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Förord 
Det har varit både intressant och lärorikt att genomföra detta examensarbete. Vi vill 

passa på att tacka Borlänge kommun och HR-medarbetaren som presenterade 

förslaget; att göra en utvärdering av utbildningen Coachande Ledarskap samt den 

konsult som genomförde utbildningen, för att ha bistått med underlag och svarat på 

frågor kring utbildningen. Vi vill också tacka sektorchefen för genomgången av 

bakgrunden till varför denna utbildningssatsning genomförs. Vi vill även tacka de 

utbildningsdeltagare som ställde upp på intervjuer och på så sätt möjliggjorde vår 

utvärdering.  

 

Ett stort tack till vår handledare Karl W Sandberg, för den hjälp och den återkoppling 

vi har fått under arbetets gång och för att du inte har varit alltför snäll. Vi tackar även 

våra familjer för ett starkt stöd och förståelse i denna process.   

 

Till sist vill vi också tacka varandra för ett bra samarbete och för att vi har lyckats 

använda våra olikheter och skillnader i tankar och åsikter, som en styrka. Tillsammans 

har vi utvecklas i denna process och är nu redo för nya utmaningar i arbetslivet.  

 

Nina Hansson och Therese Mazzarello, juni 2015 

	  

 

 

 

 

 
 
 
  



	  

Abstract 
This is a thesis in Personal- och Arbetslivsprogrammet at Dalarna University with the 

purpose of evaluating an education initiative in Borlänge kommun. The education 

Coaching Leadership is an initiative for the managers in the organization to exercise 

good leadership and the education also serves as an incentive for managers. Eight 

business managers and one from the HR staff have completed the training. Out of the 

total 9 participants in the training, six of them took part in this evaluation. Based on the 

thesis aim and questions we wanted to explore participants' attitudes to the education, 

and what skills and abilities they have acquired on the basis of educational goals and 

content. To obtain results, a semi-structured interview methodology was used, this in 

order to get answers to predefined questions while the participants would have the 

opportunity to give an as broad picture as possible. 

The result of this evaluation demonstrates that the participants are in favor of training 

and they've got the tools, knowledge and ability to apply coaching in their job role, 

which was included in the educational goals. For the CL-education to promote the 

organization's development potential, the participants mentions that it takes time to 

train and that employees must have the knowledge of the organization's educational 

direction. 

 
Keywords (both in Swedish and English): Coaching, leader, leadership, management, 

skills, education and ledarskap. 

 

 

 

 

 
  



	  

Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete inom Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan 

Dalarna med syftet att utvärdera en utbildningssatsning inom Borlänge kommun. 

Utbildningen Coachande Ledarskap är en satsning för cheferna i organisationen för att 

utöva ett gott ledarskap, utbildningen fungerar även som ett incitament för cheferna. 

Åtta verksamhetschefer och en HR-medarbetare har genomfört utbildningen varav sex 

deltagare deltog i denna utvärdering. Utifrån examensarbetets syfte och 

frågeställningar ville vi undersöka deltagarnas inställning till utbildningen samt vilka 

kunskaper och förmågor de erhållit utifrån utbildningens mål och innehåll. För att få 

fram resultat användes en semistrukturerad intervjumetodik, detta för att kunna få svar 

på fördefinierade frågor samtidigt som deltagarna skulle kunna få möjlighet att ge en så 

bred bild som möjligt. 

Resultatet av denna utvärdering påvisar att deltagarna är positivt inställda till 

utbildningen och att de har fått de verktyg, kunskaper och förmåga att tillämpa 

coaching i sin befattning vilket inkluderades i utbildningens mål.  För att CL-

utbildningen skall kunna främja organisationens utvecklingsmöjligheter, nämner 

deltagarna att det krävs tid för att träna och att medarbetare måste få vetskap om 

organisationens satsning.  

 
 
Nyckelord (både på svenska och engelska): Coaching, leader, leadership, management, 

skills, education och ledarskap. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges en inledning och bakgrund till vårt val av undersökningsämne, syfte 

samt vilka frågeställningar vi ville ha svar på.  

 

Human Resource Management (HRM) innefattar processer som samverkar med 

organisationers utveckling och tillväxt (Boxall & Purcell, 2011). Lindmark och 

Önnevik (2006) menar att en del av HRM-arbetet omfattar bland annat 

kompetensutveckling och utvärdering. Arbetet gällande kompetens skall resultera i 

utveckling hos medarbetaren och i organisationen, samt skapa skicklighet i att möta 

framtidens situationer och krav. Buus (2005) förklarar att det trots stora investeringar i 

ledarutveckling är ovanligt att organisationer mäter resultaten av satsningen hos 

individen som fått genomgå en utbildning. Detta trots att det finns många sätt att göra 

en utvärdering på, som exempelvis före- och efter-mätning av ledarutvecklingen. En 

vanlig uppfattning bland HR-specialister är att bedömningen av resultaten bör göras 

kvalitativt och att utvärderingen bör fokusera på vilket förväntat utfall organisationen 

har. 

 

Denna undersökning är ett examensarbete inom Personal- och Arbetslivsprogrammet 

vid Högskolan Dalarna. Genom att en av oss deltog i ett frivilligt mentor/adept-

program under studietiden med en HR-medarbetare inom Borlänge Kommun, 

utarbetades ett förslag tillsammans på att göra en utvärdering av ledarutbildningen 

Coachande Ledarskap. Detta såg vi som ett intressant och relevant område för vårt 

examensarbete. Inför undersökningen sökte vi litteratur och tidigare forskning inom det 

valda ämnet. Sökvägar vi använde oss av var Högskolan Dalarnas tillgängliga 

fulltextdatabaser inom Personal och arbetsliv, såsom Business Source Elite och Google 

scholar.  

1.2 Ledarskap i Borlänge kommun 
Borlänge kommun har en utarbetad ledarskapsfilosofi (Bilaga 3) kring hur en chef och 

ledare ska vara. Bland annat skall Borlänge kommuns ledare vara coachande ledare, 

vilket enligt ledarskapsfilosofin innebär att: ”ledaren skall uppmuntra sina 

medarbetare att växa och utvecklas. Visa inlevelse till mina medmänniskors behov 

samt följa upp och återkoppla, genom att ge feedback.” 
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1.3 Ledarskapssatsning i Borlänge kommun 
En utbildning gällande Coachande Ledarskap, som fortsättningsvis kommer att 

förkortas CL, har genomförts för åtta verksamhetschefer och en HR-konsult inom 

Borlänge kommun. Vid ett personligt samtal med sektorchefen för Verksamhetsstöd 

(Personligt samtal genomfört 9/2 kl: 11.30) på stadshuset i Borlänge Kommun, 

framkom det att tanken med satsningen på CL utbildningen är att den ska leda till att 

ge cheferna bättre förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap samt att den ska 

fungera som ett incitament. En coachingkonsult hyrdes in för att hålla i utbildningen 

och kravet för att få delta var att deltagarna måste ha genomfört en tidigare utbildning, 

Utvecklade Ledarskap (UL). 

 

UL är en ledarskapsmodell från Försvarsmakten och kännetecknas av att ledaren 

uppträder som föredöme och lyfter frågor om etik och moral, ledaren agerar även 

utifrån en påvisad värdegrund. En utvecklande ledare kännetecknas av förmåga att 

inspirera och motivera, för att på så sätt stimulera till delaktighet och kreativitet. En 

viktig komponent är personlig omtanke, att ge stöd för både individen och 

organisationen [Internet 1].  

I och med att UL- och CL-utbildningarna betraktas som incitament menar sektorchefen 

att det bidrar till att Borlänge kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

1.4 Upplägget av utbildningen coachande ledarskap 
Vi fick information om utbildningens upplägg via konsulten för CL utbildningen 

(Mailkontakt, 20/4-2015). Deltagarna fick innan uppstart en bok: Nya coaching för 

bättre resultat av Whitmore (2013) med inkluderade reflektionsfrågor och 

förberedelseuppgifter. Utbildningen pågick mellan 2014-08-26 -2015-01-20  med två 

inledande internatdagar som även innefattade kvällsarbete. Därefter träffades 

deltagarna en heldag och en halvdag sedan avslutades utbildningen med en heldag. 

Deltagarna har under tidsperioden tränat i triader som innebär att de har i grupper om 

tre deltagare har agerat coach, fokusperson och observatör. Deltagarna har även 

tillämpat lärandet med framförallt underställda samt i mån av tid även sidoordnade.  

Deltagarna blir inte certifierade coacher efter avslutad utbildning, utan målet med 

utbildningen är att deltagarna ska lära sig verktygen och tekniken och förhållningssättet 

i coaching, för att därefter använda sig av det i sin ledarroll.  

  



	   3	  

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha: 

• Kunskap om det coachande ledarskapet och när det kan användas 

• Förmåga att tillämpa ett coachande ledarskap som utvecklar deras medarbetare 

och dem själva 

• På ett bestående sätt utveckla sig själv och sitt förhållningssätt som ledare 

• Som ett resultat av ovan vara väsentligt mer lyhörda och effektiva i möten med 

andra samt ha utvecklat förmågan att genomföra stimulerande och motiverande 

utvecklingssamtal 

1.5 Tidigare forskning kring coaching i ledarskapet 
Ladegård (2008) genomförde en undersökning hos norska företag och deras 

användning av coaching. De fyra typer av färdigheter och kompetenser de önskade att 

utveckla genom att använda sig utav coaching var:  

• Utveckla ledare på ett allmänt plan i sin ledarroll 

• Utveckla kompetens för att kunna hantera relationen till sina medarbetare  

• Utveckla nya färdigheter i konflikthantering och även i problemlösning  

• Utveckla samt träna ledare i att själva coacha sina medarbetare, att utveckla en 

coachande ledarroll 

Slutsatsen i denna undersökning var att de medverkande organisationerna först och 

främst önskade ett verktyg för allmän ledarutveckling. Detta för att ledare ska bli mer 

trygga i sin ledarroll samt bli mer medvetna om rollen, sina egna arbetsuppgifter och 

mål (Ladegård, 2008).  

 

Ladegård och Gjerde (2013) förklarar att personer som ska utföra coaching bör ha 

självförtroende och rätt kompetens, (såsom att kunna stödja, utmana och ge 

återkoppling) för att kunna bidra till organisationens utvecklingsmöjligheter samt 

utveckla ett effektivt ledarskap i en organisation. Coaching representerar ett verktyg 

för ledarskapsutveckling samt att coaching kan påverka förtroendet mellan ledare och 

medarbetare på ett positivt sätt (Ladegård & Gjerde 2013).  
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2 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att coaching används på flera olika sätt för att utveckla både 

ledare, kollegor och medarbetare, vilket förväntas påverka en organisations 

utvecklingsmöjligheter på ett positivt sätt. Utifrån detta ställde vi oss frågan: 

Vilken inställning har deltagarna från Borlänge kommun till coachande ledarskap efter 

avslutad utbildning? Genom att vi anser att uppföljningar kring utveckling inom en 

organisation involverar HR-arbetet, antog vi det valda förslaget som tillsammans 

arbetades fram med HR-medarbetaren från Borlänge kommun och genomförde en 

utvärdering av CL-utbildningen. 

2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera utbildningen CL som genomförts 

inom Borlänge Kommun. För att kunna uppfylla detta syfte, har vi använt oss av 

följande frågeställningar. 

2.2 Frågeställningar 
1. Efter avslutad CL-utbildning, vad var deltagarnas inställning till utbildningen? 

2. Anser deltagarna att de utifrån utbildningens mål, fått kunskaper och förmåga 

att utföra ett coachande ledarskap?  

3. Anser deltagarna att CL-utbildningen bidrar till organisationens 

utvecklingsmöjligheter? 

3 Metod 
Detta avsnitt beskriver den forskningsmetod som har använts i undersökningen och 

redogör för relevanta forskningsteorier. 

