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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kvalitetsutveckling inom vården pågår i hela världen. Internationell forskning indike-
rar att förbättringscoacher kan vara en framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Det är i dag oklart 
hur man kan utveckla interna coacher till att stödja kontinuerliga förbättringar. Studien utvärderar 
ett lokalt, tvärprofessionellt coachprogam inom vård och omsorg i ett geografiskt område i Sve-
rige med en etablerad samverkanskultur. För att främja ökad kundcentrering ingick en pensionär i 
programmets planeringsgrupp. Deltagarna introducerades i grundläggande förbättringskunskap 
och i lösningsfokuserat arbetssätt som ett sätt att bättre kunna hantera komplexiteten i vård och 
omsorg. Programmet utformades med åtta gemensamma träffar under perioden mars till oktober 
2011. 
 
Syfte: Att identifiera faktorer i ett lokalt coachprogram som framstår som mest väsentliga för att 
medarbetare i vård och omsorg ska kunna gå in i rollen som förbättringscoacher. 

Metod: Studien är en observerande fallstudie med inslag av aktionsforskning och en induktiv 
kvalitativ ansats. Deltagare i studien var blivande coacher, pensionärer, planeringsgruppen och 
erfarna coacher. Sju semistrukturerade intervjuer med totalt 17 personer genomfördes, samt ana-
lys av lokala dokument och fyra enkäter. Data analyserades genom en manifest kvalitativ inne-
hållsanalys och triangulering. Resultatet validerades av samtliga deltagare i studien. 

Resultat: Involvering av pensionärer ansågs vara en viktig faktor eftersom det förstärkte kund-
fokuseringen. Deltagarna i studien poängterade att kundfokus, ett lösningsfokuserat förhållnings-
sätt, nätverk och systemförståelse var grundläggande för utvecklingen av coachrollen. Dessa fak-
torer bedömdes som viktigare än de specifika förbättringsverktygen. 

Diskussion: De mest väsentliga faktorerna kan delas in i det som uppmuntrade till idéer, vilja, 
görande och uthållighet. Pensionärsinvolveringen förstärkte kundfokuseringen, och det lösnings-
fokuserade arbetssättet framstod som ett bra komplement till de sedvanliga förbättringsverkty-
gen. Det vore intressant att jämföra detta program med förbättringsprogram i andra kontexter. 

 
Nyckelord: Quality improvement, total quality management, förbättringscoach, coaching, coach-
träningsprogram, patientinvolvering, lösningsfokus.  



 

 

Abstract 
 
Background: Internal improvement coaches can support quality improvement efforts. The study 
is about a local interprofessional coach training program in a region in Sweden with an estab-
lished culture of collaboration. The program included participants from different health care dis-
ciplines and was organized over eight days between March and October 2011. A senior citizen 
was involved in faculty and participated during all training sessions. The participants were intro-
duced to basic improvement knowledge and a solution focused approach. 
Purpose: To explore essential elements of a local coach training program and what appears to be 
crucial in moving into the role of being an improvement coach. 
Method: The study is a mix methods case study with elements of action research and an induc-
tive qualitative approach. Participants in the study were prospective coaches, senior citizens, the 
program team, and experienced coaches. Data were collected through seven semi-structured 
group interview sessions with a total of 17 individuals, document analysis and 4 questionnaires. 
Data were analyzed using a manifest content analysis and triangulation. The results were validated 
by all participants in the study. 
Results: The data suggest that the involvement of a senior citizen was essential for strengthening 
customer focus. Participants in the study pointed out that customer focus, developing a value 
base, networking skills with a solution focused approach and systems thinking were fundamental 
to the development of the coaching role. These factors were assessed as more important than 
improvement tools. 
Discussion: The results can be divided into those which encouraged ideas, will, execution, and 
endurance. Senior citizen involvement enhanced customer focus and the solution-focused ap-
proach seems to be a valuable addition to the usual improvement tools. It would be interesting to 
compare this program with other improvement programs or in other contexts.  
 
Keywords: Quality improvement, total quality management, improvement coach, coaching, 
coach training program, patient involvement, solution focus. 
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Introduktion 
 

Inledning 
Vi blir allt fler människor som lever allt längre, fler sjukdomar kan behandlas och patienternas för-

väntningar på en individanpassad vård ökar (Croona, 2011). Vården i allmänhet är komplex, frag-

menterad och består av många olika vårdgivare som tillsammans ska skapa god kvalitet för sina 

patienter/brukare, trots att man verkar i olika organisationer med olika finansiering, mål och upp-

byggnad (Plsek, 2003, Plsek and Greenhalgh, 2001). Tendensen att suboptimera i de olika delarna 

och missa helheten är ständigt närvarande, och kräver någon form av samordning och samverkan 

för att få till en sammanhållen vårdkedja, organiserad efter individuella behov (Akner, 2004, Gurner 

and Thorslund, 2003, Anell and Mattisson, 2009). Att stärka patienternas roll och delaktighet anses 

vara en viktig faktor för att förbättra hälso- och sjukvården både nationellt och internationellt (Bate 

and Robert, 2007). Tanken bakom patientinvolvering är att det ger en mer patientfokuserad, inte-

grerad och effektiv vård (Greenhalgh et al., 2011). Socialstyrelsens riktlinjer anger att det är en skyl-

dighet att bedriva systematiskt förbättringsarbete och uppmuntrar till att göra patien-

ten/vårdtagaren delaktig (Socialstyrelsen, 2011, Socialstyrelsen, 2012, Socialstyrelsen, 2006). 

 
Internationell forskning visar att förbättringscoacher är en framgångsfaktor i utvecklingsarbete 

inom vård och omsorg (Green and Plsek, 2002, Thor et al., 2004, Spear, 2005, Brandrud et al., 

2011). Spear (2005) skriver att högpresterande hälso- och sjukvårdsorganisationer är i behov av 

coacher på alla nivåer så att alla ska kunna lära sig systematiska ständiga förbättringar genom 

snabba upprepade experiment.   

 

Benämningen coach blev känd som ett begrepp inom idrottsvärlden men kommer ursprungligen 

från det ungerska ordet kocsi, som betyder vagn. Ordet användes under 1500-talet för att besk-

riva något som förflyttade människor från den plats där de var till den plats dit de ville komma 

(Gjerde and Johansson, 2004). I dag används ordet coach som en metafor och det anses allmänt 

att coachens uppgift är att metodiskt stödja och uppmuntra, och därmed frigöra människans egen 

potential så att den som blir coachad kommer dit han/hon vill (Gjerde and Johansson, 2004, 

Flaherty, 2010). Det gör coacherna genom att använda sig av olika tekniker, till exempel aktivt 

lyssnande, smarta utvecklande frågor som berikar, att visa på alternativ och ge bekräftelse (Gjerde 

and Johansson, 2004). 

 

Inom organisationsutveckling betonas vikten av att coaching går hand i hand med organisationens 

vision och målsättning (Ives, 2008). Organisationer kan köpa in externa konsulter som coacher eller 

utbilda interna coacher. Fördelen med interna coacher är att de känner till kontexten, medarbetarna 

och kulturen (Wasylyshyn, 2003, Berg and Erlandsson, 2007, Coleman et al.). Wasylyshyn (2003) 

skriver att det kan vara en kostnadseffektiv lösning, eftersom kompetensen finns kvar i den egna 

organisationen och att externa coacher är dyra i drift. Viktigt för en intern coach är förankring, tid 

och mandat för sitt uppdrag (Coleman et al., Godfrey, 2010, Michaeli, 2009).  
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Coaching … offers a potential platform for an applied positive psychology and for facilitating individual, organiza-

tional and social change (Grant and Cavanagh, 2007b).  

 

 

Grant & O´Connor (2010) jämför i en studie problembaserad coaching med lösningsfokuserad 

coaching. Slutsatsen är att båda metoderna har effekt, men att de som arbetar med lösningsfoku-

serade frågor får signifikant snabbare resultat än de övriga (Grant and O'Connor, 2010). Med det 

lösningsfokuserade arbetssättet förändras bilden av nuet genom skapandet av framtidsbilder och 

att man pratar om önskvärda mål. Det minskar risken att förbättringsteam fastnar i den analyse-

rande fasen, så kallad ”paralysis by analysis” (Langley et al., 2009). Att analysera och hitta orsaken 

till problem, vilket är en vanlig metod inom förbättringsarbete, kan vara väldigt svårt för att inte 

säga omöjligt i komplexa system (Glouberman and Zimmerman, 2002, Jackson et al., 2007). En 

lösningsfokuserad coach ser organisationer som dynamiska, komplexa system där förändringar 

växer fram genom interaktioner med andra. Fokus är framåtriktat, på vad organisationen vill 

åstadkomma, och inte på analys av problemet (Greene and Grant, 2003). 

 

Det lösningsfokuserade arbetssättet har sitt ursprung i den lösningsfokuserade korttidsterapi som 

utvecklades av Steve De Shazer/Insoo Kim Berg vid Brief Family Therapy Center i Milwaukee 

under 1980-talet.  Teoretiskt bygger lösningsfokuserat arbetssätt på en systemisk, språkfilosofisk 

och kognitiv grund. Systemiskt tänkande innebär att se på sammanhang och helheter i arbetet 

med människor och deras relationer (Senge, 2000). Språkfilosofisk grund innebär att metoden 

stödjer förändringar med hjälp av språket och dialoger. Kognitiv grund baserar sig på att i teorin 

kan människor alltid få nya perspektiv (Jackson et al., 2007, Greene and Grant, 2003).  

 

Grant och Cavanagh (2007) skriver att det i dag står klart att coaching har en bra effekt och att vi 

inte behöver analysera ”om”, men att vi däremot ska undersöka när och hur det fungerar. För 

vem och vilka? Detta för att kunna skapa bästa värde och mest effektiva stöd till klienten, organi-

sationen (Grant and Cavanagh, 2007a). Författarens ambition är att bidra med ökad insikt i hur 

ett coachprogram fungerar. Ambitionen är också att bidra med ny kunskap om vad som kan an-

ses vara väsentliga faktorer i ett coachprogram, och hur detta sammantaget kan leda till att delta-

garna kan gå in i förbättringscoachrollen i en hälso- och välfärdsorganisation.  

 

Disposition 

Artikeln är skriven enligt SQUIRE guidelines som är framtagna för att beskriva förbättringsar-

beten i vården (SQUIRE, 2011). Författaren har, efter synpunkter från oberoende läsare, tagit sig 

friheten att flytta vissa avsnitt med intentionen att underlätta läsandet. 

