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Sammanfattning 

För att möta kraven från en allt mer konkurrensutsatt och global marknad bedrivs någon form av 

förbättrings- eller förändringsarbete i dagens organisationer. En grundläggande förutsättning för 

att nå framgång i arbetet med verksamhetsutvecklingen är ett engagerat, synligt och tydligt 

ledarskap. Ledarens viktigaste roll i utvecklingsarbetet är att motivera, coacha och utveckla 

individer och team.  

Syftet med den här studien är att hjälpa till att skapa en större förståelse om hur coachning kan 

användas för verksamhetsutveckling. Detta genom att utföra en forskningsöversikt över olika 

coachningsmodeller och definiera vad en coachningsmodell är samt analysera hur de kan användas 

i arbetet med verksamhetsutveckling. Resultatet av studien visade att en coachningsmodell är 

vanligtvis fasindelad. Det handlar om en förtroendebaserad lärprocess som sker mellan coach och 

mottagaren av coachningen. En coachningsmodell bygger på en utveckling av människan och/eller 

processen. Detta sker via öppna, relevanta frågeställningar som ska vara baserade på situation och 

målsättning. Studien visar att det finns olika användningsområden för coachningsmodellerna. De 

kan hjälpa till att utveckla ett beteende, utveckla individen, processen eller hela systemet. Det finns 

även starka kopplingar mellan de studerade coachningsmodellerna och hur verksamhetsutveckling 

kan bedrivas. Exempelvis tas vikten av samspel mellan coach, ledare, medarbetare och kund upp. 

Att coacha varandra genom hela kedjan leder till processutveckling som i sin tur gynnar kunden. 

Anpassa frågorna i coachningssamtalet mot verksamhetens mål och använd coachningen för att 

arbeta med ständiga förbättringar i små steg, tänk i banor som PDSA-hjulet. 

 

Nyckelord: Coachning, Coachningsmodeller, TQM/Offensivkvalitetsutveckling/ 

Hörnstensmodellen, Lean Ledarskap  

  



 

 

 

Abstract 

To meet the demands of an increasingly competitive and global market, today’s organizations 

operates some form of improvement or change management. A basic prerequisite for success in 

the work with business development is a committed, visible and clear leadership. The leader's most 

important role in the development process is to motivate, coach and develop individuals and teams. 

The purpose of this study is to help create a greater understanding of how coaching can be used 

for business development. This by performing a research on different coaching models and define 

what a coaching model is and analyze how it can be used in the process of business development. 

The results of the study showed that a coaching model is usually phased. It is about a trust-based 

learning process that takes place between the coach and the recipient of coaching. A coaching 

model is based on the development of the human and/or the process. This is done through open, 

relevant framing of questions which should be based on the situation and the objectives. The study 

shows that there are different uses for coaching models. They can help develop a behavior, 

developing the individual, the process or the entire system. There are also strong links between the 

studied coaching models and how organizational development may be pursued. For example, the 

importance of interaction between the coach, leader, employee and customer is mentioned. To 

coach one another through the whole chain, is leading to process development which in turn 

benefits the customer. Customizing the questions in the coaching conversation toward the 

organization’s goals and use coaching to work with continuous improvements in small steps, like 

PDSA cycles. 

 

Keywords: Coaching, Coaching models, TQM/ Total Quality Management, Lean Leadership  
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Begrepp och definitioner  

Adept - mottagare av coachning.  

Coach - Tränare och rådgivare med aktiv ledarroll (NE, 2016).  

Coachee - mottagare av coachning. 

Coachning - handlingsinriktad metod för personlig utveckling och personligt ledarskap (Berg, 

2007). Lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli 

mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en 

förändring (NE, 2016). 

Coachningsmodell - bygger på ett partnerskap, är en förtroendebaserad lärprocess som sker 

mellan coach och mottagaren av coachningen. En coachningsmodell bygger på en utveckling 

av människan och/eller processen. Detta sker via öppna, relevanta frågeställningar som ska vara 

baserade på situation och målsättning. Det är en lärprocess som sker via feedback, 

genomförande och utvärdering.  

Eklektik - försöker förena idéer från olika håll, ibland osjälvständigt eller okritiskt. Ordet 

kommer av grekiskans eklektikos som översätts till ”som väljer ut det bästa” (NE, 2016).  

Kaizen - ständiga förbättringar, metod som används för att åstadkomma ständiga förändringar 

till det bättre inom ett företags verksamhet.  

Klient - mottagare av coachning. 

Konfucianism - en idétradition benämnd efter Konfucius, som har spelat en central roll i Kinas 

kultur och samhällsliv under mer än två årtusenden och som har haft stor betydelse också i 

övriga Östasien (NE, 2016). 

Medarbetare - mottagare av coachning. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och de inledande forskningsfrågorna som ligger till 

grund för studien. 

 

En grundläggande förutsättning för att nå framgång i organisationer är ett välfungerande 

ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012; Yukl, 2012; Berglund, 2010). Med hjälp av coachning 

kan ledare få hjälp att nå personliga och professionella mål, att utveckla ledarskapsbeteenden 

och förbättra individuella och organisationsmässiga prestationer (Berg & Karlsen, 2012; 

Whitmore, 2002; Yukl, 2012). Coachning har länge använts inom olika områden såsom 

politiken, sportens värld och för personlig utveckling (Nationalencyklopedin [NE], 2016; 

Whitmore, 2002) men det är först på senare år som det har blivit aktuellt att använda coachning 

i arbetslivet, både för personlig utveckling och för verksamhetsutveckling (Berg & Karlsen, 

2012; Whitmore, 2002; NE, 2016).  

I många organisationer bedrivs idag någon form av systematiskt förbättrings- eller 

förändringsarbete för att möta kraven från en allt mer konkurrensutsatt och global marknad 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004; Whitmore, 2002). Total Quality Management 

(TQM) är ett exempel på ett internationellt begrepp som handlar om att på ett systematiskt sätt, 

i hela organisationen, arbeta med att utveckla verksamheten för att tillfredsställa kunders behov 

och förväntningar. Ett svenskt begrepp för samma sak är offensiv kvalitetsutveckling (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Ett annat exempel på begrepp som förknippas med förbättrings- och 

förändringsarbete är Lean. Det är ett begrepp som under de senaste decennierna skapat 

begreppsförvirring och kan förknippas med neddragningar. Bicheno (2009) menar att det är rätt 

när det gäller att eliminera slöseri vilket är en del av Lean. Lean som ett helt system däremot 

kan jämföras med människokroppen. Ögonen och hjärnan skänker vision och strategi. Styrning 

målnedbrytning och mätning kommer från nervsystemet, kvalitet och utveckling från 

musklerna. Att arbeta med ständig förbättring (Kaizen) ingår som förbättringsmetod i Lean 

(ibid). Modig och Åhström (2015) förklarar kortfattat begreppet Lean som en 

verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Lean är med 

andra ord en strategi för att förflytta sig åt höger och uppåt i en effektivitetsmatris. En 

effektiviseringsmatris är en skildring eller illustration av hur en organisation kan klassificeras 

utefter låg respektive hög resurseffektivitet och låg respektive hög flödeseffektivitet. Matrisen 

skildrar fyra typer av tillstånd som organisationen kan befinna sig i (ibid). 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att många organisationer misslyckas i sitt arbete med 

offensiv kvalitetsutveckling. Flera andra studier påvisar liknande resultat när det gäller arbete 

med olika förändringsarbeten eller implementering av ledningssystem, resultatet blir inte som 

förväntat (Pfeifer, Schmitt & Voigt, 2005; Oakland & Tanner, 2007). Sörqvist (2004) menar att 

den största anledningen till att förbättringsarbetet inte når önskat resultat är att ledningens 

engagemang är för bristfälligt. Detta trots att ett flertal författare trycker just på hur viktigt det 

är med ledningens engagemang och ett engagerat, synligt och tydligt ledarskap för att nå 

framgång (Bergman & Klefsjö, 2012; Yukl, 2012; Berglund, 2010). I Lean ingår synligt 

ledarskap enligt Liker och Convis (2012) vilket innebär att realtidsinformation ska behandlas 

för att uppnå ett bättre resultat. Lean kan sägas bestå av ständiga förbättringar och respekt för 
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människan (Becker & Glascoff, 2013; Dahlgaard, Petterersen & Dahhlgard-Park, 2011; 

Ljungblom, 2012) vilket är två områden som utmanar det traditionella ledarskapet (Whitmore, 

2002). För att hänga med i en föränderlig värld och tänka i banor av ständiga förbättringar 

behöver ledarskapsstilen gå från styrande till coachande. Vi människor är mer medvetna nu än 

vi någonsin varit om vår situation och vill därför vara mer delaktiga och ha ansvar. Coachning 

hjälper till att skapa respekt för människan (ibid).  Det är en metod för personlig utveckling och 

personligt ledarskap (Berg, 2007). Coachning kan också beskrivas som en lösningsfokuserad 

samtalsteknik som används för att få en person att bli mer aktiv och på ett mer effektivt sätt 

använda sina egna förmågor för att skapa en förändring eller för att få personen att förändra 

synen på sig själv (NE, 2016). 

Inom ledarskapsområdet finns mer än uppskattningsvis 10 000 böcker och artiklar publicerade 

(Ellström, 2009; Yukl, 2012). Detta i sig kan sägas spegla det stora intresse som finns inom 

området ledarskap och ledarskapsforskningen. Olika aspekter har stått i fokus under olika 

tidsperioder. Generella och entydiga recept för det goda och effektiva ledarskapet har inte 

lyckats frambringas. En övertro finns på möjligheter att få fram entydiga orsak-verkan-

samband (ibid). 

Hur kan då framgång nås med hjälp av ledarskapet? Bergman och Klefsjö (2012) menar att ett 

engagerat ledarskap får medlemmarna att känna sig trygga i sitt arbete och stolta över vad de 

själva, gruppen och organisationen skapar. Liker och Convis (2012) har studerat Toyota, som 

anses vara en av organisationerna i världen som arbetar mest framgångsrikt med 

förändringsarbete, och har utifrån det tagit fram en ledarutvecklingsmodell. I den modellen 

återfinns bland annat vikten av att coacha och utveckla andra (ibid). Runebjörk och Wendleby 

(2013) och Ljungblom (2014) anser att ledarens viktigaste roll i förändringsprocesser och i 

arbetet med verksamhetsutveckling är att motivera, coacha och utveckla individer och team. 

Detsamma gäller för begreppet Lean leadership som en del författare tar upp. Den primära 

rollen för ett Lean leadership är att motivera, coacha och utveckla individer (Ljungblom, 2012; 

Poksinska et al., 2013; Yukl, 2013). Ljungblom (2014) samt Bäckström och Ingelsson (2015) 

menar också att ett Lean leadership ändrar fokus på ledarskapet från att ha utvecklat processer 

till att utveckla människor. Ledarens förändrade roll beskriver Ellström (2009) som en övergång 

mot konsulterande karaktär, där det centrala är att vägleda och stimulera människor att 

arbeta med förbättringar av de ständigt pågående processerna vilket O´Broin och McDowall 

(2015, 2016) anser sker via respekt, förståelse och dialog. 

Grant och Hartly (2013) beskriver att coachningserfarenhet är en viktig förmåga att inneha som 

ledare. Dock är det inte en naturlig tillgång hos alla ledare. Samtidigt ska en utvecklande och 

stöttande kultur inte underskattas för ett genomförande bestående av coachning på daglig basis 

menar McCarthy och Milner (2013). Trots en utvecklande och stöttande kultur påvisas ett gap 

mellan chefscoachning och ledarskapsteorier enligt Anderson (2013). 

Ovan nämnda källor beskriver gemensamt att den viktigaste delen i ledarens roll är att coacha. 

För att coacha för verksamhetsutveckling behöver dock en del begrepp förtydligas vad gäller 

coachning och ledarskap. Berg (2007) och Whitmore (2002) menar på att coachning är ett 

populärt begrepp som används i olika sammanhang men med olika betydelse. O´Broin och 

McDowall (2015, 2016) beskriver att coachning är en väl accepterad aktivitet men dock med 

varierande grad av framgång. Även Passmore och Fillery-Travis (2011) menar att det 

förekommer diskussioner om huruvida coachning är till för ledare och teamutveckling eller 

huruvida coachning är till för psykologi, lärande och rådgivning. Det finns många studier som 

nämner vikten av coachning, dock är det inte lika lätt att hitta praktiska coachningsmodeller 

(Whitmore, 2002). Med den bakgrunden vill den här studien hjälpa till att förklara och beskriva 

coachning och coachningsmodeller ytterligare kopplat till verksamhetsutveckling.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att hjälpa till att skapa en större förståelse om hur coachning kan användas 

i ledarskapet i arbetet med verksamhetsutveckling. Till hjälp har följande frågeställningar tagits 

fram: 

 Vad är en coachningsmodell? 

o Vilka modeller finns det för coachning idag? 

 Vad har de för gemensamma nämnare? 

o Vilka kriterier bör ingå i en coachningsmodell? 

Det studien har för avsikt är att skapa en överblick av nuvarande kunskapsläge inom ämnet 

coachning kopplat till verksamhetsutveckling och utifrån det föreslå hur coachning kan 

användas i arbete med verksamhetsutveckling.  

För att besvara frågeställningen gällande vilka kriterier som bör ingå i en coachningsmodell 

används Bergs (2007) generella coachningsmodell som hypotes för vad en coachningsmodell 

är. Resterande identifierade modeller jämförs med denna modell för att hitta gemensamma 

nämnare och komma fram till vilka kriterier som bör ingå i en coachningsmodell.  

 

1.3 Avgränsningar  

Studien avgränsas mot coachning där det skiljer sig i kunskapsnivå mellan coachen och 

mottagaren, samt mot coachning som lämpar sig i arbetslivet med utgångspunkt på ledarskap 

och kvalitetsutveckling. Vidare avgränsning har skett mot att inte inkludera peer to 

peer, coachningsmetoder som grundar sig mot sjukdomar, terapeutiska metoder/modeller och 

modeller riktade mot idrottsprestationer.  

Gällande coachning för verksamhetsutveckling fokuseras i den här studien på offensiv 

kvalitetsutveckling samt Lean som strategier för verksamhetsutveckling.  
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2. Teoretisk referensram  

Detta kapitel behandlar teori som bedömts relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

dvs. verksamhetsutveckling i form av offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen och Lean 

följt av ledarskap och coachning. 

 

2.1 TQM/Offensiv kvalitetsutveckling/Hörnstensmodellen 

Total Quality Management (TQM), även kallat offensiv kvalitetsutveckling av Bergman och 

Klefsjö (2012), handlar om att förebygga, förändra och förbättra och inte att kontrollera och 

reparera. Offensiv kvalitetsutveckling har sin grund, enligt Bergman och Klefsjös (2012) sätt 

att förklara begreppet, i värderingarna: 

 Sätt kunderna i centrum 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta med processer 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

Dessa värderingar benämns som hörnstenar och bildar tillsammans med en sjätte 

hörnsten ”utveckla ett engagerat ledarskap” den så kallade hörnstensmodellen, se Figur 2.1. 

Med ett engagerat ledarskap som grund kan ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling 

byggas upp (ibid.).  

 
Figur 2.1. Illustration av Hörnstensmodellen (fritt efter Bergman & Klefsjö 2012, s. 40). 

 

2.1.1 Sätt kunderna i centrum 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) handlar “sätt kunderna i centrum” om att sätta sig in i 

kundens behov och vilja och sedan systematiskt, under hela utvecklingen och tillverkningen av 

varor och tjänster, försöka uppfylla och helst överträffa behoven och förväntningarna. Bergman 

och Klefsjö (2012) förklarar att trogna kunder skapas genom att uppfylla känslor som gör 

Arbeta med 

processer 

Basera beslut på 

fakta 

Skapa 

förutsättningar för 

delaktighet 

Arbeta ständigt  

med 

 förbättringar 

Sätt kunderna 
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kunden överraskad och entusiastisk. Trogna kunder kommer dessutom att ha positiva 

erfarenheter att dela med sig av till andra vilket gynnar organisationen framåt.  

 

2.1.2 Basera beslut på fakta  

Hörnstenen ”basera beslut på fakta” innebär att underbygga beslut genom att aktivt samla in, 

strukturera och analysera information för att inte låta slumpfaktorer styra. Information kan 

bland annat samlas in, struktureras och analyseras med hjälp av de sju förbättringsverktygen 

och de sju ledningsverktygen (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

2.1.3 Arbeta med processer 

Målet med hörnstenen “arbeta med processer” är enligt Bergman och Klefsjö (2012) att 

omvandla resurser till resultat och därigenom tillfredsställa kunderna med så liten resursåtgång 

som möjligt. Huvudprocesser, såväl som stödprocesser och ledningsprocesser, bör identifieras 

för att förstå hur värde för kunden skapas och hur förbättringsarbetet bör läggas upp. Ljungberg 

och Larsson (2012) menar att processer verkligen hjälper till att aktivt designa och styra 

värdeskapande aktiviteter för kunden.   

 

2.1.4 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att delaktighet är en viktig framgångsfaktor för 

förbättringsarbete. Därför är det viktigt att underlätta för medarbetare att aktivt kunna påverka 

beslut och vara delaktiga. Nyckelord för hörnstenen ”skapa förutsättningar för delaktighet” är 

utbildning, kommunikation och delegation. Människosynen i hörnstenen är positiv och 

Bergman och Klefsjö (2012) förklarar att ges du förutsättning att göra ett bra jobb, känna 

stolthet för ditt yrke och uppmärksammas du när du gör något bra kommer du även att engagera 

dig i förbättringsarbetet.  

 

2.1.5 Arbeta ständigt med förbättringar 

“Att arbeta med ständiga förbättringar” är en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling 

och symbolen för ständiga förbättringar är förbättringscykeln “Planera-Gör-Studera-

Lär“ (PDSA). Bergman och Klefsjö (2012) fortsätter och beskriver att grundregeln för 

kvalitetsförbättringar är att det alltid ska finnas ett sätt att uträtta bättre output i form av bättre 

produkter med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgång, dvs. att 

organisationer kan uträtta högre kvalitet till en lägre kostnad och det handlar om ett vinna-

vinna-arbete till fördel för både kund och den egna organisationen 

 

Ständiga förbättringar PDSA 

Sörqvist (2004) beskriver Planera-Gör-Studera-Lär (PDSA) som en förbättringscykel, se Figur 

2.2.  