3.1 Kvalitativ metod, en fallstudie med deskriptiv och fenomenologisk 

infallsvinkel 

Denscombe (2009) förklarar att fallstudien fokuserar på ett särskilt fenomen, med 

avsikt att erbjuda en mer djupgående redovisning av en händelse, process eller 

erfarenhet samt att fallstudier ofta används vid småskaliga undersökningar. Detta 

stämmer väl överens med förutsättningarna för vår undersökning som omfattar en 

mindre grupp deltagare som genomgått en ledarutveckling. Genom att vi har undersökt 

den enskilda gruppen som genomgått CL-utbildningen, gav detta möjligheten att 

beskriva vad de hade för inställning till utbildningen efter deltagandet. Därmed har vi i 
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vår fallstudie en betoning på en deskriptiv form, vilket enligt Patel och Davidson 

(1994) innebär att man ger beskrivningar av händelser som har ägt rum eller om hur 

något ser ut i nutid. Denna deskriptiva form anser vi ha ett samband med området 

fenomenologi. Denscombe (2009) menar att fenomenologi betraktas som ett 

tillvägagångssätt som betonar; subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. 

Fenomenologisk forskning har i allmänhet att göra med människors uppfattningar eller 

åsikter, attityder och övertygelser samt känslor och emotioner. Tillvägagångssättet har 

visat sig vara användbart för forskare inom områden som hälsa och utbildning, samt 

områden där man vill förstå hur anställda tänker. Denscombe (2009) menar vidare att 

fenomenologi associeras med humanistisk forskning, som använder kvalitativa 

metoder med ett tillvägagångssätt som lägger stor vikt vid individens uppfattningar och 

personliga erfarenheter. Denna undersökning bygger på en kvalitativ metod, den 

genomförs med en fallstudie med betoning på en deskriptiv och fenomenologisk 

infallsvinkel. 

3.2 Abduktion 
Langemar (2006) vill påpeka att ingen kvalitativ undersökning enbart är empiristyrd, 

då alla undersökningar i något skede innefattar testande av hypoteser eller 

frågeställningar. Med anledning av detta används ibland termen abduktion, vilket 

innebär ett växelspel mellan de två ansatserna deduktion och induktion i en och samma 

undersökning. Detta stämmer väl överens med vår forskningsansats. Detta utgör en 

utgångspunkt till en deduktiv ansats, vilket, enligt Patel och Davidsson (1994), innebär 

att forskaren utifrån gemensamma principer och befintliga teorier kan dra slutsatser om 

enskilda händelser. Därmed får en redan befintlig teori bestämma vilken information 

som skall samlas in, hur man sedan tolkar denna information samt slutligen även hur 

forskaren skall relatera resultaten till den redan befintliga teorin (Patel & Davidsson, 

1994). Langemar (2006) förklarar även att en induktiv ansats har ett samband med att 

vara empiristyrd, vilket vår utförda undersökning till viss del gör. Genom att använda 

oss av abduktion kunde vi således växelverka mellan induktion och deduktion. 

3.3 Utvärdering av utbildning 
Inför vår undersökning, utgick vi från det Lundmark (1998) förklarar, att en 

utvärdering kan ske på många olika sätt samt ha flera olika utgångspunkter. Att man 

heller inte kan utvärdera allt, utan det gäller att prioritera vad man vill utvärdera. 

Utbildningens mål är dock en utgångspunkt som är central vid en utvärdering. 
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Utvärdering innebär att kunna fastställa värdet av något och utvärdering gällande 

utbildning handlar i huvudsak om att kunna värdera och uttala sig om resultatet av en 

utbildning. Detta såg vi som viktiga delar att ha i åtanke för vår utvärdering. Lundmark 

(1998) menar att en utvärdering även kan innefatta beslut om eventuella åtgärder. Att 

utvärdera kräver resurser i form av både pengar och tid, därför bör man tydligt 

avgränsa syftet med utvärderingen innan datainsamling påbörjas och koncentrera sig 

på viktiga målgrupper som skall delta i utvärderingen och vilka utbildningar som ska 

utvärderas. Avgränsningen och syftet med utvärderingen hänger ofta samman med vem 

eller vilka som skall ha användning av den insamlade informationen. Intressenter som 

kan ha ett aktuellt intresse för utvärderingen kan vara utbildningsansvariga, linjechefer, 

personalchefer, fackliga företrädare och så vidare. En utvärdering kan ske före, under 

eller efter en utbildning (Lundmark, 1998).  

3.3.1 Instrument 
För att kunna ta till vara på Lundmarks (1998) förklaring och riktlinjer gällande 

utvärdering av utbildningar, valde vi att använda oss av en utvärderingsmodell som 

instrument vid denna fallstudie. Kirkpatrick har utarbetat en utvärderingsmodell som 

både Ellström (2010) och Boaden (2006) redogör för och enligt modellen ska en 

utbildning uppfylla följande kriterier; uppsatta mål, utbildningens inverkan på individ- 

samt organisationsnivå, underhålla systematiska utvärderingsmöjligheter, samt hjälpa 

deltagare att tillämpa deras kunskaper för att fortsätta utvecklas. För att utvärdera detta 

kan man fokusera på fyra olika nivåer.  

• Nivå ett handlar om att ta reda på deltagarnas inställning till utbildningen 

genom att utgå från utbildningens mål  

• Nivå två utvärderar vilka kunskaper, attityder och färdigheter deltagarna har 

fått utifrån utbildningens innehåll 

• Nivå tre utvärderar hur eller om deltagarna beter sig annorlunda i arbetet efter 

utbildningen, genom 360-graders feedback före och efter utbildning 

• Nivå fyra utvärderar vilket resultat utbildningen har haft för organisationens 

förändring och framgång  

(Ellström, 2010; Boaden, 2006).  

Vi har inför denna undersökning haft fokus på de två första nivåerna, utifrån 

Kirkpatricks utvärderingsmodell. 
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3.4 Urval 
Vårt urval utgick från undersökningens syfte, som därmed inkluderar alla de deltagare 

som har genomfört CL-utbildningen. Då Langemar (2006) menar att man inte kan välja 

bort vissa medverkande deltagare, eftersom detta kan medföra att man medvetet 

snedvrider resultatet av en undersökning. Genom vårt val att inkludera alla deltagare, 

blev därmed undersökningen mer representativ. Enligt Langemar (2006) täcks då de 

faktorer in, som är relevanta för en undersöknings syfte och som då även ökar 

tillförlitligheten i resultatet. 

3.4.1 Bortfall av deltagare 
Då det fanns totalt nio deltagare som gick CL-utbildningen var det tre av deltagarna 

som inte medverkade i undersökningen. Två av deltagarna fick förhinder vid de 

tillfällen vi hade bokat tid med dem, det gick inte heller att hitta nya tider för intervjuer 

med den tidsram vi hade satt. Sektorchefen gick också utbildningen men denne är inte 

en av respondenterna, då denne är beställare av utbildningsinsatsen.  

3.5 Datainsamling  
Conger (1998) menar att en kvalitativ metod är att föredra då det gäller studier av 

ledarskap eftersom kvantitativa metoder kan misslyckas med att fånga djupet i 

ledarskapsfenomenet. En kvalitativ metod har förmågan att kunna fånga ledarskapets 

många dimensioner. Detta ansåg vi stämma överens med vår undersökning, då vi ville 

tolka och förstå samt beskriva deltagarnas perspektiv kring ledarutvecklingen. Enligt 

Kvale (2009), har en kvalitativ forskningsintervju syftet att förstå deltagarnas 

upplevelse kring centrala teman som valts för intervjutillfället, för att sedan kunna 

registrera och tolka meningen i det som sagts. Genom att vi utgått från Kirkpatricks 

utvärderingsmodells två första nivåer, skapade vi ett frågeformulär (se Bilaga 1) som 

omfattar CL-utbildningens mål, för insamling av kvalitativ data. Vi valde att ha en 

semistrukturerad kvalitativ intervju, som enligt Denscombe (2009) är en färdig lista 

med frågor som skall besvaras. Vi valde denna semistrukturerade form för insamling 

av data och detta gav deltagarna större möjligheter att ge mer utförliga svar på våra 

frågor. Det gav även oss möjligheten att vara mer flexibla, när det gällde att utveckla 

vissa frågor.  
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3.6 Genomförande 
Totalt genomfördes sex intervjuer som var och en varade i cirka 45 minuter. Dessa 

intervjuer genomfördes i olika rum hos Borlänge Kommun. Innan intervjuerna 

påbörjades försäkrade vi oss om att deltagarna hade tagit del av det skickade 

missivbrevet med de forskningsetiska principerna vi tillämpade. Då vi önskade att 

spela in intervjuerna försäkrade vi oss även om att deltagarna gav sitt godkännande för 

att intervjuerna spelades in. Vi informerade sedan deltagarna ytterligare en gång om de 

forskningsetiska principerna innan intervjuernas början. Vid varje intervjutillfälle var 

vi båda medverkande för att vi tillsammans skulle kunna komplettera det inspelade 

materialet genom att anteckna vissa icke-verbala kommunikationer och 

uppmärksammade kontextuella faktorer. För att resultatet skulle bli så tillförlitligt som 

möjligt ställde en av oss alla frågorna och den andra flikade in med ytterligare frågor 

som uppkom under intervjuernas gång. För att spela in intervjuerna användes både 

mobiltelefon med inspelningsmöjligheter och en diktafon. Detta för att gardera oss 

utifall tekniken inte skulle fungera. Denscombe (2009) förklarar att ljudupptagningar 

erbjuder en permanent och närmast fullständig dokumentation när det gäller vad som 

sägs under intervjun. Då studiens intervjumall är indelad i olika delar, började vi med 

att fråga deltagarna om deras bakgrundsfakta, ett ämne vi ansåg kan upplevas som mer 

bekvämt och göra deltagarna mer avslappnade i den aktuella situationen. Vid varje 

intervju försäkrade vi oss om att alla frågor i intervjumallen hade blivit besvarade. Som 

avslutning fick även deltagarna chans att tillägga något, om de exempelvis ansåg att 

information som skulle vara relevant för undersökningens resultat inte hade delgivits 

eller efterfrågats. 

3.7 Efterarbete 
Efter att alla intervjuer hade genomförts transkriberade vi all insamlad data. Vi delade 

upp det inspelade materialet så att vi transkriberade tre intervjuer vardera. Att 

transkribera innebär, enligt Langemar (2006), att skriva ut den inspelade intervjun i ett 

skrivet dokument. Denna procedur kan enligt Denscombe (2009) upplevas mödosam, 

men utgör en värdefull del i forskningen. Forskarna får även, utifrån transkriberingen, 

en form av data som är avsevärt enklare att analysera. Detta arbete var tidskrävande, 

men samtidigt en viktig del för det vidare arbete kring att göra en grundläggande 

analys för vår undersökning. Efter transkriberingen gjordes en sammanställning av 

insamlad data som skickades per mejl till deltagarna för en respondentvalidering vilket 
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enligt Denscombe (2009) innebär att forskaren återvänder till deltagarna med data och 

fynd för att kontrollera undersökningens tillförlitlighet. 

3.8 Tematisk analys 

Langemar (2006) förklarar att begreppet tematiska analyser innebär att man 

strukturerar insamlad data utifrån teman. Detta gjordes efter vår transkribering och 

respondentvalidering. Teman kan enligt Langemar (2006) vara bestämda i förväg och 

utgör då en deduktiv ansats, eller så kan teman utarbetas utifrån det insamlade 

materialet och utgör då en induktiv ansats. Då vår undersökning är ett växelspel mellan 

deduktion och induktion (abduktion), stämmer detta överens med hur vi arbetade fram 

olika teman i analysen. Två preliminära teman fanns utarbetade utifrån Kirkpatricks 

utvärderingsmodells två första nivåer inför analysen, dessa teman var inställning (nivå 

ett) samt kunskap och förmåga (nivå två). Vi läste igenom det insamlade materialet för 

att få en översikt samt för att kunna hitta återkommande meningar eller ord från 

deltagarna. Då skapades även ett induktivt tema, såsom: utvecklingsmöjligheter för att 

fortsätta använda CL. 