 

Forskningsmiljö 

Vården och omsorgen i Sverige är komplex och bedrivs av landstingen och kommunerna. Vården 

faller under hälso- och sjukvårdslagen, medan omsorgen styrs utifrån socialtjänstlagen. Både 

landstingen och kommunerna är politiskt styrda verksamheter som har sin egen autonomi.  
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Höglandets sjukvårdsområde är ett av tre sjukvårdsområden inom Landstinget i Jönköpings län. 

Området omfattar 107 000 invånare och sex kommuner: Tranås, Aneby, Eksjö, Nässjö, Vetlanda 

och Sävsjö. I området finns både offentliga och privata vårdgivare. 

 

 
Figur 1. Småländska höglandet som markeras röd i figuren. 

 

Andelen äldre inom området är större än riksgenomsnittet, vilket framgår i tabell 1. Därmed finns 

det en större andel äldre som har behov av vård och omsorg. Äldrevården kännetecknas av en 

komplexitet. Det är ofta sammansatta problem där flera vårdgivare behöver samverka för att hitta 

en bra lösning (Akner, 2004). 

 

Tabell 1. Folkmängd på småländska höglandet 

SCB: Utdrag ur befolkningsstatistiken 2011-12-20. 

 

Folkmängd, alla åldrar varav 65-74 år 75-84 år 85-94 år 95 år och >

antal(andel) antal(andel) antal(andel) antal(andel)

Höglandet 107 229 11723 (10,9%) 7803 (7,3%) 3593 (3,4%) 244 (0,2%)

Riket 9 415 570     937300 (10,0%)  548729 (5,8%)     234386 (2,5%)        16831 (0,2%)

 
 

Under 2009 arbetade cirka 8 600 personer inom vård och omsorg på småländska höglandet. Yrken 

som ingår är vård- och omsorgspersonal, socialsekreterare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, biomedi-

cinska analytiker, hälso- och sjukvårdsspecialister och liknande (Statistiska centralburån, 2011). 

 

Esther-nätverk och Esther-coach 

På småländska höglandet finns ett etablerat nätverk mellan kommunerna, landstinget och de pri-

vata aktörerna − det så kallade Esther-nätverket (Landstinget Jönköpings Län, 2011). Esther är 

namnet på en symbolisk person som är i behov av flera vårdgivare. Namnet är valt för att synlig-

göra vem vården är till för. För Esther räknas resultatet av hela systemet, inte de enskilda delarna. 
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Nätverkets vision är att ”Esther ska uppleva trygghet och oberoende med stöd av ett handlings-

kraftigt nätverk”. 

 

Nätverket bygger på medlemmarnas frivilliga engagemang och gemensamt tagna beslut. Det som 

styr är den gemensamma visionen och verksamheternas eget ansvarstagande för att förverkliga 

den. För att samordna förbättringsmöjligheterna finns det i Esther-nätverket en samordnare och 

en ledningsgrupp bestående av representanter från sluten-, primär-, privat- och den kommunala 

vården. Det finns en övergripande styrgrupp som kallas Andersgruppen och som består av hög-

landskommunernas socialchefer, landstingets sjukvårdsdirektör och representanter från sluten- 

primär- och privat vård för förankring och strategiska beslut. 

 

Att utveckla nya samverkansformer och arbetssätt underlättas av en struktur och ett supportsy-

stem som genomsyrar alla verksamheter i kommun- respektive landstingsregi. Det är anledningen 

till att nätverket, med hjälp av landstingets utvecklingsenhet Qulturum, under 2006 startade ett 

tvärprofessionellt Esther-coachprogram. Syftet var att få interna coacher att kunna bära Esther-

visionen i verksamheterna och stödja förbättringar i vardagen över organisationsgränserna. En 

Esther-coach kännetecknas av att denne alltid uppmärksammar frågan: Vad är bäst för Esther? 

Coachen beskrivs som en person med ett genuint intresse för vårdtagaren, sitt arbete och att ut-

veckla det (Senioren Inge Werner på Höglandet, ur en intervju för webben, 6 december 2011, 

tillgänglig via www.lj.se/esther, senast besökt 2012-05-08).  

 

Esther-coacherna kan ses som systemcoacher som stödjer utvecklingen av hela systemet – över 

organisationsgränserna – runt Esther i riktning mot visionen (Barner and Higgins, 2007, Senge, 

2000). Det kan handla om coaching av tidsbegränsade projekt, men huvudsakligen är det konti-

nuerlig coaching av ständiga, vardagliga förbättringar.  

 

Esther-nätverket valde interna coacher hämtade bland den personal som arbetar närmast Esther. 

Orsaken till valet var att det ökar humankapitalet i hela nätverket, då coacherna finns kvar i orga-

nisationen. Dessutom ger det möjligheter att ständigt kunna synliggöra Esthers vision och värde-

grund. Vikten av ”de som är närmast patienten” betonas av Nelson och Batalden i ”the clinical 

microsystem approach” och Harnett i ” The Trivial Matters” och kan sammanfattas med: Vi 

måste skapa kraft hos dem som är där (Nelson et al., 2007, Harnett, 2010).  

 

Det finns två olika nivåer på coachutbildningarna inom Esther-nätverket. Steg ett innebär en 

grundläggande utbildning i förbättringskunskap och coachteknik inom den egna verksamheten, 

medan steg två vidareutvecklar coacherna över organisationsgränserna. Sammanlagt har cirka 100 

coacher utbildats. De flesta finns i landstinget och i Eksjö kommun. 

 

En extern utvärdering har visat att Esther-coacherna har en positiv roll i verksamheten och un-

derlättar förbättringar i vardagen, se figur 2 (Godfrey, 2010). 

http://www.lj.se/esther
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Figur 2. Modell av Esther-coachens roll i verksamheten enligt M Godfrey 2010. 

 

Nätverket är känt både nationellt och internationellt, och det finns liknande projekt i Sverige och 

övriga världen (Nelson et al., 2007, Kenney, 2008, Øvretveit and Staines, 2007). Hos omvärlden 

finns en nyfikenhet på Esther-nätverket och coachprogrammet (Davies J, 2012). 

 

Lokala utvecklingsmöjligheter 

Ett coachprogram kan bli ineffektivt om deltagarna inte får tillräcklig insikt om kundens behov 

och vårdens komplexitet. Det kan i sin tur leda till missbedömningar. 2011 var det dags att mo-

dernisera coachprogrammet! 

 

Baserat på erfarenheter från tidigare coachprogram hade medlemmar i Esther-nätverket identifie-

rat en möjlighet att öka kundfokuseringen i arbetet. Detta accentuerades också av internationell 

forskning och Socialstyrelsens nya riktlinjer som uppmuntrar till ökad patient- och brukarinvolve-

ring. Esther själv hade dittills bara varit begränsat involverad i coachprogrammet. Planerings-

gruppen för coachprogrammet beslutade därför att vidareutveckla programmet genom ökad 

kundinvolvering. 

 

Nya kunskaper om lösningsfokuserat arbetssätt hade också fångats upp i Esther-nätverket och 

integrerades i coachprogrammet som ett sätt att bättre kunna hantera komplexiteten i vård och 

omsorg. 
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Avsedd förbättring 

Interventionen är genomförandet av ett förbättringscoachprogram 2011 på småländska höglan-

det. Den avsedda förbättringen består i att involvera en pensionär och att integrera lösningsfoku-

serade tekniker i programmet med målet att skapa ett effektivt program anpassat till Socialstyrel-

sens riktlinjer. 

 

Det övergripande syftet med förbättringscoacher är att bygga förbättringskapacitet i samverkan 

med flera vårdgivare för att skapa en sammanhållen vårdkedja anpassad efter kundens behov. 

 

Förankring 

Esther-nätverkets ledningsgrupp är drivande och stödjande i utvecklingen av Esther-coacher. 

Tack vare goda erfarenheter av tidigare Esther-coachprogram finns en efterfrågan, och nätverket 

skriver i sin handlingsplan att alla enheter inom vård och omsorg ska ha minst en Esther-coach. 

Handlingsplanen skapas varje år på Esthers strategidag i oktober. Denna dag deltar pensionärer, 

politiker, personal som arbetar närmast Esther, höglandets socialchefer, sjukvårdsdirektören, 

primärvårdschefer, klinikchefer, enhetschefer med flera. Dagen är starkt interaktiv genom grupp-

arbete och dialog. Handlingsplanen blir godkänd av Andersgruppen, som är Esthers styrgrupp.  

 

Sammanfattningsvis indikerar aktuell forskning att involvering av patienter och att ha tillgång till 

coacher ger goda förutsättningar för lyckade förbättringar inom vård och omsorg. Det som är 

oklart i dag är hur interna förbättringscoacher kan förberedas för uppgiften. 

 

Syfte 

Att identifiera faktorer i ett lokalt coachprogram som framstår som mest väsentliga för att med-

arbetare i vård och omsorg ska kunna gå in i rollen som förbättringscoacher. 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer i programmet anser coacher, pensionärer och planeringsgruppen vara mest vä-

sentliga för att som coach kunna gå in i förbättringscoachrollen? 

 

Avgränsning: Arbetet handlar om coaching av förbättringsarbete inom en hälso- och välfärdsor-

ganisation, och inte coaching av enstaka patienter eller personer. Fokus är på skapandet av inter-

na coacher som är kvar i verksamheten under lång tid. 
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Fakta Esther-förbättringscoachprogram 2011 (N=20) 
 

Tidsperiod: mars 2011–okt 2011. 
Åtta dagar, inklusive internat och studiebesök i annan verksamhet. 
Tvärprofessionellt deltagande från kommun och landsting. 
 

Mål:  
Coachen ska kunna erbjuda stöd till person-/patientcentrerade förbättringar i vardagen inom och över 
organisationsgränser. Coachen ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka i enlighet 
med den. 
 

Hur:  
Starkt interaktiv kurs, ”learning by doing”. 
 

Innehåll: 
Kundfokusering: Vad skapar värde? 
Förbättringskunskap: Genomförande av ett eget, personligt förbättringsarbete. 
Förbättring för Esther: Genomförande av ett förbättringsarbete inom verksamheten. 
Ständig träning på coachfärdigheter genom lösningsfokuserade tekniker. 
Presentationsteknik och reflektionsdagbok. 

