Han beskriver även stress och hur reflektionen gör att 
prioriteringarna blir enklare då han redan reflekterat över många aspekter. Vi ser här att 
coachningens effekter högre självmedvetenhet genom reflektion leder till en högre Emotionell 
Stabilitet. Vi finner inget i beskrivningarna av Ledare 2 genom enkäterna, som kan göra att vi 
kan tolka en koppling mellan lyhördhet och Sällskaplighet eller mellan det mer tydliga sättet 
att sätta mål leder till ökad Extraversion. 

6.4.3 Ledare 3 
Genom sammanställningen i Tabell 13 ser vi att enkätsvaren för Ledare 3 visar att det inte har 
skett någon förändring inom någon av faktorerna. Undantaget är dock Samvetsgrannhet, men 
där den numerära förändringen bara är 4,2 %. Däremot har intervjuerna gett en bild av Ledare 
3 som faktiskt har ändrats sig över tiden för coachningprogrammet. Ledare 3 beskriver att 
hans Neuroticism, Extraversion och Öppenhet har förändrats under coachningprogrammet, 
denna uppgift kan alltså inte bekräftas av enkäten. 

Att söka efter samband mellan två grupper av faktorer och effekter när det inte skett någon 
större förändring enligt enkäterna ger oss en mycket svag grund att stå på när det kommer att 
ge stöd åt våra kopplingar. Vi kan inte söka stöd från enkäterna och därför måste vi förlita oss 
på den information som vi fått genom intervjuerna och där ser vi att de mest centrala teman 
som Ledare 3 talar om var just reflektion. Ledare 3 anser att reflektionen över vad som var 
viktigt för honom som han fick tid och möjlighet att genomföra i samarbete med Karlsson 
gjorde att han kunde utveckla sina egna tankemönster. Reflektionsprocessen förutsätter en 
öppenhet till nya intryck och genom nya perspektiv och ökad självmedvetenhet ledde 
coachningprogrammet till en förbättrad Emotionell Stabilitet. Ledare 3 ser inte någon 
förändring inom ökat självförtroende då han bara har bibehållet sitt egna höga självförtroende. 
Han ser heller ingen förändring inom lyhördhet eller Sällskaplighet. 

6.4.4 Sammanställning av kopplingar 
De sammankopplingar vi kan finna mellan intervjuerna och den sammanställda bilden av 
ledarnas förändring inom personlighetsfaktorerna sammanfattas i Figur 17. Vi kan se att det 
finns ett brett stöd för att coachningeffekterna ökat självförtroende och ökad självmedvetenhet 
leder till en högre grad av Emotionell Stabilitet. Vi kan också se att de nya perspektiv som 
ledarna upplever att de får genom coachningprogrammet ger stöd åt en högre Öppenhet inför 
nya tankar och idéer. Ett svagare stöd ser vi från effekten att kunna sätta tydligare mål till 
Samvetsgrannhet där vi uppfattar det som att Ledare 3 inte kan stå för ett sådant stöd då han 
nämner i intervjuerna att målsättningar i arbetslivet var något som han redan kunde 
genomföra. Ledare 1 och 2 visar också på ett ökat självförtroende samtidigt som de upplevt 
lägre stress och bättre personliga prioriteringar vilket lett oss till att stödja kopplingen mellan 
ökat självförtroende och Neuroticism. Vi kan inte dra samband genom att vi inte har mätt 
effekterna av coachningen men genom en tolkande och förstående ansats har vi kunnat föreslå 
hur våra respondenters tankebanor har gått mellan de olika grupperna av effekter och faktorer. 
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Figur 17 - Sammankopplingar mellan coachningeffekter och femfaktormodellen som denna fallstudie kan 
ge stöd för. 