3.9 Tillförlitlighet 

Denscombe (2009) berättar att vid kvalitativ forskning kan forskaren ha en tendens att 

vara mycket nära knuten till forskningen och ibland även en väsentlig del av den 

kvalitativa forskningen. Som en följd av detta menar Denscombe (2009) att man 

behöver se till tillförlitligheten; skulle forskningen ge samma resultat om den används 

av olika forskare eller om någon annan utför forskningen? Skulle samma resultat 

kunna uppnås och skulle det ge samma slutsatser? Denscombe (2009) menar vidare att 

som en kontroll av tillförlitligheten, krävs det en tydlig redogörelse för metoder, analys 

och beslutsfattanden samt tillhandahållandet av en fullständigt reflexiv redogörelse av 

procedurer och metoder. Det är viktigt att visa läsaren så mycket detaljer som möjligt 

om de undersökningslinjer som leder fram till särskilda slutsatser, då det enligt 

Denscombe (2009), måste vara möjligt att granska själva forskningsprocessen. Genom 

vår redovisning av använd metod i detta avsnitt, anser vi att vi tydligt har beskrivit hur 

undersökningen har gått tillväga. Detta anser vi stärker tillförlitligheten och vårt 

slutliga resultat.  
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3.10 Forskningsetik 
För denna undersökning har vi utgått från det grundläggande individskyddskravet, 

enligt forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar 

individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Utifrån den deltagarlista som vi blivit tilldelade av en HR-medarbetare, skickade vi alla 

deltagare ett missivbrev per mail (se Bilaga 2). Där informerade vi om att vi är 

studenter från Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna samt vad 

syftet med undersökningen är.  

De blev även informerade om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de 

när som helst har rätt att avstå eller avbryta sin medverkan. Vi informerade också 

deltagarna att de uppgifter som insamlats endast kommer att användas för det aktuella 

forskningsändamålet. 

Vid de intervjutillfällen som genomförts med deltagarna har vi försäkrat oss om 

deltagarnas samtycke till undersökningen. Det resultat som framkom från intervjuerna, 

har vi i största möjliga mån förvarat och hanterats på ett sådant sätt att inga obehöriga 

personer haft möjlighet att kunna ta del av det.  

4 Teoriavsnitt 
I detta avsnitt kommer vi att beröra följande områden; ledarskap, ledarutveckling, 

effekter av ledarutveckling, coaching, coachande ledarskap, verktyg och modeller 

inom coaching. Samtliga av dessa teorier berör utveckling av ledarskap på något sätt 

eller dess utveckling och utvärdering. På detta sätt lämpar de sig för vår undersökning 

då de ger insikt i såväl resultat som analys samt diskussionen i detta examensarbete.   

4.1 Ledarskap 
Begreppet ledarskap finns i många olika definitioner och Stogdill (1974) menar att;  

”There are almost as many different definitions of leadership as there are persons who 

attempted to define the concept”. De flesta definitioner bygger på att ledarskap är en 

process där ledaren har avsikten att påverka andra med syfte att leda, strukturera och 

underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller en organisation (Yukl, 2012).  

 

En individ som befinner sig i en chefsposition kommer alltid ha en del formella 

uppgifter som traditionellt tillhör chefsrollen. Men det nya paradigmskiftet inom 
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ledarskapet ger detta en ny innebörd och fokuserar på de kommunikativa uppgifterna i 

ledarskapet. För att skapa flexibilitet och agerande sprids bedömningar gällande 

handlingsutrymme till ett flertal olika händer inom organisationen. Därmed blir 

ledarens roll att så långt som möjligt se till att medarbetarna är kapabla att göra egna 

bedömningar och fatta egna beslut. Alternativet är att ha strikta byråkratiska regler som 

hämmar dessa processer. Ledare måste kunna påverka medarbetarnas förståelse för att 

få dem att hantera sina arbetsuppgifter på ett sätt som stärker organisationens resultat 

och konkurrenskraft. För att detta skall fungera och kunna uppfyllas krävs att cheferna 

har tilltro till sina medarbetare samt att de satsar på kompetensutveckling inom 

organisationen (Sandberg & Targama, 1998). 

 

I likhet med Sandberg och Targama förklarar även Gjerde (2012) att gällande 

paradigmskiftet inom ledarskap, finns det en överenstämmelse om att ledare behöver 

inta en ny roll och Gjerde (2012) berättar att denna nya roll betraktas vara coachande. 

Detta istället för den gamla kommando- och kontrollroll, som fungerade i 

industrisamhället. Dock skall man inte sätta likhetstecken mellan ledning och 

coaching, utan istället bör coachingens tankesätt, människosyn, verktyg och färdigheter 

ses som ett komplement till andra viktiga ledarskapsverktyg till exempel som 

ledarskapsförmågor, att kunna administrera, instruera och vara visionär med mera. Det 

handlar i korthet om att bra ledning är att anpassa sin ledarroll till aktuell situation. 

Med situationen menas bland annat att kunna anpassa sin ledarroll till medarbetarens 

kompetens och motivation i förhållande till den uppgift medarbetaren står inför, 

särskilt i mötet med självgående och erfarna medarbetare (Gjerde, 2012).  

4.2 Ledarutveckling 
Day (2000) menar att även om det är mer sällan en organisation använder sig av 

formella utbildningar så är det ändå brett använt hos en del organisationer. Trots detta 

har det upptäckts att sådana utbildningar inte räcker till, utan att dessa behöver 

kompletteras med ledarskapsutveckling i organisationens kontext. 

 

Enligt Yukl (2012) skall deltagare från en formell ledarutbildning öva på den kunskap 

som har inhämtats. Till exempel att öva på nya beteenden, tillämpa de verktyg och 

kunskaper som man fått från utbildningen när man genomför en uppgift inom 

organisationen. Yukl (2012) menar att förmågan att komma ihåg och att tillämpa 
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kunskapen ökar när deltagaren måste upprepa det man lärt sig utifrån utbildningens 

principer och mål. Detta genom att använda och anpassa dessa principer vid olika 

situationer efter avslutad utbildning, under realistiska förhållanden. Kunskaper och 

principer som är komplexa kan vara svåra att ta till sig under en kort utbildning, därför 

kan de stärkas genom lämpliga uppföljningsaktiviteter. Ett exempel på detta kan vara 

att deltagarna håller regelbundna möten där de delar med sig av sina framsteg, 

diskuterar vad man lärt sig samt erbjuder ytterligare stöd och coaching. Dessa 

uppföljningar brukar vara korta repetitionstillfällen och återkommande 

coachingtillfällen med enskilda individer. Det Yukl (2012) vill påpeka, är att satsad 

utbildning och utveckling blir mer effektiv när de samordnas med 

uppföljningsaktiviteter och stöds av en stark inlärningskultur, samt integreras med 

andra personalaktiviteter. Stewart och Tansley (2006) förklarar att när det sker en 

utveckling inom en organisation, måste man försäkra att det inom hela organisationen 

finns vetskap och förståelse för utvecklingens riktning. För att skapa ett lärande, krävs 

det engagemang från ledning, linjechefer och medarbetare.  

4.3 Effekter av ledarutveckling 
Collins och Holton (2004) lyfter fram att effekterna av en satsning kring 

ledarutveckling varierar brett. Vissa utbildningar hade höga effekter till skillnad från 

andra som mer eller mindre misslyckas helt. De påvisar även att det finns lite forskning 

kring vilka effekter som uppstått efter en ledarutbildning. Det som framkommer är att 

de primära effekterna är ny kunskap och nya färdigheter. Det skall även tilläggas att 

det är skillnad på hur vuxna individer reagerar på en viss utbildning, detta grundas i att 

alla är olika. Därför bör en ledarskapsutbildning anpassas efter individernas förmåga, 

sätt att lära och önskemål (Colins & Holton, 2004). Lundmark (1998) anser att det är 

även viktigt att förstå att kunskapsanvändningen efter en utbildning beror på 

deltagarnas handlingsutrymme inom organisationen och beror även på deras sätt att 

lära. Utfall från en utbildning kan vara resultat som är individrelaterat eller 

kursrelaterat och ha effekter såsom ändrat beteende eller organisatoriska effekter, som i 

sin tur har sambandet mellan aktuellt handlingsutrymme inom organisationen 

(Lundmark, 1998). Yukl (2012) är även kritisk till att utbildningsaktiviteter kommer att 

lyckas påvisa positiva effekter om de inte överensstämmer med organisationens kultur, 

strategi och belöningssystem. 
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4.4 Coaching 
Gjerde (2012) förklarar att begreppet coach har sitt ursprung i 1500-talet och är ett 

engelskt ord som på svenska betyder galavagn eller turistbuss. Coach är med andra ord 

en metafor för något eller någon som transporterar personer till önskad plats. Enligt 

Lindmark och Önnevik (2006) är coaching en process som möjliggör personlig 

utveckling och även grupputveckling med fokus på resultat. Det innebär stora krav på 

kunskap om mänskliga processer och kommunikation för att vara coach. Det krävs att 

coachen är lyhörd, positiv, ödmjuk och har god självkännedom. Whitmore (2013) 

förklarar att coaching är ett sätt att leda, ett sätt att behandla människor, ett sätt att 

tänka och ett sätt att förhålla sig. Författaren menar att för att lyckas med coaching 

måste vi anta en mer optimistisk inställning än vanligt till alla människors oupptäckta 

förmåga.  

Whitmore (2013) menar coaching kan bland annat användas på arbetsplatsen för att 

motivera personal, delegera, vid problemlösningar, teambildning, personalutveckling, 

utvärdering och bedömningar samt vid relationsfrågor.  

Enligt Gjerde (2012) sker coaching i en process mellan coach och fokusperson där 

båda parter påverkar och påverkas av processen. Fokusperson är den person som blir 

coachad. Hansen-Skovmoes och Rosenkvist (2003) förklarar att coaching inte är ett 

terapeutiskt samtal. I det terapeutiska samtalet är målet läkning av psykiska skador och 

sår, och handlar om privata och personliga områden. Författarna förklarar att i 

coaching är målet att utveckla fokuspersonens förmåga och potential för att sätta igång 

en lärprocess, som innebär att fokuspersonen uppnår en klarhet i en problemställning 

eller bli bättre på att lösa en uppgift. 

 

Whitmore (2013) berättar om ett nyckelord inom coaching: medvetenhet, vilket är 

resultatet av fokuserad uppmärksamhet, koncentration och klarhet. Gjerde (2012) 

menar att genom att coachen är genuint undrande, nyfiken, ställer kraftfulla frågor och 

lyssnar aktivt, blir det lättare för fokuspersonen att följa tråden i sina resonemang. 

Genom att coachen under samtalets gång stannar upp och uppmanar fokuspersonen att 

reflektera över situationen, gör detta att fokuspersonen kan utforska nya perspektiv, få 

nya insikter samt kan bli tryggare i redan medvetandegjorda upptäckter. 

Whitmore (2013) menar även att medvetenhet innefattar också självmedvetenhet och 

förmågan att uppfatta när och hur känslor eller önskningar påverkar situationen. 
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Författaren menar att medvetenhet är något som snabbt kan utvecklas genom enkla 

övningar och tillämpningar genom coaching. Whitmore förenklar medvetenhet med 

följande definition; medvetenhet är att veta vad som händer runtomkring en och 

självmedvetenhet är att veta vad man upplever. 

 

Whitmore (2013) berättar även om olika hinder som kan uppkomma kring coaching, 

där det största hindret inte är en oförmåga att coacha utan det är oförmågan att inte ge 

upp tidigare handlingssätt eller gamla invanda lednings- och instruktionsbeteenden. 

Whitmore delar in hindren i yttre och inre, där yttre hinder exempelvis kan vara att 

företagskulturen går emot den här typen av arbetssätt samt att människor är cyniskt 

inställda till allt nytt eller att de förväntar sig att bli tillsagda. De inre hindren kan 

exempelvis vara att coachen är rädd för att inte kunna göra det riktigt bra eller oro 

kring att köra fast eller farhågor kring frågor eller frågeteknik. 