 Planera – när problem upptäcks gäller det att fastställa den väsentligaste orsaken till 

problemet. Med hjälp av förbättringsverktygen gäller det att systematisk finna tänkbara 

grundorsaker till problemet.  

 Gör – här genomförs praktiskt de föreslagna åtgärderna.  
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 Studera – här studeras effekterna av de föreslagna åtgärderna för att se om de ledde till 

en förbättring.  

 Lär – om åtgärderna är lyckade ska den nya förbättrade nivån permanenteras och spridas. 

I annat fall ska förbättringscykeln drivas ytterligare ett varv.  

    
Figur 2.2. Förbättringscykeln PDSA (fritt efter Bergman & Klefsjö 2012, s. 46 -49). 

Ständiga förbättringar Kaizen 

Sörqvist (2004)  menar att Kaizen är en sammansättning av två japanska ord som tillsammans 

betyder ständig förbättring. Grundtanken är att förbättringsarbetet ska vara en naturlig del av 

vardagen. Kaizen bygger på den japanska kulturen och strävan efter disciplin, lydnad och 

harmoni. Ledare förväntas vara både kunniga och engagerade vilket stämmer väl i många 

japanska framgångsrika verksamheter. På ledningsnivå utgörs förbättringsarbetet av 

tvärfunktionella projekt, på gruppnivå av kontinuerliga förbättringar och på individnivå av 

förslagsverksamhet. Vidare förknippas Kaizen med kontinuerliga förbättringsgrupper 

organiserade utifrån ordinarie arbetsgrupper i tvärfunktionella team. För att kunna lösa problem 

erhåller gruppen en utbildning i problemlösning och förbättringsverktyg.  

 

2.1.6 Engagerat ledarskap 

Den sjätte hörnstenen i offensiv kvalitetsutveckling är som tidigare nämnts engagerat ledarskap. 

Ett engagerat ledarskap vilar på en synlighet och tydlighet i den egna organisationen samt det 

egna personliga engagemanget (Bergman & Klefsjö 2012). Att utveckla ett engagerat, synligt 

och tydligt ledarskap är viktigt för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. 

Bergman och Klefsjö (ibid) menar att ett bra ledarskap får medlemmarna att känna sig trygga i 

sitt arbete och stolta över vad de själva, gruppen och organisationen skapar. Ett bra ledarskap 

bidrar till att medarbetare får både självkänsla och självförtroende. Det finns ett behov av 

skickliga, synliga chefer och ledare som innehar ett personligt engagemang. Engagemang 

kräver enligt Bergman och Klefsjö (ibid) ett starkt personligt intresse för offensiv 

kvalitetsutveckling.  

Ledarskap kan ses som en relation och handlar om att få andra att växa genom att ta egna 

initiativ och beslut (Bergman & Klefsjö, 2012), vilket kräver ett nära samarbete med 

medarbetare. Den som utövar ledarskap anger färdriktningen och skapar möjligheter, delegerar 

ansvar och befogenheter. Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (ibid.) att det finns likheter att 

finna inom idrotten. Ledarskap handlar om att vara coach och lagledare och stimulera och 

P
Planera 

D
Gör 

S
Studera

A
Lär
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inspirera mot att arbeta mot uppsatta mål. Det handlar även om att dra riktlinjer för hur spelet 

ska genomföras. Dock återstår det att lämna öppet hur de olika spelarna i detalj ska genomföra 

matchen.    

 

2.2 Lean   

Lean är enligt Modig och Åhström (2015) kortfattat en verksamhetsstrategi som prioriterar 

flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Lean är, som tidigare nämnts, en strategi för att 

förflytta sig åt höger och uppåt i en effektivitetsmatris. Genom att fokusera på 

flödeseffektivitet kan organisationen reducera merarbete och bli av med slöserier.  När 

slöserierna minskat kan resurseffektiviteten öka, vilket flyttar organisationen uppåt i matrisen. 

Genom att definiera Lean som en verksamhetsstrategi poängterar Modig och Åström (ibid.) att 

Lean är ett strategiskt val och utgångsläget är alltid flödeseffektivitet framför resurseffektivitet 

- aldrig omvänt! Att skapa en Lean verksamhet innebär att organisationen arbetar utifrån 

värderingar, principer, metoder, verktyg och arbetssätt. Realiseringen av Lean innebär inte 

enbart att det faktiska flödet förbättras utan den flödesförbättrande organisationen utvecklar ny 

kunskap, ny förståelse och nya lärdomar. 

Runebjörk och Wendleby (2013) förklarar att ständiga förbättringar är en av tre grundpelare i 

ledningsfilosofin Lean. De andra två är respekt för människan och den lärande organisationen. 

Vidare menar Runebjörk och Wendleby att många organisationer som arbetar med Lean saknar 

förståelse för helheten i Lean-filosofin. Många organisationer använder verktygen men 

glömmer att Lean handlar om en hel ledningsfilosofi. Liker (2009) beskriver att ledarutveckling 

är nyckeln till ett varaktigt system och en kultur som främjar ständiga förbättringar.  

För att kunna utveckla ledarskap menar Hines, Found, Griffitchs och Harrisson (2011) att ett 

första steg innebär en introduktion till Lean som oftast sker via extern konsult. För att sedan 

utveckla ett ”Lean coach training and development program” där coachen väljs från 

organisationens olika processer och kompetensområden. Programmet innebär både praktisk och 

teoretisk träning och utveckling. Avsikten är att träna alla ledare/chefer för att nå en top-down 

och bottom-up utveckling mot Lean-filosofin. Hines et al. (2011, s. 80) beskriver vidare att en 

Lean ledarstil, “Follow me and let us figure out this toghether”, innebär att Lean ledare påvisar 

riktningen för vad och varför och litar på att den anställde ”come up with the plan” kommer på 

hur “det” ska göras.   

 

2.3 Ledarskap  

Ledarskap beskrivs i de flesta definitioner som en process i vilken en eller flera personer 

avsiktligt påverkar andra. Ledarskapets syfte är att leda, strukturera och underlätta aktiviteter 

samt relationer i en grupp eller organisation. Ledarskap beskrivs också som en sätt att uttala 

visioner, förkroppsliga värderingar och skapa en miljö där det sker ständiga 

förändringsprocesser (Yukl, 2012). De två huvudsakliga metakategorier som finns inom 

ledarskapsteorin är transformativt och transaktionellt ledarskap. Dessa beskrivs som 

särpräglade, men inte varandra ömsesidigt uteslutande processer. En kombination av båda 

typerna är vad de mest framgångsrika ledarna använder (ibid.). 

Yukl (2012, s. 11) definierar ledarskap som “... den process som innebär att påverka andra till 

att förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. 

Ledarskap är också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete 

mot delade mål.” 
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2.3.1 Transformativt ledarskap  

Yukl (2012) beskriver teorin om transformativt ledarskap som en utvecklad motivationsmodell 

eftersom den betonar hur medarbetare reagerar känslomässigt på̊ relationen till ledaren. När 

medarbetaren uppfattar relationen som meningsfull, upplever denne en ökad grad av 

engagemang och arbetstillfredsställelse i jobbet (ibid.). Ledaren skapar starka band till den 

enskilde och vädjar till dennes moraliska värderingar, för att härigenom motivera medarbetaren 

till att utnyttja sina personliga resurser (Walumbwa, Wang, Lawler & Shi, 2004). Ledarens mål 

är att sammansmälta verksamhetens mål och värderingar med individens. Ledaren är bra på att 

förmedla visioner och mål och uppfattas av medarbetarna som en visionär med starkt 

självförtroende. Ledaren ställer och har höga förväntningar på sig själv och andra samtidigt som 

denne ger råd och coachar andra (Yukl, 2012). 

 

2.3.2 Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap är en traditionell ledarstil som kännetecknas av fastställande av mål, 

uppföljning av dessa samt nyttjande av belöningar eller straff beroende på̊ om målen infrias 

eller inte. I stabila miljöer är denna kontrollerande ledarstil mycket effektiv (Bass, 1985 i Yukl, 

2012). Ledaren belönar och berömmer goda prestationer och arbetsresultat. Ledaren uppskattar 

hårt arbete samtidigt som denne har ett öga för höga standarder och regler. Medarbetaren 

motiveras genom medvetenheten om uppgiftsresultatets betydelse, samt att bortse från sitt eget 

intresse. Medarbetaren påtar sig den anmodade uppgiften för att få belöningar eller undvika 

straff (Yukl, 2012). 

 

2.3.3 Etiskt ledarskap 

Flera metoder kan användas för att öka ledarens och medarbetarens etiska agerande menar Yukl 

(2012). Etiskt ledarskap och ett främjande av etiska förfaranden beskrivs såsom att föregå med 

gott exempel, ta initiativ till diskussioner med medarbetare eller med kollegor om etik och 

integritet, ta personliga risker för att förespråka moraliska lösningar på problem och hjälp andra 

att hitta rättvisa och etiska lösningar på konflikter. Motsatsen dvs. hur man ska motverka oetiska 

förfaranden beskrivs såsom att vägra ta del av fördelar som kommer från oetiska aktiviteter, 

vägra ta emot uppdrag som innefattar oetiska aktiviteter samt erbjud hjälp till andra som 

motverkar oetiska beslut. Sörqvist (2004) bekräftar detta via arbetet med ständiga förbättringar 

där en grund för ett etiskt ställningstagande alltid är att sträva efter att göra gott mot andra samt 

minimera den skada eller det obehag som kan orsakas. 

 

2.4 Coachning  

Coachning definieras på olika sätt i olika sammanhang och i takt med att begreppet har 

populariserats har även missuppfattningar ökat (Whitmore, 2002). Berg (2007) och Whitmore 

(2002) definierar begreppet på liknande sätt vilka också åsyftas fortsättningsvis i den här 

studien. 

Whitmore (2002, s.16) definierar coachning som att “frigöra en persons möjligheter att 

maximera sina prestationer. Det är egentligen inte ett sätt att undervisa utan en metod att 

hjälpa andra att lära sig själva”.  
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Bergs (2007, s. 15) definition av coachning är “att uppmuntra och stödja en individ eller ett 

team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt utveckla sina positiva känslor för att nå 

viktiga och personliga mål och/eller organisationsmässiga mål”. En metafor för coachning av 

Berg (ibid) illustreras som “en upptäcktsresa i två delar för att komma ifrån där man står idag 

till där man vill vara i framtiden: Den “inre resan“ för att lära känna sig själv bättre. Den 

“yttre resan” för att lära känna sin omgivning bättre”.  

 

2.4.1 Användning av coachning 

Enligt Berg (2007) har varje individ stora resurser i form av dolda talanger. Att utveckla dessa 

dolda talanger är det inte många som klarar av på egen hand. För att utveckla sin egen potential 

och förverkliga sina mål, både yrkesmässigt och personligt, behövs ett stöd i en konstruktiv 

lärprocess. Coachning är en  metod som enligt Berg (2007, s. 13) erbjuder tre sorters hjälp: 

A. en modell av vad som är själva innehållet när det gäller människors utveckling 

B. en metod för att genomföra processen 

C. en precisering av vem som har ansvaret att lyckas 

Coachning ges till friska personer och ska separeras från olika terapeutiska och rådgivande 

åtgärder. Termen användes ursprungligen vid Oxford University på 1830-talet om en 

handledare som lett en student fram till en examen. Sedan 1860-talet har termen på engelska 

främst använts inom sportens värld (NE, 2016). Sedan 1990-talet har coachning börjat användas 

inom såväl privat- som affärslivet. Exempel på olika coachningsgrenar är ”executive coaching” 

(ledarskapscoachning), ”business coaching” (företags/affärscoachning) ”career coaching” 

(karriärcoachning) och ”life coaching” (livscoachning). Vid en del universitet finns ”coaching 

psychology” (psykologisk coachning) som en särskild inriktning av psykologiämnet (ibid.). 

Berg (2013) menar att ett enkelt sätt att coacha innebär att ställa sig tre grundläggande frågor; 

Var befinner du dig nu? Vad vill du? samt Hur ska du komma dit?. Nu-situationen behöver 

tolkas för att komma fram till var vi står idag. Det önskade framtida läget måste klargöras samt 

behöver vi komma fram till hur handlingen ska ske för att önskemålen ska förverkligas (Berg, 

2007; Whitmore, 2002), se Figur 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3. Tre frågor inom coachning (fritt efter Berg 2007, s. 124). 

Nuvarande situation 

Var befinner du dig nu?  

Handling 

Hur ska du komma dit? 

 

Önskad situation 

Vad vill du? 
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A. Modell för människors utveckling  

Coachning är enligt Berg (2007) att hjälpa människor att lyckas. Genom frågor, alternativa 

förslag och feedback hjälper coachen coacheen, dvs. den som coachas, att utveckla sina egna 

talanger och förverkliga mål. Whitmore (2002) menar att coachens mål är att skapa 

medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit hos coacheen. För att uppnå resultat med coachning 

bör individen uppmuntras och få hjälp med att utöka sin tankerepertoar, handlingsrepertoar, 

inlärningsrepertoar och känslorepertoar (Berg, 2007).  

 Tankerepertoar innebär att tillägna sig mentala kartor för att kunna läsa, tolka, utforska 

och förstå verkligheten, inklusive sig själv och andra. 

 Handlingsrepertoar innebär att kunna använda “verktygslådan” så att man har många 

metoder att välja mellan beroende på vilken situation man befinner sig i. Verktygen kan 

vara personlig effektivitet, självledning eller konflikthantering. 

 Inlärningsrepertoar innebär att bättre kunna utnyttja bättre lärmetoder som användning 

av rollmodeller, självreflektion och feedback. Experimentera med nya sätt att tänka och 

vara på. 

 Känslorepertoar innebär att utveckla positiva känslor som öppenhet, trygghet, respekt, 

visa uppskattning, självförtroende, framtidstro, hopp, optimism och glädje. 

 

B. Metod för coachningsprocessen 

Berg och Karlsen (2012) menar att coachning är en utvecklingsprocess i lärande och hantering 

av chefens verktygslåda och lärande av nya ledarskapsbeteenden såsom kurage, självdisciplin, 

helhetssyn, klokhet/erfarenhet, positiva känslor, känslomässig intelligens, glädje, optimism, 

tacksamhet, självförtroende och själveffektivitet. Ledarskapsutveckling baseras på specifika 

utmaningar i arbetet som cocheerna erfar på sina arbetsplatser. 

Berg (2007) beskriver fem olika basmetoder inom coachning vilka beskrivs som grunden för 

eklektisk metod: 

 Existentiell coachning: fokus på mening 

 Humanistisk coachning: fokus på känslor 

 Kognitiv coachning: fokus på tankar 

 Beteendecoachning: fokus på beteende 

 Psykodynamisk coachning: fokus på helhet 

Om vi vill tillämpa en coachande ledarstil eller fungera i rollen som coach bör vi ta fram det 

bästa ur de olika metoderna samt anpassa coachningen till situationen man befinner sig i. 

Tyngdpunkten ligger på eklektik, vilket är det grekiska ordet för att välja ut, dvs. plocka ut det 

bästa från flera metoder för att komma fram till vad som passar bäst i situationen (Berg, 2007, 

Whitmore, 2002). Samtidigt menar Berg och Karlsen (2012) att coachning kan ske i två olika 

former genom en till en med en individuell ledare eller ske i “workshops“, det senare kallas 

teamcoachning. Berg (2007) ger en definition av en generell metod för coachning. Metoden 

består av fem faser och dessa representerar kärnan i eklektisk coaching.   

 Fas 1 Skapa förtroende; skapa en grund för partnerskap. 

 Fas 2 Diagnos; tolka situationen och definiera problemet. 



 

 

11 

 

 Fas 3 Målsättning; resultatkriterier och beteendekriterier. 

 Fas 4 Handling; planera och praktisera nytt beteende. 

 Fas 5 Uppföljning; utvärdera, ge feedback och belöna. 

Faserna överlappar varandra, det går att arbeta med flera faser samtidigt och även hoppa fram 

och tillbaka mellan faserna. Avgränsningen mellan faserna är därför inte det viktiga utan det 

viktiga är att kärnområdena i varje fas behandlas tillräckligt mycket under coachningens gång 

(Berg, 2007).     

Fas1  

Fas 1 kallar Berg (2007) för Skapa förtroende och innebär att skapa en grund för partnerskap. 

Coach och ledare måste samarbeta. Grunden för ett bra samarbete ligger i ett ömsesidigt 

förtroende, respekt och frihet - detta för att kunna säga det man vill. Förtroende kan skapas på 

olika sätt, bland annat genom att kommunicera vilket innebär att vara ärlig och berätta 

sanningen, förklara riktlinjer och ge respons. Det är viktigt att ge stöd och vara nära och 

tillgänglig, lyssna aktivt och visa respekt och ödmjukhet. Det är även viktigt att vara rättvis och 

ge beröm, vara förutsägbar, konsekvent och hålla vad man lovar. Genom att använda sin 

kompetens och visa yrkeskompetens och människokännedom kan också förtroende skapas.  

Det är inte alltid lätt att utveckla ett bra samarbete och det kan många gånger ta lång tid. Berg 

(2007) tar upp fem faktorer som ökar sannolikheten till ett bra samarbete. Dessa är kunskap om 

metoden som används, rollfördelning, utveckling av gemensamma spelregler, kartläggning av 

förväntningar på resultat samt praktiska omständigheter. Nedan presenteras ett antal riktlinjer 

som Berg (2007) tar upp och som beskriver hur en ledare eller coach kan hjälpa sina 

medarbetare eller coachee.  

a. Att skapa en trygg och stöttande atmosfär för diskussion innebär att skapa ett klimat där 

medarbetaren känner sig trygg. Välj en tidpunkt och plats där samtalet kan ske ostört 

och möt medarbetaren på ett ärligt och öppet sätt. Det är viktigt att tidigt i coachnings-

processen förmedla att det som sägs behandlas konfidentiellt. 

b. Lyssna tålmodigt innebär att lyssna på vad medarbetaren har att säga, innan du kommer 

med kommentarer. Lyssna aktivt, formulera om och ställ frågor som: Kan du berätta 

om …?, Vad är det du försöker säga…?. Låt inte samtalet bli ett förhör. Håll tillbaka 

det du vill säga och låt medarbetaren få ut sina bekymmer och sin frustation. 

c. Hjälpa medarbetaren att identifiera och beskriva problemet innebär att medarbetaren 

ges ansvar att formulera problemet. Fokus bör ligga på prestation och resultat i arbetet. 

