
Högskolan i Halmstad
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Arbetsvetenskapligt Program

COACHING PÅ DISTANS

– En studie om hur coaching kan genomföras mot SPA-Managers som arbetar i olika delar av 
världen.

Arbetsvetenskap 61-90
Vårterminen 2008

Författare: Linda Söderqvist
Handledare: Karin Josefsson



Söderqvist, L. (2008). Coaching på distans - en studie om hur coaching kan genomföras mot 
SPA-managers som arbetar i olika delar av världen. (C-uppsats i Arbetsvetenskap, 61–90 
hp). Sektionen för Hälsa & Samhälle: Högskolan i Halmstad. 

Sammanfattning

Syftet med studien var att visa hur SPA-managers upplever coaching på distans. Fokus ligger 
på att se hur bra coaching kan leda till en bättre fungerande organisation. Studiens informanter 
bestod av fem personer, fyra SPA-managers som befinner sig i olika delar av världen och en 
coachande konsult som befinner sig i Sverige. Resultatet visar att distanscoaching fungerar 
bra och upplevs som mycket positivt. Det största problemet med distanscoaching är dock just 
distansen, då konsult och klient tillsammans skapat en bra och ömsesidig relation, som bidrar 
till att de vill kunna träffas oftare. Resultatet visar också att det finns problem mellan 
konsulten och SPA-managers chefer, vilka inte helt och hållet arbetar på samma sätt eller mot 
samma mål, vari konflikter kan uppstå. Diskussionen förespråkar att konsulter och klienter 
bör arbeta mer med att sätta upp mål såväl på organisationsnivå som på individnivå. 
Diskussionen föreslår även att konsulten kan arbeta med fem generella steg som finns inom 
coachingprocessen vilket kan stärka klienternas känsla av coaching då de ibland uppfattar 
coachingen som handledning/vägledning.

Nyckelord: Aktivt lyssnande, coaching, distans, kommunikation, motivation.
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located in different parts of the world. (Bachelor essay in work science, 61–90 hp). School of 
Social and Health Sciences: Halmstad University.

Abstract 

The aim of this study was to show how SPA-managers experience coaching from a distance, 
with a focus on investigating how good coaching can lead to a more effective organisation. 
Five persons were interviewed in the study, four SPA-managers located in different parts of 
the world and one coaching consultant located in Sweden. The results show that coaching 
from a distance works well and is looked upon as very positive by the clients. The main 
problem lies in the distance, as the consultant and the client has developed a good and mutual 
relation, which leads to the desire to meet in person more often. Results also show that there 
are some problems between the consultant and the superior of the SPA-manager, who do not 
entirely work towards the same goal, which can lead to conflicts. The discussion recommends 
that consultants and clients should work harder on setting goals on both organisational and 
individual level. The discussion proposes that the consultant may work with five existing and 
general steps in the coaching process which might clear the clients understanding of coaching, 
as they sometimes understands it as guidance.  

Keywords: Active listening, coaching, distance working, communication, motivation.
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Introduktion
Bakgrund
Ordet SPA kommer från latinets "Salus per aqua" som betyder hälsa genom vatten. SPA är en 
kurort i Belgien dit människor redan på 1700 – talet reste från hela världen, för att bada i 
hälsosamma källor, för att bli botade från sjukdomar (http://www.kerstinflorian.se). Att vistas 
på ett SPA innebär i dagens bemärkelse att du befinner dig på en friskvårdsanläggning som 
bygger på den europeiska kurtraditionen, där det finns en helhetssyn när det gäller kropp och 
själ. Fyra hörnstenar ska ingå på ett SPA: hälsosam mat, fysisk träning, mental avslappning 
och behandlingar för kropp och själ. Raison d´Etre är ett konsultföretag som erbjuder hotell 
världen över tjänster då SPA avdelningar skall införas. Raison d´Etre designar, implementerar 
och startar upp SPA, vilka sedan finns kvar som extern ledning/konsult för att vidareutveckla 
SPA:t och bistå med expertiskunskap inom området. 

Tid kan vara pengar, en piska eller en läkare (Lundmark, 1989). Den kan vara mogen, ur led 
eller ha vingar. Vissa försöker till och med slå ihjäl den för att få den att gå. Berg (2004) 
menar att tid har blivit en viktig konkurrensfaktor, där förändring numera är ett väsentligt 
begrepp. Vi upplever krävande gäster/kunder, större konkurrens, ökade krav på vår 
kompetens och att saker och ting vi utför ska gå snabbt. Därför känner många stress och press 
i sitt arbete. Detta i sig leder till att nya ledarskapsformer skapas, därmed också användandet 
av en coachande kultur inom organisationer. Downey (1999) definierar coaching som en 
konst i bemärkelsen att när den praktiseras mästerligt ägnas ingen uppmärksamhet åt 
tekniken, utan coachen är istället helt engagerad i klienten och coachingprocessen blir en dans 
mellan två människor som rör sig i harmoni och kompanjonskap (Downey, 1999). Berg 
(2004) menar att en coach är en person som hjälper en annan person, dennes klient, att hjälpa 
sig själv att uppfylla sina mål. Detta gör coachen genom att ställa frågor och uppmuntra 
klienten till handling och genom feedback. En coach är inte en person som ger en given 
lösning på ett problem till klienten, utan sporrar istället sin klient till att lösa dess problem på 
egen hand med egenuppsatta mål (Berg, 2004). Timothy Gallwey verkade under mitten av 
1970 – talet som tennistränare, han är numera den man som ses som coachingens fader 
(Gjerde, 2004). Gallwey upptäckte att den argaste motståndare vi någonsin möter dels inom 
idrotten, dels i det vardagliga livet, är den egna rösten som vi själva har i huvudet. Den röst 
som säger; ”ta dig samman, detta går aldrig bra, om du bara kunde koncentrera dig lite 
mer…” Gallweys uttryck för seger var:

”Strunta i utvärderingar och bedömningar, programmera istället huvudet med 
mentala bilder där du ser dig själv lyckas och låt det hela ske av sig själv”

(Gjerde, 2004).

Nu för tiden är det mer vanligt med arbete på distans och då krävs av en ledare mer än att 
enbart besitta empatisk och social förmåga, även kunskapen att organisera och strukturera
samt att motivera (Nordengren & Olsen, 2006). Nyckeln till framgång hos en ledare på 
distans är just förmågan att motivera och entusiasmera medarbetarna i organisationen, samt att 
se till att medarbetarna fortsätter att vara motiverade över tid (Nordengren & Olsen, 2006). 
Coaching som profession är idag en definierad metod som står för att frigöra potential och 
uppnå resultat, såväl på individ- som organisationsnivå (Berg 2004). Kan ett coachande 
ledarskap på distans gentemot SPA-managers frigöra deras arbetspotential? 
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Teorier
Kommunikation

Personcentrerad terapi är en form som används mycket inom coaching, denna handlar om att 
varje individ är sin egen expert och att individen själv skall komma på lösningar till sina egna 
problem där den fria viljan och möjligheten att själv välja livssituation är det centrala (Rogers, 
1940, ref i Smith, Hoekseman, Fredrickson & Loftus, 2003; Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
Den subjektiva upplevelsen och den personliga helheten är det viktigaste. Utveckling och 
förverkligande av egna möjligheter är människans grundläggande drivkrafter (Kaufmann et 
al., 2005). Förändring hos en människa kan endast komma inifrån och utföras av egna 
resurser. Klienten är själv ansvarig, vari terapeuten/coachens uppgift är att underlätta för detta 
genom att vara sig själv och inte ta på sig någon fasad eller dömande förhållningssätt till sin 
klient. Inte heller ska terapeuten/coachen ställa noggranna eller exakta frågor och inte heller 
att tolka klienten på eget sätt och utifrån det ge dem förslag på åtgärder (Rogers, 1940 ref i 
Smith med kollegor, 2003). Rogers hävdade att de bästa egenskaperna hos en terapeut är
empati, värme, och generositet. Att använda denna terapi på klienter kräver av klienten att de 
är någorlunda verbala och att de är motiverade till att bli coachade. 

Motivation
Vad som motiverar individer att tillhöra olika grupper har Thibaut och Kelley (1959) 
utvecklat en teori om, vilken kallas för Social Exchange Theory - Utbytesteorin. Teorin menar 
att individen strävar efter att maximera sina belöningar för utfört arbete och minska sina 
kostnader för det. Att tillhöra en grupp gör att ett ömsesidigt beroende skapas medlemmarna 
emellan så att varje individs agerande påverkar vilken kostnad det resulterar i. En individ 
tenderar att föredra relationer och att tillhöra grupper som påverkar genom maximal belöning, 
därtill hör personer som är generösa, entusiastiska, pålitliga, hjälpsamma och intelligenta. 
Belöningar nämns som acceptans från andra, kamratskap, att få hjälp att uppnå personliga 
mål, samarbeta med intresserade medarbetare. Kostnader är tid, pengar, energi och en individs 
intresse (Thibaut & Kelley, 1959). Teorin baserar sig på att en individs sociala beteende 
påstås ha att göra med dennes förväntningar på belöning vilka är nödvändiga att de överstiger 
kostnaderna om en grupp skall överleva en längre tid (Svedberg, 2007). 