Metod 

Etiska överväganden 

Den etiska prövningen är gjord hos en lokal etikkommitté på Hälsohögskolan i Jönköping. In-

formerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare, och deltagandet i studien godkändes av 

sjukvårdsdirektören samt socialcheferna i de berörda kommunerna (se bilaga 1). De tänkbara 

etiska problemen kan vara deltagarnas personliga integritet – någon fysisk eller psykisk påverkan 

är inte aktuell och således finns ingen risk för sådana skador. Ingen information av känslig natur 

efterfrågas. Citat där enskilda personer kan identifieras har endast tagits med efter vederbörandes 

medgivande. 

Planering av interventionen 

Coachprogrammet utformades med åtta gemensamma träffar omfattande 64 timmar och sex 

uppgifter som deltagarna förväntades genomföra mellan träffarna. 

 

Programmet byggdes på tidigare erfarenheter med en stor flexibilitet att låta innehållet växa fram 

och anpassa sig efter upptäckta behov, så kallad emerging design. Pensionären fick stor frihet att 

forma och skapa sin roll i samspel med deltagare och planeringsgruppen. 

 

Valet av just ett coachprogram bottnade i bedömningen att de flesta medarbetare i vård och om-

sorg saknade kunskaper i förbättringsmetodik och coachning. I syfte att öka nyttan av program-

met kompletterades utbildningen med praktikuppgifter och interaktion med tidigare coacher, 

samt inbjudan till fortsatta nätverkskontakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Faktaruta Esther-förbättringscoachprogram. 
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Planeringsgruppen som ansvarade för innehållet och genomförandet bestod av vård- och om-

sorgschefen i Nässjö kommun, en vårdutvecklare på medicinkliniken, en Esther-coach från geria-

triken, en lösningsfokuserad coach, en samordnare för Esther-nätverket och en pensionär. Pens-

ionären var väl bekant med Esther-nätverket och hade varit engagerad i olika Esther-arrangemang 

under två år. Övriga i planeringsgruppen arbetade inom ramen för sina vanliga tjänster. 

 

Alla blivande coacher fick sig tilldelat en erfaren Esther-coach steg 2 som stöd. I steg 2-gruppen ingår 

i dag 18 personer från kommunal vård, specialistvård (geriatrik, medicin, psykiatri) och primärvård. 

Yrkeskategorier: arbetsterapeut, chef, kvalitetsledare, PA-assistent, sjuksköterska och undersköterska.  

 

Totalt sökte 26 personer till coachprogrammet. 16 av dem kom från Nässjö kommun. 20 perso-

ner antogs med en balans mellan landstings- respektive kommundeltagare. Det innebar att ett 

antal deltagare från Nässjö kommun fick vänta till nästa år. Cheferna i Nässjö kommun fick i 

uppdrag att selektera bland deras anmälningar.  

 

De deltagande yrkeskategorierna var: arbetsterapeut, biståndshandläggare, kurator, personlig assi-

stent, sjuksköterska och undersköterska.  

 

I coachprogrammet förväntades att alla deltagare skulle genomföra ett individuellt personligt för-

bättringsarbete som ”uppvärmning” för det senare, riktiga förbättringsarbetet. Detta är ett känt 

pedagogiskt verktyg för att lära ut förbättringskunskap och för att lära sig att känna igen reaktion-

er som uppstår under förändringsarbetet (Kyrkjebø and Hanestad, 2003). Därefter skulle delta-

garna genomföra ett förbättringsarbete inom verksamheten tillsammans med Esther, berörda 

medarbetare och i nära samarbete med chefen. En fullständig beskrivning av programmet finns 

tillgänglig på nätet (Landstinget Jönköpings Län, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Tidsplan Esther-förbättringscoachprogram 2011. 
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Varje box i figuren är en utbildningsdag om inte annat anges. Den översta boxen i högra hörnet 

utan ram symboliserar att det är en pågående utveckling efter kursens slut. 

 

Förväntade kortsiktiga resultat var att alla deltagare kunde presentera faktabaserade förbättringar 

för Esther i slutet av träningsprogrammet. Långsiktigt handlade det om att coacherna förhopp-

ningsvis har fått lära sig kvalitetstänkande, metoder och mod att fortsätta med ständiga förbätt-

ringar i vardagen i samverkan med andra. 

 

Hur studerades programmet för förbättringscoacher? 

Litteratursökning av engelsk referee granskade artiklar publicerade mellan 2000–2011 är gjord i 

separat 7,5-poängs litteraturstudie utifrån följande sökord: 

 

Coaching – healthcare organization – coachning – coach – organizational development – health 

care improvement – management. 

 

Tidslinje 

Studien och datainsamling pågick under och efter coachprogrammet (se figur 5, bilaga 2). 

 
Figur 5. Tidsplan av studien av Esther-förbättringscoachprogram 2011. 
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Att fånga förändringar för Esther 

För att illustrera resultatet av coachprogrammet, relaterat till Esther själv, användes bland annat 

en Excel-fil som ”resultattavla” (se bilaga 3). Filen kunde ses som ett pedagogiskt verktyg och var 

inte testad för validitet/reliabilitet. Bedömningen av om det blev bättre för Esther skedde konti-

nuerligt på hemmaplan i samråd med Esther själv och på sista ”examensdagen”, då deltagarna 

presenterade sina arbeten för cheferna och inbjudna Esthrar. 

 

Att fånga väsentliga faktorer i programmet 

För att identifiera väsentliga faktorer i programmet användes en observerande fallstudie med in-

slag av aktionsforskning och en induktiv kvalitativ ansats (Coghlan and Brannick, 2009, Ahrne 

and Svensson, 2011). Fördelen med aktionsforskning är att författaren har varit delaktig i prakti-

ken, och alltså fått access till empirin och samtidigt utvecklat sina kunskaper. Kvalitativ forskning 

förespråkas för att få insikter om uppfattningar och upplevelser.  

 

Datas tillförlitlighet 

Förförståelse  

Författaren har arbetat i den beskrivna kontexten med utvecklings- och samverkansfrågor under 

13 år, och sedan 2006 med förbättringscoachutveckling. Författaren har varit medveten om att 

denna förförståelse kan påverka resultatet och har om möjligt engagerat oberoende stödpersoner 

för att minimera risken att bli hemmablind eller övertolka resultat. 

 

Data fångades genom standardiserade enkäter, lokala dokument, ljudupptagning från fokus-

gruppsintervjuer och utskrift av dem. Fokusgrupperna genomfördes om möjligt av en oberoende 

person som var van vid metoden. Data validerades genom att deltagare i programmet tog del av, 

och vid behov korrigerade preliminära data, så kallad informantvalidering. För att säkerställa kva-

liteten i det kvalitativa analysarbetet gjordes en avstämning där en del av materialet kontroll analy-

serades av den erfarna forskaren Märtha Sund-Levander, medicine doktor och FoU-samordnare 

på Höglandssjukhuset. 

 

Den externa validiteten stärktes genom att specifika fynd i den aktuella kontexten kopplades till 

befintlig litteratur, och genom att utveckla teoretiska utsagor som kan generaliseras och tillämpas 

efter anpassning till andra specifika kontexter. 

 

Datainsamlingsmetoder och urval 

Intervjuer och dokumentstudier 

Författaren har använt sig av semistrukturerade fokusintervjuer med coacher, pensionärer, pro-

gramgruppen och erfarna coacher (Wibeck, 2000, Kvale and Brinkmann, 2009). Detta för att ta 
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vara på gruppdynamiken och grupplärandet. Fokusgrupper kan definieras som ”en forsknings-

teknik där data samlas in genom gruppinteraktion kring ett ämne som forskare bestämmer” 

(Ekström and Larsson, 2000).  

 

Intervjuguiden (se bilaga 4) är framtagen efter inspiration av en studie i USA som undersökte ett 

coachingprogram vid Dartmouth-Hitchcock medical center (Homa et al., 2008). Guiden är däref-

ter utvecklad i samverkan med masterstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping, handledare och 

planeringsgruppen för coachprogrammet. Intervjuguiden testades på en mindre grupp coacher i 

augusti 2011 och justerades därefter till sin slutgiltiga utformning. Guiden har använts som ett 

stöd och inte följts slaviskt. Alla intervjuer genomfördes efter coachprogrammets slut av en erfa-

ren gruppledare med författaren som observatör. 

 

Enkäter 

Författaren valde att använda sig av en tidigare redan använd enkät, eftersom den var framtagen 

för att fånga kompetensutveckling i coachprogram över tid. Enkäten justerades med ett par extra 

frågor som var relevanta för studien. I enkäten bedömde de blivande coacherna bland annat sina 

egna kompetenser enligt en femgradig skala framtagen av IIP (Investors in people) under 1990-

talet. Enkäten utformades i dataprogrammet EsMaker och anonymitet garanterades (Entergate, 

2011). Enkäten skickades via e-post med en påminnelse till samtliga deltagare efter en vecka. Det 

var endast författaren som hade tillgång till materialet och som sammanställde resultatet. Kompe-

tensutvecklingsenkäten användes vid tre tillfällen: före, under och tre månader efter coachpro-

grammet (se bilaga 5). 

 

I februari 2012 utformades dessutom en extra enkät för att för att få svar på de nya frågor som 

hade dykt upp vid intervjutillfällena (se bilaga 6). 

 

Lokala dokument 

Förändringen över tid fångades genom att deltagare dokumenterade sina förändrade tankar och 

arbetssätt vid flera avstämningar under programmets gång. De fick i uppgift att lista vad de 

gjorde annorlunda i arbetet jämfört med tidigare och i relation till programmet. 

 

Andra lokala dokument var arbetsmaterial och presentationer från deltagare under programtiden. 

 

Dokumenten hämtades från lärplattformen Qreflex, där deltagarna bland annat publicerade sina 

hemuppgifter och förde webbaserade diskussioner under programmet. Den webbaserade lärplatt-

formen Qreflex fungerade dock inte optimalt. Alla deltagare lyckades inte använda den på grund 

av tekniska svårigheter. Det resulterade i ett begränsat antal deltagare i webbdiskussioner och få 

publiceringar av material. I stället fick författaren begära in material via post och/eller e-post. 
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Urval – intervjupersoner 

Valet av deltagare baserades på en målinriktad sampling enligt nedanstående inklusionskriterier. 

Rekrytering av fokusgruppdeltagare skedde på befintliga mötesplatser, till exempel coach-internat 

(Esther-coacher steg 2), utbildningsställen och arbetsplatsbesök. I de fall när det inte fanns natur-

liga mötesplatser anordnades en separat tid och inbjudan. Det planerades för fyra olika grupper 

med cirka fem deltagare i varje.  