Bli inte distraherad av känslomässiga utbrott eller tyck inte synd om medarbetaren. 

d. Hjälp medarbetaren att upptäcka olika sätt att se på problemet genom att titta på flera 

olika alternativ. Uppmuntra medarbetaren till att söka olika lösningar. 

e. Lös inte medarbetarens problem utan det är medarbetarens ansvar att lösa det. Om du 

kommer med en lösning kommer medarbetaren inte att känna att lösningen är hans eller 

hennes och kommer att skylla på dig om lösningen inte fungerar. 

f. Uppmuntra medarbetaren till att göra en handlingsplan. Avsluta coahningssamtalet med 

att uppmana medarbetaren att komma med en detaljerad beskrivning/ handlingsplan för 

hur han eller hon ska handla/agera för att lösa problemet. 
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Fas 2  

Fas 2 benämns diagnos; tolka situationen och definiera problemet. Coachning handlar om att 

skapa förtroende och bygger enligt Berg (2007) på en självdiagnos som sker via självreflektion, 

dialog och eventuellt insamling av data. Coacheen får med andra ord möjlighet att skapa sig en 

bättre uppfattning om sin egen situation med hjälp av coachen och eventuellt medarbetare, 

kollegor, viktiga kunder och närmaste överordnade. Under diagnosfasen tolkas nuvarande 

situation, styrkor och svagheter bedöms och problem eller liknande preciseras. Följande tre 

frågor bör besvaras under fasens gång: 

a. Vad ska fokuseras hos ledaren (coacheen)? Coachen ska förstå hur coacheen tänker och 

handlar samtidigt som denne uppnår större självinsikt. Vilka mål och ambitioner har 

du?, Hur realistiska är dessa?, Vilken är din spetskompetens?, Vilket är problemet du 

står inför nu?, Vad bör du bli bättre på?, Vad hindrar dig att bli bättre? 

Frågorna kan även beröra livssituationen ledaren befinner sig i. Vilka drömmar har du? 

Vad värderar du högst? Vilka är dina prioriteringar (karriär, pengar, familj, vänner, hälsa, 

personlig utveckling etc.)?. Alternativ finns också till att göra en bedömning av ledaren 

utifrån ledarfärdigheter tex. Hur duktig är ledaren på att leda sig själv och andra? Skapar 

ledaren självförtroende hos sina medarbetare? Ytterligare alternativ är att begränsa sig 

till ett tema - exempel som ges är hur bra ledaren är på att ge feedback.  

b. Hur ska informationen samlas in? Många gånger är det lämpligt för coacheen att 

använda sig av självobservation för att uppmärksamma sina egna beteenden, handlingar 

och tankar. Enkla kriterier för självobservation och för självreflektion är exempelvis: är 

jag nöjd med resultatet som jag uppnått, medveten om min roll och mitt ansvar, kommer 

jag överens med kollegor, känner jag empati, är jag ödmjuk, nöjd med min egen insats 

i teamet, eget lärande och egen utveckling. 

c. Vem ska ge information? Aktuellt är att tillämpa 360 graders feedback, vilket innebär 

att relevanta aktörer säger vad de tycker i form av feedback. Närmast relevanta aktörer 

så som närmast anhörig, överordnad, centrala medarbetare och viktiga kunder får ge 

feedback.  

Fas 3  

Fas 3, Målsättning, delas upp i resultatkriterier och beteendekriterier vilka Berg (2007) menar 

är två olika målsättningar, se Figur 2.4. Beteendekriterier säger en del om hur människor, 

grupper och organisationer bör fungera och resultatkriterier är en mätning av slutprodukten. 

Tydliga mål är ett effektivt verktyg för att behålla fokus på det som ledaren uppfattar som det 

viktigaste av det viktiga. Ett aktuellt mål med coachning är att bli bättre på något av 

beteendekriterierna eller resultatkriterierna. Coachningen knyts då till organisationens mission, 

vision och strategi.  
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Figur 2.4. Exempel på beteendekriterier och resultatkriterier (fritt efter Berg 2007, s. 169). 

 

Berg (2007) beskriver vidare att om coachningen knyts till beteendekriterierna kommer 

processen att handla om färdighetscoachning. När coachningen gäller personlig utveckling eller 

utveckling av ett team eller en organisation kommer däremot coachningsprocessen att handla 

om utvecklingscoachning.  

Fas 4 

Fas 4, Handling: planera och praktisera nytt beteende, menar Berg (2007) innehåller tre delar 

vilka är alternativa möjligheter, val av handlingsplan och genomförande av handling via 

praktisering av nytt beteende.   

a. Alternativa möjligheter innebär att ta reda på vilka aktiviteter som är mest relevanta att 

välja emellan. Detta kan vara att fatta snabbare beslut, delegera fler uppgifter till 

medarbetare eller ge tydligare ros och ris. Det kan även vara att klargöra sina 

medarbetares förväntningar på ett mer exakt sätt, vara en bättre rollmodell och inte sätta 

sig i försvarsställning, leda möte på ett bättre sätt - delar av detta berördes i fas 3. 

b. Val av handlingsplan. Här måste ledaren fokusera på beteende som hjälper till att 

förbättra de beteendekriterier och resultatkriterier som ledare mäts efter, eller de 

konkreta mål ledaren har för processen, samt inse att ledaren äger handlingsplanen. Det 

är också viktigt att fundera över är vilka belöningar det blir om ledaren lyckas. 

Handlingsplanen ska göras operationell för att kunna mäta i vilken grad ledaren lyckas 

genomföra åtgärderna. Om det finns en positiv attityd mellan ledaren och medarbetaren 

kommer medarbetaren att hjälpa ledaren att fullfölja sina handlingsplaner. Klargör 

genom upprättandet av handlingsplanen vilket beteende som ska förbättras, vilka 

kriterier som ska användas för att mäta framgång, vem som ska mäta framgång och när 

framgången ska mätas.  

c. Genomförande av handling via praktisering av nytt beteende innebär att ledaren testar 

sina tankar i praktiken. Normalt genomför ledaren praktiska handlingsprojekt efter varje 

coachningssamtal så att det sker en kontinuerlig test av åtgärder och av 

coachningsprocessen.  Det är viktigt att testa och träna.  

Fas 5 

Sista fasen som Berg (2007) tar upp i sin generella coachningsmodell är uppföljning: utvärdera, 

ge feedback och belöna. Den innehåller kontinuerlig uppföljning och är en viktig faktor i 

coachningsprocessen. Om processen inte följs upp med resultatmätning, feedback och belöning 

är sannolikheten stor att misslyckas. Coachningsprocessen kan utvärderas genom samtal mellan 

Beteendekriterier  

 Ge och få feedback 

 Ge ros och ris 

 Delegera uppgifter 

 Hantera konflikter 

 Samarbete mellan avdelningar 

 Vara beslutslojal 

 Hjälpa andra att lyckas 

Resultatkriterier 

 Överskott efter skatt och 

avskrivningar 

 Omsättning 

 Ökad omsättning 

 Arbetsglädje 

 Nöjda kunder 

 Sjukfrånvaro 

 Turnover  
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coach och coachee men också genom att ta del av medarbetarens, närmast överordnades, 

kollegors och kunders åsikt.  

a. Utvärdering sker när projektet avslutats och mot uppsatta mål. Vad lyckades ledaren 

med? Varför lyckades ledaren? Vad lyckades ledaren inte med? Vad har ledaren lärt sig? 

Vad kommer ledaren att göra annorlunda nästa gång? etc. Effektiviteten kan mätas på 

fyra nivåer, reaktionsnivå, lärnivå, beteendenivå och resultatnivå.  

b. Feedback bör ges genom hela processen och är en viktig källa till lärdom. Frågor att 

ställa sig: Hur fungerar ledaren idag? Vilka eventuella dolda talanger har ledaren? Hur 

bra är ledaren på att lyssna? Hur medveten är ledaren om att fokusera på det viktigaste 

av det viktiga? Att ställa varför-frågor kan leda till att ledaren kan hamna i 

försvarsställning varför man bör vara försiktig med den typen av frågor.  

c. Belöning innebär att vi gör det vi blir belönade för. Två typer av belöningar finns; inre 

och yttre belöningar. Inre belöningar kommer från känslor och glädjen över att ha 

lyckats, upplevelsen av att ha klarat något, tillfredsställelsen av att känna meningsfullhet. 

Yttre belöningar är materiella fördelar, status, makt och respekt etc. Betydelsen av 

belöningar varierar från person till person.  

 

C. Precisering av ansvar att lyckas  

Coachning kan jämföras med en upptäcktsresa enligt Berg (2007) vilken består av två delar. 

Den “inre resan” och “den yttre resan”. De båda har nära kopplingar till varandra och man måste 

förstå sig själv och de mentala kartor som man använder för att förstå sin omgivning. Med hjälp 

av coachning kan vi bättre förstå utmaningarna, se möjligheterna och övervinna hindren. Att ta 

ansvar innebär att coacheen/mottagaren själv ska hitta svaren för att bli motiverad och följer sin 

egen tro. Coacheen är ansvarig för sitt eget liv, sin egen utveckling och förverkligandet av de 

egna målen. Coachen kommer fram till metoden och coacheen är ansvarig för genomförandet 

av metoden. Båda har ansvar för att utveckla en god relation med varandra (ibid.). 

Berg (2007) beskriver att coachning uppmanar till en successiv lärprocess där både coach, 

ledare och medarbetare är aktiva. Lärprocessen sker på tre olika nivåer: 

1. samspelet mellan coach och ledare, där coachen uppmuntrar och stöder ledaren 

2. samspelet mellan ledare och medarbetare, där ledaren använder sig av en coachande 

ledarstil 

3. samspelet mellan medarbetare och kunder  

När ledaren har fått förståelse för och tränats i coachning kan alltså ledaren coacha sina 

medarbetare. Dessa kan i sin tur utveckla sina förmågor för att coacha sina kunder (ibid.). 

Lagnelius (2014) menar att som coach måste du vara värderingsfri när du lyssnar och hitta 

balansen mellan din egen kunskap/erfarenhet/intuition/värdering. Samtidigt lyssna aktivt på 

coacheen/mottagaren. Att gå från expert/leverantörsrollen till coachningsrollen innebär att du 

vet vilka känslor det väcker i dig. Att vara beredd på att ta emot svaret kräver extra mod. Varje 

individ måste bli självständig, kunna lita på sig själv och bli sin egen “lärare”, även om man 

behöver stöd av andra. 
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2.4.2 Team- och kollegacoachning 

Berg och Karlsen (2012) tar, som tidigare nämnts, upp att coachning kan ske i två olika former, 

dels via en till en med en individuell ledare eller via “workshops“, ofta kallat teamcoachning. 

Team- och kollegacoachning ses av Berg (2007) som ett alternativ till att bedriva 

ledarutveckling på. Metoden bygger på upplevelsebaserat lärande i små team där ledarna 

coachar varandra. Det genomförs i grupper om fem till sex medlemmar och mångfald skapar 

förutsättningar för kreativitet, positiv laddning och synergi och därmed ett lärande. Teamet 

arbetar med den egna situationen. Frågor som ställs kan exempelvis vara, Vad vill jag bli ännu 

bättre på? Hur bör jag och min avdelning fungera på bästa sätt? Vad är det som hindrar mig? 

Vad bör jag konkret göra? Hur ska jag genomföra detta i praktiken? Utgångsläget för modellen 

är inte kända teorier inom ledarskap utan deltagarna hjälper till att omtolka situationen och 

omformulera egna mål.  

 

2.4.3 Styrkor och svagheter vid coachning 

Det finns både fördelar och nackdelar med coachning och ibland kan begreppet coachning 

misstolkas. Att hjälpa ska inte förväxlas med coachning. Berg (2007) beskriver att coachning 

inte är att sälja, manipulera eller lura. Vid manipulation vill hjälparen främja sina egna intressen 

och gör detta genom att ställa frågor. Individen blir involverad i processen men resultatet är 

redan givet. Coachning är inte att leda, styra och kontrollera. Vid styrning har hjälparen svaren 

och försöker påverka individen så att hjälparen kan förverkliga sina egna mål, eventuellt dolda 

avsikter. Coachning är inte att vägleda eller ge råd. Om hjälparen ger goda råd och inte använder 

sig av de resurser som individen själv har, sker överföring av kunskap, “knowing-doing-gap”, 

vilket kan leda till passivitet. Coachning är inte att vara snäll, ge råd och lösa problem för någon 

annan. Att säga vad som ska göras är inte coachning, då fråntas möjligheten att komma fram 

till egna lösningar. 

Berg (2007) beskriver att det finns fallgropar vid coachning då många ledare har fostrats i en 

ledarkultur där man ska vara handlingsorienterad och fatta beslut. I motsats till detta innebär 

coachning många gånger att ställa frågor och därmed överlåta till medarbetaren att fatta beslut 

och hitta svaren. Detta gör att det kan kännas obehagligt för en ledare att coacha sina 

medarbetare. Vanliga fallgropar är orealistiska förväntningar, brist på verkligt ansvar, välja de 

säkra utfallen, fela genom att inte involvera andra, bristande helhetstänk etc. Samtidigt finns 

det framgångsfaktorer som innebär att ledare och coach måste ha en grundläggande tro på att 

individen kan förändras, där man delar ansvaret för framgång och fiasko, är en aktiv lyssnare 

och förstår känslorna bakom orden samt ställer upp spelregler för coachningen (Berg, 2007). 

Grant och Hartly (2013) menar att en ledares beteende har stor påverkan på andra. Om en ledare 

uppträder arrogant, orättvis eller ohyfsat innebär det att medarbetare ofta inte följer ledaren. 

Att inneha en positiv människosyn är en förutsättning för ett aktivt lyssnande vilket är en del 

av coachning. 

Lagnelius (2014) menar att det som en person upplever som ett svårt samtal inte alls behöver 

vara det för någon annan. Sammanhanget kan påverka och vi måste därför ha en medvetenhet 

om oss själva och de värderingar jag själv har innebär att jag måste reflektera över vad det är 

som gör det svårt. Att hitta balansen mellan att vara chef, ledare och coach kan innebära att 

samtalet känns svårt. Fundera på vad som behövs för att man som coachande ledare med 

framgång ska kunna genomföra ett samtal med medarbetaren. Som exempel beskriver 

Lagnelius (2014) att det är viktigt att ha olika tyngd på de olika rollerna beroende på vem och 

vilka förutsättningarna är för samtalet. Det kan lätt bli för mycket chef, för mycket ledare eller 

för mycket coach - det gäller att balansera (ibid.). 
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2.4.4 Traditionellt ledarskap vs coachning/Lean leadership 

Berg (2007) beskriver de största skillnaderna mellan traditionellt ledarskap och coachning. Han 

menar att traditionellt ledarskap innebär berättande, dömande, kontrollerande och avvisande. 

Coachande ledarskap däremot beskriver han med orden empowering, hjälpande, utvecklande, 

stöttande och tar bort hinder. Även Liker och Convis (2012) jämför traditionellt ledarskap med 

ett Lean Ledarskap. Liker och Convis (2012) tar bland annat upp att det traditionella ledarskapet 

är resultatorienterat medan Lean Leadership är processorienterat. Pokinska et al. (2013) styrker 

detta eftersom införandet av Lean innebär att fokus har ändrats från att utveckla processer till 

att utveckla och coacha människor. I traditionellt ledarskap identifieras hög- och lågpresterande 

som belönas utefter det. Chefer tar efter hur de andra cheferna alltid har gjort och blir chefer 

för att de är favoriter eller varit hjältar på något annat företag. Lean Leadership handlar om att 

fokusera på problemlösande och utveckla människor. Du behöver förstå situationen själv och 

inte göra som man tidigare alltid gjort. Nya ledare utvecklas inom företaget.  
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras vetenskapligt förhållningssätt, undersökningsmetodik, hur 

datainsamlingen har gått till samt studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I en vetenskaplig undersökning behöver forskaren först bestämma om målet är att förklara eller 

förstå ett fenomen. Vanligtvis nämns två olika vetenskapliga förhållningssätt i det här 

sammanhanget, dessa är positivismen och hermeneutiken (Wedin & Sandell, 2004; Patel & 

Davidsson, 2011). Målet med det positivistiska vetenskapsidealet är att förklara, medan målet 

med det hermeneutiska vetenskapsidealet är att förstå (Wedin & Sandell, 2004; Patel & 

Davidsson, 2011). 

Positivismen har enligt Wedin och Sandell (2004) och Patel och Davidsson (2011) sin grund i 

naturvetenskapen. Den kännetecknas av att vilja förklara orsakssamband och hitta 

förklaringsmodeller genom att pröva en teori eller hypotes med hjälp av empiriska 

observationer. En studie ska kunna återupprepas och prövas av andra forskare och då ge samma 

resultat. Detta eftersom forskaren strävar efter objektivitet (Wedin & Sandell, 2004). 

Hermeneutik är enligt Wedin och Sandell (2004) och Patel och Davidsson (2011) positivismens 

motsats och har sin grund i humanvetenskapen. Den syftar till att förstå mening, avsikt eller 

ändamål. Förståelsen uppnås med hjälp av observationer och tolkning, exempelvis genom 

tolkning av text. Tolkningen kräver att det finns en förförståelse hos forskaren. Detta leder till 

att den är individuell och resultatet kan således variera beroende på forskare (Wedin & Sandell, 

2004).    

I den här studien används ett mer hermeneutiskt förhållningssätt än ett positivistiskt. Detta 

eftersom studiens syfte är att skapa en förståelse om hur coachning kan användas i ledarskapet 

i arbetet med verksamhetsutveckling. Det är även så att det finns en viss förförståelse hos 

författarna till den här studien då de har studerat kurser i verksamhetsutveckling vid 

Mittuniversitetet samt har den ena författaren skrivit en kandidatuppsats som berört ämnet 

coachning. Dock finns det vissa positivistiska inslag i studien då både Bergs (2007) förklaring 

av coachning samt generella coachningsmodell används som hypoteser för att kunna besvara 

studiens forskningsfrågor.  

 

3.2 Undersökningsmetodik  

Inom vetenskapligt arbete skiljs på kvantitativ och kvalitativ metodik (Wedin & Sandell, 2004). 