Coaching 
En vanligt förekommande modell vid coaching är GROW-modellen som utvecklades av John 
Whitmore (2003) där varje bokstav i ordet GROW står för ett steg i coachingprocessen, ordet 
i sig betyder att växa – vilket är syftet med coaching, att få klienten att växa. Modellen tar 
utgångspunkt i tolkningen av att klienten är en öppen och ärlig individ med potential att 
maximera sin arbetsprestation (Brockbank, 2006). Modellen gör det möjligt för coachen att 
först ta reda på om klienten samtycker med organisationens mål genom att låta klienten sätta 
upp och definiera ett eget mål (G=Goal). Därnäst analyseras det nuvarande läget, vad är 
antaganden och vad är verklighet (R=Reality). Tredje steget av coachingmodellen utgörs av 
att finna möjliga handlingsstrategier, att definiera alternativa sätt för att nå målet 
(O=Options). Det sista steget är att etablera och motivera ett utförande av klienten som bör 
göras under en viss tidsperiod (W=What, when). Innan modellen sätts i bruk menar Whitmore 
(2003) att coachen bör granska klientens grad av ansvarstagande och medvetenhet. Vid 
användandet av modellen måste coachen ställa en hel del frågor, eftersom syftet är att få 
klienten själv att sätta upp sina egna mål och att hitta lösningar till att nå dem. 
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Tidigare forskning 
Coaching initieras av de tre frågorna: Var är jag? /Vad vill jag? /Hur ska jag komma dit? Det 
finns dock inget givet svar på dessa frågor, det är situationsbetonat beroende på vilken klient 
som coachas (Gåserud, 2001). 

Kommunikation
Ordet kommunikation härstammar från latinets ”communicare” och betyder att 
meddela/rapportera/stå i förbindelse med eller underrätta om (Kaufmann et al., 2005).  
Kommunikation är överföring av ett budskap genom ett symbolsystem som antingen kan vara 
verbalt eller icke verbalt. Kanaler som kan används för att sända budskap kan vara muntliga 
samtal, telefonsamtal, e-post, brev, fax eller visuella kanaler så som TV eller tidningar. Det 
verbala språket karaktäriserar den mänskliga naturen och det mänskliga sättet, och människan 
är oerhört bunden av de språkliga uttrycksformerna för att kunna förmedla budskap. 
Kommunikation inom organisationer har i dagens elektroniska tidsålder ökat, vilket är ett 
resultat av den ständigt utvecklande informationsteknologin. Hinder som kan förekomma i en 
organisations kommunikationsprocess kan bero på brister i den kognitiva 
informationshanteringen hos antingen sändare eller mottagare. Andra hindrande felkällor som 
kan uppstå då en mottagare skall tolka ett budskap från en sändare kan vara tidspress, saknad 
av icke verbala signaler, informationsmängd, språk, känslor, selektiv perception eller 
filtrering av informationen. Åtgärder som kan göras för att motverka dessa barriärer är att 
reglera informationsflödet, använda feedback, förenkla språket, titta efter icke verbala 
signaler, behärska känslor eller att lyssna aktivt (Kaufmann et al., 2005).

Gjerde (2004) säger att lyssnandet har som mål att i en kommunikationssituation visa den 
andra parten att det tänkta budskapet är förstått. Aktivt lyssnande som utvecklades av Farson 
och Rogers (Rogers, 1955, ref i Gjerde, 2004) betraktas som en av de viktigaste färdigheterna 
för en coach. Det essentiella i ett aktivt lyssnande är att vara uppmärksam, att förstå budskapet 
och inte minst, minnas det. Dessutom bör en sändares budskap tolkas, värderas och reageras 
på (Gjerde, 2004). Andra färdigheter hos dem som är aktiva lyssnare är att bekräfta kontakten 
med icke verbala signaler, hålla ögonkontakt med sändaren, klargöra och ställa frågor, 
upprepa budskapet med egna ord och undvika att avbryta den som talar (Kaufmann et al., 
2005). Whitworth med kollegor menar att aktivt lyssnande inom coaching kan delas in i tre 
nivåer där den första nivån – inre lyssnande endast handlar om vad coachen tycker, inte vad 
klienten tycker (Whitworth med kollegor, 1998, ref i Gjerde, 2004) Nivå två – fokuserat 
lyssnande – är när den som coachar lyssnar med färre fördomar där intresset för sina egna 
bästa vägnar inte är i fokus. Funderingar dyker istället upp kring vart klienten är på väg, vad 
denne håller på att lära eller göra, eller vad som hindrar honom. Det kan jämföras med att 
lyssna med ett barns nyfikenhet. Det som coachen hör är inte rätt inte heller fel, det bara är. 
Coachen tar emot kommunikationen utan värderingar och speglar tillbaka dem till klienten. 
Klienten känner att han blir hörd och får en chans att gå djupare in i sin reflektion. Denna nivå 
har en likhet med Rogers empatidefinitioner (Rogers, 1975, ref i Gjerde, 2004). Nivå 3 –
globalt lyssnande – här lyssnas det utan fördomar, men förutom det lyssnas det till mer än 
bara ord. Alla sinnen är nu inkopplade, förutom hörseln finns känsel, smak, lukt och syn, samt
det sjätte sinnet, intuitionen. Här lever coachen sig in i det outtalade. Men för att ett globalt 
lyssnande skall bli användbart måste coachen sätta ord på det hon ser. Att lyssna på denna 
nivå kräver att coachen medvetet måste engagera sig för att använda flera av sina sinnen, 
sedan måste ord sättas till sinnesintrycken, till sist måste coachen känna hur klienten påverkas 
av det coachen säger och utnyttja denna situation. Det är inte alltid så att coachen har rätt utan 
denne bör bara låta känslorna luftas och sedan bedöma hur klienten tar emot dem (Gjerde, 
2004). Redskap att använda för aktivt lyssnande kan vara att sätt ord på vad som hörs –
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upprepa – klargör och bekräfta – lösa knutar – avbryta – överta styrningen – konkludera och 
gå till kärnan. Farson (Farson, 1996, ref i Gjerde, 2004) menar att aktivt lyssnande handlar om 
en attityd med ett nyfiket intresse och lyssnande, inte användandet av redskapen, vilket var en 
kritik på sin egen forskning.

Barrett (2006) skriver i en artikel att starka kommunikationsfärdigheter är ett måste för dagens 
ledare där hon utgår från en äldre studie som visar på att en ledare spenderar 70 – 90 procent 
av sin tid till olika slags kommunikationsmetoder. Barret (2006) påstår att det idag spenderas 
betydligt mer tid än så, vilket är ett resultat av dagens informationsteknologiska utveckling,
hon menar att genom effektiv kommunikation leder ledare. Goda kommunikationsfärdigheter 
är gynnsamt och möjliggör för medarbetarna att följa ledaren. Utan effektiv kommunikation 
är ledaren inte effektiv. Svårigheter med kommunikation kan bero på att de budskap som 
sänds avbryts eller störs av omgivningen eller annat. Dagens ledare behöver 
kommunikationsfärdigheter vilka kan delas in i tre delar som kan ses likt en utåtgående spiral. 
Mitten av spiralen är kärnan där den centrala kommunikationen först och främst måste 
fungera för att sedan kunna gå vidare. En ledare måste ha en klar strategi över 
kommunikationen. Ledaren måste kunna analysera sina medarbetare i varje situation och 
utveckla en kommunikationsplan som främjar varje individ. Ledarna måste också kunna 
strukturera och organisera sig, kunna skriva komplexa dokument i allt från e-post till 
promemorior och de ska kunna skriva och tala flytande i det språk som krävs. Efter kärnan i 
spiralen kommer ledarskapskommunikationen vilket är den emotionella delen som sker mot 
medarbetarna. Att lyssna och att höra är en avgörande egenskap här. Den yttersta delen av 
spiralen innefattar det som syns utåt, ledaren är den som får vara organisationens ansikte/röst 
mot det yttre. Det handlar om kommunikation mot interna och externa delägare, att utveckla 
organisationens vision och mål, vilket vänder sig till en bredare grupp. Trovärdighet är 
centralt om en ledare skall bli betrodd (Barrett, 2006). Hur en ledare kan gå till väga för att ta 
reda på hur trovärdig denne är kan vara genom att utveckla sin emotionella intelligens och att 
enträget be om feedback från medarbetarna. 

Kommunikation har ett starkt samband med motivation vilket gynnar medarbetarnas 
prestationer (Kaufmann et al., 2005). Genom att kartlägga medarbetarnas arbetsuppgifter och 
hålla i utvecklingssamtal eller liknande kan motivation skapas. Kommunikationsprocessens 
kanske viktigaste funktion är att förstärka det sociala samspelet och samarbetet mellan olika 
grupper och avdelningar i organisationen och mellan ledare/medarbetare och
gruppmedlemmar. Återkoppling och feedback är därmed en viktig funktion inom 
kommunikation, för att främja lärandet (Kaufmann et al., 2005).

Motivation
Motivation är de drivkrafter som får människan att handla, det är den uppskattade 
ansträngningen, uthålligheten och det riktade beteende som en individ agerar utifrån mot ett 
bestämt mål (Gjerde, 2004; Robbins & Judge, 2007). Ordet motivation kommer från det 
latinska ordet ”movere” vilket betyder att förflytta/röra människor till handling (Kaufmann et 
al., 2005). Coaching bygger dels på humanisternas sätt att se på människan, därför faller det 
sig naturligt att man inom coaching tittar på motivationsteorier som Maslows behovstrappa 
(Maslow 1950, ref i Smith et al., 2003). Malsow fokuserade på människans subjektiva 
verklighet och ansåg att alla individer bör ställa sig själv frågan ”vem är jag”? Människan har 
behov som bör uppfyllas i en hierarkisk ordning där det lägsta behovet (fysiska behov) först 
till viss del måste uppfyllas innan nästa steg kan uppfyllas och så vidare. Det sista trappsteget 
är att nå självförverkligande, något som Maslow menade att alla bör sträva efter.
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Kaufmann med kollegor (2005) skiljer på olika teorier vad gäller motiverande beteenden i 
arbetslivet. 