 

6.5 Femfaktormodellens prediktion 
Vi har inte utforskat ledaregenskaper som effekt till coachning utan vi har kopplat effekter av 
coachning till personlighetsfaktorer som utgör en del av en ledares stil (Hughes et al., 2006). 
Men utifrån vår studie finns det möjlighet att ändå dra slutsatser om coachningens påverkan 
på ledaregenskaper. Utifrån den teoretiska sammanställningen presenterad i Figur 2 ser vi att 
det finns möjlighet för ytterligare forskning inom området för coachningprogram genom 
kopplingarna gjorda. 

Coachningprogram kan leda till högre prestation. Vi ser att Ledare 1 och 2 har mycket starka 
värden inom Samvetsgrannhet och Ledare 3 visar också förändringsbenägenhet inom faktorn. 
Vi har tidigare sett en koppling mellan Samvetsgrannhet och prestation (Salgado, 2003; 
Barrick & Mount, 1991) och utifrån denna insikt bör vi kunna föreslå att coachningprogram i 
förlängningen ger en högre prestationsförmåga i en arbetssituation. I vår kvalitativa 
fallstudiedesign kan vi agera som hypotesgenererare och ge förslag på framtida forskning 
(Johansson-Lindfors, 1993, s 164). Vi har även sett studier på att coachningprogram kan ge en 
förbättrad arbetsprestation hos de som genomgått coachningprogram (Downey, 2003; 
Oliviero et al., 1997). Med bakgrund av den starka teoretiska koppling som finns mellan 
Samvetsgrannhet och arbetsprestation i kombination med den icke-normala förändringen som 
ledare 1 och 2 har genomgått inom faktorn Samvetsgrannhet, vill vi hävda att ledarna har 
utvecklat sin prestationsförmåga i samband med coachningprogrammet. 
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Genom tidigare forskning kan vi se att höga nivåer av Emotionell Stabilitet, Extraversion och 
Samvetsgrannhet (Judge et al., 2002) gör att människor trivs bättre på sitt arbete. Genom det 
empiriska avsnittet kan vi konstatera att Ledare 1 och 2 visar på förbättrade värden för 
Emotionell Stabilitet, även Ledare 3 hävdar det i intervjun, dock finns inget stöd för 
förändringen genom enkäten, endast en förändring som kan sägas vara normal för 
tidssamband. Vi kan alltså inte säga om förändringen för Ledare 3 är en effekt av 
coachningprogrammet eller om det är en normal förändring. Samvetsgrannhet diskuteras i 
stycket ovan, vad gäller Extraversion kan vi bara konstatera en förändring som kan bekräftas 
av intervju, enkät, samt medarbetarnas skattningar hos Ledare 1. För Ledare 2 och 3 är 
förändringen svårare att bekräfta. Vi kan därmed föra resonemanget att en kombinerat 
förändrad nivå för Samvetsgrannhet, Neuroticism samt delvis Extraversion som kan sägas 
vara fallet för Ledare 1 och 2 samt delvis för Ledare 3 gör att ledarna bör trivas bättre på sitt 
arbete. 

Det är viktigt att komma ihåg att kopplingen rör ledaren (exempelvis trivas på arbetet), då vår 
studie fokuserar på ledarna och inte medarbetarna, men en möjlig hypotes skulle kunna vara 
att om ledaren trivs på sitt arbete påverkar det även medarbetarnas trevnad. Samma gäller för 
arbetsprestation då det endast är ledarens arbetsprestation som åsyftas, men precis som för 
trivsel på arbetet väljer vi att koppla ledarens arbetsprestation till medarbetarnas såväl som 
företagets välbefinnande, då en ledare som presterar bra också påverkar medarbetarnas 
arbetsprestation och i förlängningen företagets. En koppling mellan trivsel på arbetet och 
arbetsprestation torde också kunna göras då trivsel borde innebära en direkt påverkan på 
arbetsprestationen.  