 

Inklusionskriterier till grupp A och C: tvärprofessionella grupper med deltagare från olika verk-

samheter. 

 

Grupp A: Erfarna Esther-förbättringscoacher, de som hade genomgått steg 2.  

Grupp B: Pensionärer som hade varit delaktiga i steg 1- eller steg 2-programmet.  

Grupp C, D, E: Nyblivna Esther-förbättringscoacher, de som deltog i coachprogrammet 2011.  

Grupp F: Planeringsgruppen, de som var ansvariga för innehållet i Esther-coachprogrammet 2011. 

 

Totalt intervjuades 17 personer. Varje intervju tog cirka en timme. 

 

Coacherna fick anmäla sig frivilligt till fokusgrupperna. Författaren tydliggjorde önskemålet att ha 

tvärprofessionella grupper och deltagare från olika organisationer. Deltagarna organiserade detta 

till stor del själva. 

 

Pensionärerna som deltog i studien var de personer som hade varit engagerade och delaktiga i 

Esther-coachprogrammet. En hade varit med under hela utbildningsprogrammet 2011 och två 

andra hade varit delvis delaktiga i Esther-coachprogrammet steg 2 under 2010. En som mentor 

till en Esther-coach steg 2, och en som gäst vid två tillfällen. De blev inbjudna till en intervju på 

en neutral plats. 

 

Planeringsgruppen bestod av sju personer som ansvarade för innehållet och genomförandet av 

Esther-coachträningsprogrammet. Tre personer anmälde sig frivilligt till intervjun. 

 

Vid två tillfällen kom endast två av fem anmälda deltagare till fokusgruppintervjuerna. Intervjuer-

na blev därför mer som djupintervjuer än fokusgruppsintervjuer. På grund av bortfallet i delta-

gandet togs beslutet att genomföra två extra intervjuer med nyblivna coacher för att säkerställa 

inklusionskriterierna. Det genomfördes även en personlig intervju med en pensionär som inte 

kunde delta i fokusgruppen. Totalt antal deltagare i olika former av intervjuer framgår av tabell 2. 

 

Intervjuguiden användes vid alla tillfällen. Resultatredovisningen baserar sig på analysen av dessa 

intervjuer tillsammans med enkäter och lokala dokument under coachprogrammet. Deltagarna i 

fokusgruppen blev kodade från A till F beroende på grupptillhörighet, vilket anges i resultatredo-

visningen. Det förekommer citat utan källhänvisning. De kommer från lokala dokument som har 

insamlats anonymt. 
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Tabell 2. Intervjudeltagare i studien av coachprogrammet 

 

 
 

Ekonomisk beräkning 

Kvantitativa data: Litteraturen förespråkar mätningar ur flera perspektiv, så kallade balanserade 

mått (Langley et al., 2009, Bergman and Klefsjö, 2007, Ahrne and Svensson, 2011). En ekonom 

har beräknat hur mycket coachprogrammet kostade per deltagare om verksamheten behövde 

tillsätta en vikarie under tiden.  

 

Analys 

Effektmått: Blev det bättre för Esther? 

Deltagarna gjorde mätningar till varje förbättringsprojekt under programmets gång. Mätningarna 

anpassades efter verksamhetens behov för att få svar på frågan om det blev en förbättring. Detta 

redovisades på resultattavlan (se bilaga 3). 

 

Processmått: Vad anses vara väsentliga faktorer i programmet? 

Intervjuerna transkriberades av en oberoende sekreterare och analyserades genom kvalitativ ma-

nifest innehållsanalys av författaren (Graneheim and Lundman, 2004). Analysen skedde genom 

en kvalitativ induktiv ansats, där intervjupersonerna beskrev sina upplevelser, tankar och effekter 

av coachträningsprogrammet. För att fånga fler perspektiv användes triangulering där svaren jäm-

fördes mellan coacher, pensionärer och erfarna coacher och mellan intervjuerna, enkäter och 

lokala dokument (Granskär and Höglund-Nielsen, 2008). Materialet genomlästes flera gånger, 

bröts ner till meningsbärande enheter, kondenserades och kodades. Det utkristalliserades variat-

ioner och mönster som relaterades till Kirkpatricks modell, som är en känd modell för utvärde-

ring av utbildningsprogram, se figur 6 (Kreber et al., 2001). 

 

Modellen består av fyra nivåer. Nivå ett handlar om reaktioner, till exempel om man var nöjd 

med dagen. Nivå två handlar om att fånga lärande, utveckling av kompetens, attityder och färdig-

heter. Nivå tre fokuserar på beteendeförändringar, vilka konkreta förändringar är synliga? Den 

sista nivån och svårast att härleda till själva träningsprogrammet är konkreta resultat. I detta fall 

svar på frågan: Blev det bättre för Esther? Eftersom det alltid finns andra kontextuella faktorer 

som spelar in för att åstadkomma resultat kan det vara svårt att beskriva nivå fyra som ett direkt 

resultat av programmet. Denna studie identifierar väsentliga faktorer i programmet som leder till 

förändring, det vill säga nivå tre i modellen.  

Intervjudeltagare i studien av Esther-coachprogrammet 2011 
Antal 

Erfarna coacher (A) 5 
Pensionärer (B) (2 tillfällen) 3 
Nyblivna coacher (3 tillfällen) (C,D,E) 6 
Planeringsgrupp (F) 3 
Totalt 17 
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Figur 6. Kirkpatricks utvärderingsmodell av utbildningar, beskriven av Kreber, fritt översatt N.Vackerberg 2012. 

 

 

Resultat 
Coachprogrammet utfördes till största delen enligt plan. Fyra personer slutade under tiden: två 

undersköterskor direkt efter första träffen eftersom programmet inte stämde överens med deras 

förväntningar, och en sjuksköterska och arbetsterapeut som gjorde ett uppehåll på grund av per-

sonliga skäl men båda vill fullfölja programmet vid nästa omgång. En deltagare fullföljde kursen 

men kunde på grund av personliga skäl inte avsluta sitt förbättringsarbete. Bortfallet bedömdes 

ha mindre betydelse för resultatet, då gruppens sammansättning inte förändrades nämnvärt.  

 

I tabell tre framgår deltagarnas yrken och arbetsplatser. Deltagandet på träffarna har varit bra, 

mellan 14 och 16 deltagare per gång. 

 

Tabell 3. Deltagare i Esther-coachprogrammet 2011 

 

 
 

Utöver den schemalagda tiden i programmet arbetade deltagarna med sina uppgifter både på ar-

betstid och under sin fritid. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndshandläggare har kunnat 

arbeta med uppgifterna under arbetstid. Undersköterskor har fått lägga ner större delen av tiden 

på fritiden. 

 

Verksamhet Antal Yrken Antal 

Akutkliniken 2 Arbetsterapeut 1 
Eksjö kommun 2 Kurator/socionom 2 
Geriatriska kliniken 2 Sjuksköterska 5 
Nässjö kommun 10 Undersköterska 12 
Ortopedkliniken 2 Totalt 20 
Psykiatri slutenvård 1 
Psykiatri öppenvård 1 
Totalt 20 



 

15 
 

I slutet av programmet kunde 15 av 16 deltagare presentera ett förbättringsarbete. Involvering av 

en pensionär upplevdes enhetligt positivt och viktigt för kundfokus och för att få in andra per-

spektiv. Utöver detta identifierades fyra övergripande områden med underliggande komponenter 

som viktiga för att gå in i coachrollen. Det behövs träning i att stödja idéer, vilja, görande och 

uthållighet. Deltagarna i studien poängterade att kundfokus, förhållningssätt, nätverk, lösningsfo-

kus och systemförståelse var grundläggande för utvecklingen av coachrollen. 

 

Författaren har valt att redovisa resultatet i två delar. Först genomförandet och effekter av trä-

ningsprogrammet, och därefter identifiering av väsentliga faktorer i programmet för att kunna gå 

in i coachrollen. 

 

Genomförandet och effekter av programmet 

Interventionen genomfördes inom vården och omsorgen på småländska höglandet, där det fanns 

en upparbetad samverkanskultur förankrad hos cheferna och en självklarhet att arbeta i tvärprofess-

ionella grupper, manifesterat genom Esther-nätverket. Utbildningspersonal i coachprogrammet var 

personer med lokal förankring och erfarenhet av att stödja förbättringsarbete. Som extra stöd fanns 

utvecklingsenheten Qulturum. Kontextens betydelse för resultatet kommenterades så här: 

 

Det handlar ju om vilja till förändring egentligen, och det vet jag inte om den är större här på höglandet än någon 

annanstans. (F1)  

 

 

Effekter av programmet 

Resultattavlan i bilaga 3 växte fram under kursens gång. Den gav en överblick över hur förbätt-

ringsarbetena framskred och signaler om vilka som behövde stöd för att komma vidare. Den sista 

frågan i tabellen, ”Blev det bättre för Esther?”, kom till för att säkerställa patientens/vårdtagarens 

perspektiv. Bakom tavlans rubriker kan dölja sig allt från enkla till avancerade projekt och mät-

ningar. Verksamheterna skapade sina egna meningsfulla mätningar så att de skulle förstå sina 

resultat och kunna agera utifrån dem. Valida, kända instrument användes i några fall. Det fanns 

inte alltid valida instrument tillgängliga. 

 

Någon av de blivande coacherna beskrev i sin resultatredovisning att personalen inte var van vid 

att notera sina aktiviteter, och att det därför förmodligen har förekommit en del underdoku-

mentation. Samtliga coacher rapporterade bra stöd av sina chefer. 

 

Figur 7 visar deltagarnas egna bedömningar vad gäller kompetens och förmåga att kunna lära ut 

förbättringskunskap till andra under tre mätningstillfällen. Diagrammet visar att coacherna har 

uppfattat att de har ökat sin förmåga i förbättringskunskap. I mars 2011 var det ingen av dem 

som självständigt kunde lära ut förbättringskunskap. I januari 2012 svarade merparten av delta-

garna i gruppen att de kan lära andra förbättringskunskap med stöd, och några ansåg sig kunna 

arbeta självständigt med frågan.   
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Figur 7. Coachernas uppfattning om egen kompetensnivå i förbättringskunskap. 

 

 

Nedan följer två exempel på förbättringsarbeten som genomfördes under programtiden. Ett som 

gjordes inom kommunal verksamhet, och ett som gjordes på akutkliniken. 

 

Fall 1: Tiden var maj 2011 och ett förbättringsarbete pågick på ett demensboende med 45 lägen-

heter. Problemet var några oroliga personer med ”vandringsbeteende”, de gick hela natten och 

det var slitsamt för dem själva och skapade även oro för andra som bodde på samma våning. 