Whitmore menar att det alltid är svårt att släppa taget om gamla vanor, såsom beordra 

och kontrollera för att släppa in coachingen. Men coachingens metoder och färdigheter 

är enkla att lära sig och när man väl släpper taget om det gamla, strömmar det nya in 

och fyller tomrummet och när hindren avlägsnats kommer potentialen fram. 

4.5 Coachande ledarskap 
Enligt McComb (2012) har det blivit allt vanligare med att införa ett coachande 

förhållningssätt inom organisationer för att utveckla organisationens chefer i deras 

ledarroll och i andra fall även för att ändra eller utveckla organisationskulturen.  

Tillvägagångssättet involverar många olika former av coaching inkluderat chefen som 

coach, intern coaching eller team coaching. Anderson (2013) förklarar trots att det 

vuxit fram ett intresse för chefens roll som coach både i ledarskaps och i HR-litteratur, 

finns det bristfällig forskning om det är lämpligt att använda sig av verktyg, modeller 

och beteenden som används och utformats inom coachingområdet, i den coachande 

rollen i ledarskapet. Feldman och Lankau (2005) menar ändå att coaching är ett 

positivt verktyg som har fått positiva effekter på såväl individer som organisationer. 

Trots detta påpekar Feldman och Lankau (2005) att området som coaching innefattar 

såsom; aktiviteter, coachers ansvarsområden, vilka typer av personer/roller som 

coachas, är så vitt spridda att det är svårt att sätta en gräns kring såväl begreppet 

coaching som dess tillämplighet i olika situationer och dess resultat. På samma sätt 

finns det en okänd faktor i den nuvarande coachinglitteraturen; vi vet att coaching ofta 
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visar sig fungera, men man vet inte riktigt varför eller hur det skulle kunna fungera 

ännu bättre.  

 

Anderson (2013) förklarar att coaching på arbetsplatsen är relaterad till att vara 

målfokuserad, att flytta sig från nutid till framtid. Chefen använder då en coachande 

roll för att den anställde skall kunna lösa sitt problem för att kunna fortsätta framåt, 

samt att chefen ger ärlig återkoppling på den anställdes framgång. Relationen mellan 

chef och medarbetare kan inte bli densamma som vid en legitimerad coach och dennes 

fokusperson, då det i den arbetsrelaterade (chef och medarbetare) relationen alltid finns 

en hierarkisk faktor involverad. Både Anderson (2013) och McComb (2012) förklarar 

att de personliga och de yrkesmässiga egenskaperna kan påverka motivationen för en 

chef att använda sig utav en coachande roll på arbetsplatsen. För att chefen skall kunna 

bli framgångsrik i sin coachande roll och för att det skall finnas potential för utveckling 

samt tillväxt, måste det hierarkiska utrymmet mellan chefen och medarbetarna 

minskas. Enligt Anderson (2013) kan detta vara en utmaning för alla parter som är 

inblandade.  

 

Clutterbuck och Megginson (2006) förklarar att om en organisation skall kunna behålla 

drivkraften för ett coachande förhållningssätt, måste coachingen bli en del av den 

dagliga konversationen inom organisationen. Det måste fortsättningsvis efter en 

utbildning kunna ges möjlighet till förbättring för ett coachande förhållningssätt, så att 

det blir en naturlig del i ledarens arbetsposition. I likhet med Clutterbuck och 

Megginson (2006), menar Hansen-Skovmoes och Rosenkvist (2003) att man inte 

nödvändigt vis blir en bra coach efter att man har läst om coaching. Författarna menar 

även att; tränar man i en tillitsfull och öppen miljö samt använder coaching i sin egen 

vardag ger det goda möjligheter att utveckla användbara coachingfärdigheter.  

4.6. Verktyg och modeller inom coaching 
Gjerde (2012) förklarar att det inom en coachingprocess är vanligt att starta med en 

form av kartläggning av den nuvarande situationen man befinner sig i, vart man vill 

komma samt vad man har för mål och inte fokusera på problem och hinder. För 

coachingprocessen eller det coachande samtalet, finns det ett antal verktyg och 

modeller inom coachinglitteraturen att använda sig av såsom: kraftfulla frågor, att 

lyssna aktivt, återkoppling (feedback) samt GROW-modellen.  
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4.6.1 Kraftfulla frågor 
Gjerde (2012) förklarar att inom coachinglitteraturen och bland coachingskolor råder 

det enighet om att en bra coach ställer frågor som vanligtvis kallas kraftfulla frågor. 

Dessa är enkla, korta, öppna och börjar med frågeord såsom var, när, vad och hur. 

Frågorna skall inte vara ledande. 

4.6.2 Att lyssna aktivt 
Berg (2007) menar att coachen aktivt ska lyssna på vad individen har att säga, utan att 

avbryta eller komma med förslag på lösningar. Berg menar vidare att först när en coach 

är säker på att individen är klar, att den sagt det denne vill ha sagt, kan coachen ge 

återkoppling på vad som framkommit och observerats. Nilsson och Waldemarson 

(2007) menar att ett aktivt lyssnande inte får bli något självändamål och tekniken i ett 

samtal är inte avgörande för dess kvalitet utan det är relationen med tillit och öppenhet 

som är viktigt.  

4.6.3 Återkoppling (Feedback) 
Gjerde (2012) förklarar att det aktiva lyssnandet är ett sätt att ge återkoppling och att 

det finns många anledningar som är viktiga kring att ge återkoppling i en coachande 

roll. Det handlar om individens behov att känna tillhörighet, acceptans och utveckling. 

Bra återkoppling kan bidra till att bygga upp och öka självkänslan, det kan utöka 

kunskapen om oss själva samt att stärka den egna motivationen. Det kan även förstärka 

modet att göra ett nytt försök vid upplevda motgångar. Genom att ge en individ 

återkoppling gällande dennes utveckling och framsteg kan detta bidra till att utvidga de 

positiva upplevelserna samt motverka de negativa. 

4.6.4 GROW-modellen 
Berg (2007) förklarar att Whitmore var en av de första coacherna som framhöll en 

metod som kallas GROW-modellen, Goal – Reality – Options – Will.  

För att uppnå mognad och personlig utveckling måste fokuspersoner sätta upp tydliga 

mål, förstå situationen denne befinner sig i, göra val och ha viljan att uppnå resultat 

(Berg, 2007). 

GROW-modellens fyra stadier som beskrivs av Whitmore (2013) är: 

• G-Målformulering för sammankomsten, på kort- och på lång sikt 

• R-Verklighetskontroll där aktuell situation granskas 

• O-Alternativ och andra möjliga strategier eller handlingssätt 

• W-Vad som ska göras, när, av vem och viljan att göra det 
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Enligt Gjerde (2012) är GROW modellen en slags gap-analys där nu-situationen 

definieras och utifrån detta formaliseras sedan lösningar för den önskade situationen, 

för att stänga gapet mellan dessa stadier. GROW betyder att växa och detta hänvisar till 

syftet med coaching, nämligen att fokuspersonen skall växa och utvecklas. 

Gjerde (2012) menar att GROW-modellen kan utgöra en bra mall om man använder en 

coachande utgångspunkt, utan att tillämpa en formell coachingprocess, med människor 

som ska reflektera över en utmaning eller ett problem som de ska lösa. Författaren 

menar att, genom att lyssna aktivt och ställa kraftfulla frågor under var och en av 

faserna i GROW, kan man medverka till att fokuspersonen, en kollega eller en vän blir 

medveten om lösningar, kanske upplever en plötslig insikt och kommer fram till 

åtgärder som denne vill ta itu med. Gjerde (2012) kritiserar GROW-modellen då det 

kan vara svårt att starta en coachingprocess eller påbörja ett coachingsamtal med att 

definiera ett mål. Gjerde (2012) rekommenderar istället att man börjar 

coachingsamtalet med att ställa upp en agenda med några teman för det aktuella 

samtalet, istället för att definiera målet för samtalet. Berg (2007) å andra sidan, 

förklarar att man kan inleda och avsluta GROW-modellen i vilken fas man vill, just för 

att anpassa processen till den situation man befinner sig i. 

4.6.5 Triader (Trepartssamtal) 
Gjerde (2012) berättar att ett sätt som kan ge en person återkoppling i en 

utvecklingsprocess är genom triader, det handlar om att personen får återkoppling från 

andra personer som har sett denne i aktivitet. Triader är ett samtal som involverar tre 

personen som exempelvis en fokusperson, fokuspersonens ledare och en coach. Gjerde 

(2012) menar att i triader bör man vara öppen, ärlig och så direkt som möjligt. 

5 Resultat och Analys 
Detta avsnitt inleds med en deltagarbakgrund. Då vi förklarade i vårt metodavsnitt att 

vi utgått från Kirkpatricks utvärderingsmodells två första nivåer, har intervjuernas 

resultat analyserats i följande temaordning; deltagarnas inställning till coachande 

ledarskap, samt vidare vilka verktyg, vilken kunskap och vilken förmåga deltagarna 

har fått utifrån utbildningens innehåll och mål samt hur deltagarna anser att man 

vidare kan skapa utvecklingsmöjligheter. 
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5.1 Deltagarnas bakgrund 
Utav totalt nio deltagare i CL-utbildningen var det sex stycken av dem som deltog i vår 

undersökning, tre kvinnor och tre män.  Nedan ges en bakgrundsbild av 

undersökningens deltagare: 

Deltagarna är mellan trettiosju till sextiotvå år gamla och har arbetat inom Borlänge 

kommun mellan två och tjugofem år. Personalansvaret varierar från noll till trettiosju 

medarbetare. Deltagarna kommer att benämnas D1, D2, D3, D4, D5 och D6. 

Utifrån den presenterade deltagarbakgrunden, fanns det ingen indikation på att varken 

kön eller ålder hade en påverkande faktor på deltagarnas svar. Resultatet från 

deltagarna kan uppfattas i stora drag som relativt allmänna men med fokus på syftet 

och frågeställningarna.  

5.2 Nivå 1-Inställning till CL utbildning 
Den huvudsakliga inställningen hos deltagarna var positiv, att utbildningen har varit 

bra och att coachande förhållningssätt fungerar. Genom att McComb (2012) förklarar 

att det har blivit vanligare att införa ett coachande förhållningssätt inom organisationer 

för att utveckla chefer i deras ledarroll och att Feldman och Lankau (2005) menar att 

coaching är ett positivt verktyg som har fått positiva effekter på både individer och 

organisationer, stämmer detta överens med samtliga deltagares inställning till 

utbildningen. Samtliga deltagare menar att det coachande förhållningssättet är ett sätt 

att utveckla sin ledarroll samt att kunna stödja sina medarbetare och kollegor. D1:s 

svar sticker ut, genom att denne menar att man kan använda coachingens verktyg på ett 

smart sätt.  

Dock säger Anderson (2013) att, trots att det vuxit fram ett intresse för att en chef skall 

ha en coachande roll, är det oklart om det är lämpligt att använda sig av de verktyg, 

modeller och beteenden som används och utformats inom coachingområdet. Detta 

stämmer inte överens med samtliga deltagares inställning då de förklarar att de genom 

CL-utbildningen har fått enkla verktyg såsom feedback, kraftfulla frågor och GROW-

modellen för att kunna använda sig utav ett coachande förhållningssätt. Utbildningen 

har även gett en skjuts vad gäller att vara mer lyhörd inför sina medarbetare. D2 menar 

genom citatet nedan att det coachande förhållningssättet är bra och att;  

”Det fångar potentialen, att det blir som en katalysator som ger utveckling för 

både individen, gruppen och organisationen.”  
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Innehållet från CL-utbildningen har varit användbart i ledarrollen och det passar in på 

hur D3 vill vara i sin ledarroll. Denne har även haft nytta av innehållet i sin 

arbetsposition.  D5 anser att det coachande förhållningssättet är bra och att det är rätt 

sätt att leda. Detta styrks av Whitmore (2013) som förklarar att coaching är ett sätt att 

leda, ett sätt att behandla människor, ett sätt att tänka och ett sätt att förhålla sig. D1 

anser att det coachande förhållningssättet i ledarrollen skapar närvaro och djup i 

samtalet: att man kan närma sig medarbetaren på ett tryggt sätt. Detta tror D1 medför 

att medarbetarna sänker garden och tillåter sig själva vara mera öppna. D5 menar att 

det känns naturligt och självklart att ha ett sådant ledarskap. Likaså anser D6 att det 

coachande förhållningssättet är bra att använda sig av i ledarrollen och att 

organisationen skall fortsätta erbjuda utbildningen.   