Ovanstående berör femfaktormodellens prognostisering och alltså inte faktiska effekter av 
coachning därför leder resonemanget in oss på ett förslag till vidare forskning. Ett förslag 
skulle alltså kunna vara att genomföra en studie på arbetsprestation före och efter coachning 
för att kunna dra eventuella slutsatser kring coachningens påverkar på området, något som 
definitivt borde ligga i ledarens intresse då syftet med ledarcoachning i förlängningen torde 
vara att förbättra arbetsprestationen. 
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Det finns många sätt att angripa denna frågeställning och därför har vi specificerat formen på 
studien genom ett syfte med studien som lyder: 

Syftet med studien är att undersöka effekter av coachning på yrkesverksamma 
ledare inom professionella organisationer. Vi vill undersöka eventuella 
förändringar i personlighet och undersöka effekter hos den coachade ledaren som 
kan spåras till genomgångna coachningutbildningar samt dra slutsatser om vilka 
ledaregenskaper som utvecklas genom framgångsrik coachning. 

De tre ledare som vi har undersökt har gett oss ett antal möjligheter till slutsatser om hur en 
ledare förändras genom ett coachningprogram. Vi har sett stöd åt följande slutsatser: 
 

• Ledarna skattar sin egen förändring i linje med våra teoretiska antaganden. 
• Ledarna skattar oftast sin egen förändring högre än medarbetarna gör. 
• Medarbetarna skattar de största förändringarna inom Samvetsgrannhet. 
• Coachningprogrammet är en arena för reflektion. 
• Efter coachningprogrammet visar ledarna på en hög nivå av Extraversion. 
• Lyhördhet och Sällskaplighet har varit de faktorer som förändrats minst. 

 
Samtliga ledare skattar en förändring i linje med våra teoretiska antaganden. Nivån av 
Neuroticism faller och övriga faktorer ökar i ledarnas egna självskattningar och enligt 
intervjuerna. Förändringen är i många fall väldigt stor och är väldigt ofta utom intervallet för 
vanlig åldersförändring enligt McCrae & Costa (2002, s 127). Bland medarbetarnas 
skattningar är de förändringar som går emot våra teoretiska antaganden små till den grad att 
de antingen kan räknas som mätfel eller inom ramen för vanlig åldersförändring.  

I de flesta fallen skattar ledarna en större förändring inom de fem personlighetsfaktorerna än 
sina medarbetare. Skillnaden kan bero på att ledaren märker av sina inre ändringar utan att 
kommunicera dessa utåt. 

Medarbetarna skattar den största förändringen inom Samvetsgrannhet. Vi kan se att samtliga 
medarbetare förutom de som inte skattar någon förändring alls bedömer en icke-normal 
förändring inom Samvetsgrannhet för samtliga ledare.. Genom intervjuerna har vi kunnat 
koppla ihop Samvetsgrannhet med ledarnas utvecklade förmåga att sätta mål och genom att 
syftet med coachningprogrammet till stor del består av att sätta, genomföra och följa upp mål 
har vi dragit parallellen till att det är därför medarbetarna har märkt av den största 
förändringen inom Samvetsgrannhet. 

Samtliga ledare menar att den största behållningen med coachningprogrammet var deras tid 
till reflektion. Ledarnas och coachens goda relation gjorde att det fanns grundförutsättningar 
för reflektion och att coachens verktyg tvingade fram en reflekterande miljö, därför kan vi 
konstatera att coachningprogrammet har varit en arena för reflektion. Baserat på att alla 
ledarna har framhållit en mycket god relation till sin coach kan vi med stöd av teorin 
(Feldman & Lankau, 2005; Bluckert, 2007; Joo, 2005) också dra slutsatsen att relationen 
mellan coachen och deltagaren är en grundförutsättning för att coachningen ska genomföras 
på ett tillfredsställande sätt. Genom intervjuerna har vi kunnat se en stark koppling mellan 
coachningeffekterna ökat självmedvetenhet och nya perspektiv till personlighetsfaktorn 
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Öppenhet som beståndsdelar av reflektionsprocessen. Vi har dock inte kunnat se någon 
förändring inom personlighetsfaktorn Öppenhet som går att diskutera i en 
överförbarhetsdiskussion. 