Den kvantitativa metodiken har sin grund i positivismen (Wedin & Sandell, 2004). Experiment, 

test, prov, enkäter och frågeformulär är några exempel på kvantitativa metoder. Det är alla 

metoder som mynnar ut i numeriska observationer eller som kan omvandlas till sådana 

(Backman, 2008). 

Den kvalitativa metodiken har sitt ursprung i hermeneutiken (Wedin & Sandell, 2004). 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att de resulterar i skrivna eller talande formuleringar. Det 

är alltså metoder utan siffror och tal (Backman, 2008). Forskaren behöver bestämma fokus och 

rapporten läggs på en tematisk nivå som innebär att generella begrepp och teorier används i 
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syfte att ta fram information som kan gå utöver den enskilda undersökningen, dvs. vad som kan 

generaliseras (Backman, 2008).  

En mixad metod kombinerar kvalitativa metoder med kvantitativa för att skapa en ännu bättre 

förståelse och generera djupare och bredare insikter. Användandet av en mixad metod kan 

exempelvis ske genom triangulering för att skapa en ökad validitet. Metoderna kan även 

användas sekventiellt eller oberoende av varandra för att skapa mer jämförbara studieobjekt 

(Creswell & Plano Clark, 2011).   

Undersökningsmetodiken i den här studien är av kvalitativ art då resultatet är i form av skrivna 

formuleringar. Olika coachningsmodeller identifieras och jämförs för att kunna generalisera 

vad en coachningsmodell är. Backman (2008) menar att syftet med litteraturgranskning 

vanligen är att sammanställa litteratur inom ett givet område. Betoningen ligger då på att 

framställa en komprimerad sammanställning av t.ex. resultat vilket i den här studien sker i 

textform. I arbetet med att framställa en komprimerad sammanställning påvisas behovet av etisk 

medvetenhet. Författarna till denna studie har för avsikt att föregå med gott exempel och så 

långt som möjligt förespråka moraliska lösningar via diskussioner när så är tänkbart.  

 

3.3 Datainsamling   

Backman (2008) menar att behovet av forskningsöversikter och litteraturgranskningar har ökat 

de senaste åren och behovet kommer att öka även framåt då kunskapsmassan växer 

explosionsartat. Backman (2008) nämner tre olika aktiviteter i sammanhanget, nämligen 

litteraturgranskning, forskningsöversikt och meta-analys. Litteraturgranskningen hjälper till att 

införskaffa en bakgrund och en överblick inom ett visst område. Syftet är att sammanställa och 

komprimera allt som finns inom ett visst område. Forskningsöversikten har målsättningen att 

generalisera, hitta kausalsamband, utveckla teorier eller hitta praktiska tillämpningar. En 

forskningsöversikt behövs bland annat när en överblick saknas över ett område, när ett område 

har utökats med ny kunskap, när det finns motsägande kunskap, när man har en ny alternativ 

aspekt på kunskapen, för att ge vetenskapligt stöd åt någon praktisk studie eller för att påvisa 

luckor i kunskapen. Meta-analys är en begränsad forskningsöversikt som endast omfattar 

kvantitativa data. Meta-analysen är en statistisk analys med syfte att integrera statistiska resultat 

i enskilda studier (ibid.). 

Den här studien anses vara en forskningsöversikt inom ämnet coachning och 

coachningsmodeller. Studien har målsättningen att utveckla en teori, närmare bestämt en 

coachningsmodell genom att sammanställa kunskap inom ämnet. Studien startades med en 

fråga. Efter det skapades en problemformulering följt av litteratursökning inom ämnet. Metoden 

definierades mer noggrant innan matrisen över kunskapsläget togs fram. Slutligen tolkades 

resultatet och allt sammanställdes i en rapport, se Figur 3.1 för de olika stegen. Nedan följer 

även en mer ingående förklaring för de olika stegen i processen för skapandet av den här 

forskningsöversikten.  
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Figur 3.1 Illustrerar en översikt av studiens forskningsprocessen (fritt efter Backman 2008, s. 75). 

 

3.3.1 Fråga 

Forskningsprocessen initieras av en eller flera frågor (Backman, 2008). I den här studien av en 

nyfikenhet på hur coachning kan användas för arbetet med verksamhetsutveckling samt av 

frågorna Vad är en coachningsmodell?, Vilka modeller finns det för coachning idag och vad 

har de för gemensamma nämnare? samt Vilka kriterier bör ingå i en coachningsmodell?. 

 

 

3.3.2 Litteraturgranskning/modeller 

Backman (2008) förklarar att litteratursökningen i en forskningsöversikt mestadels består av att 

söka primärdokument i form av vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter, böcker, 

konferensbidrag, offentliga utredningar och avhandlingar. Innan sökningen påbörjas bestäms 

vilka databaser som ska användas och hur proceduren ska gå till. Friberg (2006) beskriver att 

sökningar brukar ske i två faser. Den första kallas för en inledande osystematisk 

litteratursökning och den andra för en egentlig systematisk litteratursökning. Den inledande 

fasen ger överblick över forskningsområdet, teknik för sökning och hjälper till att hitta lämpliga 

sökord medan den egentliga systematiska litteratursökningen ger underlag till den teoretiska 

referensramen.  

Datainsamlingen har skett explicit från ingående kurslitteratur i Magisterprogrammet i 

Kvalitets- och ledarskapsutveckling (HT 2014-VT 2016) på Mittuniversitetet och främst 

databaser rekommenderade för ämnet kvalitetsteknik av universitetets biblioteks hemsida. 

Förfarandet som Friberg (2006) beskriver har också tillämpats i den här studien. Först gjordes 

en inledande osystematisk litteratursökning inom kvalitetsteknik, Lean, ledarskap och 

coachning. Efter det fastställdes sökorden och den egentliga systematiska litteratursökningen 

gjordes. Sökningarna gjordes under januari till mars 2016 och databaser som använts är: 

Fråga 

Litteraturgranskning 
Modeller 

Problem/Forskningsfrågor 

Metod 

Matris av 
kunskapsläget / 
Resultat / Analys

Tolkning/ 
Diskussion

Rapport P

R

O

B

L

E

M 

 

R

E

S

U

L

T

A

T  
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 Academic Search Elite 

 UlrichsWeb.com 

 Google Scholar 

 DiVA 

En av författarna har, som nämnts, tidigare skrivit en kandidatuppsats i ämnet kommunikation 

i förändringsarbete och har då kommit i kontakt med coachning och litteratur av Berg (2007). 

Morten Emil Berg är civilekonom och docent vid Handelshögskolan BI och har skrivit böcker 

och artiklar om coachning (CoachTeam, 2016). Andra högskolor och fristående kurser om 

coachning anger Berg (2007) i sin obligatoriska litteraturlista, exempelvis Linneuniversitetet, 

Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Örebro universitet, Högskolan i Halmstad, 

Högskolan Kristianstad, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Flera olika coachnings-

modeller har studeras av Berg (2007) i hans litteratur vilket också är en anledning till att den 

valdes att användas. Förutom detta har tidigare utgivna examensarbeten inom ämnet studerats 

och sekundärkällor i funnen litteratur uppsökts. Rekommenderade artiklar av handledaren från 

universitetet har också beaktats. 

För att hitta en bakgrund och ett behov av ämnet coachning utgick studien från TQM då den 

modellen anses vara en grundmodell inom kvalitetsutveckling. Därifrån trattades ämnet ner för 

att öka förståelsen för coachning och coachningsmodellers betydelse. 

Med utgångspunkt i studiens intresse att använda coachning för verksamhetsutveckling 

användes främst följande sökord i den inledande osystematiska litteratursökningen: 

 TQM 

 Offensiv kvalitetsutveckling 

 Hörnstensmodellen 

 Ständiga förbättringar 

 Coaching, (Coachning) 

 Coachingmodell (Coachningmodell) 

 Ledarskap 

 Leadership 

 Lean Leaders 

 Lean Leadership 

I den egentliga systematiska litteratursökningen begränsades sökorden till följande för att hitta 

teorier om coachning och coachningsmodeller: 

 Coaching 

 Coaching model + leadership 

 Lean Leadership 

Urval av artiklar ur sökresultaten har gjorts genom att använda artiklar som påträffats i flera av 

databaserna, exempelvis både i Google Scholar och UlrichsWeb.com. Urval har även gjorts 

genom att använda de artiklar som är skrivna på engelska och som är refreegranskade. I 

exempelvis DiVA har filtren “konferensbidrag” och “artikel i tidskrift” använts för att hitta 

artiklar. Vissa artiklar har inte gått att hämta i fulltext och därför sorterats bort. Databaser, 

sökord och urval finns mer utförligt sammanställt i Bilaga A.  

Värt att nämna är att de teoretiska urvalen och platserna till stor del är subjektivt utvalda. 

Denscombe (2009) menar att det är eftersträvansvärt att använda så bra källor som möjligt. De 

källor som använts i den här studien anses uppfylla kraven för samtid, oberoende och har en 

relativ tillförlitlighet med tanke på de kategorier och de begrepp som trätt fram.  
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3.3.3 Problemformulering med forskningsfrågor 

En forskningsöversikt kan utföras så snart mer än en studie finns inom ett område. Det finns 

två huvudsakliga strategier vilka är att antingen kombinera funna studier eller jämföra funna 

studier med varandra. Syftet i kombinatoriska översikter är att beskriva, summera och integrera 

den hittills dokumenterade forskningen. Avsikten med komparativa översikter däremot är att 

utreda och förklara olikheter eller likheter i exempelvis utfallet mellan olika studier (Backman, 

2008). Den här studien är av både kombinatorisk och komparativ natur då studien först gick ut 

på att summera forskningen som finns inom coachning och coachningsmodeller med de angivna 

avgränsningarna, dvs. en kombinatorisk översikt. Därefter förklaras olikheter och likheter i de 

funna modellerna för att möjliggöra skapandet av en coachningsmodell samt hitta hur 

coachning kan användas för arbetet med verksamhetsutveckling vilket kan sägas vara 

komparativa översikter.  

 

3.3.4 Metod 

Studiens metod arbetades igenom efter det att syfte och problemformulering hade skapats. 

Metoden arbetades fram genom att dels ta del av metodavsnittet i tidigare examensarbeten från 

Magisterprogrammet i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet, dels från att 

uppsöka andra litteraturstudier och forskningsöversikter och dels genom att studera litteratur 

inom ämnet. Främst togs hänsyn till Backman (2008). Även Wedin & Sandell (2004), Patel och 

Davidsson (2011) och Bell (2006) är viktiga inspirationskällor för metoden i den här studien.  

 

3.3.5 Matris av kunskapsläget/Resultat/Analys 

Primärdokumenten som inhämtats under litteratursökningarna ska värderas och läsas. Det är 

viktigt att noga tänka igenom vilken information som ska inkluderas så väl som exkluderas. 

Dokumenten bör granskas i dessa avseenden och väljas ut därefter (Backman, 2008): 

 Förutsättningar och antaganden 

 Giltighet 

 Konsistens 

 Implikationer 

 Betydelse 

Precis som Whitmore (2002) nämner finns det många studier som nämner vikten av coachning 

men det är inte lika lätt att hitta praktiska coachningsmodeller. Därför har ovan nämnda kriterier 

använts i största möjliga mån vid val av dokument som skriver om coachningsmodeller men 

ibland fått stå lite åt sidan för att få ihop ett antal modeller att analysera. De utvalda 

coachningsmodellerna valdes att presenteras i studiens resultat-/empiriavsnitt. Coachnings-

modellerna behandlar coachning på olika nivåer. Vissa handlar om att ledare coachar ledare 

och andra handlar om att ledare coachar medarbetare. Det valdes medvetet ut för att få en 

spridning på modellerna då verksamhetsutveckling handlar om hela verksamheten, inte bara 

ledare till ledare eller ledare till medarbetare.  

Vidare ska de identifierade modellerna analyseras. Analysen avgörs utifrån den tidigare valda 

frågeställningen (Backman, 2008), så även i den här studien. För att möjliggöra detta och 

definiera vad en coachningsmodell är valdes först att använda Bergs (2007) förklaring av 

coachning som en hypotes av vad en coachningsmodell är. För att sedan definiera själva 

metoden för coachning, dvs. punkt B, en metod för att genomföra processen, valdes att utveckla 
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punkten genom att använda Bergs (2007) definition av en generell metod för coachning som 

hypotes för vad en coachningsmetod bör innehålla. Utifrån detta skapades kriterierna som varje 

identifierad coachningsmodell bedöms utifrån. Dessa är följande: 

A. en modell av vad som är själva innehållet när det gäller människors utveckling; via att 

utöka sin tankerepertoar, handlingsrepertoar, inlärningsrepertoar och känslorepertoar  

B. en metod för att genomföra processen 

a. Fas 1. Skapa förtroende; Skapa en grund för partnerskap 

b. Fas 2. Diagnos; tolka situationen och definiera problemet 

c. Fas 3. Målsättning; resultatkriterier och beteendekriterier 

d. Fas 4. Handling; planera och praktisera nytt beteende 

e. Fas 5. Uppföljning; utvärdera, ge feedback och belöna 

C. en precisering av vem som har ansvaret att lyckas 

 

Om de identifierade coachningsmodellerna uppfyller kriterierna anses Bergs (2007) definition 

av kärnan i coachning vara definitionen av coachning. Om flertalet av de studerade 

coachningsmodellerna inte uppfyller kriterierna arbetas en ny definition fram utifrån innehållet 

i de studerade coachningsmodellerna och föreslås.  

De utvalda coachningsmodellerna jämfördes och presenterades sedan i en matris. I matrisen 

markeras tre olika grader av uppfyllelse jämfört med Bergs (2007) coachningsmodell: 

 Finns beskrivet (grön färg), dvs. beskrivs klart och tydligt i texten.  

 Finns implicit (gul färg), dvs. finns inte beskrivet i klartext men kan ändå tolkas på 

liknande sätt.  

 Finns inte beskrivet (röd färg), dvs. inget om detta nämns.  
 

Därmed ger matrisen en visuellt tydlig bild av vilka faktorer som i de olika modellerna 

överensstämmer med den uppsatta hypotesen och vilka som inte gör det. Med andra ord hjälper 

matrisen till att svara på frågeställningen om vilka gemensamma nämnare de olika 

coachningsmodellerna har. Matrisen hjälper också till att underlätta för vidare arbete med att 

definiera och svara på frågeställningen Vad är en coachningsmodell?. 

För att uppnå studiens syfte med att skapa en större förståelse om hur coachning kan användas 

i ledarskapet i arbetet med verksamhetsutveckling valdes sedan att analysera för vilka ändamål 

som de olika coachningsmodellerna används, dvs. används de för att utveckla ett beteende, 

utveckla en individ, utveckla en process eller utveckla hela systemet. För att sedan förklara hur 

coachning kan användas för utveckling av systemet användes frågan Hur kan coachning 

användas för att…? för de olika hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling och Lean och 

jämfördes med innehållet i coachningsmodellerna.  

 

3.3.6 Tolkning/Diskussion 

Backman (2008) menar att tolkningsavsnittet ger utrymme för stor kreativitet för att komma 

upp med förklaringar till varför studier skiljer sig eller varför de uppvisar likheter. I den här 

studiens diskussionsavsnitt förs en diskussion kring resultatet samt en diskussion kring vald 
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metod, vilka båda är förklaringar till varför den här studien ser ut som den gör. Även intressanta 

aspekter på vidare forskning inom ämnet diskuteras på slutet.  

 

3.3.7 Rapport 

För forskningsöversikter finns enligt Backman (2008) ingen standard över hur de ska 

dokumenteras. Klart är dock att de ska vara till nytta och besvara formulerade frågor, hjälpa till 

och ge en större förklaringsgrad samt uppvisa enkelhet och konsistens. Den här 

forskningsöversikten dokumenteras i enlighet med Mittuniversitetets riktlinjer kring att skriva 

uppsats på avancerad nivå. Kapitlen i rapporten har skrivits och bearbetats i den ordningsföljd 

de kommer.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

För att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen en forskare fått fram är behöver metoden 

kritiskt granskas (Bell, 2006). Därför bör reliabiliteten och validiteten diskuteras. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning studiens tillvägagångssätt 

skulle kunna ge samma resultat om den upprepas gång på gång eller utförs av en annan forskare 

(Bell, 2006; Wedin & Sandell, 2004). För att öka studiens reliabilitet har Bilaga A 

sammanställts. Den ger andra forskare möjlighet att hitta samma litteratur som använts i den 

här studien. Vidare diskussion kring reliabiliteten för studien förs i avsnitt 7.2. 

Begreppet validitet eller giltighet är ett mått på om studien har beskrivit och mätt vad som var 

avsett att undersökas (Bell, 2006; Wedin & Sandell, 2004). Intern validitet mäter hur rimliga 

slutsatserna är i den genomförda studien medan extern validitet förklarar i vilken utsträckning 

studien kan generaliseras (Wedin & Sandell, 2004). Studiens validitet diskuteras i avsnitt 7.2. 

För att öka validiteten i den genomförda forskningsöversikten har ett flertal olika 

coachningsmodeller jämförts för att fånga ett brett spektra av olika coachningsmodeller och öka 

rimligheten av slutsatserna samt kunna generalisera resultatet. 
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4. Empiri/Coachningsmodeller 

I följande del presenteras och beskrivs studiens identifierade coachningsmodeller. Detta kan 

likställas med studiens empiri.   

 

Under studiens gång har, förutom Bergs generella coachningsmodell, sju coachningsmodeller 

identifierats och undersökts vidare. Dessa är: 

 Anderson och Andersons coachningsmodell 

 CLEAR 

 Coachningskata 

 GROW 

 Propellermodellen 

 Toyotas ledarutvecklingsmodell  

 Yukls ledarskapskompetensutveckling 

 

Mer ingående information om hur de olika coachningsmodellerna beskrivs går att hitta här 

nedan. Bergs (2007) generella coachningsmodell används som tidigare nämnts som hypotes för 

vad en coachningsmodell är och beskrivs i avsnitt 2.4.1. Resterande sju modeller jämförs med 

Bergs (2007) generella coachningsmodell. Denna jämförelse beskrivs närmre i analysavsnittet.  

 

4.1 Coachningsmodell Anderson och Anderson 

Berg (2012) beskriver Andersons coachningsmodell som coachning på fyra insiktsnivåer. De 

fyra nivåerna baseras på en reflekterande insikt, emotionell insikt, intuitiv insikt och inspiration. 