5.2.1 Deltagarnas upplevda resultat av CL utbildningen 
Samtliga deltagare beskriver att deras inställning är att de blivit mer effektiva och mer 

lyhörda i sin roll och att det coachande förhållningssättet har utvecklat både deltagarna 

själva samt medarbetare. D2 menar att coaching gör att man hittar andra lösningar och 

låter varandra växa. D2 menar även att det coachande förhållningssättet gör att man 

stannar upp och funderar ett varv till. D1 förklarar att det coachande förhållningssättet 

skapar ett samtalsklimat som ger en win-win situation, där både D1 som coach lär sig 

lika väl som den D1 samtalar med. Detta överensstämmer med att coaching är, enligt 

Lindmark och Önnevik (2006), en process som möjliggör personlig utveckling och 

även grupputveckling med fokus på resultat. D4 anser sig blivit mer trygg i sin 

ledarroll och har även utvecklats på andra plan i ledarrollen samt att denne inte 

behöver vara lika resultatinriktad som D4 tidigare varit. 

 

D3 anser att effekten av utbildningen har blivit att denne har en bättre dialog med sina 

medarbetare och pratar med dem på ett annat sätt. D6 menar att det coachande 

förhållningssättet skapar delaktighet och D5 menar att som chef ska man vara ärlig i 

sitt ledarskap, annars genomskådar medarbetarna det direkt. Detta kan kopplas till det 

Lindmark och Önnevik (2006) förklarar, att det ställer stora krav på kunskap om 

mänskliga processer och kommunikation för att coacha. Det krävs att coachen är 

lyhörd, positiv, ödmjuk och har självkännedom.  
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D2 menar att denne genom CL-utbildningens innehåll och övningar, blivit mer 

medveten om sina egna mönster. D2 berättar att denne utvecklat självmedvetenheten 

som medfört att D2 upplever sig mer effektiv, genom möjligheten att se fler alternativ 

än tidigare när denne använder det coachande förhållningssättet. D2:s svar stämmer 

överens med det Whitmore (2013) förklarar; att medvetenhet också innefattar 

självmedvetenhet och förmågan att uppfatta när och hur känslor eller önskningar 

påverkar situationen.  

Då D2 anser sig kunna arbeta parallellt med sin egen medvetenhet för aktuell situation 

samtidigt som denne coachar och ställer frågor, kan det väcka en medvetenhet även 

hos fokuspersonen. Detta kan kopplas samman med det Gjerde (2012) redogör för: att 

om coachen är genuint undrande, nyfiken, ställer kraftfulla frågor och lyssnar aktivt då 

kan det bli lättare för fokuspersonen att följa tråden i sina resonemang. Detta genom att 

coachen under samtalets gång stannar upp och uppmanar fokuspersonen att reflektera 

över situationen. Detta gör att fokuspersonen kan utforska nya perspektiv, få nya 

insikter samt kan bli tryggare i redan medvetandegjorda upptäckter.  

D3 menar att denne har varit medveten tidigare, men att CL-utbildningen har förstärkt 

medvetenheten. D3 anser ändå att det coachande förhållningssättet har utvecklat 

relationen till sina medarbetare och på så vis anser sig även denne blivit mer effektiv i 

sin ledarroll. D1 menar att CL-utbildningen har, tillsammans med andra utbildningar 

som denne har gått, skapat mer medvetenhet och reflektion i samtal med andra. 

Whitmore (2013) menar att medvetenhet är resultatet av fokuserad uppmärksamhet, 

koncentration och klarhet. Detta kan kopplas till det D6 menar: att genom utbildningen 

har denne blivit påmind om kunskap den redan har, vilket gjort att D6 blivit mer 

medveten om hur viktigt det är att vara lyhörd. D6 menar att människan får självinsikt 

med de öppna frågorna och att man på så vis kommer åt den riktiga kärnan. På detta 

sätt blir man mer medveten om värdet av sin tidigare kunskap.   

 

Hansen-Skovmoes och Rosenkvist (2003) förklarar att i coaching är målet att utveckla 

fokuspersonens förmåga och potential för att sätta igång en lärprocess, som innebär att 

fokuspersonen uppnår en klarhet i en problemställning eller kan bli bättre på att lösa en 

uppgift. Detta kan kopplas samman med D4:s svar att det coachande förhållningsättet 

är otroligt effektivt och samtidigt underlättar dennes roll som ledare. D4 menar att 

coaching bygger på att D4, med hjälp av coachingens verktyg och synsätt, tror på 

medarbetaren, att den har svaret i sig och att D4 kan hjälpa till att plocka fram det 
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svaret ur medarbetaren med kraftfulla frågor. D4 menar att tron på medarbetaren är 

viktigt i en sådan här kunskapsintensiv verksamhet som Borlänge kommun utgör. D4 

menar att denne kan använda sig av tjugofem personers kraft istället för att D4 hela 

tiden ska tala om hur de ska lösa en uppgift. Detta kan kopplas samman med det 

Whitmore (2013) menar: att för att lyckas med coaching måste vi anta en mer 

optimistisk inställning än vanligt till alla människors oupptäckta förmåga. D4 förklarar 

genom citatet att;  

”Då slipper jag ju ha den där kön med tjugofem personer som vill komma in och 

höra vad jag tycker”. 

 

D3 anser att innehållet i CL-utbildningen har varit väldigt praktisk och konkret samt att 

det har genom tillämpningen av coachande ledarskap, i sin tur utvecklat medarbetarna. 

Detta styrks av Sandberg och Targama (1998), som menar att ledarens roll är att se till 

att medarbetarna blir kapabla att göra egna bedömningar och fatta egna beslut.  Samma 

författare menar vidare att om detta skall fungera och kunna uppfyllas krävs att 

cheferna har tilltro till sina medarbetare och att de satsar på kompetensutveckling. 

Detta överensstämmer med D4:s förklaring att upplevelsen av ett bra coachingtillfälle i 

sin ledarroll med en medarbetare är när de lämnar rummet och tänker att de själva kom 

på lösningen och att som chef har man då signalerat att;  

”Jag tror på dig, jag tror på din kompetens. Det skapar bra ledarskap.” 

 

5.3 Nivå 2-Kunskap och förmåga till att använda coaching 
Samtliga deltagare menar att det coachande förhållningssättet inte kan användas i alla 

frågor eller problem utan att man måste anpassa sättet efter situationen och 

medarbetaren. Enligt D4 är det coachande förhållningssättet bra i många lägen, men 

inte alltid, denne menar att när man har bråttom passar inte det coachande 

förhållningssättet. Detta styrks med det Gjerde (2012) beskriver: att man måste kunna 

ha förmågan att anpassa sin ledarroll till medarbetarens kompetens och motivation i 

förhållande till den uppgift medarbetare står inför.  

Citat från två av deltagarna som stärker insikten med att anpassa sin coachande 

ledarroll; 

”Man måste välja sina tillfällen”. 
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”Det måste även finnas en medvetenhet om att det coachande 

förhållningssättet inte passar i alla sammanhang.” 

 

D1 säger att man inte får glömma att man faktiskt är i en professionell yrkesroll som är 

kopplad till att utveckla dig som människa och inte ha en läggning till att enbart vilja 

hjälpa till, vilket för relationen mer åt det terapeutiska hållet, att man inte skall börja 

ställa ”bakåtfrågor” utan att man skall jobba framåt. Detta stöds med det Anderson 

(2013) berättar, att coaching på arbetsplatsen är relaterad till att vara målfokuserad, att 

flytta sig från nutid till framtid. Det kan även kopplas till det Hansen-Skovmoes och 

Rosenkvist (2003) förklarar att coaching inte är ett terapeutiskt samtal. 

5.3.1 Kraftfulla frågor 

Samtliga deltagare berättar att den kunskap som de fått med sig och kan hantera från 

utbildningen är att arbeta med öppna frågeställningar och ställa de rätta frågorna. Detta 

styrks med det Gjerde (2012) berättar om; att en bra coach ställer frågor som vanligtvis 

kallas kraftfulla frågor. Dessa frågor är enkla, korta, öppna och börjar med frågeord 

såsom var, när, vad och hur. Gjerde (2012) menar även att frågorna inte skall vara 

ledande. Detta stämmer överens med deltagarnas svar, om att de använder sig av andra 

frågor än de gjorde tidigare. D3 menar att det är viktigt att komma ihåg att inte lägga in 

egna värderingar vid ett coachingtillfälle eller komma med ledande frågor. Citat från 

tre av deltagare om ämnet: 

 

”Förmågan att kunna jobba med öppna frågeställningar, det är det som jag 

ser som är nyckeln till det hela så att man inte låses fast i ja och nej utan man 

kan få ett mycket mer blommigt samtal med hjälp av det här”  

 

”Jag känner mig mer komfortabel i att ställa frågor.”  

 

”Genom de öppna frågorna, skapar det en aha upplevelse och glädjen hos 

fokuspersonen är påtagligt större när samtalet är avslutat.”  

5.3.2 Aktivt lyssnande 

D4 är den enda deltagaren som nämner att denne fått med sig verktyget aktivt 

lyssnande, som ett sätt att kunna använda det coachande förhållningssättet i ledarrollen. 

Dock ses inget samband mellan D4:s svar och det Berg (2007) menar: att coachen 
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aktivt ska lyssna på vad individen har att säga, utan att avbryta eller komma med 

förslag på lösningar. D4 nämner endast att det är ett verktyg som denne kan ha mycket 

nytta av detta i sitt coachande ledarskap.  

5.3.3  Återkoppling (Feedback) 

D1 är den ende deltagaren som betonar feedback som en central del i dennes arbete. 

Det kan styrkas med det Gjerde (2012) menar; att bra återkoppling kan bidra till att 

bygga upp och öka självkänslan, det kan utöka kunskapen om oss själva samt stärka 

den egna motivationen. Det kan även förstärka modet att göra ett nytt försök vid 

upplevda motgångar. Genom att ge en fokusperson återkoppling gällande dennes 

utveckling och framsteg kan detta bidra till att utvidga de positiva upplevelserna samt 

motverka de negativa. Ett citat från D1 gällande feedback: 

”Feedback kan vara tuff men man ger en tuff feedback om man är trygg. Då 

måste man skapa det klimatet för att ge den feedbacken. Det där är en teknik 

man måste träna på.” 

 

5.3.4 GROW-modellen 

Samtliga deltagare menar att GROW-modellen är ett verktyg man kan använda sig av i 

ett coachande förhållningssätt. D1 menar att GROW-modellen kan bli lite 

instrumentell och fyrkantig, dock är det en slags ledstång att hålla sig till så samtalet 

följer en viss inriktning. D3 deltagare tycker att GROW-modellen har varit till stor 

nytta och tillämpar den vid olika tillfällen. Det deltagarna säger om GROW-modellen 

stöds av Gjerde (2012) som menar att GROW-modellen kan utgöra en bra mall om 

man använder en coachande utgångspunkt, utan att tillämpa en formell 

coachingprocess, med människor som ska reflektera över en utmaning eller ett problem 

som de ska lösa. 

D2 menar att GROW-modellen inte behöver användas renodlat, utan man plockar delar 

utefter behov, i olika situationer. Ibland planerar samma deltagare det så medvetet och 

ibland kan man bara luta sig tillbaka mot det. D4 menar att GROW-modellen är 

användbar just för att kunna hålla i hela samtalet, att få en disposition att följa. Ibland 

anser samma deltagare att man inte alltid kan hålla sig till den ursprungliga följden i 

GROW-modellen, det kan kännas för formellt. Medarbetare vill ofta kunna förklara sin 

situation först, då fungerar inte ordningsföljden riktigt. Detta styrks av Berg (2007) 

som menar att man kan inleda och avsluta GROW-modellen i vilken fas man vill, just 
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för att anpassa processen till den situation man befinner sig i. D2 menar genom citatet 

att: 

”GROW-modellen kan lägga strukturen i samtalet, för att öppna upp för en 

bakgrund till problemet.” 