Förbättringsidén var att skaffa mörkläggningsgardiner till de två personer som var mest uppe på 

natten. Bakgrunden var att visuella signaler ofta fungerar bättre för personer som lider av de-

mens. Personalen mätte under fyra veckor via lokalt framtagna blanketter hur mycket ”Esther” 

var uppe och var orolig per natt. Efter två veckors registrering sattes mörkläggningsgardiner upp. 

Resultatet blev att vandringsbeteendet minskade och att det blev lugnare på enheten. Åtgärden 

kostade enheten 600 kronor och kommer att införas inom andra enheter. Coacherna rapporte-

rade att förbättringsarbetet var lätt att genomföra, det fungerade bra med mätningar och 

coacherna hade haft bra stöd från chefen och arbetskamrater. Förbättringsverktygen hjälpte dem 

att sätta struktur på arbetet. 

 

Fall 2: Förberedelser och förbättringsarbete hade pågått sedan 2010 på medicinakuten. Problemet 

var de långa väntetiderna på akuten och att patienterna fick berätta samma sak flera gånger. För-

bättringsidén var att införa en teambedömning, vilket innefattade att läkare och sjuksköterska 

gick in samtidigt till patienten för att göra en bedömning. Ett av målen var att minska väntetiden 

på medicinakuten till mindre än 4 timmar. Månadsvisa mätningar användes som uppföljning och 

visas i figur 8. Coacherna rapporterade att de hade haft svårigheter att genomföra förbättringsar-

betet trots stöd av chefen och en bra struktur. Coachprogrammets kommunikativa träning och 

ett lösningsfokuserat arbetssätt hjälpte dem och teamet att komma vidare. 

Skala 
1. Ej hört talas om 
2. Kan arbeta med stöd 
3. Kan arbeta självständigt 
4. Kan lära andra med stöd 
5. Kan lära andra 
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Figur 8. Mätningar av förbättringsarbetet som Esther-coacherna genomförde på medicinakuten på ett lokalt sjukhus. 

 

Vid genomgång av alla förbättringsarbetena ser vi att valen av förbättringsarbeten varierade, men 

att tillvägagångssätten blev ganska lika. Alla använde förbättringsverktygen. I intervjuerna fram-

kom att olika innehåll i programmet värdesattes utifrån den situation som coachen befann sig i.  

 

 

Deltagarnas uppfattningar av förändringar över tid hos dem själva och deras 

arbetsplatser  

 

Coacherna fick vid tre tillfällen (april, september 2011 och februari 2012) skriva ner vilka förändringar 

de själva hade upptäckt i sitt arbete som de kunde relatera till utbildningen; nivå tre i Kirkpatricks 

modell. Insamlingen av detta material skedde anonymt och kan därför inte härledas närmare. Be-

skrivningarna stärker att programmet gjorde skillnad och att upplägget hade de avsedda effekterna. 

 

Vid första avstämningstillfället, i april 2011, beskrev de blivande coacherna framförallt föränd-

ringar som hade uppstått hos dem själva.  

 

• Jag har större uppmärksamhet på olika möjligheter till förändring. 

• Har ändrat min inställning. 

• Hade en ”dum” föreställning om att jag visste hur Esther ville ha det. Sedan har det visat sig att jag 

knappt hade en aning… 

 

Det som var återkommande i deras beskrivningar var att de ville fråga och lyssna mera, vara posi-

tiva och ge feedback. Denna förändring relaterade de intervjuade coacherna till introduktionen i 

lösningsfokuserade tekniker, och till hemuppgiften som bestod av att intervjua en ”Esther” och 

identifiera vad som var viktigt för henne.   

 

Den allra första intervjun vi gjorde med Esther, den gav en ganska bra tankeställare. (D2) 

 

Just det här med lösningsfokuserat. (C2) (D1, D 2) 
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Vid det andra och tredje avstämningstillfället noterade de blivande coacherna i större utsträckning 

förändringar på arbetsplatsen. Förändringarna beskrevs framförallt i hur coacherna i ökad ut-

sträckning involverade sina patienter/kunder i utvecklingsarbetet, och hur coacherna konkret 

synliggjorde utmaningar och resultat på sina arbetsplatser. Det fanns även en större förståelse för 

kollegor och vårdsystemet. Nedan följer citat på beteendeförändringar hos de blivande coacherna 

utifrån olika fokus.  

 

Esther-fokus: 

 Gör Esther mera delaktig i beslut – tar henne med i diskussionen om hur vi kan göra saker. 

 Jag ber att Esther bjuder in en stödperson för att tolka och förklara. 

 

Vårdsystemet: 

 Ökad medvetenhet om vårdkedjan (hela). 

 

Beteendeförändringar på arbetsplatsen i relation till ständiga förbättringar: 

 Redovisar information på olika sätt så att det passar så många som möjligt. 

 Uppmärksammar eventuella brister och föreslår förändringar i verksamheten. 

 

Beteendeförändringar på arbetsplatsen i den mänskliga relationen till kollegor: 

 Pratar mer med frågor och tänker på hur jag ställer dessa. 

 Har mer förståelse för olikheter och personligheter. 

 Ger feed-back. Både positiv och konstruktiv. Positiv gärna så att andra hör. 

 Försöker att prata mindre på möten för att ge utrymme för andra. 

 

Identifiering av väsentliga faktorer i programmet 

 

Det fanns flera faktorer som uppfattades som viktiga för att kunna gå in i coachrollen. I denna 

studie var det coacherna själva, pensionärer och programgruppen som fick identifiera väsentliga 

faktorer i programmet. Involvering av en pensionär var mest framträdande och får därför stor del 

i resultatredovisningen.   

 

Involvering av en pensionär – en viktig faktor med utvecklingspotential 

 

Involvering av en pensionär upplevdes mycket positivt av samtliga intervjupersoner.  

 

Det har varit extremt positivt. (C2) 

 

Coacherna värdesatte att pensionären var med varje gång och lyfte in helt nya perspektiv, bland 

annat perspektivet från en annan generation och erfarenheter av en helt annan sorts verksamhet, i 

detta fall näringslivet. Det hjälpte de blivande coacherna att få nya infallsvinklar och gav en extra 

dimension i utvecklingen. Andra fördelar som nämndes var att pensionären hjälpte till att på-

minna gruppen om kundfokus. Hans närvaro ledde automatiskt till ökat kundfokus eftersom 



 

19 
 

Vad gjorde pensionären? Det ledde till

Ständigt närvarande, varje tillfälle Ökat kundfokus

Observerade och gav reflektioner vid varje tillfälle Ökad förståelse och självinsikt 

Kom med nya perspektiv Större bredd i lärande 

Uppmuntrade till konkretisering Underlättade för deltagare att gå från ord till handling

Gav ständigt positiv återkoppling Inspiration, motivation, mod och kraft 

Visade äkta intresse och engagemang Positivt inlärningsklimat

”Esther” fanns i rummet. Hans mer personliga bidrag beskrevs som en inspiration och motivat-

ionskälla till att gå från ord till handling. Detta genom sitt aktiva stöd till att konkretisera förbätt-

ringsarbetet och vara resultatinriktad. Han gynnade trygghetskänslan i gruppen genom sitt lugna 

sätt. Många värdesatte hans observationer och reflektioner vid varje tillfälle. Flera nämnde att han 

själv var som en coach, han lyssnade, gav mod och inspiration. Någon nämnde att han hade ad-

opterat gruppen.  

 

Det ger ett annat perspektiv och en annan infallsvinkel. (C2, F3) 

 

Det har hjälpt till att lägga fokus på Esther. (E1, E2) 

 

Planeringsgruppen uppmärksammade att programmets trovärdighet ökade genom involvering av 

en pensionär.  

 

Trovärdighetsperspektiv så tror jag det har varit A och O absolut. (F3, F2) 

 

Figur 9 illustrerar hur och på vilket sätt involvering av pensionären bidrog till utvecklingen av 

förbättringscoacherna. 

 

Figur 9. Konkretisering av vad pensionären gjorde och vilka effekter deltagarna identifierade. 

 

Rent konkret pekade pensionären ständigt på att språket som vårdpersonalen använder inte var 

anpassat till ”kunder” och erbjöd sig att hålla i en workshop kring kundfokus och kundinvolve-

ring, vilket han också gjorde.  

 

Deltagarna uttryckte starka önskemål till nästa gång: 

 

Om Esther-utbildningen fortsätter så ska Bertil vara ett stående inslag. (E2) 

 

Jag hade velat ha en egen Bertil. (C2) 
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Till kommande program föreslog några coacher fler pensionärer för att öka möjligheten till mer 

tid och personliga bollplank. Det framkom också att det inte behöver vara en pensionär, det kan 

lika gärna vara en annan person som vill stödja utvecklingen av vården. Detta relaterades till att 

Esther-definitionen inte enbart inkluderar äldre, utan även yngre som är i behov av både vård och 

omsorg. Planeringsgruppen föreslog att även ha med funktionshindrade personer som bollplank 

till nya coacher.  

 

Sammanfattningsvis bidrog pensionären till tydlighet i kundfokus och resultatinriktning.  

 

Identifiering av övriga viktiga faktorer som bidrog mest till att gå in i coachrollen 

 

I programmet fick coacherna kunskap och stöd, och de fick träna på olika moment och färdig-

heter. I intervjuerna identifierades vad som hade haft störst betydelse för att gå in i coachrollen. 

Det visade sig att det var beroende av coachsituationen och kunde delas in i fyra huvudområden 

där en coach kan behövas: Idéer, vilja, görande och uthållighet. Under varje område utkristallise-

rade sig underliggande väsentliga faktorer för att stärka coachrollen, vilket beskrivs nedan. 

 

Idéer 

Idéerna till förbättring fångade alla coacher själva i vardagen. Kundfokus verkade vara A och O, 

och många angav att det var viktigt att ha en ledstjärna i form av en ständigt återkommande fråga 

till allt förbättringsarbete: Blir det bättre för Esther? 

 

Förutom att involvering av pensionären och intervjun med Esther beskrevs som viktiga inspirat-

ionskällor till idéer så nämndes även lean-spelet som en aha-upplevelse. Det ökade medvetenhet-

en kring logistik och onödiga aktiviteter. 

 

Att idéerna kunde växa fram relaterades framförallt till utbildningsklimatet, den kreativitet som upp-

muntrades i grupperna och att man blev sedd som en egen individ med egna talanger och möjligheter.  