Efter coachningprogrammet har ledarna en hög nivå av Extraversion. Vi har sett att ledarna 
själv har skattat Extraversion högt efter coachningprogrammet jämfört med normen enligt 
Vestberg et al. (2007). De höga självskattningarna sker oavsett om ledarna har visat på en 
förändring eller ej. Vi tror att det beror på att coachningprogrammet utvecklar ledarna inom 
de områden där det behövs, har redan ledaren en hög nivå inom en faktor kanske det finns 
viktigare faktorer som coachningen bör fokusera på, vilket kan kopplas till att ledarna 
upplevde att Karlsson anpassa coachningen till deras behov. De förändringar vi sett beror 
troligtvis på att ledarna har blivit bättre på att sätta mål och kommunicera dessa. 

Lyhördhet och Sällskaplighet har inte utvecklats nämnvärt. Trots att ledarna har skattat 
förändringar utom åldersintervallet inom Sällskaplighet bedömer inte medarbetarna någon 
icke-normal förändring inom faktorn. Ledare 1 och 3 skattar sin egen nivå av Sällskaplighet 
som vid, eller under normen och beskriver också i intervjuerna hur de inte utvecklats inom 
varken Sällskaplighet eller Lyhördhet. Frågan som uppkommer är om Sällskaplighet är 
eftersträvansvärt i en ledarposition. Vår teoretiska referensram har inte beskrivit någon 
koppling mellan ledarskap och Sällskaplighet men i linje med dessa empiriska resultat kan vi 
ifrågasätta en hög nivå av Sällskaplighet som ett fördelaktigt drag hos en ledare. 
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8.1.1 Rimlighet 
Vi har vidtagit en rad åtgärder för att denna studie ska kunna anses som rimlig. För det första 
går vi grundligt igenom våra förföreställningar inte bara före verklighetsanknytningen utan 
även i vår syn på teoretiska källor. Vi har tidigare beskrivit hur vår tidigare ackumulerade 
kunskap ligger som grund för hur vi väljer i studien och hur vi har hanterat denna situation 
som alltid uppstår i samband med forskningsrelaterade val. Förutom en självrannsakning som 
denna har vi för det andra genomfört respondentvalidering efter varje intervju och använt 
triangulering som en metod för högre rimlighet. 

I varje samtal sker mer eller mindre fatala missförstånd och tolkningar av den andres åsikter 
som inte nödvändigtvis speglar intervjupersonens subjektiva åsikter. För att hantera problemet 
har vi använt oss av respondentvalidering i enlighet med Bryman & Bell (2005, s 308). När vi 
sammanfattat intervjun i den tematiska framställningen som finns presenterad i denna studie 
har denna text skickats till ledaren för att kontrollera om de godkänner texten eller om de har 
några tillägg eller någon kommentar på om det är något som inte är korrekt. Vi anser i linje 
med Johansson-Lindfors (1993, s 166) att respondentvalideringsprocessen ökar rimligheten i 
studien och minska det snedvridning som vi som författare kan utgöra. 

Vår triangulerande undersökningsdesign gör att rimligheten bör öka. Det går att kombinera de 
starka sidorna av två metoder för att få ett bättre resultat (Bryman & Bell, 2005, s 502; 
Svenning, 2003, s 93). Vi har kombinerat två metoder och två olika källor för utvärdering av 
samma objekt för att öka rimligheten i studien. Vi vet att självskattningar är problematiska 
och innehåller en stor mängd subjektiv vinkling och genom att använda flera metoder och 
källor bör vi åtminstone delvis kunna hantera problemet. Exempelvis ser vi att våra slutsatser 
baseras på två metoder och en källa när vi drar slutsatser om ledarens egenupplevda 

8.1.2 Trovärdighet 
För att undersökning ska hålla en optimal trovärdighet krävs det att studien har en viss nivå av 
replikerbarhet. Problematiken vid kvalitativa studier och särskilt aktionsforskning med 
exempelvis intervjuer blir mer och mer svåra att replikera eftersom resultaten beror på 
intervjuaren. För att öka trovärdigheten har vi försökt att visa på hur denna studie skulle 
kunna genomföras igen genom att dels beskriva intervjumallen i bilaga 1, vår enkätstudie är 
dessutom en delvis replikering av NEO PI-R enligt McCrae & Costa (1995). Då intervjuerna 
tenderade åt ett strukturerat upplägg ser vi att objektiviteten bibehålls mer än om vi hade 
använt ett semi-strukturerat upplägg. 