 Behovsteori – vilka är de biologiska grundläggande behov människan har, social 
tillhörighet, intellektuell utveckling och individuell jag-upplevelse. Behovsteorin 
innefattar McClellands teori av behov (McClelland, 1986 ref i Robbins & Judge, 
2007).  vilken har fokuserat på tre behov hos människan: Prestationsbehov – strävan 
efter att prestera bra med hopp om framgång och fruktan om nederlag. Maktbehov –
strävan efter att få andra att agera som de inte skulle ha gjort annars. Att erhålla 
uppmärksamhet för synpunkter som ges. Kontaktbehov – strävan efter vänskapliga 
och nära relationer.

 Kognitiv motivationsteori – motivation och handling är ett resultat av de 
förhoppningar en människa har när det gäller belöning och egen prestation (Kaufmann 
et al., 2005). Förväntningsteorier är när människan motiveras av att hon tror att hon 
skall uppnå det hon vill med sitt arbete. Då betraktas handlingen som styrd av 
medvetna föreställningar och personlig måluppfyllelse. Tre föreställningstyper är 
subjektiva förväntningar, att insatsen ska ge resultat. Instrumentella överväganden, 
som gäller frågan om huruvida arbetsprestationer leder till belöning. 
Valensvärderingar som är individens subjektiva värde av belöningen.  

 Sociala teorier – hur människan känner att förhållandet mellan sig själv och 
medarbetarna fungerar, det innefattar rättvisa. Här finns likavärdesteorier vilka anser 
att alla skall belönas lika. Tre viktiga förutsättningar vid dessa jämförelser är lönenivå, 
utbildningsnivå och anställningstid. 

 Arbetskaraktäristikamodellen – att anpassa arbetsuppgifterna på bästa sätt så att de 
motiverar människan, vilket genererar ökad arbetskvalité (Kaufmann et al., 2005). 

Coaching
Coaching ses som ett slags ledarskap vilket gynnar utvecklingen hos dem som blir coachade 
vilket i sin tur kan bidra till ökat resultat för organisationen (Gåserud, 2001; Du Toit, 2006). 
Coaching har fått sin inspiration från kognitiv terapi, humanistisk terapi, lösningsinriktad 
metodik och idrottspsykologi (Gjerde, 2004).

Coaching varierar från fall till fall, men det finns fem faser som ständigt återkommer enligt 
Berg (2004). Utveckla förtroende, vilket grundar för samarbete där förtroendet skall vara 
ömsesidigt med en känsla av frihet att säga vad man vill. Diagnos, som tolkar och avläser en 
situation. Det bygger på en självdiagnos från klienten men med coachens hjälp. Målsättning, 
dit den som blir coachad strävar, entydiga mål. Handling, att planera och genomföra en 
strategi. Uppföljning, att ge feedback och belöning då resultat uppnåtts men det behövs även 
kontinuerlig uppföljning under hela coachingprocessen. Coaching utgår från de erfarenheter, 
ideal och strategier som klienten har. Människan är inte ett oskrivet blad som ska fyllas med 
kunskap. Klienter som blir coachade ska inbjudas att aktivt deltaga och engagera sig i den 
förändringsprocess som skall leda till ett utsatta mål (Berg, 2004). 

Du Toit (2007) påstår att chefer dagligen måste handskas med ny utveckling, hon menar att 
coaching spelar en stor roll, vilket är det mest taktiska verktyget för att kunna bredda 
kompetensen och sätta igång affärsverksamheten i organisationer. Även Gåserud (2001) och 
Phillips (1996) påstår att coaching är ett utmärkt sätt att skapa effektiva organisationer med, 
då coaching kan göra så att individers maximala potential utnyttjas. Coaching ger ett ökat 
värde till organisationer, detta genom att klienten lär sig lära, växa och utvecklas. Med hjälp 
av att klienten får möjlighet att agera, genom feedback som ges på vad som görs, kan det 
resultera i att klienten får en klar uppfattning om han/hon gör något av betydelse (Du Toit, 
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2007; Phillips, 1996). Skillnaden med andra metoder är att den som coachar måste kunna 
motstå att ge färdiga förslag på lösningar till klienten, vad coachen istället gör är att föra bort 
blockeringar som kan finns hos klienten. En av de mest värdefulla sakerna coachen ger 
klienten är förmågan att gå åt sidan från det dagliga arbetet och reflektera över de möjligheter 
klienten har att tillgå. Då negativ feedback behöver framföras i coachingen ger Burdett (1998) 
tips om att göra det på ett sätt så att inte personliga kvalitéer hos klienten berörs utan så att det 
istället berör resultat, processer och strategier. Dessutom bör en coach vara medveten om att 
alla inte vill bli coachade. Gåserud (2001) säger dock att införandet av coaching ibland fått 
dåligt rykte. Detta för att åtgärderna av coaching inte varit tillräckligt genomtänkta eller 
förberedda. 

Närliggande begrepp som hör till coaching är vägledning, rådgivning, handledning och 
mentorskap (Gjerde, 2004). Vägledning är ett stöd individen kan få vid inlärning och 
utövande, ett komplement till annan pedagogisk verksamhet vilket oftast används i yrket eller 
utbildning. Rådgivning är en variant av vägledning, syftet är att hjälpa klienten att själv lösa 
personliga problem. Handledning är också en form av vägledning men som kan försiggå över 
en längre tidsrymd och där vägledaren har en högre status än klienten och kan beordra 
klienten att göra saker. En mentor är en person med mer erfarenhet än klienten som skall 
finnas till hjälp, mentorn väljs ut av individen själv (Gjerde, 2004). The International Coach 
Federation är en organisation som arbetar med att stödja och upprätthålla en bra nivå inom 
coachingyrket. Tillsammans med en stor omfattning coaching skrivelser, finns enigheten om 
att fyra färdigheter bör finnas hos den som coachar: aktivt lyssnande, nyfikenhet, 
handling/inlärning och intuition (www.coachfederation.org).   

Globalisering/Distans
Konsekvenserna av globalt etablerade organisationer har skapat en ny form av 
organisationsstruktur med bättre kommunikationsteknologier och nya miljöer att arbeta i. Så 
här lyder ett citat om globaliseringen: 

“Virtual teams are composed of co-workers geographically and organizationally 
linked through telecommunications and information technologies attempting to 
achieve an organizational task.”

                        
(Townsend et al., 1998 ref i Kayworth och Leidner, 2000 s: 184).

Att leda på distans kräver av dem som befinner sig i globalt etablerade organisationer att 
leda/coacha som om coachandet inte vore på distans, dock krävs en del egenskaper extra 
mycket uppmärksamhet (Nordengren et al., 2006). Distans kan vålla problem då 70 procent 
av en människas framförda budskap sägs ske via kroppsspråket. Begreppet distans i 
förhållandet till ledarskap/coaching kan innebära dels geografisk, tidsmässig, kulturell, eller 
mental distans. Enligt Kayworth och Leidner (2000) finns det fyra markanta betydelser i 
globalt ledarskap kommunikation, kultur, teknologi och ledarskap. Här presenteras deras 
teorier för hur en global ledare/coach kan agera i vardera betydelse: Kommunikation – oavsett 
vilken miljö medarbetare befinner sig i är kommunikationen oerhört viktig, coachen bör lära 
sig hur de på bästa sätt kan överföra information genom de elektroniska kanaler som finns. En 
distanscoach bör lägga vikt vid kommunikationen genom att sätt upp mötesscheman och 
regler för engagemang. Genom att ha möten ansikte mot ansikte om möjligt och arbeta med 
teambuilding. Kultur – det finns risker med kulturella olikheter/bakgrunder som förekommer 
vid distansarbete. Medarbetare kan formulera och tolka kommunikation efter sin egen kultur. 
Språksvårigheter kan också påverka. En distanscoach bör skapa och förmedla en medvetenhet 
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kring kulturella skillnader. Att ge och få feedback och vara uppmärksam på att de mål som 
tillsammans satts upp kan komma att uppfattas olika (Brake, 2006). Teknologi –
Informationstekniken (IT) kan vara ett hinder för att global coaching ska fungerar då inte alla 
är lika kunniga inom området. Servrar eller annat kan krångla vid behov av användning. En 
distanscoach bör se till att det används mångsidiga och varierande IT-hjälpmedel och utbilda 
medarbetarna i teknik och försäkra sig om infrastrukturens olikheter. Ledarskap – effektivt 
ledarskap kräver kunskap i att förmedla klara mål och ansvarsområden med en tydlig 
deadline, annars kan det orsaka ineffektivitet. Att ge kontinuerlig prestationsfeedback och att 
vara flexibel och empatisk är ett måste för coachen. 

Coaching kan bedrivas på många olika sätt och mellan många olika individer. Coaching är ett 
växande område som mer och mer bedrivs inom organisationer, efter det att det utvecklats 
från idrotten. Idag är coaching ett trendbegrepp. Denna studie fokuserar enbart på coaching 
mellan konsulter och SPA-Managers som befinner sig på distans från varandra, men som i sitt 
arbete använder sig av coaching som en motivationsmetod för att stötta och vägleda klienterna 
till ett ökat resultat för organisationen. Följaktligen kommer inte en generell beskrivning av 
ämnet coaching tas upp, utan inriktningen sker mot SPA.

Syfte
Det övergripande syftet med studien är att visa på hur distanscoaching upplevs av dem som 
blir coachade. Fokus ligger också på att se hur de som coachar på ett bra sätt kan gå tillväga 
för att omsätta coaching till ökat resultat för organisationen. Detta kommer att undersökas 
genom följande frågeställningar:

 Hur upplever SPA-managers coaching på distans?
 Hur genomförs coachingen?
 Vad kan förbättras och/eller förstärkas vid coaching på distans?