 

Det får ju inte bli för styrt. (F1) 

 

Det ska vara det fria så att folk vågar tänka fritt och vågar. (F3) 

 

Det är ju ett väldigt öppet klimat och det är ingen som man inte kan bolla idéer med. Man känner sig väldigt 

trygg. (E1) 

 

Vilja 

Vilja och lust till att genomföra förbättringar härleddes till förståelse, att känna kraft i att göra 

saker tillsammans i hela systemet och att se en mening med det hela. Många angav att de hade fått 

större insikt och förståelse för att de själva var delar av ett system och kunde påverka systemet. 

 

Det är inte bara ens eget som gäller utan gör inte jag ett bra jobb så kan inte de andra heller göra det. (A5) 

 

Det är jättebra att det är aktörer från alla olika verksamheter och med alla olika uppfattningar, för alla måste 

vara med på samma tåg för att det ska bli den där helheten. (C2) 
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Friheten i val av förbättringsarbete förstärkte viljan och lusten att arbeta med detta. Det som var 

återkommande hos de erfarna coacherna var betoningen av det unika i varje coach. Variationen 

bland förbättringsarbetena och coacherna upplevdes som positiv av coacher och planeringsgrup-

pen. Programmet skulle ha ett öppet klimat som gav utrymme för olikheterna. 

 

Alla behöver inte bli som jag. (A2) 

 

Det finns inget recept på hur det ska vara, utan det är olika kvaliteter man har. (A1) 

 

Vi har ju lite olika coacher i lite olika sammanhang här och där. (F3) 

 

Göra 

Följande moment beskrevs genomgående som viktiga i genomförandefasen: 

 Träning på att ge positiv feedback och bekräftelse 

 Kunna vända det negativa till något konstruktivt 

 Se framåt och ha det i ryggraden 

 Nätverka, det vill säga samverkansfrågor 

 

Som övrigt stöd i görandefasen angav deltagarna färdigheter i verktygen, till exempel PDSA-hjul, 

fiskben och flödesschema. Det fanns dock blandade meningar om detta. Vissa angav att det var 

viktiga verktyg och att de gav en bra struktur i denna fas. Andra angav att det var mötet med män-

niskor och Esther som var det viktigaste. Då hänvisades till lösningsfokuserade frågor och kom-

munikationsträning som viktiga stöd i utveckling av coachrollen. Förbättringsverktygen beskrevs 

som ”kantiga” och att de är bra att känna till, men det grundläggande var värderingarna och det 

lösningsfokuserade synsättet. Med hjälp av dem ansåg deltagarna att man kan coacha i alla sam-

manhang. Förbättringsverktygen ansågs mer tillhöra specifika projekt än till coaching i vardagen. 

 

Det ju jätteviktigt att alla har rätt synsätt och rätt bemötande. (A4) 

 

Planeringsgruppen och erfarna coacher nämnde att det skulle behöva lyftas in mera kunskap om 

påverkande omvärldsfaktorer, till exempel lagar och avtal såsom socialtjänstlagen med flera. En 

blivande coach angav att denne upplevde en viss förvirring mellan förbättringsverktygen som 

förespråkar en noggrann analys av vad som har varit och det lösningsfokuserade arbetssättet som 

blickar framåt. 

 

Uthållighet 

På examensdagen presenterade de nya coacherna själva hur de såg på programmet och framtiden. 

De använde sig av Antonovskys modell Känsla av sammanhang (KASAM) och angav att ett nät-

verk var viktigt för att fortsätta i sin roll(Antonosky, 1991). 

 

Esther-nätverket skapar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket i sin tur ger en känsla av samman-

hang (KASAM).  
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I enkätsvaren i 2012 angav två av de 16 nya coacherna att de hade bytt arbetsplats och inte längre var 

aktiva som Esther-coacher. De erfarna steg två-coacherna var alla fortfarande aktiva. Återkommande 

var den ökade förståelse för systemet och de gemensamma värderingarna som styr att deltagarna väl-

jer att fortsätta som Esther-coacher. De angav också att programmet har lett till en personlig utveckl-

ing som nu ”bara finns där” och kan användas även privat, vilket stödjer uthålligheten.  

 

Det har förändrat min person. (A1) 

 

Det här tycker jag är något man kan använda i det dagliga livet. (D1)  

 

Uthålligheten byggdes delvis upp under utbildningen. Då framkom betydelsen av samhörighet, 

att ingå i ett nätverk där man känner sig trygg och kan hitta stöd. Som en självklarhet nämndes i 

förbigående stöd och mandat från chefen. Det lösningsfokuserade arbetssättet beskrevs som en 

positiv kraft i att skapa uthålligheten, ett sätt som gav kraft och energi. Det påtalades samband 

mellan det lösningsfokuserade arbetssättet och arbetsglädje.  

 

Sättet att arbeta på är genomsyrat av positivt tänkande och lösningsinriktat fokus. Detta leder för mig till en 

ökad arbetsglädje även i tider av hög arbetsbelastning. Samtidigt har jag möjlighet att sprida just detta synsätt till 

andra i liknande situation, så att vi lägger energi på det vi kan förändra/förbättra. (E 2) 

 

Det är också roligt med samverkan. Genom detta nätverk får vi bättre kunskap om varandra och kan bli bättre 

på att göra det smidigt för Esther. (E 1) 

 

Sammanfattningsvis identifierades att väsentliga delar i ett coachprogram är kunskaper och fär-

digheter som stärker idéer, vilja, görande och uthållighet i förbättringsarbeten. Deltagarna i stu-

dien poängterade att kundfokus, ett lösningsfokuserat förhållningssätt, nätverk och systemförstå-

else var grundläggande för utvecklingen av coachrollen. 

 

 

Kostnader 

Den största kostnaden var, enligt verksamheterna, vikariekostnaden som tillkom utöver själva 

programkostnaden som var 5 000 kronor. Ekonomen räknade ut ett medelvärde på timlön per 

personalkategori inklusive sociala avgifter. I snitt medförde programmet 10 600 kronor i vikarie-

kostnader per person. Det fanns enheter utan vikarier under programtiden. 
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Diskussion 
”En Esthercoach är en medarbetare med ett genuint intresse för vårdtagarna, sitt arbete och att utveckla det.”  

 ( Personlig kommunikation I. Werner, 6 dec 2011) 

 

För att åstadkomma detta genomfördes ett dynamiskt coachprogram. 

Sammanfattning 

Coachprogrammet kom att inkludera en pensionär som medverkade under hela tiden och aktivt 

arbetade med deltagarna. Det lösningsfokuserade förhållningssättet kom att genomsyra de bli-

vande coachernas arbete. Vid uppföljande intervjuer framkom tecken på en tydlig kundfokuse-

ring, en positiv inställning till kundinvolvering och en klar benägenhet att tillämpa ett lösningsfo-

kuserat arbetssätt. Den viktigaste svårigheten för arrangörerna gällde involveringen av pension-

ären som när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

 

Starka sidor i studien är den djupgående inblick i coachprogrammet och deltagarnas erfarenheter 

som varit möjlig då författaren själv varit aktivt involverad i Esthernätverket och programmet. En 

styrka i studien är också möjligheten att triangulera på flera sätt med hjälp av olika informanter 

och kompletterande datakällor, till exempel intervjuer, enkäter och coachernas resultattavla. 

 

Relation till tidigare forskning samt tolkning 

Effekter av programmet 

Det är positivt att 15 av 16 möjliga lyckades att genomföra förbättringsarbeten. Resultattavlan som 

visualiserade effekterna upplevdes som viktig för förståelsen, likaså att alla skapade egna mätningar 

vilket bekräftas i litteraturen (Sandberg and Targama, 1998, Langley et al., 2009). Alla mätningar var 

dock inte av samma kvalitet. Tavlan fungerade för att få en viss överblick, men ska tolkas med försik-

tighet. En utvecklingsmöjlighet för att betona kundfokus ännu mera är att integrera fler valida mått på 

effekter för Esther, så kallade patient outcome measures (PROM center, 2012).  

 

Väsentliga faktorer i programmet 

 

Involvering av en pensionär uppskattades av samtliga deltagare och bör vara en självklarhet i alla 

coachprogram. Det handlar inte om att då och då bjuda in en pensionär utan om ett verkligt och 

aktivt deltagande och engagemang under hela programmet. Det identifierades som viktigt för att 

förstärka kundfokuseringen, en effekt som också finns beskriven i internationell forskning kring 

patientinvolvering (Greenhalgh et al., 2011). Det som var svårt var att pensionärens deltagande 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Den risken hanterades genom regelbundna av-

stämningar. Ett annat sätt hade kunnat vara ekonomisk ersättning eller att fler pensionärer deltog. 

Då hade det varit mindre sårbart om någon slutade. Fler deltagande pensionärer hade kunnat 

innebära att deras uppfattning av rollen började spreta. Planeringsgruppen själv var inte helt klar 
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över rollen och ville låta den växa fram i samspel med pensionären. För att skaffa sig insikt och 

lära till nästa gång verkade det lämpligt att börja med en enda person, vilket fungerade bra. Indi-

viduella faktorer och lämplighet var av stor betydelse och bidrog till en tydligare rollbeskrivning 

som kan användas i framtiden. Till nästa gång planeras fyra kunder medverka i programmet som i 

sin tur kommer få stöd av ”pionjären” i denna studie. 

 

Deltagarna i studien har angivit att kunskaper och färdigheter som stärker idéer, viljan, görandet 

och uthålligheten är väsentliga i programmet. The Institute for Healthcare Improvement (IHI) 

använder ett enkelt mantra för att beskriva de viktigaste delarna för strategisk förbättring: Idéer, 

viljan och görandet (Nolan, 2007). I studien identifierades en fjärde del - uthållighet - som viktig 

för att bygga långsiktig hållbarhet. För att kunna gå in i coachrollen behöver coacherna kunskaper 

och färdigheter i varje delområde. De är i sin tur uppbyggda ur underliggande faktorer och disku-

teras nedan, se figur 10. 