Vid vår innehållsanalys har vi alltid gjort en dubbel uppsättning av kontroller för att 
säkerställa att den tolkning vi har gjort av ledaren faktiskt stämmer överens. När det har 
uppstått diskrepans mellan våra tolkningar har vi alltid resonerat över hur vi ska hantera 
skillnaden i tolkning för att komma fram till en god tolkning som överensstämmer med bådas 
syn på verkligheten. Denna process kallas för internbedömarreliabilitet och är ett av måtten av 
reliabilitet (Bryman & Bell, 2005, s 95) som kopplas samman med trovärdighet i Tebelius & 
Patel (1987, s 82). 
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Vid operationaliserande enkäter där flera frågor mäter samma begrepp måste en validering av 
frågorna ske. Vi har genomfört en analys av vår egen enkät för att se om respondenterna har 
svarat ungefär på samma sätt inom respektive faktor. Genom att använda oss av Cronbachs 
alphakoefficient har vi kunnat hävda att testet faktiskt fungerar trots att samplet är relativt litet 
i jämförelse med tidigare studier inom personlighetsområdet. Att enkäten har en 
operationaliserad begreppsreliabilitet genom reliabilitetsmåttet kan vi ytterligare hävda att 
studien har uppnått en högre nivå av trovärdighet. 

8.1.3 Tillämplighet 
En diskussion om resultatens tillämplighet är alltid lämplig att göra vid en kvalitativ studie 
(Johansson-Lindfors, 1993, s 165). Våra resultat kan sägas vara individuella för de tre ledare 
som är undersökta i denna fallstudie, men vilka resultat kan vi anta att vi skulle kunna 
överföra på en annan kontext? En överförbarhetsdiskussion utgår alltid från vilka 
grundförutsättningar som resultaten kommer ifrån för att kunna utvärdera i vilka sammanhang 
våra resultat skulle kunna appliceras. Vi har sett att samtliga av de coachade ledarna har haft 
en mycket god relation till coachen och vi har antagit med stöd av teorier (Feldman & 
Lankau, 2005; Bluckert, 2007; Joo, 2005) att relationen är en grundförutsättning för 
framgångsrik coachning. 

Givet en god relation mellan coachen och ledaren bör våra resultat kunna vara en rollmodell 
för annan coachning. Vi anser att våra slutsatser går att överföra till andra liknande 
situationer. Att ledarna skattar sin egen förändring i linje med teoretiska antaganden kan bero 
på att vår kultur uppskattar de attityder som frågas efter i enkäten och operationaliserat gör att 
en önskebild av sig själv är att man själv har utvecklats positivt. Att medarbetarna skattar en 
mindre förändring än ledaren kan bero på att ledaren utvecklats för sig själv men ännu inte 
haft tid att kommunicera sin nya position, eller att ledarens roll är etablerad i den meningen att 
en förändring av hans personlighetsfaktorer skulle kunna göra en större skillnad på sin 
omgivning. 

Vi har sett att medarbetarna oftast skattar en förändring inom Samvetsgrannhet. Med 
kunskapen om att många coachningprogram innehåller just målfokusering (Sthyre & 
Josephson, 2007) skulle vi kunna hävda att träning på att sätta mål skulle kunna vara en av 
anledningarna till att ledarna uppfattas mer Samvetsgranna efter coachningprogrammet. Vi 
tror att liknelsen med många andra coachningprogram skulle kunna ge oss en bas för att 
kunna överföra resonemanget på andra coachningprogram med en hög nivå av 
målbildningsfokusering. 

