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Ett nytt steg för Katarina
I inte mindre än 31 år har hon jobbat för Ale kommun.

Nu vänder hon blad och startar upp sitt eget coachingföretag Frontways.
Katarina Sundbäck brinner för att hjälpa människor att hitta sina egna vägar.

Hur fick du idén till att 
starta ett coachingföre-
tag?

– För två år sedan, när 
jag jobbade som personal-
specialist på Ale kommun, 
frågade en av mina chefer 
om jag var intresserad av 
att gå en utbildning för att 
kunna använda mig av ett 
coachande arbetssätt. Det 
blev en riktig aha-upplevelse 
och jag tänkte att detta är 
min grej. Eftersom det inte 
fanns så mycket utrymme för 
att arbeta med det inom min 
dåvarande roll, bestämde 
jag mig för att starta eget. 
Dels kommer jag att erbjuda 
coaching för privatpersoner,  
men min speciella nisch blir 
att coacha chefer. Jag har 
själv arbetat mycket med 
ledarskap och nu vill jag 
hjälpa andra att hitta meto-
der och verktyg för att kunna 
utvecklas. 

Vad har du arbetat med 
tidigare?

– Jag har jobbat som lärare 

i grundskolan, biträdande 
rektor, nämndsekreterare, 
administrativ chef och per-
sonalspecialist, alla inom Ale 
kommun.

Vilka egenskaper ska en 
bra coach ha?

– Jag har jobbat mycket 
med människor och det är 
viktigt att vara lyhörd och 
nyfiken. Grundläggande i 
bra coaching är att bygga upp 
ett förtroende. Kommunika-
tion, aktivt lyssnande och 
etik är viktigt, liksom att man 
har kraftfulla frågor. 

Vad kommer du att 
sakna mest från ditt 
gamla jobb?

– Alla människor jag 
jobbat med. Jag har alltid haft 
jättebra arbetskamrater och 
chefer som uppmuntrat mig 
till att göra nya saker. Det 
har varit roligt att lära känna 
dem. Jag vill poängtera att 
jag inte går från något, utan 
istället till något annat. Det 

jag ser fram emot mest är att 
kunna regissera mitt eget liv 
och inte vara bunden. Nu 
kan jag fokusera på det jag 
verkligen vill göra.

Vad gör du om fem år?
– Då hoppas jag på att 

företaget ska ha utvecklats. 
Början och slutet av mitt 
arbetsliv har mycket gemen-
samt. Det är fantastiskt att få 
vara med när en elev hittar 
sin egen väg, och på samma 
sätt vill jag hjälpa männis-
kor att utvecklas i sitt liv och 
ledarskap. Jag kommer nog 
inte att jobba lika mycket 
som nu, utan göra det som 
jag tycker är allra roligast. 
Jag strävar även efter att hitta 
en balans mellan jobb och 
fritid. Om fem år har min 
man Kjell gått i pension och 
då ser jag mycket fram emot 
att åka ut och resa.
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Namn: Katarina Sundbäck
Ålder: 58
Bor: Kilanda
Intressen: Barnen och barn-
barnen, sjunga i kör och resa
Stjärntecken: Tvilling
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