Metod
Informanter
Studien bygger på fem personers deltagande, fyra kvinnliga SPA-Managers (klienterna) och 
en kvinnlig konsult som använder sig av coachande ledarskap i kontakten med sina klienter.
Informanternas åldrar varierar från 39 – 49 år. Fyra av de fem kommer från olika delar av 
världen och har olika bakgrunder och kulturer. Två av de fem har sedan tidigare en bakgrund 
som terapeuter. 

Instrument
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer där två frågeformulär, ett till SPA-Managerna
(se bilaga 1) och ett till konsulten (se bilaga 2), utformats med utgångspunkt i de fyra 
väsentliga områdena: kommunikation, motivation, coaching och distans/globalisering, (se 
Bilaga 1 och Bilaga 2). Respondenterna fick skriftligt svara på frågeformuläret som sändes ut 
per e-post. Därefter utfördes en uppföljning av intervjufrågorna per telefon. Företaget Raison 
d´Etre:s manualer och information vad gäller SPA-Managers och deras arbetsuppgifter har 
också tagits del av. 

Procedur
Urvalet av respondenter gjordes med hjälp av lottning utifrån en lista från Raison d´Etre med 
namn på befintliga SPA-Managers, vilka de coachar eller har coachat. De utvalda fick ett e-
postbrev sänt till sig med förfrågan om deltagande, där det beskrevs att studien görs av en 
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student vid en högskola i Sverige i ämnet coaching och med fokus på den coaching de erhåller 
från Raison d´Etre (Bilaga 3). Då samtliga fyra SPA-managers svarade ja fortsattes processen 
med att vidare sända ut den strukturerade intervjuguiden med frågor, som de fick omkring en 
vecka på sig att besvara med personliga och egenformulerade svar. Frågeformuläret bestod av 
tre huvudrubriker: about you, your job och questions about your relationship with your coach
(Raison d´Etre), sammanlagt 27 frågor (Bilaga 1). Klienterna benämns som respondent 1, 2, 3 
och 4. Därefter följde en telefonintervju då en semistrukturerad teknik användes med 
eventuella frågor om ytterligare synpunkter eller oklarheter (Angelöw & Jonsson, 2000). 
Telefonintervjuerna genomfördes den: 10/4 2008, 23/4 2008, 24/4 2008, 28/4 2008 och tog 
omkring 30 - 45 minuter vardera. Den femte respondenten som utgjordes av konsulten, vilken 
benämns som respondent 5, fick likt de andra fyra frågor sänt till sig. Utifrån två 
huvudrubriker: allmänna frågor och frågor som berör ditt coachande ledarskap gentemot
SPA-managers, totalt 19 frågor (Bilaga 2). Därefter följdes istället intervjun upp med ett 
personligt möte då detta var geografiskt möjligt, mötet genomfördes den 7/5 2008.

Dataanalys
Den insamlade datan analyserades genom att varje intervjupersons svar var och en för sig 
meningskoncentrerades till en kortare och koncisare text vilket underlättade fortsatt 
bearbetning (Kvale, 1997). Med hjälp av meningstolkning analyserades de koncentrerade 
texterna vilket gav en relevant mening av materialet. Dessutom gjordes en 
meningskategorisering ad-hoc av det insamlade materialet då datan kategoriserats i kategorier 
som delades upp i mindre bra och bra synpunkter, synpunkter om den coaching de erhåller, 
och om coaching i allmänhet (Kvale, 1997). 

Resultat
Det övergripande resultatet visar att distanscoaching generellt fungerar bra då utlåtandena från 
respondenterna var positiva. Vad som ses som en brist med distanscoaching är just distansen, 
att alltför sällan kunna verka i fysiska möten med varandra där coachingen sker ansikte mot 
ansikte. Klienterna menar att coachingen skulle kunna fokuseras ännu mer på organisationens 
och deras egna personliga målsättning än vad den gör. Vad som också visats sig är att 
konsulten och klienternas egna chefer ibland har skilda åsikter och idéer, vilket stör 
klienternas effektivitet och produktivitet. Konsulten anser att distanscoaching är något positivt 
då detta kan underlätta för att hålla fokus på coachingen och istället undvika att anknyta till 
sidospår som kan uppstå i den dagliga driften. Att kunna ge inspiration utifrån ett bredare och 
allsidigare perspektiv är bra menar hon. 

Resultat från SPA-managers
Kommunikation

De hjälpmedel som mestadels används vid distanscoachingen består av telefon och e-post. Då 
e-post används är det oftast med anledning av att bestämma en tid för möte per telefon, 
eftersom konsulten och klienterna ibland befinner sig i olika tidszoner. De är alla fyra klienter 
överens om att det fungerar bra med coaching genom telefonkontakt, men det negativa, säger 
en av dem, är att den icke verbala kommunikationen gås miste om i telefonen och det är svårt 
att förmedla och avläsa känslor genom denna kontakt. 

En av klienterna anser att konsulten och denne har för lite kommunikation kring
organisationens målsättning och om respondentens egna målsättningar, denne säger att det 
vore bra att sätta upp mål tillsammans vilka de sedan kan följa upp. Det vore bra att ha detta 
som en rutin ”on a regular basis” men orsaken att det inte sker är nog att det inte är något 
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som finns i deras kontrakt med Raison d´Etre och därför är det inget som de måste bistå med 
säger respondenten. En annan av klienterna tycker att det ibland kan vara svårt att ta del av 
organisationens målsättning och att bidra till att uppnå den, men respondenten tror sig göra 
sitt bästa. Den rapportering som sker mellan konsult och klient är en bra bas för kommande 
coaching menar respondenten. En annan säger att det tog henne ett par månader innan det att 
hon ens visste vad organisations målsättning och hennes egen målsättning var som hon skulle 
jobba mot och att det sedan tog henne ett halvår att uppfylla dem.

Tre av fyra är överens om att det är för mycket administrativt arbete och för lite tid till att vara 
delaktig med sitt team då de själva gärna vill arbeta med att coacha sina medarbetare. En av 
klienterna säger att nummer ett i hennes arbetsuppgifter är att se till att driften fungerar och då 
att det administrativa ibland inte hinns med, utan det får vänta. Medan en annan säger att det 
ibland är svårt att komma ifrån sina administrativa uppgifter men att denne då och då försöker 
stanna upp och tänka på sitt chefskap och innebörden av det. Ytterligare en säger att hon 
försöker se till att allt det tekniska fungerar för sitt team och genom det blir hon själv mer 
delaktig i driften. Den fjärde respondenten säger sig vilja ha mer tid att ta del av 
behandlingarna och att själv lära sig att utföra dem.

Alla fyra klienter anser sig vara bra på kommunikation vilket enligt dem är ett måste i deras 
arbeten. En av dem säger sig vara bra på att guida och leda sina medarbetare dit de vill. Hon 
anser sig vara väldigt bra på coaching och detta som ett resultat av att hon har många olika 
erfarenheter med sig i bagaget från tidigare arbeten. En annan är själv spa-terapeut vilket hon 
anser vara bra då hon leder ett team med terapeuter, medan en annan säger att det inte skall 
spela någon roll då hennes uppgift som manager inte har något med teamets konkreta 
arbetsuppgifter att göra. Empati är ett ord de alla fyra använder sig av när de beskriver sina 
egna färdigheter. En respondent säger sig också besitta styrkor som att ha sinne för humor, 
vara generös, och tålamodig. 

Motivation
Vad som motiverar klienterna i sina arbeten som SPA-Managers är deras medarbetare, team 
och kollegor. En av managerna menar att det först och främst är hon själv som är den som 
motiverar henne. En annan nämner naturen, en tredje säger att själva chefskapet engagerar 
henne till arbete. Att få vara en del av en annan människas liv, att få andra individer att hitta 
sig själva och sin egen väg till lycka och att få sitt team att utvecklas är andra gemensamma 
åsikter om vad som motiverar och ger klienterna engagemang i sitt arbete. 
Att coaching kan hjälpa organisationen till ett ökat resultat är tre av dem överens om. De 
säger att de själva efter att ha blivit coachade fått mer energi och vilja att börja coacha och 
leda sitt eget team till att må bra, så motiveras teamet till att göra ett bra jobb vilket i sin tur 
resulterar i ett ökat resultat för organisationen. Den fjärde tycker att det är svårt att avgöra då 
det inte är mätbart än eftersom det hotell och SPA klienten arbetar på är relativt nystartat, men 
visst kan det absolut påverka men jag vet inte säger hon. 

Teambuilding är oerhört viktigt påpekar en av klienterna väldigt starkt, och dennes mål är att 
få möjligheten att åka iväg med hela sitt team till ett annat SPA för att själva få ta del av 
känslan att vara gäst. Detta innebär att de måste stänga sin egen avdelning en dag, vilket kan 
vålla problem, då det är viktigt att allihop kan åka tillsammans så att ingen behöver stanna 
hemma och jobba, men hon strävar mot det.
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Coaching
Samtliga fyra respondenter trivs mycket bra med sina arbeten och är väldigt motiverade till 
sin position som SPA-managers på de hotell de är verksamma i. De upplever alla att den 
distanscoaching de erhåller är positiv och bra och de är tacksamma över att få ta del av den.

”The coaching I receive is absolutely great” (respondent 1).

“My coach makes me feel that I can talk to her as a friend and confident” (respondent 4).

Klienternas åsikter om vad coaching är varierar dem emellan. En av dem har själv arbetat med 
coaching före denne blev SPA-Manager och anser att coaching relaterat till arbetet betyder att 
coachen bör var insatt i yrket och arbetsuppgifterna som klienten har. 

”En coach skall vara en god lyssnare och kunna ge goda råd” (respondent 3).