 

Idéerna och viljan 

Idéerna och viljan att genomföra förbättringar hittade coacherna själva i vardagen. National He-

alth Service beskriver social interaktion som en framgångsfaktor för idékläckning, vilket i sin tur 

stöds av grupparbete och nätverksbyggande (Maher L, 2010). Det kom fram att coachprogram-

met inte skulle vara för styrt, utan i stället skulle det finnas en öppenhet och möjlighet att vara 

flexibel. Det beskrivs också av Langley et al (2009) och Pink (2010), som anger att det är den inre 

motivationen som är den stora kraftkällan(Pink and Erséus, 2010). I dag finns specifika coacher i 

hälso- och sjukvården, senior alert-coacher, hälsocoacher, fallpreventionscoacher med mera. Del-

tagarna i denna studie föredrar ett bredare arbetsfält i stället för det snävt fokuserade. De upp-

skattar utrymme för sina egna idéer, vilket kan bli begränsat om coachingen inriktas mot en speci-

fik åtgärd. 

 

Göra 

En del coacher beskriver förbättringsverktygen som viktiga i genomförandefasen, medan andra upp-

lever dem som mindre viktiga. Liknande beskrivs även av Bate, Mendel och Robert (2008) som anger 

att förbättringsarbete är en dynamisk process som kräver en mer opportunistisk inställning än den 

stela planeringen som normalt rekommenderas i förändring och förbättringslitteratur(Bate et al., 

2008). 

  

Det kan bero på att utvecklingen av vården är jämförbar med utvecklingen av komplexa, adaptiva 

system. I komplexa system är det svårt att hitta linjära samband. Förbättringsverktygen som analyserar 

orsaken till problem kan i komplexa situationer likställas med ”mission impossible” och vara slöseri 

med tid och energi. Det är inte heller säkert att orsaken till problemet automatiskt leder till en lösning 

(Hilmarsson and Thomasson, 2006). Jackson och McKergow (2007) förespråkar ett lösningsfokuserat 

arbetssätt som ett bra och effektivt stöd i förbättringsarbete i komplexa system. 

 

En annan anledning kan vara att inte all coaching är direkt kopplad till tidsbegränsade förbätt-

ringsarbeten. För Esther-coacherna är det lika viktigt att coacha i vardagen runt attityder och 

samverkansmöjligheter. För att coacha i vardagen framstår andra verktyg som kommunikativa 
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färdigheter och förståelse för olika personligheter som mer väsentliga, vilket även bekräftas i litte-

raturen (Stober and Grant, 2006). 

 Hålla i 

Förbättringsarbete går inte av sig självt. Det är ett hårt, krävande arbete som egentligen aldrig tar 

slut (Burnes, 2004, Norbäck and Targama, 2009). Det handlar inte om projekt utan om ständigt 

pågående förbättringar. Interna coacher är personer som stannar kvar i organisationen över lång 

tid, och därför är det extra viktigt att det finns en strategi i programmet för att behålla deras lång-

siktiga engagemang.  

 

Deltagarna ansåg att det lösningsfokuserade arbetssättet hade en positiv effekt på uthålligheten och 

kvarhållandet av energi och glädje i förbättringsarbetet. Detta kan bero på att det lösningsfokuserade 

arbetssättet har sin utgångspunkt i att identifiera önskade tillstånd, interaktioner, vad som fungerar, 

när och vad som har varit små framsteg i stället för att fokusera och analysera bristerna (Jackson et al., 

2007). 

 

I intervjuerna beskrivs även vikten av ett nätverk som stöd i att föra ut förbättringskunskap och 

för att få en hållbarhet över tid. Liknande nämns i studien av Branderud et al (2011) som anger 

stödsystem som en viktig förutsättning för ständiga förbättringar. 

 

Två coacher angav att de på grund av byte av arbetsplats inom samma organisation inte längre 

var aktiva som förbättringscoacher. Men coachrollen borde inte vara enhetsbunden. Det kan vara 

förankring och bristande förståelse från chefen som gör att den nya arbetsplatsen inte tar tillvara 

coachrollen. Förankring och mandat visar även Michaeli (2009) som en viktig framgångsfaktor. 

Ett ständigt pågående förankringsarbete på alla nivåer och ett tydligt ledningsansvar kan under-

lätta att coachrollen blir mer personbunden än enhetsbunden. Det skulle också vara fördelaktigt 

om coachen själv kan marknadsföra sig. Detta skulle kunna ingå mera i nästa program. 

 

Sammanfattningsvis kan resultatet inom olika områden sorteras in i följande faktorer, se figur 10. 

Patientinvolveringen återkommer i samtliga faktorer, de övriga kan mer eller mindre delas in i 

olika komponenter. Modellen anger också att de hänger ihop och inte alltid går att placera in un-

der bara en rubrik. Modellen skulle kunna ge en vägledning för andra som tänker starta liknande 

program. Coacherna själva skulle också kunna använda modellen för att identifiera i vilken coach-

situation han/hon befinner sig i och vad som kan stödja coachen i just den situationen.  

Generaliserbarhet och studiens begränsningar 

I studien intervjuades 17 personer: några av deltagarna i coachprogrammet, erfarna coacher, 

pensionärer och planeringsgruppen. För att få en bred syn och bra representativitet i coachgrup-

pen så hade deltagarna olika bakgrund. Metoden har varit en fallstudie med inslag av aktions-

forskning. I jämförelse med andra forskningsmetoder äventyras objektiviteten i aktionsforskning-

en, eftersom forskarens egen kontext studeras. Författaren valde bland annat att vara observatör 

vid intervjuerna. Till nästa program välkomnas oberoende forskare. 
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Genom att intervjuerna kompletterades med enkäter och dokumentstudier fanns ett stort ana-

lysmaterial som förstärker resultatets trovärdighet. Dessutom har resultatdelen skickats till samt-

liga studiedeltagare för eventuella justeringar och/eller kompletteringar. 

 

 

 
 

Figur 10. Väsentliga faktorer som stödjer coachen att gå in i coachrollen. 

 

Coachprogrammet genomfördes i en lokal kontext där en tydlig vision, värdegrund, tidigare erfa-

renheter och ett upparbetat samverkansklimat (Esther-nätverket), kan ha underlättat införandet 

av ett nytt program. Samtidigt påpekade deltagarna att grunden till allt förbättringsarbete är viljan, 

och att det är osannolikt att viljan är högre på höglandet än någon annanstans. Med andra ord 

borde det vara möjligt att genomföra liknande program även i andra kontexter. 

 

Det saknas synpunkter från verksamheter och arbetskamrater, vilket kunde ha givit kompletterande 

insikter. Samtidigt är det svårt att identifiera väsentliga faktorer i ett program om man inte har in-

blick i innehållet. Det saknas även jämförbart material från andra coachprogram i andra kontexter. 

 

Coachprogrammet blev delvis finansierat av Socialstyrelsens stimulansbidrag för multisjuka äldre. 

Ett nytt program planeras till hösten 2012 med fler vårdtagare som stöd under hela programmet.  

Disposition 

Artikeln är skriven enligt Squire-riktlinjerna, vilket har varit en stor utmaning för författaren. Del-

vis för att det saknades en vana att skriva enligt dessa riktlinjer, men även för att det verkade bli 

många upprepningar och mycket fokus på kvantitativa data. Squire skulle säkert ha varit en ut-

märkt disposition för mer renodlade medicinska förbättringsarbeten. Denna studie, som till 

största delen handlar om kvalitativa data, hade kanske med fördel kunnat beskrivas genom en 

annan, mer traditionell disposition. Fördelen med Squire-riktlinjerna är att dessa tydligt tar med 

betydelsen av kontexten. 
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Slutsatser 

Denna studie utvärderade ett lokalt coachprogram genom att deltagarna i studien identifierade 

faktorer i programmet som de uppfattade som väsentliga för att kunna gå in i coachrollen. Patien-

tinvolvering och lösningsfokuserade arbetssättet var betydelsefulla faktorer i programmet. Kun-

skap och träning i det som främjar idéer, viljan, görandet och uthålligheten var viktiga områden 

för att kunna axla coachrollen. 

  

Involvering av en pensionär stärkte kundfokus och gav gruppen nya perspektiv. Att deltagarna 

var från olika verksamheter bidrog till att öka förståelsen för kundens system. Andra faktorer som 

deltagare nämnt för att behålla viljan och uthålligheten i förbättringsarbetet var att det måste fin-

nas utrymme för egna idéer och kreativitet, samt stöd av chefer och nätverk för fortsatt utveckl-

ing. Enligt de personer som intervjuades i studien värderades förhållningssättet som känneteck-

nas av kundfokus och lösningsfokus högre än verktygen i förbättringskunskap, men det ena ska 

inte utesluta det andra. Det är snarare så att de kompletterar varandra, och att valet av metod är 

situationsberoende. Det lösningsfokuserade arbetssättet framstod som ett bra komplement till de 

sedvanliga förbättringsverktygen. Dessutom angav deltagarna att detta arbetssätt gav dem glädje 

och uthållighet i förbättringsarbetet. 

 

Det vore intressant att genomföra och studera liknande program i en annan kontext. Det vore 

också intressant att jämföra detta program med mer resurskrävande program, till exempel ge-

nombrottsmetodiken där hela team tränas. 

 

 

Jag har insett den stora betydelsen av ett nätverk, både professionellt och personligt. Utan nät-

verket hade jag inte varit där jag är i dag. Jag vill tacka Bertil Carlfors för hans inspiration och 

mod att ge sig in i något som inte var färdigtänkt. Jag vill tacka alla Esther-coacher för deras hän-

givenhet och inneboende drivkraft att göra vården bättre. Jag vill tacka alla övriga coacher, hand-

ledare och andra runt omkring mig. Det har varit en fantastisk resa med många infallsvinklar, 

stötestenar och hinder att komma förbi. Ni hjälpte mig att hänga i trots svårigheter på vägen. Jag 

vill också tacka min arbetsgivare Landstinget i Jönköping län som gjorde det möjligt att gå utbild-

ningen. Till slut vill jag tacka min familj för tålamodet och all uppmuntran. 
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     2011-09-08 

 

 

 

 
Informerat samtycke till att deltaga i fokusgrupp för ”Utveckling av Esther förbättrings-
coachprogrammet”.  

 
Jag har informerats om studien ”Utveckling av Esther förbättringscoach programmet”. Min åter-

koppling kommer att hanteras anonymt och användas för att utvärdera Esther förbättringscoach-

utbildningen och ge tankar kring hur den kan förbättras för att skapa ännu bättre värde för Est-

her. 

 
Jag samtycker till att delta i studien och känner till att mitt deltagande är helt frivilligt, samt att jag 

när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. Kommer jag att avbryta 

mitt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter att samlas in men ni har rätt att behålla det 

som fram till den tidpunkten är insamlat. 

  
Resultatet av studien kan komma att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och konferenser under 
kommande år och kommer att finnas tillgängligt på internet på Esthers hemsida, 
www.lj.se/esther. 