 

5.4 Utvecklingsmöjligheter 
Genom att deltagarna har lärt sig det coachande förhållningssättet menar D2 att detta 

ger en bättre kvalitet i det man tar med sig från ett möte, än om man har sin egen 

lösning på allt. D2 menar då att det blir bättre framarbetade strategier, som därmed ger 

utvecklingsmöjligheter för organisationen. D2 menar att det coachande 

förhållningssättet är värdefullt och att det kan gynna Borlängebon. D2 menar att om 

organisationen får det här förhållningssättet att fungera, kommer det att ge trygghet till 

vilka kunder man nu än möter i sin arbetsposition, såsom elever, brukare etc. Detta kan 

kopplas samman med det Yukl (2012) beskriver; att en satsad utbildning och 

utveckling blir mer effektiv när de samordnas med uppföljningsaktiviteter och stöds av 

en stark inlärningskultur, samt integreras med andra personalaktiviteter.  Det som 

framträder starkast från deltagarnas svar om hur de anser att det skall finnas chans för 

utvecklingsmöjligheter av CL-utbildningen, är att det krävs träning och tid till att öva 

coaching. Detta kan kopplas till det Yukl (2012) förklarar; att deltagare från en formell 

ledarutbildning ska öva på den kunskap som har inhämtats, genom att öva på nya 

beteenden, verktyg och kunskaper som man fått från utbildningen. Yukl (2012) menar 

att förmågan att komma ihåg och att tillämpa kunskapen ökar när deltagaren måste 

upprepa det man lärt sig utifrån utbildningens principer och mål. 

5.4.1 Triader 
Ett sätt som samtliga deltagare ser som en fördel för att behålla det coachande 

ledarskapet, är att det är viktigt att alla deltagare fortsätter att träffas efter CL-

utbildningen, för att träna tillsammans i triader. Detta kan kopplas till det Hansen-

Skovmoes och Rosenkvist (2003) menar; att man inte nödvändigtvis blir en bra coach 

efter att man har läst litteratur om coaching. Författarna menar vidare att tränar man i 

en tillitsfull och öppen miljö och använder coaching i sin egen vardag, ger det goda 

möjligheter att utveckla användbara coachingfärdigheter. D4 menar att det är lätt förstå 

teorierna och verktygen i coaching men att bli bra på tillämpningen i ett helt samtal är 

svårt. Därför menar D4 att det behövs fortsatt träning, då det coachande 
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förhållningssättet inte är något som deltagarna lär sig på kort tid. Ett citat från D4:s 

inställning till fortsatt träning av coaching som kan kopplas till detta är:  

”A minute to learn, a lifetime to master.” 

 

D2 påpekar att triaderna är värdefulla, för att de skapar reflektion. Detta styrks med det 

Gjerde (2012) menar; att i ett trepartssamtal bör man vara öppen, ärlig och så direkt 

som möjligt. Det stöds även av Yukl (2012), som menar att personer som gått en 

utbildning ska hålla regelbundna möten där de delar med sig av sina framsteg samt får 

stöd. Dessa möten brukar enligt Yukl (2012) vara korta repetitionstillfällen och 

återkommande coachingtillfällen med enskilda individer. Relaterat till detta, anser en 

deltagare att man behöver en andra omgång med utbildning, att man behöver fylla på 

med kunskap från någon kunnig person, någon slags uppföljning. Några deltagare är 

medvetna om att det finns dels en diplomerad och en certifierad coach inom 

organisationen och anser att dessa skulle kunna vara till stor hjälp. Deltagarna menar 

att man måste hålla det coachande förhållningssättet vid liv, annars är det lätt att man 

faller tillbaka i gamla vanor. Detta styrker även Yukl (2012) som menar att kunskaper 

och principer som är komplexa kan vara svåra att ta till sig under en kort utbildning 

och ska därför stärkas genom lämpliga uppföljningsaktiviteter. D1 menar genom citatet 

nedan att: 

”Det kräver att man utvecklar sina färdigheter. Man kan inte gå en 

coachingkurs och sedan är det that´s that, det kräver återkommande 

medvetna situationer där man tränar.” 

 

Detta stöds även av Whitmore (2013) som menar att det alltid är svårt att släppa taget 

om gamla vanor, såsom beordra och kontrollera för att släppa in coachingen. Men 

Whitmore (2013) menar att coachingens metoder och färdigheter är enkla att lära sig 

och när man väl släpper taget om det gamla, strömmar det nya in och fyller tomrummet 

och när hindren avlägsnats kommer potentialen fram.  

5.4.2 Medarbetarna 
Ett gemensamt svar som deltagarna lyfter fram och som ses som en viktig del, är att de 

anser att det är viktigt att man kommunicerar att man gör denna satsning i 

organisationen och att medarbetarna skall veta att deras chef har gått CL-utbildningen. 

D3 anser att det är viktigt att medarbetarna förstår att organisationen är på väg in i ett 
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coachande ledarskap, trots det har D3 inte talat om detta för sina medarbetare. Detta 

kanske är fel, anser D3. Men det är inget denne har tänkt på egentligen. D3 vet inte 

riktigt om den är rätt person att förmedla ut detta i organisationen. D2 menar att det 

kan skapa förvirring om medarbetarna inte vet om att deras chef börjar använda det 

coachande ledarskapet. Ett citat från D5, där denne förklarar att:  

”Medarbetarna skall vara medvetna om vad det är de möter när man har ett 

coachande ledarskap. Att de inte kan förvänta sig att någon styr och ställer och 

talar om för dem vad de skall göra och så. De måste engagera sig.” 

D4 berättar att dennes medarbetare hade fått uppfattningen om att D4 hade en 

baktanke, när denne hade börjat ställa öppna frågor. Då fick D4 förklara att denne hade 

lärt sig detta genom att ha deltagit i CL-utbildningen och att tekniken var sådan. 

Deltagarnas svar till att man måste kommunicera satsningen till medarbetarna, stärks 

av det Stewart och Tansley (2006) menar, att när det sker en utveckling inom en 

organisation, måste man försäkra att det inom hela organisationen finns vetskap och 

förståelse till utvecklingens riktning. Samt förståelse att det krävs engagemang från 

ledning, linjechefer och medarbetare. Det stöds även av Clutterbuck och Megginson 

(2006) som menar att om en organisation skall kunna behålla ett coachande 

förhållningssätt, måste coachingen bli en del av den dagliga konversationen inom 

organisationen. Samtidigt menar D2 att det är viktigt att tänka till hur man använder 

coaching just med medarbetare, så att inte någon påverkas negativt utav coachingen.  

5.4.3 Hinder 
Tre av deltagarna anser att det kan uppstå hinder för positiv inverkan, om det inte finns 

tid för att coacha sina medarbetare i ett samtal. Även fast D5 inte ser några hinder med 

att använda ett coachande förhållningssätt påpekar D5 att det kan bli ett gap mellan 

chef och medarbetare om man inte är ärlig, som därmed kan påverka förtroendet till 

chefen hos medarbetaren. Därför måste det skapas en trygg miljö, en chef måste visa 

att den som ledare vill gott annars genomskådar medarbetarna detta direkt. D2 menar i 

likhet till detta måste en chef ha ett förhållande som bygger på tillit till sina 

medarbetare, annars öppnar de inte upp sig. Detta styrks med det Anderson (2013) och 

McComb (2012) förklarar, att det hierarkiska utrymmet mellan chef och medarbetare 

måste minskas, om det skall finnas potential för utveckling och tillväxt samt för 

framgång i den coachande rollen. D3 tror även att på sikt, är det coachande ledarskapet 

är en förutsättning och att det hierarkiska inte kommer att fungera. Detta styrks av både 
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Gjerde (2012) samt Sandberg och Targama (1998) som påpekar att istället för den 

gamla kommando- och kontrollrollen, betraktas den nya ledarrollen vara coachande.  

6 Diskussion  
I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultat-och analysdelen, metodreflektion, 

samt egna reflektioner.  

6.1 Diskussion av resultat- och analysdel 
Colins och Holton (2004) menar att det är skillnad på hur olika vuxna individer 

reagerar på en viss utbildning. Författarna menar att alla är olika och att en 

ledarutbildning bör anpassas efter individernas förmåga, sätt att lära samt önskemål. Vi 

ställer oss då frågan om det är något som Borlänge Kommun har tagit ställning till, för 

CL-utbildningens upplägg? Även om detta inte framkommer i resultat- och 

analysdelen funderar vi om man verkligen behöver ta ställning till detta, gällande CL-

utbildningen på det viset som Colins och Holton (2004) menar. När det gäller en 

formell utbildning med flera deltagare, anser vi att det kan vara svårt att anpassa 

utbildningen efter alla deltagares förmåga, sätt att lära och önskemål. Vår uppfattning 

utifrån resultat och analysdel är att deltagarnas inställning trots allt är positiv och att 

deltagarna säger att de har fått kunskap och förmåga att tillämpa ett coachande 

ledarskap. Detta oavsett vilken bakgrund och erfarenhet de har (se avsnitt: 5.1 

Deltagarnas bakgrund). Vi har inte tagit del av processen av framtagandet för vald 

utbildning eller om det finns några andra alternativa utbildningar att välja på, som 

skulle kunna ge ett annorlunda resultat eller inställning till coachande ledarskap.  

 

En av deltagarnas inställning är att den hierarkiska ledarrollen inte längre fungerar, 

utan förespråkar det coachande ledarskapet. En annan deltagare menar att man måste 

visa tillit till sina medarbetare för att det coachande ledarskapet skall funka samt för att 

det hierarkiska gapet mellan chef och medarbetare skall minskas. En fråga vi ställer oss 

kring detta är, hur skall man arbeta för att detta gap skall minskas? Vi håller med några 

deltagare som menar att man måste visa att man vill väl som ledare och att det även är 

viktigt att tro på medarbetaren. Det är av stor betydelse att deltagarna anammar den 

optimistiska inställningen som Whitmore (2013) förespråkar för att coachande 

ledarskap ska lyckas. Vi har även förståelse för det Anderson (2013) påpekar, att detta 

arbete är påfrestande för alla som är involverade. Vi ser även att kommunikation är 
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viktigt för att minska gapet, att deltagarna berättar för medarbetarna att de går en 

utbildning som kan påverka deras sätt att leda, att de använder ett nytt förhållningssätt 

och att coaching är ett nytt paradigmskifte gällande ledarskap. Vi håller med det 

Clutterbuck och Megginson (2006) menar; att det coachande förhållningssättet måste 

bli en del av den dagliga konversationen i organisationen, därmed även för 

medarbetarna. Deltagarna kan även förespråka att det finns tidigare forskning, där 

Ladegård och Gjerde (2013) menar att coaching representerar ett verktyg för 

ledarskapsutveckling som kan påverka förtroendet mellan ledare och medarbetare på 

ett positivt sätt.  Dock vet inte en av deltagarna om denne är den rätte att förmedla sin 

medverkan i CL-utbildningen. Detta väcker då vidare en tanke, vem eller vilka skall då 

förmedla satsningen ut till medarbetarna?  Vi ser att deltagaren är en viktig del i att 

kommunicera ut att denne genomgått utbildningen. Det är alla deltagares uppgift att 

förmedla detta till sina medarbetare, så att det inte uppstår missuppfattningar, såsom 

det gjort för en deltagare vid ett coachingtillfälle med en medarbetare som trodde att 

det fanns en baktanke med förhållningssättet. Om inte medarbetarnas förståelse för det 

coachande ledarskapet finns, skulle det då kunna motverka det coachande 

förhållningssättet? Alternativet till det coachande förhållningssättet är, enligt Sandberg 

och Targama (1998), strikta byråkratiska regler. Dock är Borlänge kommun tydliga i 

sin ledarfilosofi (se bilaga 3) med att deras ledare ska ha den coachande rollen, vilket 

för oss blir en självklarhet att det måste kommuniceras ut till medarbetarna att denna 

satsning görs. Detta för att motverka motstånd och eventuellt gap mellan ledare och 

medarbetare. Det vi har i åtanke kring detta är även att det kan vara väldigt individuellt 

hur medarbetarna mottager det coachande förhållningssättet. 