Dessutom finns åsikter som att klient och coach bör komma från samma kultur och vistas i 
samma miljö för att underlätta kommunikationen för att på så vis uppnå ett bra resultat. För en 
annan betyder coaching att få den som blir coachad att färdas i rätt riktning. En coachas 
uppgift är att få klienten som blir coachad motiverad. Att få klienten att hitta drivkraften.

”Coaching is to keep all going” (respondent 2).

Den tredje säger att kunna kommunicera med varandra är ett måste och att bli sporrad och få 
hjälp att hitta de redskap som behövs för att kunna uppnå de utsatta målen tillhör coaching. 
För den fjärde innebär coaching att få hjälp att identifiera sina mål och att tillsammans lösa 
problem. En bra coach bör har en bra utgångspunkt vilken är empatisk som har höga 
ambitioner och försöker plocka fram det bästa från klienten. Den accepterar att alla är olika 
och den lägger märke till klientens starka och svaga sidor, sätter upp mål som är uppnåeliga 
för klienten:

” A good coach tries to bring out the best in you, accepts that we are all different and aims to 
recognise the strengths and weaknesses and provide ways in which to teach and assist 

wherever possible” (respondent 4).

Globalisering/Distans
Före det att distanscoachingen sätter igång har det existerat ett eller flera fysiska möten 
ansikte mot ansikte klient och konsult emellan. Detta i sig har skapat en personlig kontakt 
vilket respondenterna anser vara ett måste. Raison d´Etre är ofta med vid tillsättning av nya 
SPA-Managers och finns på plats och håller i utbildningar och annat då uppstartandet av nya 
anläggningar sker. Att bli coachad på distans, säger de allihop, fungerar såpass bra just för att 
de redan innan har fått en ömsesidig relation till varandra. Men en av klienterna säger till en 
början att coaching bör ske på plats med dem som är verksamma på hotellet, men utvecklar 
senare i intervjun påståendet att det är förvånansvärt hur bra coaching på distans faktiskt 
fungerar. Anledningen till varför det är så bra menar hon:

”är att konsulten inte befinner sig på plats i den dagliga driften och inte ser de där 
småsakerna som jag som klient kan irritera mig på och förstora upp, utan konsulten ser dessa 

situationer med andra ögon, som denne förmedlar tillbaka till mig. Detta gör så att jag 
reflekterar över vad som min coach just berättat och på så vis ändrar jag ibland åsikt, men en 
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mix av både coaching på distans och coaching ansikte mot ansikte vore det ultimata” 
(respondent 3).

Även de andra tre klienterna nämner att coaching egentligen bör göras på plats med personer 
som är verksamma på hotellet. En av dem säger att distanscoaching egentligen inte är så bra 
ändå, för hon upplever viss frustration som kan uppstår då konsulten och hennes egen chef har 
olika åsikter och tankar om saker och ting, vilket gör henne ineffektiv och därför får hon 
känslan av att inte få någonting gjort. 

Resultat från coach
Konsulten coachar i dagsläget cirka 10 managers vilka har kontakt 2–4 gånger per månad. 
Kontakten utgörs beroende av, vilket projekt det handlar om, vecko- och 
månadsrapporteringar vilka involverar verksamhetsrelaterade områden och ledarskap. Vad 
respondenten säger sig lägga energi på tillsammans med klienterna är att leverera de redskap 
vilka de behöver för att kunna driva sin verksamhet framgångsrikt. Att finnas som ett 
bollplank och guida klienterna i olika situationer och skapa dem självförtroende så att de blir 
trygga i sin roll som SPA-Managers. Konsultens egna färdigheter för att kunna utföra 
coaching är att hon har förmågan att se den individ hon arbetar med, utan att ta över den 
personliga utvecklingsprocessen. Hon tror sig skapa ett engagemang och en självkänsla hos 
klienten som motiverar dem. Hon anser sig också besitta färdigheter som att både kunna se 
styrkor och svagheter hos klienterna vilka hon tillgodogör i deras utveckling. Vad som 
engagerar i arbete som coachande konsult är att kunna göra skillnader, att skapa både 
personlig och professionell framgång hos klienterna. Att kunna vända motgångar till 
framgångar och att hitta vägar anpassade till var och en. 

Distanscoachingens positiva sidor säger respondenten är att det kan vara lättare att hålla fokus 
och inte anknyta till sidospår som ofta kan uppstår på plats. Att också kunna ge inspiration 
utifrån ett bredare perspektiv är en annan positiv sak. Distanscoaching bidrar till en större 
öppenhet i att diskutera svårigheter vilket inte alltid är lätt att diskutera på plats öga mot öga 
anser respondenten. Att till en viss del fokusera på de större problemen än att bli involverad i 
mindre kriser är något hon försöker med. 

”Att stötta ”the bigger picture” och undvika allt för mycket ”crisis management”.

Negativt är dock distansen och avsaknaden av fysiska möten, på grund av det kan det vara 
svårt att följa upp vissa situationer och få en rättvis bild av dem. Telefonkontakten de har är 
oerhört viktig för att kunna diskutera känsliga ämnen och bibehålla den personliga kontakten. 
Att då och då besöka managerna är nödvändigt menar hon.

”Besök onsite regelbundet är dock oerhört viktigt för att kunna coacha framgångsrikt på 
distans.”

Konsulten förväntar sig att klienterna skall vara ansvarstagande, engagerade och uppriktiga, 
vilket är viktigt för att hålla coachingen på distans i rätt riktning. Att få tid tillsammans med 
sin klient, att ha en kontinuitet samt att lära känna klienterna är de faktorer runt om som kan 
påverka coachingen. Att vara insatt i klienternas förutsättningar är ett måste, anser 
respondenten där organisationens målsättning ingår.  Att som coach på distans ha en bra 
inblick i de förutsättningar som klienterna jobbar utifrån och att från början ha etablerat en 
god kontakt är något denne har. Den coaching respondenten utför hjälper klienterna i deras 
personliga och professionella utveckling och den kommunikation som är mellan klient och 
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dennes chef har blivit bättre. Fokus på ”business” har blivit starkare hos klienterna vilket ofta 
varit en svaghet. Den coaching konsulten ger klienterna har i synnerhet tillsammans med 
management träningen som alla klienter genomgår påverkat organisationens lönsamhet, då 
positiva resultat visats inom gruppdynamik, personalfrågor och försäljningsresultat.  Vad som 
skulle kunna göra coachandet ännu bättre anser konsulten vara att skapa ett starkare 
engagemang från klienternas egna chefers sida. Detta är ett ständigt arbete som pågår, vilket i 
sig borde kunna göra klienternas arbete ännu starkare och att konsult och klienternas chefer 
blir mer involverade tillsammans i arbeten och uppgifter. 

Diskussion
Syftet med studien var att ta reda på hur coaching upplevs på distans av SPA-managers och 
hur Raison d´Etre som externa konsulter på ett bra sätt kan gå tillväga för att omsätta 
coaching till ett ökat resultat för organisationen. Diskussionen kommer att behandlas utifrån 
de fyra väsentliga områdena: kommunikation, motivation, coaching och distans/globalisering. 

Kommunikation 
Ett stort antal författare inom coaching och ledarskap är överens om att aktivt lyssnande är en 
av de betydelsefullaste delarna i en kommunikation och därmed en viktig egenskap hos en 
coach (Cardell, 2003; Gjerde, 2004; Kaufmann et al., 2005; Stelter, 2003). Nivå två i aktivt 
lyssnande enligt Gjerde (2004) kan fokuseras mer genom att fullgöra managernas önskan att 
implementera resultatfokuserat samtal vari organisationens målsättning och klientens egen 
målsättning ingår, detta samtal är något som sedan måste följas upp vid coachingsamtalen 
som genomförs mellan konsult och klient. Tengblad (2007) menar att det som driver 
medarbetare att arbeta mot en organisations mål hänger ovillkorligen an till det egna 
lönekuvertets storlek och om arbetsuppgifterna mot målet är roliga. Lön och pengar verkar i 
detta fall inte vara något klienterna tänker på, då antagandet kan göras att de tjänar såpass att 
de är nöjda och att det inte helt och hållet är lönen som är det väsentliga i deras arbete mot 
organisationens målsättning. Att i kommunikationen mellan konsult och klient lägga in mer 
resultatfokuserat samtal ska inte behöva påverka känslan av coachingen till att bli en styrd 
situation, inte heller skall de ge klienterna känslan av svårare eller tråkigare arbete, utan det 
skall bli en naturlig integration. Det fokuserade lyssnande är något som konsulten idag 
besitter, men vilket kan bli effektivare just för att få klienterna att bli mer varse om 
organisationens mål och vision. Att lyssna på klienten genom att vid samtalen gå till kärnan 
av det som skall utvecklas med hjälp av coachingen (Gjerde, 2004). Även Barrett (2006) tar i 
sin utåtgående spiral av ledarskapsegenskaper upp ”att lyssna” vilken tillhör den emotionella 
kvaliteten. Denna kvalité är dock något som finns hos alla respondenter då de upplever en 
ömsesidig och bra relation konsult och klienter emellan. Nivå tre där coachen använder alla 
sinnen för att aktivt lyssna känner respondenterna en viss avsaknad av, eftersom det är svårt 
att kontrollera varandras känslor genom den telefonkontakten de har, att ibland använda 
telefonkonferenser eller bildtelefon för att få den visuella känslan skulle kunna bidra med att 
det aktiva lyssnandet blir komplett. 