I linje med tidigare forskning ger coachningprogram nya perspektiv (Gegner, 1997; Hall et 
al., 1999; Styhre & Josephson, 2008) och nya perspektiv kan kopplas ihop med reflektion och 
vi ser tydligt över hela linjen att coachning fungerar som en arena för reflektion. Vi anser att 
coachning, i likhet med många andra samtalsbaserade ledarutvecklingsprogram, i allmänhet 
kan anses vara en arena för reflektion. Vi tror inte att det är coachningfunktionen per se, utan 
snarare samtalet mellan två personer med en god relation, som utvecklar en arena för 
reflektion. 
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8.2 Framtida forskning och kausalitet 
Vad är värdet för andra? Genom vår studie har vi visat på värdet av ledarcoachning och vilka 
egenskaper som utvecklas genom framgångsrik coachning. Vår studie ger stöd för ett 
samband mellan väl genomförd ledarcoachning och utvecklade personlighetsdrag hos en 
ledare, vilka i förlängningen, enligt den teoretiska referensramen, leder till förbättrad 
arbetsprestation. Därmed anser vi att vi, genom studien skapat en grund för vidare studier på 
området som syftar till att utvärdera ledarcoachningens effekter på arbetsprestationen hos en 
ledare. Diskussionen leder oss in på ett förslag till vidare studier som skulle kunna behandla 
fenomenet ledarcoachning med en longitudinell vinkling, innebärande att studien genomförs 
över en längre tid där en mätning, alternativt intervju genomförs med den coachade ledaren 
före och efter coachningprogrammet för att få ett än mer tillförlitligt resultat. En sådan studie 
skulle också kunna innefatta en mätning av arbetsprestationen före och efter 
coachningprogrammet. 
 
En något mer svårbesvarad fråga är huruvida de resultat som vi kunnat sluta oss till i termer 
av utvecklade egenskaper verkligen beror på coachningprogrammet. En möjlig hypotes skulle 
annars kunna vara att effekterna beror på den nytändning, genom att det är något som 
förändras, som deltagaren får genom coachningen men att det inte är coachningen i sig som är 
orsaken. Paralleller kan här dras till Hawthorne-effekten som genomfördes i USA under 1920- 
och 1930-talet där studien gjordes på en fabrik i Chicago och där forskarna manipulerade allt 
från ljuset i fabriken (mer och mindre belysning) till fabriksarbetarnas löner och arbetstid. 
Resultatet blev att varje förändring medförde en produktivitetsökning bland arbetarna, 
Asplund (1987, s 205) förklarar fenomenet med att de arbetare som studerades var socialt 
responsiva individer och därmed leder enbart intresset för individens situation till att denne 
blir mer motiverad i sitt arbete vilket påverkar produktiviteten positivt. Asplund (1987, s 205) 
beskriver socialt responsiva människor som nyfikna, intresserade och aktiva, motsatsen är en 
asocial responslös människa vilken är passiv och likgiltig. Vi hävdar att beskrivningen av en 
socialt responsiv individ till stor del passar in på de coachade ledare som medverkar i vår 
studie. Beskrivningen torde även passa in på chefer i allmänhet då det är egenskaper som 
krävs av ledare i dagens professionella organisationer, därför går det inte att utesluta 
möjligheten att det är uppmärksamheten som den coachade ledaren får genom 
coachningprogrammet som är orsaken till de förändrade personlighetsdragen som vi kunnat se 
genom vår studie och inte coachningprogrammet som sådant. Överförbarheten av Hawthorne-
effekten, som trots allt är ganska gammal, på ledare i dagens professionella organisationer kan 
naturligtvis diskuteras och vi vill påpeka att vi inte vill dra några slutsatser kring denna på vår 
studie men det är viktigt att belysa att möjligheten trots allt finns. 
 