Den här är en utvecklingsmodell av ledaren och kan beskrivas som en lärprocess vilken omfattar 

fyra delar, se Figur 4.1. 

 Kvadrat 1- hitta fokus; hur ser situationen ut? 

Innebär att utvecklingsområdet ligger på att analysera personligt beteende och 

effektivitet, samt teamets beteende och effektivitet  

 Kvadrat 2 - bygga broar; hur få ett bättre samarbete med andra?  

Innebär att utvecklingsområdet ligger på att förstå känslor hos andra och förmåga att 

använda emotionella tillvägagångssätt; exempel utveckla mellanmänskliga relationer 

 Kvadrat 3 - skapa enighet om mål; vem vill jag/vi vara? 

Innebär att utvecklingsområdet är att ta reda på vad vi vill ska bli bättre; ta reda på vad 

teamet/avdelningen/organisationen skulle kunna bli; exempel klargöra mål 

tillsammans med andra 

 Kvadrat 4 - Testa; hur vill jag/vi förverkliga mål? 

Innebär att utvecklingsområdet ligger inom; handling; exempel samspelet mellan 

individ/team och organisation för att förverkliga mål (ibid.). 
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Figur 4.1 Illustrerar Anderson och Andersons coachningsmodell som handlar om ledarskap med insikt (fritt efter 

Berg 2007, s. 314). 

 

4.2 CLEAR-modellen 

Stout-Rostron (2014) beskriver att CLEAR-modellen är en enkel metod för ledare att använda 

med direkt resultat och som hjälper klienten att klargöra problem. Det är en modell bestående 

av fem steg, Contracting, Listening, Exploring, Action och Review. 

 Steg 1 – Contracting  

Första steget handlar om att börja diskutera, upprätta önskat resultat och komma överens 

om reglerna för coachningen, exempelvis tid som ska avsättas och om det är 

konfidentiellt. Exempel på frågor som kan användas är “Hur vill du att jag ska coacha 

dig idag?” och “Vad hjälper till/stjälper i ditt lärande?”. 

 Steg 2 - Listening  

Lyssna 75% av tiden under en coachningssession och prata 25%. Aktivt lyssnande 

hjälper klienten att utveckla en förståelse för den egna situationen. Som coach kan du 

hjälpa klienten att komma till insikt genom att exempelvis fundera på frågor som ”Vilka 

frågor kan jag som coach ställa för att få klienten att reflektera?” och ”Vad är det 

klienten säger mellan raderna?” under coachningssessionen. Det är viktigt att läsa av 

budskapet genom kroppsspråk, metaforer och berättelser som klienten delar med sig av 

Kvadrat 2 

Empati Känslor 

Bygga broar 

hur få ett bättre 

samarbete med 

andra? 

Kvadrat 1 

Reflektion 

Hitta Fokus 

Hur ser situationen 

ut? 

Kvadrat 4  

Inspiration 

Testa idéer 

Hur vill jag/vi 

förverkliga mål? 

Kvadrat 3 

Intuition 

Skapa enighet om 

som mål 

Vem vill jag/vi 

vara? 
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och bekräfta att du som coach förstått rätt genom att upprepa det du hör fast med egna 

ord. 

 Steg 3 – Exploring  

Steg 3 handlar dels om att hjälpa klienten att förstå vilken personlig inverkan som 

situationen har och dels om att utmana klienten att tänka igenom möjligheterna för 

framtida åtgärder för att lösa situationen. Alla beteende drivs av vad vi tänker eller 

känner och det här steget kan hjälpa klienten att förstå sina egna antaganden om andras 

beteende så väl som om sitt eget beteende. Exempel på användbara frågor är ”Hur 

påverkade din reaktion situationen?”, ”Vad kände du när den sa det eller gjorde så?” 

och ”Vilket utfall hade du önskat?”. 

 Steg 4 – Action  

Här gäller det att stödja klienten att välja väg framåt och bestämma nästa steg. Det är 

viktig att klienten själv får fundera ut detta och du som coach ska helst inte komma med 

faktiska lösningar som har fungerat för dig i liknande situationer utan istället ställa 

frågor i stil med ”Vad tror du att du kan göra?”, ”Finns det något annat som du skulle 

kunna tänkas göra?” och ”Hur kommer det här att hjälpa dig nå ditt mål?” 

 Steg 5 – Review  

Sista nivån handlar om att granska och reflektera över det som utförts i 

coachningssessionen. Summera vad ni kommit fram till. Klienten har också möjlighet 

att ge feedback till coachen på vad som hjälpte till under coachingen, vad som var svårt 

och vad som bör ändras till nästa coachningssession. ”Vad fungerade för dig?”, ”Vad 

fungerade inte?” och ”Hur kunde vi gjort det här annorlunda?” är exempel på 

användbara frågor (ibid.).  

 

4.3 Coachningskata  

Rother (2013) förklarar att kata är ett begrepp för en beteendeform som används för att arbeta 

med ständiga förbättringar och anpassning. Rother (2013) delar upp kata i två olika kator, 

förbättringskata och coachningskata. Förbättringskatan hjälper till att styra förbättringsarbetet 

mot en vision. Detta genom att först definiera en vision och förstå riktningen, sedan förstå och 

kartlägga nuläget. Efter det behöver ett måltillstånd definieras, dvs. ett önskvärt framtida 

tillstånd på väg mot visionen och med hjälp av PDSA-cykler närma sig måltillståndet och 

slutligen visionen i små steg. Coachningskatan kommer sedan in i bilden för att lära ut 

förbättringskatan och integrera den i organisationen (Rother, 2013).   

Att arbeta med ett måltillstånd beskrivs av Rother (2013) som att du definierar ett tillstånd som 

du vill ha på plats vid en tidpunkt i framtiden. Denna definiering kräver tid och några 

upprepningar eftersom den bör baseras på fakta och data samt vara specifik och mätbar. Det 

finns två aspekter av måltillståndet i detta avsnitt av planen: 

 

1. Relativt processförbättringsaktiviteten 

 Det totala antalet processer som leds och förbättras genom förbättringskata. 

 Mätbar processförbättring såsom processtabilitet 

2. Relativt ledarnas/coachernas beteende 

 Vilka personer som uppnått vilken nivå av förmåga. 
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 Vilka personer som kommer att utföra förbättringskata och coachningskata, 

hur ofta och i hur många processer. 

 

När ett måltillstånd etableras beskrivs bland annat vilka nivåer av förmåga som enskilda 

personer ska uppnå vilket beskrivs såsom nivå A-C, där A handlar om klassrumsutbildningar 

med övningar på fabriksgolvet. Syftet är att medvetandegöra vad förbättringskata är. B handlar 

om att uppvisa tillräcklig förmåga och C handlar slutligen om att praktisera och om att ha 

kompetens (Rother, 2013).  

Aulinger (2014) och Rother (2013) beskriver att coach och trainee ska utgå från ett manus som 

innehåller fem frågor i ett frågebatteri; Vilket är måltillståndet? Vilket är det nuvarande 

tillståndet? Vilka problem och hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket är 

ditt nästa steg? När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att ta det steget?   

Enligt Rother (2013) ska ett ramverk för vem som ska praktisera vad, när och hur fastställas. 

För att se när “folk” (ledare/chef) införskaffat sig erfarenhet, förmåga och perspektiv. Detta 

ramverk ska finnas för att visa vem som ska/kan utbilda och coacha på nästa nivå. Nivåerna 

beskrivs via förtrupp, högre chefer, områdeschefer, gruppchefer och teamledare. Via en 

generisk utbildningsmodell som består av; medvetenhetskurs, utöva förbättringskatan, utöva 

coachningskatan till att börja coacha dagligen. Att mäta framsteg och brister på framsteg är 

viktigt därför föreslås av Rother (ibid.) två kategorier nyckeltal för coachningscyklerna vilka 

kan definieras utifrån start och stopptider, hur många processer som coachas, vem som coachar, 

hur ofta coachningscyklerna inträffar och om man nått nästa steg. 

 

4.4 GROW-modellen 

GROW-modellen, där GROW står för Goal – Reality – Options – Will, är en humanistisk 

coachningsmodell utvecklad av Whitmore (2002) som bygger på en mycket optimistisk syn på 

människan. Den är bäst lämpad när man inte behöver gå på djupet med coachningen utan när 

enkla och tydliga mål går att sätta upp. Exempelvis om coacheen vill ändra sitt beteende och 

bli bättre på att delegera, leda möten eller visa uppskattning. O´Broin och McDowall (2016) 

menar samtidigt att coachningen blir mer effektiv när coachen verkligen bemästrar 

coachningsrelaterade färdigheter såsom aktivt lyssnande och konsten att ställa kraftfulla frågor. 

Modellen består av fyra faser som ska hjälpa till att uppnå mognad och personlig utveckling. 

De fyra faserna kan användas i vilken ordning som för att anpassas till den aktuella situationen. 

Nedan förklaras faserna och deras innebörd (Berg, 2007; Whitmore, 2002): 

 Goal – Vilket är ditt mål? Tillsammans med coachen går fasen ut på att coacheen ska 

formulera kortsiktiga och långsiktiga mål. 

 Reality – Hur ser din situation ut? Här handlar det om att undersöka nu-situationen och 

tänka igenom vad coacheen vill ändra på. 

 Options – Vilka valmöjligheter har du? Coacheen bör komma på så många strategier 

som möjligt. När denne inte kommer på fler är coachens uppgift att låta coacheen 

komma med ytterligare ett alternativ. Försök undvika negativa yttringar så som ”Det 

går aldrig” eller ”Det tar alldeles för lång tid”. 

 Will – Vad ska du välja? Här ska frågor som ”Vad är det som ska göras?” ”När?”, ”Av 

vem?”, ”Leder det till målen?” och ”Vilka hinder kommer vi möta?” besvaras. 

Coacheen ska också bedöma sannolikheten att denne gör det som överenskommits med 

coachen.  
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4.5 Propellermodellen 

Propellermodellen är enligt Lagnelius (2014) en metafor som beskriver vikten av att rollerna 

chef, ledare och coach är i balans och samverkar med varandra för ett optimalt resultat. 

Lagnelius (2014) beskriver att de viktigaste och professionella coachningsverktygen är; aktivt 

lyssnande, en positiv människosyn, kraftfulla frågor, uppskattning och en samtalsmodell. 

Aktivt lyssnande innebär att ha mer fokus på den du lyssnar på samt lyssnar aktivt och 

värderingsfritt till både ord, tonfall och kroppsspråk. Att lita på och lyssna till din egen intuition. 

En reflektion att ta hänsyn till är: Hur lyssnar du? Hur värderingsfri är du när du lyssnar? När 

är det lättast att lyssna aktivt med fokus på den andra personen? Hur är din förmåga att kunna 

lyssna in både ord, tonfall, kroppsspråk och din egen intuition? Lyssnar du mer på ämnet eller 

personen? 

Lagnelius (2014) förklarar att ha en positiv människosyn innebär att medvetet välja att se den 

andra personens styrkor, talanger och det man uppskattar hos honom eller henne. Att ha tilltro 

till att varje person har en inneboende kapacitet som inte är använd till fullo. Reflektioner att 

göra är; tänk på några medarbetare som du uppskattar eller inte uppskattar. Försök att sätta dig 

in i deras situation. Vad tycker de, vad känner de? Hur tillgodoses deras behov, tror du? Om du 

önskar en förändring i deras agerande - vad kan du göra annorlunda i ditt eget agerande mot 

dem?  

Lagnelius (2014) beskriver vidare att ställa kraftfulla frågor är att ställa öppna, korta, enkla 

frågor samt följdfrågor, utifrån det lyssna aktivt, med ett positivt fokus och utifrån äkta intresse 

och nyfikenhet. Reflektion att göra; Det kan ibland krävas mod till att ställa öppna frågor och 

vara beredd att ta emot svaret. Vilka frågor skulle du vilja ställa som kräver extra mod av dig? 

När du väl gjort reflektionen, Vad väljer du att göra med den insikten? 

Uppskattning är att ge äkta, ärlig, konkret respons, inte bara för prestation utan för hur personen 

är till exempel om personen är generös och omtänksam. Reflektion att göra är; När visade du 

en person uppskattning senast? Hur bra är du på att ge tydlig och konkret uppskattning så att 

den andra personen förstår och tar till sig vad du menar? (Lagnelius, 2014). 

Slutligen beskriver Lagnelius (2014) att en samtalsmodell aldrig får bli statisk, då förlorar den 

sitt värde. Poängen med samtalsmodellen är att den tydliggör ämnet i samtalet, förflyttar fokus 

från det oönskade till det önskade. Det gäller att vara lyhörd på klientens känsloupplevelser och 

behov och låta det styra samtalet. Reflektion att göra är; att ta reda på hur klienten upplever det 

idag (nuläge) och hur klienten ser situationen framför sig när den är som allra bäst (målbild), 

känslan av att vara där och effekten av att nått dit. Olika möjligheter att ta sig dit, vad som 

motiverar klienten, vilka behovs som finns etc. Sammanfattning - vad har detta samtalet gett 

klienten? Vad använder du för samtalsstruktur och hur väl fungerar den?  

Kommentar gjord av Lagnelius (2014), vi har ett problem, hur ska vi lösa det? Att ta klienten 

till målbilden, den ideala situationen, är därför ovant varför det är lätt att hoppa över eller slarva 

med i coachning. Ett coachningssamtal vinner på att tydliggöra önskeläget eller målbilden. 

Detsamma gäller för motivation, drivkrafter och handlingsalternativ.  

Propellermodellen symboliserar enligt Lagnelius (2014) tre roller du behöver behärska i ett 

coachande ledarskap vilka är chef, ledare och coach. Nyckelorden för propellerbladet chef är; 

chef utifrån organisationen, är rak, tydlig och saklig. Har ordning och reda. Fattar beslut och 

agerar utifrån fastställda ramar. Gör det han/hon säger. Är lojal mot arbetsgivaren. Är modig 

och kompetent för just den chefspositionen samt har självdisciplin. Nyckelorden för ledarbladet 

är; ledare utifrån dig själv, brinner för din uppgift, inspirerar, är ärlig och äkta, personlig men 
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inte privat, visionär med total tillit till framgång. Nyckelorden för coachbladet är; coach utifrån 

klienten/kunden/medarbetaren, lyssnar, ställer frågor, visar empati och skapar handling utifrån 

mål och önskningar. 

Propellerns förutsättningar för att kunna snurra fritt och åstadkomma energi är enligt Lagnelius 

(2014) ett tydligt ramverk. Chef är man utifrån organisationen. För att göra det tydligt innebär 

det att det finns ett ramverk som bygger på vision, värdegrund, affärsidé, verksamhets- och 

budgetmål. 

Kommentar av Lagnelius (2014) är att det coachande ledarskapet alltid börjar med ledaren själv. 

Det krävs mod, vilja, tillit och kunskap för att inleda ett coachade ledarskap. Reflektion är en 

förutsättning för ständigt lärande och utveckling vilket ger resultat (ibid.). 

 

4.6 Toyotas ledarutvecklingsmodell 

The Toyota Way Leadership Development Model (Liker & Convis 2012) kan översättas till 

Toyotas ledarutvecklingsmodell och baseras på fyra olika steg vilka är åtagande till 

självutveckling, coacha och utveckla andra, stödja daglig Kaizen samt skapa visioner och rikta 

mot mål. True North, översatt till kärnvärderingarna, består av begreppen utmana, Kaizentänk, 

gå och se, lagarbete och respekt för människan, se Figur 4.2.  

 

 
 

Figur 4.2 Illustration av The Toyota Way Leadership Development Model av Liker och Convis (2012, s.39), fritt 

tolkad och översatt till Toyotas ledarsutvecklingsmodell. 
 

Repeterande inlärningscykler tolkad av Liker och Convis (2012) innebär att PDCA, Plan står 

för utveckling, Do för implementering, Check förberedelser till nästa år och Act utvärdering 

och standardisering samt reflektion (Hansei) för nästa cykel. Samtidigt är respekt för 

människan en fundamental grundvärdering (core value) som driver ledarskapsutvecklingen 

framåt (ibid.). 
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4.6.1 Åtagande till självutveckling 

Ett första steg i ledarskapsutveckling är enligt Liker och Convis (2012) ett aktivt 

ställningstagande till självutveckling via repeterande inlärningscykler. En viktig del är att 

ledaren ska ges utrymme för självutveckling och få support från andra och coachning i rätt tid. 

För att lyckas i inlärningsprocessen utses en mästare/lärare/chef/ledare från högre nivå till 

tränare. Liker och Convis (2012) menar att självutveckling bygger på livslångt åtagande via en 

strävan efter perfektion. Baserat på en öppenhet för självutveckling, verklighetsförankring och 

praktik samt självkritik och reflektion. Att ha respekt för äldre och de som investerat i 

egenutveckling för lärande kommer från konfucianism, en idétradition, vilket bygger på 

självutveckling. Konceptet innebär att ansvaret för självutveckling bygger på att utveckla andra 

som du utvecklar dig själv.  

För att applicera ett Lean ledarskap behövs enligt Liker och Convis (2012) färdigheter såsom 

att observera aktivt och fördomsfritt, lyssna aktivt och ha systemsyn. Att inneha en stor 

förståelse för styrkor och svagheter för varje person är nödvändigt. Vidare bör problemlösning 

ske via problemdefinition och identifiering av grundorsak. Att planera, analysera mätetal och 

utreda grundorsaker samt överföra planer till mätetal är andra viktiga färdigheter. Slutligen tas 

reflektion för vidare utvecklingsmöjligheter upp samt att motivera och påverka människor 

genom hela organisationen.  

 

4.6.2 Coacha och utveckla andra 

Andra steget i modellen som Liker och Convis (2012) tar upp handlar om att utveckla andra. 

Bästa sättet att lära sig något är att lära ut. Det är inte enbart högpresterande och favoriter som 

ska coachas utan alla medarbetare ska utvecklas med hjälp av coachning. Hur väl man lyckas 

med coachningen kan ses i hur skickliga de blir som man tränat. Fokus ligger i denna fas på 

individuell utveckling och på ledare. 