Då klienternas jobb och arbetsuppgifter är att vara chefer för sina respektive SPA-team är det 
av vikt att de besitter de ledarskapsegenskaper vilka en ledare behöver. Barret (2006) gestaltar 
den utåtgående spiralens början med en god kommunikationsgrund som kärnan för hela 
ledarskapet. Att ledaren tar sig tid till att se och läsa av varje individ i teamet och göra upp en 
individuell plan för vad var och en av medarbetarna behöver för redskap för att lyckas. Då 
dessa egenskaper tycks finnas hos klienterna vore mer tid att spendera tillsammans med 
teamet ännu en faktor till att stärka denna kärna, då det administrativa arbetet ofta är det som 
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tar över ledarskapet. Att konsulten här skall coacha klienterna genom att ge dem klara 
lösningar på saker och ting eller hur de kan lägga upp sina administrativa sysslor på ett bättre
sätt för att få mer tid, går emot Rogers teori om personcentrerad terapi (Rogers, 1940 ref i 
Smith et al., 2003) där konsulten istället ska få klienterna att själv komma på lösningar och att 
klienternas egna subjektiva upplevelse är det som är det viktigaste i olika situationer. En 
förändring bör komma från varje individ där konsultens uppgift är att underlätta för klienterna 
att ta sig mot de uppsatta målen. Att konsulten är insatt i klienternas yrkesuppgifter och att 
hon bistår dem med goda råd är en svårighet som konsulten kan komma att uppleva då 
klienterna istället kan uppfatta dessa goda råd som beordringar, som de då följer. Således gås 
teorin om att det är klienterna själva som ska komma på lösningarna på problemen miste om 
och konsulten är inte längre den coach som hjälper klienterna till att finna sina egna lösningar. 
Då kommunikation och motivation har ett starkt samband är det sociala samspelet som finns 
konsult och klient emellan viktigt då de har tillfälle att knyta de starka band som grundar ett 
bra framtida coachande (Kaufmann et al., 2005). Den ömsesidigt goda relation som skapats
parterna emellan är så pass stark att de alla upplever att de vill kunna träffas och umgås mer 
tillsammans, vilket om så är möjligt skulle vara en positiv energi som skulle kunna förstärkas.

Den kommunikationskanal som används mest och vilken är den smidigaste klienter och 
konsult emellan är telefonen. Denna kanal kan utsättas för hinder då ett budskap sänds eller 
mottas (Kaufmann et al., 2005). Vissa saker kan underlättas vid användandet, dels kan 
telefonsamtalen genomföras utan tidspress där informationsmängden som skall 
sändas/mottagas begränsas. Då de talar i telefon med varandra bör parterna befinna sig på 
något ställe där ingen av dem blir störd och inte minst av allt bör de tänka telefonsamtalen
som ett personligt möte fast det sker via telefonen. Känslan av att telefonsamtalet inte är lika 
viktigt som ett fysiskt möte kan säkert uppstå om saker och ting kommer emellan som måste 
göras. Det blir lättare att skjuta på ett telefonsamtal än att skjuta på ett avtalat fysiskt möte 
med varandra, eftersom båda parterna då skall ta sig till en och samma plats kan komma att 
kännas mer viktigt. Dessutom är det också lättare att kommunicera besvärliga saker, som till 
exempel att avboka ett möte som skall utföras över telefon, och inte minst är det ännu lättare 
genom att skriva ett e-post meddelande, än att avboka ett möte öga mot öga (Robbins & 
Judge, 2007).  Öberg (1997) menar att då de alla vuxit upp i olika kulturer och miljöer kan det 
orsaka konflikter eller spänningar dem sinsemellan och att det då är nödvändigt att lära sig 
mer om de kulturella skillnader som finns dem emellan. Eftersom ingen av respondenterna 
nämner det så är det i nuläget inte något problem i den kommunikation som pågår. 

Att vara empatisk är något alla fem respondenter säger sig vara. Kognitiv empati är den metod 
som en individ använder för att förstå och sätta sig in i en annan persons tankevärld med hjälp 
av sin vilja (Gjerde, 2004). Denna empati sägs numera vara den viktigaste egenskapen hos en 
coach just för att klientens emotionella ensamhet reduceras. Detta kan kopplas till den 
emotionella kontakt som konsult och klienter fått, då de känner en stark vänskaplig kontakt 
till varandra. Berg (2004) menar att vara empatisk är något som kan öka teamkänslan parterna 
emellan, det underlättar att hantera olika kulturer och att vara empatisk har inflytande på att 
hålla kvar duktiga medarbetare. Konsultens uppgift att sätta sig in i klienternas situationer gör 
så att dessa kan plocka fram sina egna känslor utan osäkerhet vilket kan påverka trivseln på 
arbetet som i sin tur kan leda till att de stannar kvar på sina arbeten.

Motivation
Att arbeta som SPA-manager för ett team som utgörs av terapeuter vilka i sitt arbete arbetar 
väldigt fysiskt och har en nära kontakt med hotellets gäster och kunder, ställer höga krav på 
klienterna att de skall motivera och engagera terapeuterna till att utföra ett så bra arbete som 



17

möjligt. För att kunna göra det måste klienterna först själva vara motiverade och engagerade i 
sina arbeten (Nordengren et al., 2006). Resultatet från klienterna visar att de alla fyra anses ha 
en hög grad av socialt beteende, och att de tycker väldigt mycket om att arbeta med 
människor. Deras team är det som motiverar dem i arbetet. Klienterna arbetar tätt ihop med 
sitt team, några av dem tätare då de oftare befinner sig tillsammans med teamet i vad som 
utgör deras dagliga arbetsplats, än andra. Detta kan styrkas med Thibaut och Kelleys (1959) 
utbytesteori eftersom klienterna, när de befinner sig tillsammans med teamet erhåller de 
belöningar som de förväntar sig få genom dels kamratskap och dels samarbete. Även då 
kostnaderna finns bland annat i form av det administrativa arbete som behöver utföras 
dagligen så representeras belöningarna mer i det samarbete som bildas. Dessutom verkar 
klienterna vara flexibla individer som har väldigt mycket varierande erfarenheter med sig från 
förr i bagaget där vissa av dem också har flyttat på sig en hel del, detta gör att utbytesteorin 
ännu mer kan bevisas att klienterna motiveras av (Thibaut & Kelley, 1959; Forsyth, 2006). 
Att tillhöra en grupp kan bli ytterligare lite starkare då individer lämnar hem och vänner och 
flyttat till en ny arbetsplats och kanske också till ett nytt land, detta gör att belöningarna är 
ännu viktigare. Att coacha dessa klienter på ett sätt som motiverar är något som konsulten 
visat sig göra genom skapandet av engagemang och en självkänsla hos samtliga klienter. 
Detta genom att förfoga över kunskaper som att både kunna se styrkor och svagheter hos 
klienterna, vilket konsulten använder sig av i sitt coachande. Att utveckla denna färdighet 
ännu lite mer hos konsulten skulle kunna innebära att klienterna blir ytterligare motiverade 
och i sin tur motiverar sitt team av terapeuter som därmed tar del av teorin och arbetar för den 
belöning de erhåller och därmed kan organisationen rulla i positiv riktning och resultaten kan
öka.

Att likt Maslows teori (Maslow 1950, ref i Smith et al., 2003) säga att klienterna strävar mot 
självförverkligande kan verka skarpt, då denna teori har ifrågasatt av många. Klienterna har 
dock redan ett par av trappstegen uppfyllda då de har tillgång till mat och de har tak över 
huvudet där de bor och arbetar. Trots ifrågasättningarna kring strävandet mot 
självförverkligande finns teorin ofta nämnd i coachingskrivelser (Gjerde, 2004). I en 
omfattande studie som gjorts i länder med högt välstånd sägs medarbetares värderingar 
förskjutits genom att värderingar som är kopplade till fysisk överlevnad, religion och 
materialism förlorat sin styrka och istället har postmateriella värderingar som är kopplade till 
självförverkligande, inflytande i arbetet, jämställdhet och individuella rättigheter fått en större 
betydelse. Detta för att medarbetares krav och förväntningar på arbetet förändras och ökar. 
Det räcker inte längre med en god lön utan medarbetare vill ha en god chef, goda möjligheter 
till utveckling och lärande, ha inflytandet över sitt arbete och att bli behandlad på ett 
likvärdigt sätt oavsett kön eller etnicitet. Att ha en bra relation till sin chef ses idag som en 
rättighet istället för en förmån (Tengblad, 2007). Likt denna studie finns värderingar om vad 
som motiverar klienterna. Att det är klienten själv som motiverar i arbetet tyder på att denne 
arbetar för sin egen persons skull, vilket kan kopplas till strävan mot självförverkligande. 
Detta resulterar i att det helt och hållet vore fel att utesluta Maslows motivationsteori om 
självförverkligande.  

Konsulten skulle kunna föra fram än fler utmanande arbetsuppgifter till klienterna än vad de 
redan har, vilka främjar motivationen, här kan i så fall organisationens och den personliga 
målsättningen fokuseras. Dessutom kan konsulten också försöka få managerna att släppa på 
sina administrativa måsten vilka de själva ser som en påfrestning, till att arbeta mer med andra 
uppgifter, vilket i sin tur kan ge dem ny eller ytterligare motivation till att därefter utföra sina 
administrativa uppgifter utan en känsla av ett måste. Arbetskaraktäristika modellen där 
konsulten kan hjälpa klienterna att anpassa sina uppgifter till att motivera kan appliceras här 
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viket kan generera i ökad arbetskvalité (Kaufmann et al., 2005). Problem som kan uppstå är 
att klienter som inte tycker om de administrativa uppgifterna, helt och hållet ersätter dem med 
andra arbetsuppgifter eller att de helt och hållet utesluter dem. 