 

Det framkommer i teoriavsnittet i detta examensarbete att det finns ett antal verktyg 

och modeller (såsom kraftfulla frågor, att lyssna aktivt, återkoppling, GROW-modellen 

och triader) som utformats inom coaching. Dessa har blivit ifrågasatta av Anderson 

(2013) gällande om de är lämpliga att använda sig utav vid den coachande rollen i 

ledarskapet. Deltagarna i vår utvärdering är positivt inställda till CL-utbildningen, dess 

innehåll samt dess resultat.  Vår egen uppfattning är att de verktyg och modeller som 

ingår i coaching förespråkar att deltagarna kan se sina medarbetare med det 

optimistiska synsätt som Whitmore (2013) pratar om; att anamma en mer positiv 

inställning i dialogen med medarbetare. Därför ser vi detta som ett tecken på att 

coaching fungerar och utgör en positiv satsning inom Borlänge kommun.   
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I den presenterade resultat- och analysdelen framkommer det att deltagarna anser att 

det måste finnas tid och tillfällen för att träna vidare på de kunskaper de erhållit för att 

fortsätta använda sig av de verktyg som finns inom coaching. Gällande 

kunskapsanvändning efter en utbildning, anser Lundmark (1998) att det är viktigt att 

förstå att användningen efter en utbildning beror på deltagarnas handlingsutrymme 

inom organisationen och beror även på deras sätt att lära. Även om deltagarna inte 

uppfattar något hinder med att tillämpa det coachande ledarskapet inom 

organisationen, ställer vi oss frågan om de ger sig själva det handlingsutrymme som 

behövs för att kunna träna? Hur väljer de att prioritera sin tid i sin arbetsroll? Vart 

ligger ansvaret för att träningstillfällena blir av? Är det hos deltagarna själva eller hos 

organisationen? Vi anser att ansvaret delvis ligger på deltagarna själva, att ge sig själv 

handlingsutrymme till att träna och att träningstillfällena blir av. Det ligger i alla 

deltagares eget ansvar att bidra för fortsatt träning.  Organisationen kan också 

fortsättningsvis godkänna att deltagarna och framtida deltagare till CL-utbildningen får 

tid att träna på arbetstid. Eller att de får en eventuell ersättning om de övar utanför 

arbetstid, exempelvis någon form av kompensationstid. Just för att det är något som de 

verkligen säger att de behöver för att det coachande förhållningssättet ska bli en 

bestående satsning. Samtidigt ser vi en fördel med att, om eller när det blir flera CL-

utbildningar, använda olika konstellationer av deltagare. Dessa kan varieras mellan 

olika utbildningsomgångar, så att det blir lättare att hitta tid för träning av det 

coachande förhållningssättet i triader. Vi tycker även att detta återspeglas av 

Lundmarks (1998) påstående ovan.  

 

Collins och Holton (2004) lyfter fram att effekterna av en satsning kring 

ledarskapsutveckling varierar brett. Vissa utbildningar hade höga effekter till skillnad 

från andra som mer eller mindre misslyckas helt. Lundmark (1998) menar att utfall 

från en utbildning kan vara resultat som är individrelaterat eller kursrelaterat och ha 

effekter såsom ändrat beteende eller organisatoriska effekter, som i sin tur har samband 

med aktuellt handlingsutrymme inom organisationen (Lundmark, 1998). I jämförelse 

med det Lundmark (1998) beskriver, är det dock ett av utbildningsmålen; ”På ett 

bestående sätt utveckla sig själv och sitt förhållningssätt som ledare” som vi undrar om 

deltagarna verkligen uppfyllt? Vi anser att detta mål är för tidigt att utvärdera på grund 

av den korta tid som gått efter avslutad utbildning och i samband med att deltagarna 

säger sig behöva mer tid för träning av det coachande förhållningssättet. Vi tror att om 
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vi skulle utvärdera utbildningen vid ett senare tillfälle och om deltagarna fortsätter 

träna tillsammans, skulle det ge ett mer korrekt resultat på detta utbildningsmål. De tre 

övriga målen med CL- utbildningen anser vi blivit uppfyllda utifrån deltagarnas svar i 

resultat och analysdelen. 

 

Feldman och Lankau (2005) menar att det är svårt att sätta en gräns kring såväl 

begreppet coaching som dess tillämplighet i olika situationer och dess resultat. Genom 

både teoriavsnitt och resultat- och analysdel finns det många olika tillämpningar kring 

coaching. Dels när det skall användas, vem som blir coachad, vilka resultat deltagarna 

upplever samt om det är coachande ledarskap eller om det är coachande 

förhållningssätt man menar. Detta har varit en stor förvirring i detta examensarbete och 

det har varit svårt att tyda vad som är vad inom coaching, vilket kan förknippas med 

den svårighet Feldman och Lankau (2005) lyfter fram. Detta kan ha en koppling till hur 

olika individer upplever coaching. Då Feldman och Lankau (2005) nämner den okända 

faktorn inom coachinglitteraturen: att man vet att det fungerar, men man vet inte riktigt 

varför. Vi tror även här att Gjerdes (2012) redogörelse för coachingens tankesätt, 

människosyn, verktyg och färdigheter kan ses som ett komplement till andra viktiga 

ledarskapsverktyg. Då samtliga deltagare hade gått UL-utbildningen och att CL-

utbildningen ses som ett nästa steg i ledarutvecklingen, kan detta ge ett svar på varför 

coaching verkar fungera väl inom Borlänge Kommun. Genom att hela tiden förfina och 

stärka sitt ledarskap med olika utbildningar, tror vi att coaching i detta fall fungerar. 

Trots allt ser vi likheter mellan UL- och CL-utbildningarna, då UL kännetecknas av 

förmåga att inspirera och motivera, för att på så sätt stimulera till delaktighet och 

kreativitet. Och att viktiga komponenter i UL är personlig omtanke, att ge stöd för både 

individen och organisationen [Internet 1]. Coaching är, enligt Lindmark och Önnevik 

(2006), en process som möjliggör personlig utveckling och även grupputveckling med 

fokus på resultat. Det ställer stora krav på kunskap om mänskliga processer och 

kommunikation för att vara coach. Det krävs att coachen är lyhörd, positiv, ödmjuk 

och har god självkännedom. Dock har vi förståelse för varför Borlänge kommun 

genomför dessa utbildningar, då båda utbildningarna handlar om att stärka sig själv och 

sina medarbetare och på så vis kan stärka organisationens utveckling och 

utvecklingsmöjligheter.  
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6.2 Metodreflektion 
Vi har haft svårt att urskilja vilken av infallsvinklarna fenomenologi och hermeneutik 

som skulle ha varit rätt i denna undersökning, då båda handlar om tolkning, 

erfarenheter, känslor och tankar. En hermeneutisk infallsvinkel skulle ha kunnat 

användas i denna undersökning då det handlar om att tolka insamlat material, utifrån 

sin förförståelse. Enligt Patel och Davidsson (1994) närmar sig den hermeneutiske 

forskaren forskningsobjektet subjektivt, utifrån sin egen förförståelse och använder den 

som ett verktyg i tolkningen. Då vi ansåg att vi hade en begränsad förförståelse i ämnet 

coaching och coaching i ledarskapet inför denna undersökning, valde vi att prioritera 

bort hermeneutiken. Istället blev fenomenologi ett mer självklart val, då 

fenomenologisk forskning har att göra med tolkningar av människors uppfattningar 

och attityder, vilket stämmer mer överens med undersökningens syfte. Vi ser även att 

en fenomenologisk infallsvinkel var en bra möjlighet för att fånga människors 

uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelser samt känslor och emotioner, då 

fenomenologisk forskning används i samband med utbildningar. Vi vet dock inte om vi 

skulle få ett annat resultat med den hermeneutiska infallsvinkeln och om en större 

förförståelse om ämnet hade funnits. Valet av fallstudie gav oss även en djupgående 

redovisning av deltagarnas erfarenhet av en händelse, då vi ville tolka och förstå deras 

subjektiva upplevelse av utbildningen och en coachande roll i ledarskapet. 

Möjligheterna med vår valda kvalitativa metod, var att ge deltagarna mer utrymme för 

utförliga svar. Hade vi valt en kvantitativ metod hade deltagarna endast kunnat svara 

utifrån förbestämda svarsalternativ. Detta ansåg vi skulle hämma tillförlitligheten på 

undersökningens resultat, då de förbestämda svarsalternativen inte nödvändigtvis 

stämmer överens med deltagarnas uppfattningar. Vi styrker därmed valet av kvalitativ 

metod med Congers (1998) uttalande om att kvantitativa metoder kan misslyckas med 

att fånga djupet i ledarskapsfenomenet. Då undersökningen gällde en mindre grupp 

deltagare, ansåg vi även att resultatet skulle blir svårt att generalisera utifrån ett 

kvantitativt perspektiv. En kombination av kvalitativ- och kvantitativ metod hade 

kunnat vara aktuell, men vi anser att deltagarantalet var för litet gällande en kvantitativ 

metoddel. 

 

Genom att utvärdera utbildningen Coachande Ledarskap valde vi att utgå från en färdig 

utvärderingsmodell som har utarbetats av Kirkpatrick. Denna modell består av fyra 

nivåer, vi valde att avgränsa oss till de två första nivåerna. Varför vi avgränsade oss till 
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de två första nivåerna, var för att de övriga nivåerna handlar om före- och 

eftermätningar samt vilka effekter en utbildning gett organisationen. Vi hade inte 

möjligheten att göra föremätningar, då CL-utbildningen redan var avslutad när vi 

påbörjade denna utvärdering och vi kan heller inte mäta effekterna på organisatorisk 

nivå då vi utvärderar utbildningen efter en kort tid efter avslut. Detta kan ses som ett 

hinder för denna undersökning och ger även en inblick till att vår utvärdering skulle 

kunnat ske på ett annat sätt. Dock anser vi att en utvärdering utifrån samtliga nivåer 

skulle kunna vara intressant att beröra vid ett senare tillfälle, då det gått en längre tid 

efter avslutad utbildning. Detta för att se om deltagarna har kunnat använda de 

kunskaper och verktyg som erhållits, samt hur dessa ger värde för organisationen på 

lång sikt.  

 

Då vår undersökning är av både deduktiv- och induktiv ansats har vi använt oss av 

abduktion som är ett växelspel mellan de ovanstående ansatserna. Detta har gett oss en 

möjlighet att arbeta såväl från det teoretiska hållet som från det empiriska. Detta har 

gett oss kunskapssynen att det teoretiska inte klarar sig utan det empiriska samt att det 

empiriska inte klarar sig utan det teoretiska.  

6.2.1 Bortfallsanalys av urvalet 
Vi fick totalt tre bortfall i vår undersökning. Då sektorchefen är beställaren av CL-

utbildningen drar vi slutsatsen att denne är positivt inställd till utbildningen och på så 

vis anser vi att detta stärker övriga deltagares positiva inställningar. Vi såg det som 

viktigare att få deltagarnas uppfattning än beställarens.  För de övriga två som inte 

deltog i denna utvärdering vet vi inte den riktiga anledningen till deras bortfall vid. Vi 

måste härmed se till de forskningsetiska principerna, att undersökningen var av fri 

vilja. Men vi anser att deras svar inte märkbart skulle ha påverkat det positiva resultat 

vi fått, då en klar majoritet av de som deltog i CL-utbildningen är positiva till den.  