 

4.6.3 Stödja daglig Kaizen 

Det tredje steget beskriver Liker och Convis (2012) som en övergång mot “institutional 

leadership” där grupper utvecklas mot organisationens värderingar, True North. Här övergår 

Kaizen från top-down till bottom-up. Varje grupp ska då utveckla sig själv. Bicheno (2009) 

förstärker Kaizen och ständiga förbättringar genom att föreslå utförandet i Kaizen Blitz-grupper 

eller punktinsatskaizen vilket genomförs inom ett lokalt område och omfattar mer tid, ofta 3-5 

heldagar. Kaizen ägnar sig helt och hållet åt ständiga förbättringar i små steg, på alla nivåer och 

för all framtid, där alla har en roll att spela från högsta ledningsnivå till medarbetare.  

 

4.6.4 Skapa visioner och mål 

Det fjärde steget beskriver Liker och Convis (2012) slutligen såsom bottom-up möter top-down 

för att nå målen. Detta steg är en riktning mot att nå konsensus och för att skapa nya mål. Fokus 

för denna fas ligger på gruppnivå.  
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4.7 Yukls ledarskapskompetensutveckling 

Program för personlig utveckling sker enligt Yukl (2012) via självhjälpsaktiviteter för 

egenutveckling via utveckling av en personlig vision, leta upp lämpliga mentorer, leta upp 

utmanade uppdrag, förbättra självbevakningen, leta upp personer som kan ge relevant feedback, 

lär dig av misstag, lär sig betrakta händelser ur flera perspektiv och omständigheter som 

underlättar ledarskapsutvecklingen. Vidare ska den närmaste chefen underlätta utvecklingen av 

ledarskapskompetens hos de underordnade, se Figur 4.3. De tre kategorierna överlappar 

varandra och hänger samman på ett komplext sätt. Det saknas forskning enligt Yukl (ibid.) 

angående den relativa fördelen med utbildning, utveckling och självhjälpsaktiviteter för att 

maximera ömsesidiga effekter. Intressant att förstå är att det inte är sannolikt att en chef som 

inte förstår betydelsen av coachning och mentorskap kan bidra med särskilt mycket till de 

underordnade. Chefer som är upptagna med sig egen karriär ägnar sig sannolikt inte mycket tid 

åt att utveckla andra.  

 

        Formell utbildning  

 Självhjälpsaktiviteter   Utvecklingsaktiviteter 

                                            

Figur 4.3 Tre sätt att förvärva ledarskapskompetenser baserat på formell utbildning, självhjälpsaktiviteter och 

utvecklingsaktiviteter (fritt enligt Yukl 2012, s.510). 

Yukl (2012) förklarar att chefscoachning används för att utveckla ledare där syftet är att 

underlätta inlärningen av färdigheter som behövs för ett framgångsrikt ledarskap. Coachen kan 

vara intern eller extern, exempelvis i form av en framgångsrik före detta VD eller 

beteendeforskare. Fördelar med en intern coach är att den har bättre kunskap om 

kärnkompetenser, utmaningar och kulturen samt att en intern coach är mer lättillgänglig än en 

extern. Externa coacher däremot är mer objektiva och har ofta en bredare erfarenhet.  

Coachning kan till exempel hjälpa till att göra personer bättre på att lyssna, kommunicera, 

hantera konflikter, ta initiativ till förändring och utveckla medarbetare. Exempel på fördelar 

med coachning jämfört med utbildning är bekvämligheten den ger, flexibiliteten och 

uppmärksamheten som personen som coachas faktiskt får. Dock menar Yukl (2012) att det är 

dyrt med individuell coachning vilket gör att så många inte får chansen. Det är även svårt att få 

tag på kompetenta coacher.  Coachen behöver vara professionell och uppträda objektivt och det 

är viktigt att organisationen har en tydlig bild av vad coachningen ska användas till för att den 

ska vara framgångsrik.    
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5. Analys 

I det här avsnittet analyseras resultatet utifrån studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Här ställs 

de identifierade coachningsmodellerna mot Bergs (2007) generella coachningsmodell som i den här 

studien är satt som hypotes för vad en coachningsmodell är.  

 

5.1 Vad är en coachningsmodell? 

Studiens syfte är som tidigare nämnts att skapa en större förståelse om hur coachning kan 

användas i ledarskapet i arbetet med verksamhetsutveckling. För att uppfylla detta fokuserar 

studien på att ta fram vad en coachningsmodell är och bör innehålla och sedan ställa frågan hur 

coachning kan användas för verksamhetsutveckling. Första steget blir då att ta reda på och svara 

på frågan vad en coachningsmodell är. Till hjälp har Bilaga B sammanställts. Bilaga B beskriver 

vilka av de identifierade coachningsmodellerna som stämmer överens med innehållet i Bergs 

(2007) generella coachningsmodell som i den här studien är använd som en hypotes för vad en 

coachningsmodell är. Fördelningen mellan hur många som har Bergs (ibid.) modells 

beståndsdelar beskrivet, implicit eller inte beskrivet finns sammanställt i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Matris över överensstämmelse med Bergs (2007) generella coachningsmodell 

Hypotes: Bergs 
generella 
coachningsmodell 

Anderson 
och 

Anderson CLEAR 
Coachnings 

kata GROW 
Propeller-
modellen 

Toyotas 
Ledar-

utvecklings-
modell 

Yukls 
ledarskaps-
kompetens-
utveckling 

A) en modell av vad som 
är själva innehållet när det 
gäller människors 
utveckling. 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

Finns 
 implicit 

Sker via att utöka sin 
tankerepertoar, handlings-
repertoar, inlärnings-
repertoar och 
känslorepertoar 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
 implicit 

Finns 
implicit 

Finns 
beskrivet 

Finns  
implicit 

Finns  
beskrivet 

B) en metod för att 
genomföra processen. 

Finns 
implicit 

Finns 
beskrivet 

Finns  
implicit 

Finns 
beskrivet 

Finns 
implicit 

Finns  
beskrivet 

Finns  
implicit 

a) Fas 1. Skapa 
förtroende; Skapa en 
grund för partnerskap. 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
 implicit 

Finns 
implicit 

Finns 
implicit 

Finns  
beskrivet 

Finns  
implicit 

b) Fas 2. Diagnos; tolka 
situationen och definiera 
problemet. 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
 implicit 

Finns 
beskrivet 

Finns 
implicit 

Finns  
implicit 

Finns  
implicit 

c) Fas 3. Målsättning; 
resultatkriterier och 
beteendekriterier. 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
 beskrivet 

Finns  
beskrivet 

d) Fas 4. Handling; 
planera och praktisera nytt 
beteende. 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
 beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

Finns 
 beskrivet 

e) Fas 5. Uppföljning; 
utvärdera, ge feedback 
och belöna. 

Finns inte 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

Finns inte 
beskrivet 

Finns 
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

Finns  
beskrivet 

C) en precisering av vem 
som har ansvaret att 
lyckas. 

Finns 
implicit 

Finns 
implicit 

Finns 
beskrivet 

Finns 
implicit 

Finns 
implicit 

Finns  
beskrivet 

Finns inte 
beskrivet 

Not. Tabell 1 Speglar fördelningen av kriterier via finns beskrivet, finns implicit och finns inte beskrivet per 

coachningsmodell. 
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Tabell 2 visar summan av hur många av de identifierade modellerna som har delarna i Bergs 

(2007) modell beskrivet, implicit eller inte beskrivet. 
 

Tabell 2 Matris över överensstämmelse med Bergs (2007) generella coachningsmodell, en sammanställning 

Hypotes: Bergs generella coachningsmodell Finns 
beskrivet 

Finns 
implicit 

Finns inte 
beskrivet 

A) en modell av vad som är själva innehållet när det gäller 
människors utveckling. 

6 1 0 

Sker via att utöka sin tankerepertoar, handlingsrepertoar, 
inlärningsrepertoar och känslorepertoar 

4 3 0 

B) en metod för att genomföra processen. 3 4 0 

a) Fas 1. Skapa förtroende; Skapa en grund för 
partnerskap. 

3 4 0 

b) Fas 2. Diagnos; tolka situationen och definiera 
problemet. 

3 4 0 

c) Fas 3. Målsättning; resultatkriterier och 
beteendekriterier. 

7 0 0 

d) Fas 4. Handling; planera och praktisera nytt beteende. 7 0 0 

e) Fas 5. Uppföljning; utvärdera, ge feedback och belöna. 5 0 2 

C) en precisering av vem som har ansvaret att lyckas. 2 4 1 

Not. Tabell 2 Speglar fördelningen av kriterier via finns beskrivet, finns implicit och finns inte beskrivet. 

Siffrorna står för antalet träffar per kategori och uppfyllnad. 

 

5.2 Vad har de identifierade coachningsmodellerna för gemensamma 

nämnare? 

Studien har som tidigare nämnts identifierat sju coachningsmodeller förutom Bergs (2007) 

generella coachningsmodell. Som Bilaga B samt Tabell 1 och Tabell 2 visar finns det en del 

gemensamma nämnare. Här nedan finns en kort sammanfattning, resterande går att läsa i Bilaga 

B. Merparten av modellerna innehåller en modell motsvarande Bergs (2007) generella modell 

av vad som är själva innehållet när det gäller människors utveckling. Det som kan sägas är att 

modellerna dock definierar sig av olika begrepp såsom modell - metod. Vad gäller 

transformativt ledarskap finns vissa likheter mellan coachningsmodellerna där man i båda fallen 

vädjar till medarbetaren att utnyttja sina personliga resurser (Walumba, Wang, Lawer & Shi, 

2004). Berg (2007) menar att för att utveckla sina egna talanger och förverkliga mål kan hjälp 

fås av en coach. Att detta sker via utökning av olika “repertoarer”, tanke, handling, inlärning 

och känsla råder det olika mening om i de studerade modellerna. Drygt hälften av modellerna 

anser att fokus på att utveckla processen leder till utveckling av människan. Bergs (2007) 

modell har mer fokus på att utveckla människan utan hjälp av processen.  

Knappt hälften av modellerna innehåller olika genomförandesteg om tre till fem faser. Bergs 

(2007) generella metod innehåller fem faser. Resterande anses ha det implicit i sin framställning. 

De implicita har ofta frågor till hjälp i någon form, exempelvis Anderson och Anderson i Berg 

(2007) använder sig av en utvecklingsmodell som de beskriver som en lärprocess med diverse 
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frågor som stöd. Även Lagnelius (2014) uttalar ingen klar modell utan menar att coachning 

handlar om att anpassa efterhand och efter situation.  

Första fasen i Bergs (2007) metod handlar om att skapa förtroende mellan 

mästare/mentor/ledare och medarbetare och finns beskrivet i vissa modeller. I exempelvis 

coachningsmodellen CLEAR (Stout-Rostron, 2014) beskrivs att coach och coachee ska komma 

överens om regler för coachningssamankomsterna.  

Att ställa diagnos finns klart beskrivet i tre av modellerna. Detta steg handlar i samtliga fall om 

att förstå nu-situationen vilket sker via ett antal frågor, via öppna frågor, manus, via systemsyn, 

och självhjälpsaktiviteter (Berg, 2007; Stout-Rostron, 2014; Whitmore, 2002). Övriga modeller 

förklarar implicit att en diagnos bör ställas. Exempelvis Lagnelius (2014) betonar vikten av att 

ställa öppna och kraftfulla frågor och lyssna aktivt för att verkligen förstå coacheen och kunna 

hjälpa till att denne utvecklas.  

Bergs (2007) tredje fas i modellen handlar om att ha en målsättning och sätta upp 

resultatkriterier och beteendekriterier vilket samtliga identifierade modeller också tar upp. 

Rother (2013) tar till exempel upp vikten av att jobba med måltillstånd i sin modell för 

Coachningskata. I Whitmores (2002) GROW-modell illustreras detta genom fasen Goal som 

går ut på att formulera både kort- och långsiktiga mål. 

Fas 4, handling; planera och praktisera nytt beteende, i Bergs (2007) modell anses samtliga av 

de övriga modellerna också ta upp. I CLEAR-modellen (Stout-Rostron, 2014) finns steg 4, 

action, som handlar om att klienten ska välja väg och bestämma nästa steg genom att coachen 

ställer frågor. Liker och Convis (2012) tar i Toyotas ledarutvecklingsmodell upp handlingsfasen 

genom PDCA-cykler.  

Den sista fasen i Bergs (2007) modell som handlar om att göra uppföljning, utvärdera, ge 

feedback och belöna är det fyra andra som också beskriver. I Yukls (2012) modell för 

ledarskapskompetensutveckling nämner han att det är viktigt att ge beröm när klienten tillämpar 

sina färdigheter. Liker och Conivs (2012) tar upp detta genom begreppet Hansei och Stout-

Rostron (2014) genom steg 5, review. I Rothers (2013) Coachningskatamodell tas detta upp 

genom den femte frågan som handlar om att gå och se efter vad man har lärt sig av steget som 

precis gjorts. Anderson och Anderson i Berg (2007) tar inte upp något om reflektion. Detta 

gäller även GROW-modellen av Whitmore (2002).  

Sista delen i Bergs (2007) generella coachningsmodell är C), en precisering av vem som har 

ansvaret att lyckas. Detta är något som två av de andra modellerna också nämner, Toyotas 

ledarutvecklingsmodell (Liker & Convis, 2012) och Coachningskatan (Rother, 2013). Yukls 

ledarskapskompetensutveckling (Yukl, 2012) saknar helt förklaring om vem som har ansvaret. 

Övriga fyra modeller har implicit tagit upp detta. Både Anderson och Anderson i Berg (2007) 

och GROW (Whitmore, 2002) skriver om en lärprocess där det då indirekt kan tolkas som delat 

ansvar.   
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5.2.1 I vilket sammanhang används de olika modellerna?  

Vidare analys av coachningsmodellerna har gjorts för att se i vilket syfte och sammanhang de 

används. Detta för att senare kunna föreslå hur coachning kan användas i arbetet med 

verksamhetsutveckling. Här används inte Bergs (2007) modell som hypotes utan samtliga 

modeller, inklusive Bergs (ibid.) analyseras.  

  

 Bergs (2007) generella modell används för att utveckla människan, både genom fokus 

under coachningen på beteenden och/eller genom fokus på resultat och 

processutveckling. Coachningen kan ske via en till en med en individuell ledare eller 

ske i team där det sista vanligen är mer processorienterat.  

 Anderson och Andersons modell (Berg, 2007) och GROW (Whitmore, 2002) används 

båda som lärprocesser som sker exempelvis på insiktsnivåer och är 

utvecklingsmodeller av ledaren. Fokus är på personlig utveckling men sker i samspel 

med individ/team och organisation för att förverkliga mål. 

 CLEAR (Stout-Rostron, 2014) är en modell som hjälper klienten att klargöra problem 

där problemen kan vara kopplade både mot process och mot den personliga 

utvecklingen.  

 Coachningskatan (Rother, 2013) används för att lära ut förbättringskatan, dvs. för att 

processen ska förbättras och utvecklas. Till hjälp används måltillstånd som uppfylls 

med hjälp av ständiga förbättringar. Måltillstånden sker relativt 

processförbättringsaktiviteter och relativt ledarnas/coachernas beteende. Med andra 

ord används exempel från processen i coachningen för att utveckla människan. 

 Propellermodellen (Lagnelius, 2014) beskriver vikten av att rollerna chef, ledare och 

coach är i balans och samverkar med varandra för ett optimalt resultat. Målbilden som 

coachningen ska hjälpa att uppnå kan både handla om personlig utveckling och 

processmål.  

 Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell (Liker & Convis, 2012) används, som namnet 

antyder, primärt för att utveckla ledare inom organisationen. Detta ska ske med fokus 

och hjälp av värderingarna som organisationen har. Ledaren coachas exempelvis att 

utmana processen, att ha Kaizentänk och gå ut och se i verksamheten hur saker och 

ting fungerar. Med den här typen av coachning kommer primärt ledaren att utvecklas 

och sekundärt processen.    

 Yukls ledarskapskompetensutveckling (Yukl, 2012) används för att låta personer 

förvärva ledarskapskompetenser och utveckla framgångsrika ledare.  

 

Coachningsmodellerna har med andra ord olika primära användningsområden och kan 

användas för utveckling av beteende, personlig utveckling av individen, utveckling av 

processen och för att utveckla hela systemet. Detta sammanfattas i Tabell 3.  
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Tabell 3 Matris över fördelning 

Utveckling av  Beteendet Individen Processen Systemet 

Bergs generella coachningsmodell JA JA JA NEJ 

Anderson & Anderson JA JA NEJ NEJ 

CLEAR JA JA JA NEJ 

Coachningskata NEJ DELVIS JA DELVIS 

GROW JA JA NEJ NEJ 

Propellermodellen JA JA DELVIS NEJ 

Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell NEJ JA JA DELVIS 

Yukls ledarskapskompetensutveckling JA JA NEJ NEJ 

Not. Tabell 3 speglar fördelningen av beteende, personlig utveckling av individen, utveckling av processen och 

för att utveckla hela systemet. 

 

5.3 Coachning för verksamhetsutveckling 

Som analysen ovan visar används de identifierade coachningsmodellerna i olika sammanhang, 

en del används för att utveckla individen eller ett beteende, medan andra mer för att utveckla 

processen. Hur kan då coachningsmodellerna användas för verksamhetsutveckling, dvs. 

utveckla hela systemet? Offensiv kvalitetsutveckling och Lean är två exempel på strategier för 

verksamhetsutveckling. Nedan analyseras vad i coachningsmodellerna som kan användas för 

att arbeta med värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling, dvs. hörnstenarna att sätta kunderna 

i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, skapa förutsättningar för delaktighet, 

arbeta ständigt med förbättringar och ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012) samt 

för att arbeta med Lean. 

Hur kan coachning användas för att sätta kunderna i centrum? 

Att sätta kunderna i centrum innebär kort att uppfylla och överträffa kundernas behov och 

förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergs (2007) generella modell beskriver vikten av 

samspel mellan coach, ledare, medarbetare och kund, det gäller att coacha varandra genom hela 

kedjan vilket också leder till processutveckling som i sin tur gynnar kunden.  

Hur kan coachning användas för att basera beslut på fakta?  

Slumpfaktorer ska inte styra verksamheten utan beslut ska underbyggas med fakta (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Coachningen kan hjälpa till att utveckla mottagaren till att tolka situationen och 

definiera problemet. Det förklaras i Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell (Liker & Convis, 

2012) genom att arbeta med Kaizen och föreslå förbättringar i små steg via systemsyn. Detta i 

sig är en riktning mot konsensus för att skapa nya mål.  

Hur kan coachning användas för att arbeta med processer? 