Att få ta del av coaching är blott en motivationsfaktor, vilket kan ge klienterna känslan av att 
organisationen satsar på dem och att det finns någon som engagerar sig i dem gör att 
motivationen ökar. Att klienterna också får feedback på det de gör, ger dem en bra 
utgångspunkt för egen utveckling (Gåserud, 2001). Men vad som inte upplevs som lika 
motiverande vid distanscoaching är att den personliga kontakt mellan konsult och klient gås 
miste om eftersom den enda kontakt som förmås är genom telefon och e-post. Därför kan 
bildtelefonen då och då implementeras vid samtalen dem emellan. Detta är något som 
används mer och mer via Internet och ger en bra möjlighet att coacha och samtala ihop med 
den visuella kontakten där också känslor lättare kan förmedlas (Gåserud, 2001), vilket är 
något klienterna känner att de saknar. 

Klienternas personliga åsikter om vad som motiverar dem i deras arbete stärks av 
McClellands behovsteorier där prestation, maktutövning och kontakt är de 
motivationsfaktorer som behövs hos individen (McClelland, 1986 ref i Robbins & Judge, 
2007). Att som konsult se till att dessa faktorer är något som klienterna verkligen motiveras 
av och därmed försöka arbeta utvecklande med dem skulle kunna förstärkas i konsultens 
coachande. Beteenden kan komma fram som hindrar klienterna i vissa situationer och därmed 
kan de rättas till och ett bättre utövande av coachingen kan med detta ske (Gjerde, 2005). Den 
teambuilding som en av respondenterna säger att hon vill att alla i teamet skall få ta del av,
genom att tillsammans åka iväg och besöka ett annat SPA, hamnar inom Kaufmann med 
kollegors (2005) sociala teorier för motivation just för att hon vill att alla skall behandlas lika.
Som konsult i detta sammanhang blir det centrala hos denne att verkligen uppmärksamma och 
se klienternas personligheter för att kunna bistå dem med just det coachingstöd de behöver.
Att stärka dessa individuella motivationsfaktorer genom att höra varje individ utifrån deras 
behov.  

Coaching
Då den coaching som klienterna erhåller från Raison d´Etre inte enbart är en coaching 
funktion de erhåller, då Raison d´Etre före det att coachingen sätter igång har varit med att 
starta upp SPA:t, implementera det och dessutom haft hand om utbildningar finns en känsla 
hos klienterna att det inte är ren coaching de erhåller. Vilket istället kan liknas med 
handledning. Den coaching som konsulten i detta fall utför på klienterna sker med detta av
stor sakkunskap inom SPA-området. Förutom detta anser alla fyra klienter att coaching är 
något som bör ske internt på sina respektive hotell. För att coacha på ett bra sätt bör konsulten 
dels kunna sätta sig in i klienternas syn på tillvaron för att kunna tillägna sig deras personliga 
perspektiv, vilket gör det lättare att därmed kommunicera med varandra (Tenelius, 2003). 
Konsulten och klienterna skall tillsammans kartlägga och tydliggöra vilka mål som ska 
uppnås. En coach behöver enligt Tenelius (2003) och många andra forskare inom coaching 
inte ha några fackkunskaper inom det aktuella område mer än de som behövs för själva
utförandet av coachingen. Att förmedla sakkunskap kan istället göras till ett hinder menar de. 

Att börja coacha på plats på hotellet där klienterna arbetar är en tanke men det ger inga 
garantier för att coachingen då skulle uppfattas mer som coaching än handledning. Det är upp 
till var och en hur de tolkar sin coaching. Coachingen som konsulten utför syftar till att 
klienterna skall få en insikt som i sig skall ge upphov till nya aktioner, vilket leder till att de 
kommer i kontakt med sin egen energi och kraft till att upptäcka nya möjligheter och 
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lösningar på problem. Konsulten behöver alltså inte ha några specifika fackkunskaper än de 
som handlar om coaching eftersom konsulten inte skall förmedla specifik kunskap (Tenelius, 
2003).    

Den kontakt som skapats konsult och klient emellan före det att coachingen satts igång har 
grundat för hur den kommande coachingen ska fortlöpa. Härifrån har individuella och 
organisationsmässiga situationer lästs av genom att betrakta den pågående process varje 
individ befinner sig i. Dessa två första steg i coachingens fem faser (Berg, 2004) är befintliga 
hos konsulten i denna studie. Målsättning, handling och uppföljning som utgör de tre 
kommande steg i de fem faserna är klienterna medvetna om att konsulten skall inneha, men 
om det genomförs och finns där är oklart. Uppföljningen vilken innehåller feedback och 
belöning för arbete som utförts, görs likväl då klienterna säger att de får ordentligt med 
feedback. Parsloe ochWray (2002) menar att feedback är det bränsle som driver och leder en 
individ till förbättrade prestationer och det kan bidra med att motivationen består och 
utvecklas. Att trycka starkare på målsättning och handling är också ett måste enligt 
Whitmores (2003) GROW-modell där det första steget i modellen, G:et, står för att just sätta 
upp ett tänkbart mål. O:et utgörs av möjliga handlingsstrategier. Den rapportering som sker
månadsvis mellan konsult och vissa av klienterna kan placeras under dessa handlingsstrategier 
men då inte alla klienter nämner denna rapportering som något som genomförs kontinuerligt 
kan en avsaknad av detta påvisas. Att ta till denna GROW-modell som ett verktyg vid 
utförandet av coachingen för konsulten kan bidra positivt till utförandet, eftersom denna 
modell sägs vara verkningsfull hos klienter som redan har grundläggande kunskaper och 
expertis inom sitt område (Parsloe & Wray, 2002). Konsultens påverkansmöjlighet i 
kunskapen om att som klient stanna upp och tänka efter på de uppgifter de har som chefer mot 
sitt team är något som Du Toit (2007) styrker som en av de viktigaste egenskaperna hos en 
coach. 

Att koppla ihop coachingen med ett eventuellt ökat resultat i organisationen är samtliga 
klienter överens om att de kan och dessutom är konsulten övertygad om det då ett positivt
resultat visats inom personalfrågor, försäljning och gruppdynamik, detta likt vad Du Toit 
(2007) och Phillips (1996) beskriver i sina respektive artiklar. Att verkligen bekräfta att 
coachingen som utförs av konsulten gentemot klienterna bidrar till ett ökat resultat är dock 
svårt i denna studie, men beroende på vad som menas med ökat resultat kan det ändå till viss 
del bekräftas då samtliga klienter är ense om att de har ett arbete som det verkligen trivs med 
och motiveras av. Från den utgångspunkten kan klienterna i sin tur sprida motivation och 
glädje till sina respektive medarbetare vilket genererar till en positiv spiral som kan gynna
medarbetarna, organisation och resultatet. 

Distans
Den geografiska distansen kräver en gränslös användning av teknologin då konsult och 
klienter befinner sig i olika världsdelar. Nulägets användning av tekniska hjälpmedel fungerar 
bra, men det liksom teknologins ständiga tillväxt grundar för en utveckling vilket kan bidra 
till att distanskontakten blir ännu lite bättre. Den nuvarande situationen består till mestadels 
av telefonkontakt och då det kan vara svårt att läsa av och förmedla känslor genom telefonen, 
måste konsulten kunna förmedla klara och tydliga mål och därmed kunna sätta upp klara och 
tydliga deadlines till sina klienter, vilket annars kan resultera i ineffektivitet (Kayworth & 
Leidner, 2000). Detta är ett återkommande problem då tid och uppfattning om hur viktiga 
vissa uppgifter är, är svåra att förmedla genom telefonen. Dessutom kan de kulturella 
skillnaderna som finns dem emellan här faktiskt ses som en orsak till att problem uppstår. Hos 
en klient kan innebörden av ”snart” menas en vecka, medan det hos en annan betyder samma 
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dag. Men det positiva med att arbeta på distans från varandra menar Nordengren och Olsen 
(2006) är att det ges en möjlighet att samarbeta och samverka med olika individer och 
funktioner som man annars kanske inte alls skulle få tillfälle till. Konsulten måste vara 
medveten om dessa eventuella olikheter vilket grundar sig i den goda kontakt denne har 
skapat tillsammans med klienterna vid deras fysiska möten. Att varva de kommunikationssätt 
som används då klienterna är olika där alla har olika lätt för olika kommunikationssätt är 
viktigt (Nordengren & Olsen, 2006). Att införa fikamöten tillsamman fast man har distansen 
emellan kan vara ett roligt och annorlunda sätt till kommunikation som skapar närhet och 
gemenskap (Engestang, 2004).

Den medvetenhet konsulten förfogar över om klienternas arbetsförutsättningar och 
personligheter är ett måste, vilket ses som grunden för all coaching. Detta utgörs av den goda 
kontakt som skapats dem emellan Men eftersom distansen ändå består är det oerhört viktigt 
att säkerställa att förståelsen dem sinsemellan är ömsesidig, att vara väldigt tydlig är att 
rekommendera (Nordengren och Olsen, 2006). Konsulten kan behöva försöka få kontakt med 
klienternas egna chefer, då det har visat sig att konsulten och klienternas chefer inte alltid
arbetar mot samma mål eller har samma idéer. Detta är ännu en faktor som annars kan komma 
att bli något som förstör distanskontakten konsult och klient emellan. Då de individer som 
vistas på hotellet och i den dagliga driften naturligare och oftare utbyter fler samtal kan det 
uppstå svårigheter med den distans som skiljer konsult och klient åt.  Känslan av 
meningslöshet kan komma att råda, eftersom konsulten och klienterna i detta fall har 
utvecklats till att bli nära och goda vänner kan det glömmas bort att det är coachingen som är 
deras koppling till varandra. Avstånd kan göra att klienterna inte orkar ha en distanskontakt 
med sin goda vän, konsulten. Att vilja vara tillsammans med uppskattade vänner är en
naturlig företeelse och att gå miste om en fysisk kontakt med de vänner som finns kan då 
resultera i att kontakten rinner ut i sanden. Återkoppling och feedback är oerhört viktig inom 
coaching, vilket blir ännu viktigare och bör genomföras ännu mer klart i och med den distans 
som konsult och klienter befinner sig på (Brake, 2006).