6.3 Egna reflektioner 
Då vi är studenter från Personal och arbetslivsprogrammet och har en framtid inom 

HR-yrket ser vi med fördel att den HR-medarbetaren som deltog i utbildningen 

kommer att ha en betydande roll för fortsatt utveckling av CL-utbildningen. Att denne 

HR-medarbetare faktiskt har påbörjat en positiv satsning gällande coaching för 

personalkontoret. Om fler HR-personal skulle gå CL-utbildningen blir HR ett bra stöd 

både för chefer och medarbetare för att förmedla och förstå vad detta innebär. Vi ser 
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även att det är viktigt att ta tillvara på utvärderingens resultat och arbeta vidare med det 

som skulle fungera bättre i fortsättningen från organisationens sida gentemot 

medarbetarna. Men även vikten av fortsatt träning så att utbildningsmålet; ”På ett 

bestående sätt utveckla sig själv och sitt förhållningssätt som ledare.” verkligen blir 

uppfyllt.  

För att fortsätta utvärdera utbildningen skulle tillfälle med gruppdiskussioner vara ett 

alternativ för att få ett mer utförligt svar av deltagarnas inställningar. Men vi ser även 

vikten att HR skulle kunna använda sig av Kirkpatricks utvärderingsmodell för att 

utvärdera alla fyra nivåerna. Att HR börjar med att mäta innan påbörjad utbildning 

enligt nivå tre. Och sedan efter avslutad utbildning använda sig av nivå fyra för att se 

om utbildningen gett utfall på organisatorisk nivå.   

Vi anser att Kirkpatricks modell kan med fördel även användas på andra 

utbildningssatsningar också.  

7 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras vår slutsats utifrån syfte och frågeställningar för detta 

examensarbete, samt förslag för vidare forskning inom aktuellt område gällande 

coachande ledarskap. 

 

Vårt syfte med detta examensarbete var att utvärdera utbildningen CL som genomförts 

inom Borlänge Kommun. Målen med CL-utbildningen var: Att deltagarna skulle få 

kunskap om det coachande ledarskapet samt när det kan användas, att de skall få 

förmåga att tillämpa ett coachande ledarskap som utvecklar deras medarbetare och dem 

själva samt på ett bestående sätt utveckla sig själva och sitt förhållningssätt som ledare. 

Som ett resultat av ovan skall deltagarna vara väsentligt mer lyhörda och effektiva i 

möten med andra samt ha utvecklat förmågan att genomföra stimulerande och 

motiverande utvecklingssamtal. Med hjälp av en utvärderingsmodell skapades de tre 

nedanstående frågeställningarna vi ville ha svar på: 

Efter avslutad CL-utbildning, vad var deltagarnas inställning till utbildningen?  

Anser deltagarna att de utifrån utbildningens mål, fått kunskaper och förmåga att utföra 

ett coachande ledarskap?  

Anser deltagarna att CL-utbildningen bidrar till organisationens 

utvecklingsmöjligheter? 



	   34	  

Som svar på dessa frågeställningar tolkar vi att deltagarnas inställning till CL-

utbildningen är positiv. Deltagarna menar att genom CL-utbildningen har de utvecklat 

sin ledarroll, blivit mer lyhörda, skapat mer medvetenhet hos sig själva samt att de 

anser att det coachande ledarskapet är det rätta sättet att leda sina medarbetare. 

Deltagarna menar även att det coachande förhållningssättet skapar en bättre dialog 

mellan sina medarbetare och kollegor. De anser även att de har fått de verktyg de 

behöver, såsom kraftfulla frågor, att lyssna aktivt, återkoppling (feedback) samt 

GROW-modellen. Deltagarna säger sig även fått kunskaper och förmåga att tillämpa 

coaching i sin befattning, vilket inkluderades i utbildningens mål.  För att CL-

utbildningen skall kunna främja organisationens utvecklingsmöjligheter, nämner 

deltagarna att det krävs tid för att träna i triader på det coachande förhållningssättet och 

att medarbetare måste få vetskap om organisationens satsning. Vi ser likheter med 

tidigare forskning i ämnet: att coaching kan användas för att påverka en organisations 

utveckling på ett positivt sätt.  

Vi anser att vi genom ovanstående har uppfyllt vårt syfte och besvarat 

frågeställningarna för detta examensarbete. 

7.1 Vidare forskning 
Tidigare forskning visar att coaching på arbetsplatsen används för allmän 

ledarskapsutveckling. Det vi ser som ett intressant område för fortsatt forskning 

gällande coachande förhållningssätt och coachande ledarskap är om det skulle påvisa 

några positiva effekter på arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö. Skulle effekter av 

det coachande förhållningssättet kunna vara hälsofrämjande? Om det är 

hälsofrämjande, skulle coaching kunna bidra till minskad sjukfrånvaro? Det är 

områden vi anser skulle vara intressant att undersöka. Ett annat förslag på fortsatt 

forskning är att undersöka om mottagandet av coaching kan vara en generationsfråga. 

Eller kan det vara skillnad på hur man som person uppfattar det coachande 

ledarskapet? Beroende på vilken erfarenhet eller bakgrund personen har. Utifrån ett 

verksamhetsperspektiv ser vi det även intressant att studera om coachande ledarskap 

uppfattas olika av ledare och medarbetare, tillexempel inom privat eller offentlig 

sektor.  För att vidare forskning ska lyckas och ge tillförlitliga resultat i det omfattande 

området coaching, ser vi det viktigt att undersökningar inom detta kräver konkreta 

syften och tydligt utformade frågeställningar.  
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Bilagor 

1. Frågeformulär 
 
Bakgrund 
1. Vad har du för bakgrund?  
2. Ålder? 
3. Hur länge har du arbetat inom organisationen?  
4. Hur ser din ledarroll ut idag? Hur många är du chef över? 
5. Hur länge har du varit chef? 
 
Coachingutbildning 
1. Har utbildningen gett dig kunskap(verktyg) om en coachande roll i ledarskapet? Om 
ja, vilka, om nej, varför inte? 
2. Har du fått den kunskap du behöver för att använda coaching för att utveckla 
medarbetarna och dig själv? Om ja, vilken kunskap ser du som mest värdefull, om nej, 
vilken kunskap saknar du? 
3. På vilket sätt har du utvecklats som ledare?  
4. Är du mer lyhörd mot medarbetare och kollegor? Om ja, berätta mer om hur detta 
fungerat i arbetet, om nej, vad kan göras bättre? 
5. Är du mer effektiv i din ledarroll? Om ja, berätta hur, om nej, varför? 
6. Vet dina medarbetare om att du har gått denna utbildning? 
7. Vad ser du för nytta genom att använda coaching? 
8. Är coaching bra? Om, varför? 
 
Effekter av coaching 
9. Vad krävs av dig för att du ska kunna använda de verktyg och den kunskap du fått? 
10. Vad krävs av organisationen för att utbildningen ska ge effekt på något sätt? 
11. Har du märkt om coaching fungerat efter avslutad utbildning? I så fall hur och 
varför?  
12. Har du upplevt att det har varit några problem att tillämpa de nya kunskaperna i 
organisationen?  
13. Ser du några hinder med coaching?  
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2. Missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna 
som nu är inne på vår sista termin och arbetar just nu med examensarbetet. Vi har valt 
att fokusera vårt examensarbete på att utvärdera den första utbildningen i coachande 
ledarskap som ni slutförde i januari 2015.   
Vårt syfte med denna utvärdering är att ta reda på er deltagares uppfattning till 
utbildningen samt utvärdera vilka kunskaper, attityder och färdigheter/verktyg ni har 
fått utifrån utbildningens mål. 
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 
för avsikt att ta hjälp av er deltagare genom intervjuer som kan vara värdefullt för 
denna utvärdering. Intervjun kommer att bestå av 17 frågor och vår förhoppning är att 
en givande diskussion kommer att uppstå. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter 
och vi hoppas att du har möjlighet att delta i vår undersökning. Intervjuerna behöver 
påbörjas tidigast fredagen den 27/3 och avslutas senast fredagen den 17/4 för att vi ska 
hinna sammanställa och analysera era svar. Vi anpassar oss efter era tidscheman inom 
denna tidperiod.   
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun 
och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Therese Mazzarello    h12theso@du.se 
Nina Hansson               h12ninha@du.se 
 
Handledare:  
Karl W Sandberg  kws@du.se 
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3. Ledarskapsfilosofi Borlänge kommun 
Denna bilaga har vi blivit tilldelad av en HR-medarbetare inom Borlänge kommun. 
 
Chefens uppgift och ansvar 
Din viktigaste uppgift som chef i Borlänge kommun är att säkerställa att vi når 
uppsatta mål. 
Som chef leder och fördelar du arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som 
krävs för att verksamheten ska kunna nå sina mål. Chefens förmåga att leda är 
avgörande för att medarbetarna ska känna engagemang i sitt jobb. Chefen behöver 
kunskap och färdigheter för att kunna genomföra sitt uppdrag. 
Som chef leder företräder du arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot 
arbetstagarna. En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. 
Chefskapet innefattar framför allt beslutsfattande, förmedling och inhämtning av 
information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Du som chef ska se 
till att det löpande arbetet sköts. I detta ligger även ansvaret för arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet. 
Som chef i Borlänge kommun utövar du ett bra ledarskap, har relevant yrkesexpertis 
för att kunna fullfölja ditt uppdrag samt kompetens att använda gemensamma verktyg. 
Borlänge kommuns ledarfilosofi 
”Du som Chef i Borlänge kommun har en mycket viktig roll och funktion. I föregående 
avsnitt beskrevs i stora drag dina uppgifter och ansvar. För att lyckas med ditt uppdrag 
är ditt sätt att utöva chefskapet avgörande. Chefskapet beskriver vad du ska göra som 
chef, medan ledarskapet beskriver hur du skall agera som chef. Ett bra ledarskap 
bygger på förmågan att bygga relationer. För att bli bra i konsten att leda människor 
kontinuerlig träning. Vi ska ha tydliga och höga krav på våra chefer – i kombination 
med erbjudande om den träning och de redskap som behövs för att lyckas med 
uppdraget. 
Vi förväntar oss av dig som chef och ledare i Borlänge kommun att du är 

• tydlig, 
• modig, 
• långsiktig och 
• coachande. 

Tydlig ledare 
Jag tar ansvar för verksamheten och för uppsatta mål nås. Jag tar ansvar för att 
Borlänge kommuns värdegrund levandegörs i min verksamhet. Jag är ett föredöme, det 
är mina handlingar som räknas. 
Modig ledare 
Jag vågar agera. Jag uppmuntrar och stödjer kreativitet och initiativkraft. Jag strävar 
efter att förstå helheten och är lojal med fattande beslut. 
Kommunikativ ledare 
Jag skapar delaktighet i syfte att nå verksamhetens mål. Jag skapar entusiasm inför en 
uppgift genom samverkan och samarbete. 
Långsiktig ledare 
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Jag skapar tid för reflektion för mig och för mina medarbetare. Jag reflekterar inför 
viktiga eller svåra beslut om vilka värden som är viktiga. 
Coachande ledare 
Jag vill att mina medarbetare skall växa och utvecklas. Jag visar inlevelse i mina 
medmänniskors behov. Jag följer upp och återkopplar genom att ge feedback. 
 
Ledarskap 
Bra ledarskap skall leda till bra prestation och positiv önskad kultur. Bra ledarskap 
krävs för att säkerställa långsiktig, omvärldsanpassad och effektiv organisation. 
Bedömning av ledarskapsförmåga skall ske vid rekrytering, utvärdering och 
avveckling av chefer. 
 
Gemensamma verktyg 
Borlänge kommuns gemensamma verktyg omfattar arbetssätt och verktyg som är 
kommunövergripande. Verktygen utgör ett stöd till chefer att verka i det dagliga 
operativa arbetet i enlighet med våra gemensamma processer. 
 
Yrkesexpertis 
Yrkesexpertis är den kompetens som krävs för att fylla det behov som respektive 
befattning erfordrar. Omfattningen utformas beroende på befattningens krav i samråd 
med närmaste chef. 
 
 