Att omvandla resurser till resultat som har hög kundnöjdhet med så liten resursåtgång som 

möjligt är det flera av coachningsmodellerna som tar upp på ett eller annat sätt. Bergs (2007) 

generella modell tar som tidigare nämnts upp vikten av samspel i hela kedjan för att kunna 

jobba med processutveckling. Modellen tar också upp i fas 3, målsättning, att målet med 

coachningen lika gärna kan vara resultatinriktat som beteendeinriktat för att föra processen 
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framåt. I Rothers (2013) Coachningskata sker coachningen i allra högsta grad med fokus på 

processförbättringsaktiviteter. Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell (Liker & Convis, 2012) 

har ett stort fokus på processutveckling i steg 3, stödja daglig Kaizen, samt steg 4, skapa visioner 

och rikta mål.  

Hur kan coachning användas för att skapa förutsättningar för delaktighet? 

Medarbetare ska vara delaktiga och kunna aktivt påverka beslut för framgång i 

verksamhetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012). Yukls (2012) ledarskapskompetens-

utvecklingsmodell menar att coachning och mentorskap är avgörande för att utveckla andra och 

få med sig medarbetarna.  

Hur kan coachning användas för att arbeta ständigt med förbättringar? 

Samtliga coachningsmodeller handlar om att på ett eller annat sätt förbättra, människa eller 

process. Ständiga förbättringar illustreras ofta med PDSA-hjulet vilket coachningsmodellerna 

kan liknas med, att planera vad coachningen ska handla om och hur den ska utföras, genomföra 

coachningen och förbättringen coachningen syftar till, utvärdera coachningssamtal och 

utförandet för att slutligen lära. Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell (Liker & Convis, 2012) 

talar mycket om att coachas i Kaizen och ständiga förbättringar i små steg. Yukls (2012) 

ledarskapskompetensutvecklingsmodell tar upp regelbundna genomgångar för att bevaka 

framsteg när det gäller tillämpning av lärandet samt 360 feedback. 

Hur kan coachning användas för att utveckla ett engagerat ledarskap? 

Det engagerade ledarskapet är viktigt för att lyckas med offensiv kvalitetsutveckling (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Coachningskatan (Rother, 2013) menar att utveckling och lärande sker med 

hjälp av en ledare eller via ett mentorskap. Ledare och chefer coachar medarbetare och andra 

ledare och chefer att ta nästa steg i sitt ledarskap. När ledaren har fått förståelse för samt tränats 

i coachning kan alltså ledaren coacha sina medarbetare, se precisering och ansvar för att lyckas, 

vilket finns i Bergs (2007) modell, Coachningskata (Rother, 2013) och Toyotas ledarskaps-

utvecklingsmodell (Convis & liker, 2012).   

Hur kan coachning användas i arbetet med Lean? 

Lean är också en strategi för verksamhetsutveckling där coachning och coachningsmodellerna  

kan hjälpa till. Lean fokuserar på flödeseffektivitet framför resurseffektivitet för att minska 

slöserier i hela kedjan (Modig & Åström, 2015) vilket bland annat Toyotas 

ledarskaputvecklingsmodell (Liker & Convis, 2012) tar upp genom kärnvärderingarna. 

Coachningen i den modellen riktas mot att få flödet att fungera så bra som möjligt. Även i 

Coachningskatan (Rother, 2013) fokuseras på flödet i coachningen genom att arbeta med 

måltillstånd. För att ta till vara coachning i utvecklingsarbetet med Lean (Hines et al, 2011) och 

att för att den anställde ska kunna komma på vad som ska göras så måste ledaren vara skicklig 

på att ställa öppna relevanta frågor. För att få medarbetaren att komma på vad som ska göras så 

måste ett teamarbete skapas (partnerskap) vilket bygger på ömsesidig respekt. Att arbeta med 

Lean och ständiga förbättringar och flödeseffektivitet måste då gå före resurseffektivitet, vilket 

är en naturlig del i arbetet med Lean. Härigenom förbättras den flödesförbättrande 

organisationen genom utveckling av ny kunskap, ny förståelse via nya lärdomar.  
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6. Slutsats  

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som den här studien har kommit fram till.  

 

6.1 Vad är en coachningsmodell? 

Bergs (2007) generella coachningsmodell svarar väl upp mot vad en coachningsmodell är 

utifrån de analyserade modellerna. Kort går att säga att en coachningsmodell vanligtvis är 

fasindelad. Det ges förutsättningar för att skapa ett partnerskap i en coachningsmodell. Det är 

en förtroendebaserad lärprocess som sker mellan coach och mottagaren av coachningen. En 

coachningsmodell bygger på en utveckling av människan och/eller processen. Detta sker via 

öppna, relevanta frågeställningar som ska vara baserade på situation och målsättning. Det är en 

lärprocess som sker via feedback, genomförande och utvärdering. Figur 6.1 illustrerar studiens 

slutsats av vad en coachningsmodell är.  

 

 

Figur 6.1 Illustrerar slutsatsen av vad en coachningsmodell är, fritt av författarna till den här studien.  

 

6.2  Vad har de identifierade coachningsmodellerna för gemensamma 

nämnare? 

De sju coachningsmodeller som studerats har som analysen visar en hel del gemensamma 

nämnare med Bergs (2007) generella coachningsmodell som använts som hypotes för vad en 

coachningsmodell är och bör innehålla. Sammanfattningsvis har de studerade modellerna 

följande gemensamma nämnare, samtliga formulerade som i Bergs (2007) generella 

coachningsmodell: 

 är en modell för vad som är innehållet när det gäller människors utveckling 

 sker via att utöka sin repertoar (tanke, handling, inlärning och känsla) 

Sker via feedback, genomförande och utvärdering

Sker via öppna relevanta frågor baserade på målsättning

Bygger på människors utveckling och eller processen

Förtroendebaserad lärprocess mellan coach och mottagare 
av coachning

Skapa en grund för partnerskap
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 Fas 1, skapa förtroende; skapa en grund för partnerskap 

 Fas 2, diagnos; tolka situationen och definiera problemet 

 Fas 3, målsättning, resultat och beteendekriterier  

 Fas 4, handling, planera och praktisera nytt beteende 

 Fas 5, uppföljning, utvärdera, ge feedback och belöna 

 

6.3 Coachning för verksamhetsutveckling 

Som analysen visar i avsnitt 5.3 finns det en del av coachningsmodellerna som går att använda 

för att arbeta med verksamhetsutveckling. Kopplingar till offensiv kvalitetsutveckling och 

hörnstenarna återfinns främst i Bergs (2007) generella coachningsmodell, Coachningskata 

(Rother, 2013), Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell (Liker & Convis, 2012) samt Yukls 

(2012) ledarskapskompetensutvecklingsmodell. Följande punkter sammanfattar hur arbetet 

med verksamhetsutveckling kan bedrivas med hjälp av delar i de identifierade coachnings-

modellerna: 

 Kom ihåg vikten av samspel mellan coach, ledare, medarbetare och kund. Coacha 

varandra genom hela kedjan. Det leder till utveckling av människan och 

processutveckling som i sin tur gynnar kunden. 

 Coachning är avgörande för att utveckla andra, skapa delaktighet och få med sig 

medarbetarna.  

 Använd coachning för att utveckla mottagaren av coachningen till att tolka situationen 

och definiera problem som måste angripas för att utveckla verksamheten.  

 Använd coachning för att skapa visioner och rikta mål.  

o Arbeta med målsättningen via coachning. Målet med coachningen kan lika 

gärna vara resultatinriktat som beteendeinriktat för att föra hela systemet 

framåt.  

o Anpassa frågorna i coachningssamtalet mot verksamhetens mål men glöm inte 

bort att människan måste utvecklas för att processen och verksamheten ska 

utvecklas.  

 Använd coachningen för att arbeta med Kaizen och föreslå förbättringar i små steg, 

via PDSA-hjulet men ändå med systemsyn.  

 Ha regelbundna genomgångar och coachningssamtal för att bevaka framsteg när det 

gäller tillämpning av lärandet. 

 Använd ledare och chefer för att coacha medarbetare och andra ledare och chefer för 

att ta nästa steg i sitt ledarskap.  

 

  



 

 

40 

 

7. Diskussion  

I diskussionsavsnittet tas författarnas reflektioner kring slutsatsen upp, reflektioner kring 

metodvalet samt ges förlag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Reflektioner kring slutsats 

Som beskrivits i inledningen av denna studie ser även denna litteraturgranskning behovet av en 

utveckling av coachningsmodeller till följd av ett paradigmskifte inom ledarskapet, att gå från 

att utveckla processer till att utveckla människan. Passmore och Fillery -Travis (2011) menar 

att det förekommer diskussioner om huruvida coachning är till för ledare och teamutveckling 

eller om coachning är till för psykologi, lärande och rådgivning. Detta präglar i stor utsträckning 

de studerade coachningsmodellerna. De studerade modellerna väcker tankar kring 

svårigheterna på vad som är lärande för ledaren eller för processen. De modeller som studerats 

innehåller en blandning av båda vilket innebär att ett entydigt svar inte kan ges. Både Anderson 

och Anderson i Berg (2007) och GROW (Whitmore, 2002) skriver om en lärprocess där det då 

indirekt kan tolkas som en utvecklingsprocess av ledaren. Medan Toyotas ledarskaps-

utvecklingsmodell (Liker och Convis, 2012) är indelad i olika steg, dels utveckling av dig själv 

som ledare men samtidigt på att utveckla andra. Coachningskata (Rother, 2013) bygger på att 

utveckla människan och processen vilket vidare innebär att tillämpningen av metoden kan ses 

som en lärande process även för en organisations processutveckling.  

Vidare har denna studie har bidragit till att synliggöra problematiken kring coachning och att 

arbeta mot resultatkriterier och beteendekriterier via målstyrning/målsättning/måltillstånd. Det 

råder hög samstämmighet kring att coachningsmodellerna innehåller målsättning och handling. 

Bedömningen av huruvida målstyrning, coachning och lärande är till för ledaren eller för 

processen och hur coachning kan ske varierar dock. Det kan ske via repeterande 

inlärningscykler såsom PDSA, eller att utgå från ett manus, via feedback eller att tydliggöra 

målbilden. Exakt hur det ska ske återstår det att vara mer ödmjuk inför. Att nå konsensus och 

att skapa nya mål via handling och praktisera nytt beteende kan då återkopplas till den primära 

rollen för ett Lean leadership att coacha och utveckla individer (Ljungblom, 2012; Poksinska 

et al., 2013; Yukl, 2013; Ljungblom, 2014; Bäckström & Ingelsson, 2015). De menar att ett 

Lean leadership ändrar fokus på ledarskapet från att ha utvecklat processer till att utveckla 

människor. När det gäller processutveckling och/eller att personligt praktisera nytt beteende 

gäller det att knyta ihop vision, mission och strategi, vilket handlar om färdighetscoachning. 

Det kan vara häri utmaningen ligger för framtidens coachning och för ledaren att gå från 

personlig utveckling till utvecklingscoachning av ett team eller en process. Färdighets-

coachning som då innebär att teamet och medarbetare lär sig att arbeta med ständiga 

förbättringar exempelvis via Kaizen eller PDSA/PDCA. 

Att arbeta med coachning innebär att ledaren måste inneha en gedigen kompetens inom området 

för hur coachning ska ske samt ha coachningserfarenhet och processkännedom. Detta i sig 

innebär att ledarskapskompetensutveckling är viktigt att arbeta med för en utveckling av 

organisationen. Även här gäller det att inta ett ödmjukt förhållningsätt om hur 

kompetensutvecklingen ska ske. Ett ledarskapsutvecklingsprogram kan exempelvis innehålla 

att arbeta med förbättringar, (via fas 3-5 i Bergs modell och ständiga förbättringar) där 

utveckling/processutveckling och lärande sker med hjälp av ledare. Detta lärande kan förstärkas 

med hjälp av mentorsprogram. Här menar vi att respekt för människan, som är en grundfilosofi 

inom Lean (Hines et al., 2001), samt en utveckling av ledarskap (Liker, 2009) kan ske via ett 
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transformatoriskt ledarskap (Yukl, 2012) som innebär en top-down utveckling med förstärkning 

av att mentorer från ledningsgruppen (eller högre ledare) visar riktningen för en 

processutveckling. Ledningsgruppen måste påvisa att det är viktigt. Som tidigare beskrivits av 

Lagnelius (2014) kan det lätt bli för mycket chef, för mycket ledare eller för mycket coach - det 

gäller att balansera (ibid.). Det finns fördelar med att bli coachad för att utveckla processen, vi 

ser det som en fördel med coachning då både person utvecklas samtidigt som processen 

utvecklas, det blir ett så kallat “vinn-vinn-förhållande”.  

En reflektion som görs av författarna av studien angående huruvida coachning ska ske via 

förståelse av nu-situationen givet ett Lean ledarskap och Toyotas ledarskapsutvecklingsmodell. 

Detta anser vi finns beskrivet för teorin transformativt ledarskap och situationsanpassad 

ledarskapsstil, vilket bygger på en anpassning av en här- och nu-situation. Då är coachning i 

egentlig mening inget nytt fenomen bara en ett sätt att uttrycka sig. Ibland används inte 

coachning som begrepp fastän coachning utförs exempelvis via daglig styrning, diskussion, 

avstämning och eller via ett samtal inför en uppgift som ska utföras. Vi anser i och med detta 

att när det gäller coachning så råder det en hel del ”begreppsförvirring” inom området, vilket 

denna studie förhoppningsvis har hjälpt till med att tydliggöra genom de coachningsmodeller 

som behandlats.  

Denna studie har i väldigt liten omfattning behandlat skillnader i coachning som sker via intern 

eller extern coach. Med tanke på att studien inriktar sig på att coacha och utveckla andra i 

arbetslivet anser vi att studien mer varit inriktad på att skapa en förståelse om hur coachning 

kan användas i ledarskapet i arbete med verksamhetsutveckling, inte vem som utför 

coachningen.  

Vi anser att man noga ska tänka igenom syftet med coachningen. I de fall där coachningen berör 

verksamhetsutveckling med fokus på processutveckling bör man förbereda organisationen, dels 

via kommunikation med processägare men också med berörd ledare och medarbetare.  Vår 

definition av en coachningsmodell är framtagen som en generell definition av en 

coachningsmodell och inte riktat mot verksamhetsutveckling och föreslås därför användas med 

en viss försiktighet initialt i verksamhetsutveckling. Det kan argumenteras för att det finns ett 

betydande värde i att testa och utvärdera modellen ytterligare. Det kan finnas ett visst värde i 

att vi tagit fram en visuell förenklad modell. Modellen kan utgöra ett underlag för prioriteringar 

i organisationer som vill förstärka sin verksamhetsutveckling ytterligare via coachning. 

Det kan argumenteras för ett ytterligare klargörande vad gäller för hur modellerna/metodernas 

genomförande ska ske. Då flera modeller betonar vikten av att arbeta med resultatkriterier. Att 

arbeta med en personlig utveckling baserat på resultatkriterier för en process och eller baserat 

på beteendekriterier kräver en utvidgad syn på det coachande ledarskapet (transformativt) via 

respekt, förståelse och dialog. Då kan man fundera på huruvida studien hade kunnat förstärkas 

genom en utvidgning mot ledarskap och dialogkompetens/kommunikation.   

 

7.2 Reflektioner kring metodval 

För att utföra studien har en kvalitativ litteraturstudie och forskningsöversikt gjorts. Givet 

uppgiften för examensarbetet anser vi tillämpningen såsom väl genomförd med vald metod. 

Givet studiens syfte, metod och avgränsning anser vi att vi till viss del tillför ny kunskap och 

nytt generaliserbart resultat. Vi anser att den sammanställning vi gjort i Bilaga B, dvs. i matrisen 

över fördelning av finns beskrivet, finns implicit och finns inte beskrivet kan utgöra en bra 

grund för vidare forskning. Den kan även utgöra ett bra avstamp/utgångläge för organisationer 

att bedöma vilken coachningsmodell/metod man väljer att utgå ifrån vid nästkommande 
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coachningsförfarande för organisationens vidareutveckling av ledarskapet. Tabell 3, som 

beskriver i vilket sammanhang respektive coachningsmodell används, kan också användas av 

organisationer som hjälp för att avgöra vilken metod som är lämplig beroende på vad de 

behöver och vill coacha i.  

Vad gäller valda referenser till studien uppmärksammar läsaren säkerligen att Berg (2007) har 

använts väldigt flitigt. Detta bör såklart ifrågasättas. Givet studiens omfattning ansågs det 

lämpligt att använda denna förklaring av coachning och coachningsmodell som hypotes för att 

snabbt komma framåt. Den behövde således förklaras ingående i teoriavsnittet för att kunna 

jämföras med de övriga identifierade modellerna. Som tidigare nämnts används Berg (2007) i 

undervisningssyfte på flera högskolor och universitet vilket hjälpte till i vår bedömning att 

använda referensen.  

Reliabiliteten givet litteraturens grad av samstämmigt anses vara hög. Den förförståelse vi 

innehar för ämnet coachning och ledarskapsutveckling har en viss relevans och påverkan för 

resultatet. Detta menar vi därför delvis kan kritiseras och påverkar således reliabiliteten negativt. 

I och med att studien valde att ha ett mer hermeneutiskt förhållningssätt där tolkning är en stor 

del påverkas också reliabiliteten. Det är lätt att tolkningar och bedömningar blir subjektiva. För 

att undvika detta i möjligaste mån valde vi att sätta Bergs (2007) generella coachningsmodell 

som en hypotes för vad en coachningsmodell är. Det gav upphov till att ha en modell att utgå 

ifrån och jämföra mot. För att minska subjektiva bedömningar vid letandet av gemensamma 

nämnare hade exempelvis kodord kunnat användas. Dock kändes det inte relevant i den här 

studien då coachning många gånger handlar om att anpassa efter situation. Valet att använda av 

Bergs (2007) generella coachningsmodell som hypotes kan emellertid ha inneburit att vi 

eventuellt missar andra viktiga kriterier som borde getts mer fokus.  