Metoddiskussion
Det empiriska materialet i förevarande studie har samlats in via kvalitativa intervjuer. Då 
tiden och studiens omfattning var begränsad ansågs detta vara den bästa metoden då en 
kvantitativ studie hade krävt mer tid och arbete. Empirin kan ses som studiens styrka då 
personliga tankar och åsikter har vunnits ur intervjuerna då en kvantitativ studie skulle kunna 
bli mer av den ytliga formen (Kaufmann et al., 2005). Påverkansmöjligheten att ställa ledande 
frågor bör ha minskat då respondenterna först fick svara skriftligt på frågorna, och 
undvikandet av att leda in dem på de svar som förväntades minskade. För att undvika 
missförstånd eller fånga upp eventuella frågor från respondenternas sidor följdes intervjuerna 
upp med en telefonkontakt, vilket kan ha gett en högre reliabilitet på studien. Validiteten som 
uttrycker i vilken grad studien verkligen har mätt det den har haft som avsikt att mäta kan vara 
svårt att avgöra men som bas användes de teorier som valts ut som grund för intervjufrågorna. 
Risken finns ändå att fel frågor ställts och att studien på grund av det fått fel riktning 
(Kaufmann et al., 2005). Då alla informanter varit kvinnor skulle resultatet kanske ha sett 
annorlunda ut om det istället varit en jämn fördelning mellan män respektive kvinnor. Även 
då respondenterna kommer från olika kulturer har deras åsikter varit relativt lika, men om 
urvalet valt ut andra respondenter med andra kulturer och bakgrunder skulle kanske resultatet 
ha visat på ett annat. Att intervjuerna likt coachingen skett på distans – genom telefonkontakt, 
kan också ha haft en inverkan på resultatet. Alla individer har dock inte lika lätt för att tala i 
telefon som att tala vid ett fysiskt möte. Att generalisera resultatet efter en så pass begränsad 
studie som denna är något som författaren inte väljer att göra.
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Slutsats
Likt Gåseruds (2001) tre frågor vilka coachingen initieras med: Var är jag? /Vad vill jag?/Hur
ska jag komma dit? Finns det efter denna studies genomförande inte heller något fullt färdigt 
svar på, utan de fem informanternas deltagande har givit studien situationsbetonad och 
personlig respons. Klienterna som deltagit påstår att god kommunikation är av absolut vikt, 
där de ser sig själva som goda kommunikatörer, utifrån det nämner dock ingen ”att lyssna” 
som en viktig kommunikationsfaktor. Alla fyra klienter visar också på att de anser sig ha en 
hög grad av socialt beteende, och att de tycker väldigt mycket om att arbeta med människor. 
Deras team är det som i huvudsak motiverar dem i sitt arbete. Men det som inte upplevs som 
lika motiverande vid distanscoaching är just distansen, och att den personliga kontakt mellan 
konsult och klient gås miste om, eftersom den enda kontakt som förmås är genom telefon och 
e-post. Därför kan bildtelefonen då och då implementeras vid samtalen dem emellan, vilket 
ger en bra möjlighet att coacha och samtala ihop med den visuella kontakten där också 
känslor lättare kan förmedlas, vilket visat sig vara något klienterna känner att de saknar. 

Klienterna menar också att coaching ändå är något som bör ske internt på sina respektive 
hotell. För att kunna coacha på ett bra sätt bör konsulten dels kunna sätta sig in i klienternas 
syn på tillvaron, just för att kunna tillägna sig deras personliga perspektiv, vilket kan tänkas 
göra det lättare att därmed kommunicera med varandra. Men de är ändå väldigt nöjda med 
den coaching de får. 

Känslan av att det är handledning/vägledning de erhåller istället för coaching är en gemensam 
känsla. Vad som också kan skönjs utifrån denna studie visar på att både klienterna och 
konsulten har olika åsikter och tankar om vad coaching egentligen innebär, att ta till de fem 
faserna som ständigt återkommer inom coaching kan vara något att implementera som en bas 
för utförandet av den aktuella coachingen som utförs av konsulten. 

Tänkvärda ord för en coach:

”Behandla andra som du vill bli bemött själv. Lyssna mer än du pratar det är därför vi har 
två öron men bara en mun. Tänk efter innan du rusar iväg och gör något oöverlagt.”

(Nordengren & Olsen, 2006)

Framtida forskning
För att få ytterligare förståelse om hur coaching på distans upplevs vore en liknande men 
större studie intressant att genomföra där både manliga och kvinnliga klienter och fler 
konsulter skulle medverka. Detta för att tydligare kunna förstärka konsulternas utveckling av 
den distanscoaching de genomför. Dessutom vore det också intressant och göra en studie som 
fokuserar mer på organisationernas resultat och om det kan bevisas få någon positiv effekt 
med hjälp av coachingen som utförs. 
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Intervjuguide till SPA-Managers Bilaga 1

The purpose of this study is to highlight distance coaching. Please answer either straight after 
each question or in a blank paper. When sending it back to me, please suggest a time for a 
following up telephone interview. I would prefer within a week from today. This is a 
confidential material, which means that your will be anonymous and your name wont show.

Questionnaire
About you

1. Your age?

2. For how long have you worked as a manager at the hotel?

3.  In which country do you work and where are you from?

4. What kind of personal qualities do you have for your job?

5. What kind of work qualities do you have for this job? 

Your job

6. Do you enjoy your work?

7. Are you familiar with the organizations goals?

8. Do you know how to do to reach them?

9. Do you feel motivated towards your work?

10. Who or what gives you energy at work?

11. What in your work makes you feel engagement/involvement?

12. Is there any day to day work you would like to do more or less? What if? 

Questions about your relationship whit your coach (Raison d Étre)

13. Do you get credit for work you have done?

14. What does coaching mean to you, regarding your work?

15. What does your coach do to you personally, concerning your work? 

16. Are you satisfied with your coach? What is positive/negative?

17. What makes a good coach?

18. What do you think about distance coaching? Positive/negative?



19. How do you think the technological contact you have with your coach work? E.g. 
telephone, e-mail or other things you use?

20. What is your opinion about distance coaching? E.g. with the different cultures and 
environment or are there other variables that affect a distance coaching?

  
21. Are you satisfied to have someone that coaches you? 

22. Do you and your coach follow up the work you have done? 

23. Do you use coaching towards your co-workers? 

24. If you coach your co-workers do you believe that the coaching you have received has 
affected you to coach? If, do you have any examples?

25. Do you think that coaching could help you to increase the organisations profitability?

26. Do you believe that there are differences between distance coaching and coaching face 
to face? 

27. If you believe there are differences, what could that be for examples, and what is 
positive/negative?

You are most welcome to share your thoughts or opinions if you have anything more to add to 
the questionnaire. 

Thank you for your contribution!

Best Regards,
Linda Söderqvist



Intervjuguide till Konsult Bilaga 2

Allmänna frågor 
1. Hur länge har du jobbat på Raison D´Etre?

2. Hur länge har du använt dig av ett coachande ledarskap och har du använt dig av det 
före det att du började jobba på ditt nuvarande jobb?

3. Vad betyder begreppet coach för dig?

4. Vad har du för särskilda färdigheter för ditt coachande?

5. Trivs du med ditt arbete som coach?

6. Vad får dig att känna engagemang inför ditt arbete och vad ger dig energi?

7. Vad påverkar din coaching, finns det svårigheter?

8. Hur pass medveten är du om personen du coachar organisations målsättning och vet 
du hur du skall göra för att hjälpa till att nå dit?

9. Har du några specifika mallar som du använder dig av när du coachar?

Frågor som berör ditt coachande ledarskap gentemot SPA-managers

10. Hur många personer coachar du och hur ofta sker detta?

11. Hur jobbar du ihop med managerna idag, vad lägger ni energi på?

12. Hur vill du coacha managerna för att göra det på bästa sätt?

13. Vad förväntar du dig av managerna som du coachar?

14. Är du nöjd med ditt coachande ledarskap? Positiva synpunkter/negativa synpunkter?

15. Vad tycker du om din distanskontakt med managerna, vad är bra/dåligt?

16. Vad anser du om att coacha per telefon, e-mail eller andra tillvägagångssätt som ni tar 
till hjälp?

17. Tror du att ditt coachande gentemot managerna har hjälpt dem? I så fall hur? 

18. Har coachingen hjälp managerna att i sin tur coacha sina medarbetare?

19. Efter ditt coachande tror du att managerna har bättre förutsättningar för att påverkar 
organisationens resultat? Har du något konkret bevis på detta?

Har du några övriga synpunkter eller tankar om vad vi just sagt eller något annat att tillägga? 

Tack för din medverkan! Linda Söderqvist



Personligt brev Bilaga 3

Dear …

My name is Linda and I am a student at Halmstad University in Sweden, doing my examination 
thesis on the subject: Coaching applied to international SPA-organizations. 

I have been in contact with Raison D´Etre, your external management company, and I wonder if 
you would be interested in participating in an interview concerning the relation coaching –
guidance between you/your work and Raison D´Etre? 

If you accept, please contact me at linda.soderqvist@-------- and I will submit the questions in 
advance by e-mail and later on contact you for a telephone interview were we follow up and 
discuss the questions.  You are most welcome to contact me if you have any questions regarding 
these matters. 

Best regards,
Linda Söderqvist