Ovanstående stycke kan kopplas samman med ett kausalitetsresonemang det vill säga 
huruvida de förändringar som vi skattat med en korrelation under 0,79 beror på 
coachningprogrammet eller andra faktorer utöver coachningen, exempelvis omständigheter på 
det personliga planet hos de coachade ledarna. Vi har tidigare fört en diskussion angående om 
det är coachningen i sig, eller den förändring i ledarens vardag som coachningprogrammet 
innebär, som bidrar till utvecklingen av personlighetsfaktorerna. Hawthorne-effekten kan trots 
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allt ändå kopplas till coachningprogrammet som företeelse, men kanske inte den faktiska 
coachningen men det går inte att utesluta att det har varit andra faktorer i ledarnas vardag som 
bidragit till att de ser sig själv på ett annat sätt och därmed visar en förändring av de 
personlighetsfaktorer som studerats genom femfaktormodellen. Exempelvis att ledaren måste 
skatta sig själv hur denne var för 1,5 år sedan då coachningprogrammet påbörjades, 
möjligheten finns att ledaren ser på sig själv och hur han eller hon ”var”, annorlunda nu 
jämfört med då, vilket kommer att påvisa förändringar över tid genom NEO PI-R testet, men 
att förändringen inte nödvändigtvis kan kopplas till coachningprogrammet. 
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10. Bilaga 1 – Intervjumall 
 

Bakgrund:  Berätta om din karriär. 

Hur är du som ledare? 

 

Coachningprogrammet: Förväntningar innan? 

  Berätta om din relation med coachen. 

Hur har du upplevt coachningen? 

Vilka egenskaper känner du att du har utvecklat? 

o Självförtroende 

o Specifika mål 

o Ökad självmedvetenhet 

o Nya perspektiv 

o Förbättrad lyhördhet 

Fanns det något som saknades i coachningprogrammet? 

 

Big Five  Personlighetsdrag i femfaktormodellen 

o Hur väl stämmer dessa in på dig? 

o Hur har de förändrats? 

 





   

 

11. Bilaga 2 – Synonymer till personlighetsfaktorer 
 

 

 

 

 

 

Balans  uthållighet 

 

ärlighet  känslolöshet 

 

lugn  stabil 

 

Emotionell Stabilitet 
 

 

Motsatser: 

 

ångest  irritationsbenägenhet 

 

 

nedstämdhet   självosäkerhet 

 

 

impulsivitet   stresskänslighet 

  



 

 

 

 

 

 

 

social   sällskaplig 

 

bestämd   aktiv 

 

spontanitet   energi 

 

äventyrlig 

 

Extraversion 
 

 

tillgivenhet  Sällskaplighet 

 

 

självhävdelse   vitalitet 

 

 

spänningssökande   gladlynthet 

  



   

   

 

 

kreativ  agnostisk  liberal 

 

 

visdom  originalitet  objektivitet 

 

 

reflektion  kulturintresserad  fantasifull 

 

konstnärlig  intellektuell  vidsynt 

 

nyfiken 

 

Öppenhet 
 

 

Fantasi  estetik 

 

 

känslor  aktiviteter 

 

 

tankar  värderingar 

 

  



 

 

 

vänskaplighet  anpassningsförmåga 

 

 

artig  flexibel 

 

 

trogen  förlåtande 

 

 

samarbetsvillig 

 

 

Sällskaplighet 
 

 

Tillit  rättframhet 

 

 

osjälviskhet  följsamhet 

 

 

blygsamhet  ömsinthet 

 

  



   

   

 

 

noggrannhet   ansvarstagande 

 

 

organiserad   planerande 

 

 

självdisciplin   konsekvent beteende 

 

 

uthållig   prydlig 

 

 

Samvetsgrannhet 
 

 

duglighet   ordningsamhet 

 

 

Samvetsgrannhet  prestationssträvan 

 

 

självdisciplin   eftertänksamhet 
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