Vad gäller validiteten för studien bedöms den som god eftersom syftet att förklara hur 

coachning kan användas i ledarskapet i arbetet med verksamhetsutveckling presenteras som 

slutsats. Den externa validiteten bedöms som något lägre då det är svårt att generalisera 

resultaten till samtliga coachningsmodeller som finns beskrivna i någon typ av skrift. Den 

interna validiteten skulle kunna höjas genom att testa det studien kommit fram till. Studiens 

föreslagna modell, egenutvecklad och illustrerad i Figur 6.1 skulle kunna prövas i ett antal 

organisationer men givet omfattningen av studien valdes den möjligheten bort. Genom att göra 

en sammanlagd bedömning av reliabiliteten och validiteten utifrån syftet är uppgiften väl 

avgränsad. Genomgången litteratur visar på stor samstämmigt på behovet av en utveckling av 

en större förståelse för hur coachningsmodeller kan användas och att gå från att utveckla 

processer till att utveckla människan.   

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning har vi identifierat ett antal intressanta angreppssätt vilka 

presenteras här: 

 En utökning av antal coachningsmodeller som undersöks. Detta för att få ytterligare 

synvinklar på vad en coachningsmodell verkligen är och kunna generalisera slutsatsen 

ytterligare.  

 En vidare utökning kan också göras för att se om det finns skillnader i utveckling av 

lärande vid intern coachning, extern coachning och coachning via mentorskap.  
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 Istället för att anta Bergs (2007) generella coachningsmodell som en hypotes för vad en 

coachningsmodell bör innehålla skulle det vara möjligt och intressant att istället utgå 

från Toyotas ledarutvecklingsmodell eller Coachningskata då dessa modeller är skapade 

utifrån studier i arbetslivet. Hade resultatet då blivit annorlunda?  

 Väldigt lite är nämnt i den här studien angående effekter av coachning varför det också 

skulle vara intressant och nödvändigt att studera vidare.  
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BILAGA A Tabell över sök och urval  

Tabell x Sök och urvalstabell 

Tidpunkt Databas Filter Sökord Antal träffar 
Första 

urvalet* 
Andra 

urvalet** 

Jan-Mars 
2016 Academic Search Elite 

Scholarly (Peer 
Reviewed) Journals   

Coaching 5626 3 0 

Coaching model + leadership 146 5 0 

Lean Leadership 87 4 0 

Jan-Mars 
2016 UlrichsWeb.com 

English, peer-
reviewed 

Coaching 15 2 2 

Coaching model + leadership 398 2 2 

Lean Leadership 134 2 1 

Jan-Mars 
2016 Google Scholar År 2014-2015 

Coaching 47000 1 0 

Coaching model + leadership 25000 1 0 

Lean Leadership 26100 0 0 

Jan-Mars 
2016 DiVA 

År 2014-2015, 
“konferensbidrag” 
och “artikel i 
tidsskrift” 

Coaching 83 0 0 

Coaching model + leadership 2 *** *** 

Lean Leadership 20 (5+4+7+4) 2 2 
              

* Urval efter att ha läst titeln på de 25 första träffarna         

** Urval efter att ha läst abstraktet           

***fulltext saknas eller fri åtkomst saknas          
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BILAGA B Matris över jämförelse mellan modellerna och Bergs (2007) generella modell 

Exempel nedan påvisar indikatorer med belägg. Indikatorerna som funnits med belägg är: Finns beskrivet (grön färg), Finns implicit (gul färg), 

Finns inte beskrivet (röd färg):  

Bergs 
coachningmodell Andersson och 

Andersson CLEAR Coachningskata GROW Propellermodellen 
Toyotas  

Ledarutvecklingsmodell 

Yukls  
ledarskapskompete

nsutveckling 
A) en modell av vad 
som är själva 
innehållet när det 
gäller människors 
utveckling 
 

Finns beskrivet 
De fyra nivårena baseras 
på en reflekterande insikt, 
emotionell insikt, intuitiv 
insikt och inspiration.  
Den här är en 
utvecklingsmodell av 
ledaren och kan 
beskrivas som en 
lärprocess 

Finns beskrivet 
Metod för ledare att 
använda med direkt 
resultat och som hjälper 
klienten att klargöra 
problem. 

Finns Beskrivet  
Beskrivs såsom nivå A-C, 
där A handlar om 
klassrumsutbildningar med 
övningar på fabriksgolvet 
och syftet är att 
medvetandegöra vad 
förbättringskata är. B 
handlar om att uppvisa 
tillräcklig förmåga och C 
handlar slutligen om att 
praktisera och om att ha 
kompetens. 

Finns beskrivet 
Modellen har syftet 
att utveckla 
människor. Bäst 
lämpad när man inte 
behöver gå på djupet 
med coachningen 
utan när enkla och 
tydliga mål går att 
sätta upp. 

Finns beskrivet  
Samtalsmodellen är att den 
tydliggör ämnet i samtalet, 
förflyttar fokus från det 
oönskade till det önskade. 
Det gäller att vara lyhörd på 
“klient” känsloupplevelser och 
behov och låta det styra 
samtalet. 

Finns beskrivet  
Baseras på fyra olika steg 
där steg 1, åtagande till 
självutveckling och steg 
2, coacha och utveckla 
andra berör punkt A). 

Finns implicit 
Är en modell som 
utgår från formell 
utbildning, 
självhjälpsaktiviteter 
och 
utvecklingsaktiviteter. 
Fokus är på att 
utveckla chefer och 
ledare. 

Sker via att utöka 
sin tankerepertoar, 
handlingsrepertoar, 
inlärningsrepertoar 
och känslorepertoar  

Finns beskrivet 
Utveckla människan 
De fyra nivårena baseras 
på en reflekterande insikt, 
emotionell insikt, intuitiv 
insikt och inspiration. Den 
här är en utvecklings-
modell av ledaren och 
kan beskrivas som en 
lärprocess 

Finns beskrivet 
Metod för ledare att 
använda med direkt 
resultat och som hjälper 
klienten att klargöra 
problem 
Utveckla människan, 
klargöra problem. 

Finns Implicit 
Relativt processförbättring 
aktiviteten och Relativt 
ledarnas/ coachernas 
beteende 
Utveckla människan 

Finns Implicit 
Via fyra faser som 
ska hjälpa till att 
uppnå mognad och 
personlig utveckling 

Finns beskrivet 
Att lita på och lyssna till din 
egen intuition, att ha tilltro till 
varje person inneboende 
kapacitet, aktivt lyssna, lyhörd 
och förflyttar fokus från det 
oönskade till det önskade 

Finns Implicit 
Fokus på att utveckla 
processen vilket leder till 
utveckling av människan 
Individbaserad i fas 1 och 
2 men processbaserat i 
fas 3 och 4 . (handling 
och inlärningsbaserad) 

Finns beskrivet 
Gör personer bättre 
på att lyssna, 
kommunicera och 
hantera konflikter etc. 

B) en metod för att 
genomföra 
processen 
 

Finns Implicit  
Finns en metod som 
baseras på fyra 
insiktsnivåer 
hitta fokus; hur ser 
situationen ut? 
Innebär att 
utvecklingsområdet är att 
ta reda på vad vi vill ska 
bli bättre; ta reda på vad 
teamet/avdelningen/ 
organisationen skulle 
kunna bli; exempel 
klargöra mål tillsammans 
med andra 

Finns beskrivet  
Det är en modell 
bestående av fem steg, 
Contracting, Listening, 
Exploring, Action och 
Review. 

Finns Implicit 
Relativt process-
förbättringsaktiviteten. 
Relativt ledarnas / 
cochernas beteende. Sker 
via Nivå A, B och C. 
Frågebatteri och ramverk 
finns. 

Finns beskrivet 
Finns en metod som 
består av fyra faser; 
1.Goal, 2. Reality, 3. 
Options och 4. Will 

Finns implicit 
Ingen uttalad modell utan 
anpassa efterhand och 
situation 

Finns beskrivet  
Bygger på en lärande 
organisation och på 
långsiktighet. Utmana, 
Kaizentänk, gå och se, 
lagarbete samt respekt 
för människor. 

Finns Implicit  
Baseras på tre 
kompetensområden 
formell utbildning, 
program för personlig 
utveckling sker enligt 
via 
självhjälpsaktiviteter 
för egenutveckling 
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Bergs 
coachningmodell Andersson och 

Andersson CLEAR Coachningskata GROW Propellermodellen 
Toyotas  
Ledarutvecklingsmodell 

Yukls  
ledarskapskompete
nsutveckling 

   a) Fas 1. Skapa 
förtroende; Skapa 
en grund för 
partnerskap. 
 

Finns beskrivet 
innebär att 
utvecklingsområdet ligger 
på att förstå känslor hos 
andra och förmåga att 
använda emotionella 
tillvägagångssätt; 
exempel utveckla 
mellanmänskliga 
relationer 

Finns beskrivet 
Steg 1 contracting, handlar 
om att börja diskutera, 
upprätta önskat resultat 
och komma överens om 
reglerna för coachningen, 
exempelvis tid som ska 
avsättas och om det är 
konfidentiellt. 

Finns Implicit  
Mentor -Adept 

Finns beskrivet 
Ledare - 
Medarbetare, 
humanistisk 
coachning 

Finns Implicit 
Handlar om balans. Att ha en 
positiv människosyn innebär 
att medvetet välja den andra 
personens styrkor och 
talanger och det man 
uppskattar hos honom eller 
henne. Det innebär att ha 
tilltro till att varje person har 
en inneboende kapacitet som 
inte är använd till fullo. 

Finns beskrivet  
Mästare/lärare/chef/ledar
e från högre nivå till 
tränare. Bygger på 
livslångt åtagande via en 
strävan efter perfektion 
på öppenhet för 
självutveckling, 
verklighetsförankring och 
praktik samt självkritik 
och reflektion. 

Finns Implicit  
Ledare - Mentorskap 

   b) Fas 2. 
Diagnos; tolka 
situationen och 
definiera problemet. 
 

Finns beskrivet 
Kvadrat 1 - hitta fokus; 
hur ser situationen ut? 
Innebär att 
utvecklingsområdet ligger 
på att analysera 
personligt beteende och 
effektivitet samt beteende 
och effektivitet. 

Finns beskrivet 
Steg 2 listening, klienten 
får utveckla förståelse för 
den egna situationen. Steg 
3 exploring, personlig 
inverkan på situationen. 

Finns Implicit  
Ledare - Mentorskap, 
sker via ett manus och 
med hjälp av en ledare 
eller via ett mentorskap, 

Finns beskrivet  
Diagnos (Reality) – 
Handlar om att 
undersöka nu-
situationen och tänka 
igenom vad 
coacheen vill ändra 
på. 

Finns implicit  
Att ställa kraftfulla frågor är 
att ställa öppna, korta, enkla 
frågor samt följdfrågor, utifrån 
det lyssna aktivt, med ett 
positivt fokus och utifrån äkta 
intresse och nyfikenhet. 

Finns Implicit   
Kaizen och ständiga 
förbättringar genom att 
föreslå 
utförandet/förbättringar i 
små steg via systemsyn. 
Detta steg är en riktning 
mot att nå konsensus och 
för att skapa nya mål. 
Fokus för denna fas 
ligger på gruppnivå. 

Finns Implicit 
Självhjälpsaktiviteter - 
leta upp personer 
som kan ge relevant 
feedback, lär dig av 
misstag, lär sig 
betrakta händelser ur 
flera perspektiv och 
omständigheter som 
underlättar 
ledarskapsutveckling
en. 

   c) Fas 3. 
Målsättning; 
resultatkriterier och 
beteendekriterier. 
 

Finns beskrivet 
Kvadrat 2 och kvadrat 3. 
Utvecklingsområdet ligger 
på att förstå känslor hos 
andra och förmåga att 
använda emotionella 
tillvägagångssätt och att 
ta reda på vad vi vill ska 
bli bättre på 

Finns beskrivet  
Del av steg 3, Exploring. 
Hjälpa klienten att förstå 
vilken personlig inverkan 
som situationen har och 
dels om att utmana 
klienten att tänka igenom 
möjligheterna för framtida 
åtgärder för att lösa 
situationen. Alla beteende 
drivs av vad vi tänker eller 
känner och det här steget 
kan hjälpa klienten att 
förstå sina egna 
antaganden om andras 
beteende så väl som om 
sitt eget beteende. 

Finns beskrivet 
(måltillstånd, relativt 
process/beteende) 
Utgår från ett manus som 
innehåller fem frågor i ett 
frågebatteri; Vilket är 
måltillståndet? Vilket är det 
nuvarande tillståndet? 
Vilka problem och hinder 
står nu i vägen för att du 
ska nå måltillståndet? 
Vilket är ditt nästa steg? 
När kan vi gå och se efter 
vad vi lärt oss av att ta det 
steget? 

Finns beskrivet  
Goal, går ut på att 
formulera kortsiktiga 
och långsiktiga mål. 

Finns beskrivet 
Ett coachningssamtal vinner 
på att tydligöra önskeläget 
eller målbilden detsamma 
gäller för motivation, 
drivkrafter och 
handlingsalternativ. 

Finns beskrivet  
Repeterande 
inlärningscykler genom 
PDCA, Plan står för 
utveckling, Do för 
implementering, Check 
förberedelser till nästa år 
och Act utvärdering och 
standardisering samt 
reflektion (Hansei) för 
nästa cykel. Samtidigt är 
respekt för människan en 
fundamental grund-
värdering (core value) 
som driver 
ledarskapsutvecklingen 
framåt. 

Finns beskrivet  
360 Feedback 
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Bergs 
coachningmodell Andersson och 

Andersson CLEAR Coachningskata GROW Propellermodellen 
Toyotas  
Ledarutvecklingsmodell 

Yukls  
ledarskapskompete
nsutveckling 

d) Fas 4. Handling; 
planera och 
praktisera nytt 
beteende. 
 

Finns beskrivet  
kvadrat 4. Innebär att 
utvecklingsområdet ligger 
inom, handling; exempel 
samspelet mellan 
individ/team och 
organisation för att 
förverkliga mål. 

Finns beskrivet 
Steg 4, Action. Här gäller 
det att stödja klienten att 
välja väg framåt och 
bestämma nästa steg. Det 
är viktig att klienten själv 
får fundera ut detta och du 
som coach ska helst inte 
komma med faktiska 
lösningar som har fungerat 
för dig i liknande 
situationer utan istället 
ställa frågor i stil med ”Vad 
tror du att du kan göra?”. 

Finns beskrivet 
Sammanfattning av 
iakttagelser eller 
nuvarande tillstånd. 
Måltillstånd. Förslag. 
Planer. Huvudpunkter från 
reflektioner. Sammanfattas 
på en A3. Vilket speglar 
förbättringskata. Vilket i sig 
bygger på en fokuserad 
dialog. Nyckeltal. 
En av de fem frågorna 
"Vilka problem och hinder 
står ni i vägen för att du 
ska nå måltillståndet?" 

Finns beskrivet 
Val (Options) – Vilka 
valmöjligheter har 
du? Coacheen bör 
komma på så många 
strategier som 
möjligt. När denne 
inte kommer på fler är 
coachens uppgift att 
låta coacheen 
komma med 
ytterligare ett 
alternativ. 

Finns beskrivet 
En samtalsmodell får aldrig 
bli statisk, poängen är att 
tydligöra ämnet i samtalet och 
att det krävs mod. Reflektion 
att göra är att hitta olika vägar 
att ta sig dit. 

Finns beskrivet  
PDCA - 
Detta steg är en riktning 
mot att nå konsensus och 
för att skapa nya mål. 
Fokus för denna fas 
ligger på gruppnivå.  
 

Finns beskrivet  
Träffa personen för 
att diskutera vad man 
lärt sig och hur det 
kan tillämpas. Ställ 
gemensamt upp 
specifika mål och ta 
fram handlingsplaner 
för att använda det 
man lärt sig. 
Håll regelbundna 
genomgångar för att 
bevaka framsteg när 
det gäller tillämpning 
av lärandet. 

e) Fas 5. 
Uppföljning; 
utvärdera, ge 
feedback och 
belöna. 
 

Finns inte beskrivet  
Liknande fas saknas 

Finns beskrivet 
Steg 5, Review. Sista 
nivån handlar om att 
granska och reflektera 
över det som utförts i 
coachningsessionen. 
Summera vad ni kommit 
fram till. Klienten har 
också möjlighet att ge 
feedback till coachen på 
vad som hjälpte till under 
coachningen, vad som var 
svårt och vad som bör 
ändras till nästa 
coachningsession. 

Finns beskrivet  
Relativt ledarnas/ 
coachernas beteende. 
Fråga fem, gå och se efter 
vad man lärt sig.      
Vilka personer som 
uppnått vilken nivå av 
förmåga. Vilka personer 
som kommer att utföra 
förbättringskata och 
coachningskata, hur ofta 
och i hur många 
processer. Mål, utfall och 
resultat mätvärden.  

Finns inte beskrivet  
Liknande fas saknas 

Finns beskrivet  
Nyckelorden för ledarbladet 
är; ledare utifrån dig själv, 
brinner för din uppgift, 
inspirerar, är ärlig och äkta, 
personlig men inte privat, 
visionär med total tillit till 
framgång. Nyckelorden för 
coachbladet är; coach utifrån 
klienten/ kunden 
/medarbetaren, lyssnar, 
ställer frågor, visar empati, 
skapar handling utifrån mål 
och önskningar. 

Finns beskrivet  
Hansei - reflektion, PDCA 
och utveckling med hjälp 
av coachning 

Finns beskrivet 
Ge beröm när man 
tillämpar 
färdigheterna. 
Erbjud stöd och 
coachning när man 
stöter på svårigheter. 
 Inkludera tillämpning 
av ny kompetens vid 
utvecklingssamtal 

C) en precisering 
av vem som har 
ansvaret att lyckas. 
 

Finns implicit 
lärprocess 

Finns implicit 

Delat ansvar. 
Finns beskrivet 
Mentor - Adept dialog med 
överlappande ansvar. 
Ramverk för vem som ska 
praktisera vad, när och hur 
fastställas. För att se när 
“folk” (ledare/chef) 
införskaffat sig erfarenhet, 
förmåga och perspektiv. 
Detta ramverk ska finnas 
för att visa vem som 
ska/kan utbilda och 
coacha på nästa nivå. 

Finns implicit 
Är en lärprocess 

Finns implicit 
Metafor som beskriver vikten 
av att rollerna chef, ledare 
och coach är i balans och 
samverkar med varandra för 
ett optimalt resultat -ledarens 
eget ansvar att ha balans! 

Finns beskrivet 
Hur väl man lyckas med 
coachningen kan ses i 
hur skickliga de blir som 
man tränat. Fokus ligger 
på denna fas på 
individuell utveckling och 
på ledare 

Finns inte beskrivet  
Liknande fas saknas 
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