 
Undertecknad har läst informationen ovan och ger sitt samtycke till att delta i fokusgrupp. 
 
Datum: 
 
 
 
 

Namnteckning 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nicoline Wackerberg Christina Karlsson  
Verksamhetsutvecklare Höglandet Sjukvårdsdirektör  
Student Masterprogrammet                                           Höglandets sjukvårdsområde                                            
i ledarskap och förbättring,                                            Mail:Christina.e.karlsson@lj.se  
Jönköping Academy                                                        
Mail: nicoline.wackerberg@lj.se   
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Tidsplan för studien av Esther-coachprogrammet 
 
2011–2012 
Mars  
Enkät, baslinjekompetensutveckling över tid. Esther-coacher 2011. 
 
Augusti  
Enkät, kompetensutveckling, utformande av intervjuguide till fokusgrupp. 
 
September  
Datainsamling: Fokusgrupp med Esther-coacher steg 2. 
Utformande av intervjuguide inför fokusgrupp med pensionärer. 
 
Oktober 
Datainsamling: Fokusgrupp med Esther-coacher steg 1, 2011. 
Gruppintervju med pensionärer som har varit delaktiga i coachprogrammet. 
Transkribering av materialet. 
 
November 
Datainsamling: Fokusgrupp och djupintervjuer med Esther-coacher steg 1. 
Transkribering av materialet. 
 
December  
Fokusgrupp med programgrupp och Esther-coacher steg 1. 
Delanalys av material och dokumentstudier. 
Referenser i Endnote. 
 
Januari 
Halvtidsrapport. 
Påbörja analys och validering av material och eventuella nyuppkomna frågor. 
Utformande av enkät till grupp i februari. 
 
Februari 
Enkät: Vad har hänt över tid och eventuella nya frågor. 
 
Mars  
Sammanställning och validering av datamaterialet. 
 
April 
Resultat. 
 
Maj  
Slutredigering av arbetet (deadline 29 maj). 
 
Juni 
Presentation. 
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Resultattavla Esthercoacher 2012 
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Intervjuguide till fokusgrupp för Esther-coacher steg 1 och 2 
 
Syftet och målet med fokusgruppen är att vi ska lära oss hur ni upplever att coachutbildningen 
bidrar till att rusta coacher att åstadkomma bättre värde för Esther. 
 
Er återkoppling kommer att hanteras anonymt och användas för att utvärdera det vi hittills har 
gjort i Esther-coachutbildningen, men också för att vi ska få tankar kring hur vi kan förbättra den. 
 
Samtalet kommer att bandas. För att underlätta analysarbetet ber vi er att tala en åt gången. 
 
Vi börjar med några bakgrundsfrågor: 
1) Vem är du och var arbetar du som coach? 
2) Hur länge har du arbetat inom vården? 
3) Beskriv sammanhanget i vilket du har coachat. 
4) Berätta för mig om ditt jobb som coach …vad gör du när du coachar? 
 
När du tänker på allt du har gjort inom utbildningen och allt du har åstadkommit: 
5) Vad är du mest nöjd med? 
6) Vad gjorde det möjligt att åstadkomma detta? 
7) Vad skulle kunna hjälpa dig att bli en ännu bättre coach? Vad mer skulle hjälpa dig att utveck-
las ytterligare? 
 
Fokus på coachteknik: 
8) Berätta om några av dina färdigheter inom coaching, tekniska färdigheter, metoder och verktyg 
som du använder dig av? Konstnärliga egenskaper, dina talanger hur använder du dem och vad 
kännetecknar dig som Esther-coach? 
9) När du tänker på coachutbildningen, vilka områden tränas man i när man går den? 
10) Beskriv på vilket sätt de olika delarna i utbildningen matchar det behov som du tidigare har 
berättat om utifrån dina erfarenheter att utvecklas i coach rollen. 
11) Är det några delar som du upplever saknas i den rådande coachutbildningen och som du tror 
skulle berika att väva in? 
12) Hur ser balansen ut i utbildningen mellan träning av metoder och verktyg och den konstnär-
liga talangfullheten? 
13) Ge exempel på verktyg och metoder som du har haft nytta av från utbildningen. 
14) Ge exempel på hur ni tränar era färdigheter och era coachtalanger. 
 
Bertil 
15) Denna gång hade vi med en pensionär i utbildningen och i programgruppen. Hur ser du på 
detta? (Vad gav det och…. vad mer?) 
16) Har det påverkat dig som Esther-coach? På vilket sätt? 
17) Hur har du arbetat med kundfokus under utbildningen? 
 
18) På en skala 1-10, hur viktig tror du coachutbildningen är för att åstadkomma bättre värde för 
Esther i hennes vardag? Där 1 är inte alls viktig och 10 mycket viktig.  
19) Vad gör du annorlunda i dag efter utbildningen som du inte gjorde innan? (Fokus på görandet) 
20) Hur vet/märker Esther att det finns coacher? 
21) Vilka förbättringsförslag har du för utbildningen?  
22) Kan vi effektivisera den mera? Hur då? 
23) Om du skulle fortsätta denna mening, hur skulle du då formulera dig? 
En Esther-coach på höglandet är en person som… 
Det verkliga syftet med att ha Esther-coacher är… 
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Vilka ord kommer naturligt till dig när du ska beskriva coachingen och varför tror du dessa ord kommer? 
 
Avslutning 
24) Om du skulle berätta för mig vad som är hjärtat i coaching, vad skulle du då säga?  
25) Är det något annat du vill lägga till ytterligare till det du tidigare har berättat?  
 
Tack så väldigt mycket för att du ville ta dig tid till att dela med dig av dina erfarenheter kring det 
viktiga ämnet hur vi lyckas rusta Esther-coacher genom ett coach-träningsprogram. 
 

 
Intervjuguide till fokusgrupp för pensionärer som har varit delaktiga i Est-
her-coachprogrammet 
 
Syftet och målet med fokusgruppen är att vi ska få lära oss hur ni upplever att det är att delta i 
Esthercoach-programmet och hur ert bidrag rustar coacher att åstadkomma bättre värde för Est-
her. Er återkoppling kommer att hanteras anonymt och användas för att utvärdera det vi hittills 
har gjort i Esther-coachutbildningen men också för att vi ska få tankar kring hur vi kan förbättra 
den. Samtalet kommer att bandas. För att underlätta analysarbetet ber vi er att tala en åt gången. 
 
Vi börjar med några bakgrundsfrågor. 
1) Vem är du och hur gammal är du? 
2) Hur kommer det sig att du är involverad i Esther-coachutbildningen?  
 
När du tänker på allt du har gjort inom Esther-nätverket och allt som du har åstadkommit 
3) Vad är du mest stolt över? 
4) Vad gjorde det möjligt att åstadkomma detta? 
5) Vad tror du mer att du haft för påverkan på coachprogrammet? (Hur har du försökt att på-
verka? Vad har du försökt att påverka?) 
6) Upplevde du att du blev lyssnad på? Kan du ge exempel eller utveckla ditt svar… 
7) Hade du själv velat vara en Esther-coach? Berätta mer… 
8) Hur ser du att en Esther-coach kan göra skillnad i vården? 
7) Vad tror du är synligt för andra av den här satsningen? Exempel? 
 
Träningsprogrammet har varit mycket learning by doing och coacherna har fått träna på att ge-
nomföra förbättringsarbeten, ett personligt och ett i vården med olika verktyg till exempel PDSA. 
8) Vad tror ni om att jobba med den här modellen för förbättring? 
 
Coacherna har också fått träna på kommunikativa förmågor och coachtalanger. 
9) Hur ser ni på den delen? Vad är viktigast? (Balansen mellan förbättringsverktyg och kommuni-
kativa förmågor/talanger. Hur ser ni på det?) 
 
Fokus på hållbarheten: 
9) Vi kan ju inte alltid anlita er och skulle behöva flera personer som vill engagera sig i coachpro-
grammet. Vad skulle du säga och ge för tips till din efterföljare? 
10) Du har blivit inbjuden att delta. Upplever du att personalen lämnar över ansvaret som de 
skulle ha behållit själva? 
11) Skulle du rekommendera någon pensionär att engagera sig i detta? 
12) Vad är nästa steg för dig själv? 
 
13) På en skala 1-10, hur viktig tror du att coachutbildningen är för att åstadkomma bättre värde 
för Esther i hennes vardag? Där 1 är inte alls viktig och 10 mycket viktig.  
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14) Vilka förbättringsområden ser du i programmet? 
 
15) Om du skulle fortsätta den här meningen hur skulle du då formulera dig? 
En Esther-coach på höglandet är en person som… 
Det verkliga syftet med att ha Esther-coacher är… 
Vilka ord kommer naturligt till dig när du ska beskriva coachingen? (Varför tror du dessa ord kommer?) 
 
Praktiska detaljer: 
Hur mycket tid har du lagt ner på ditt engagemang? Mellan tummen och pekfingret? 
Hur ser du på tiden och ekonomin? 
 
Avslutning: 
18) Om du skulle berätta för mig vad som är hjärtat i coaching, vad skulle du då säga?  
19) Är det något annat du vill lägga till ytterligare till det du tidigare har berättat?  
 
Tack så väldigt mycket för att du ville ta dig tid till att dela dina erfarenheter kring det viktiga äm-
net hur vi lyckas rusta Esther-coacher genom ett coachträningsprogram. 
 

 
Intervjuguide till fokusgrupp för Esther-coachutbildningens programgrupp 
 
Syftet och målet med fokusgruppen är att vi ska lära oss hur ni upplever att coachutbildningen 
bidrar till att rusta coacher att åstadkomma bättre värde för Esther. Er återkoppling kommer han-
teras anonymt och användas för att utvärdera det vi har gjort hittills i Esther-coachutbildningen, 
men också för att identifiera hur vi kan förbättra den. Samtalet kommer att spelas in. För att un-
derlätta analysarbetet ber vi er att tala en åt gången. 
 
Vi börjar med några bakgrundsfrågor: 
1) Vilka är ni och vilken är er roll i Esther-coachprogrammet? 
2) Hur länge har du varit med i Esther-coachprogrammet, och hur kommer det sig att du är med? 
3) Varför finns det ett Esther-coachprogram, vad ser du är anledningen eller kärnan? 
4) Vad har ingått i arbetet i programgruppen? 
 
När du tänker på allt som hänt i coachprogrammet: 
5) Vad är du mest stolt, nöjd över? 
6) Vad gjorde det möjligt att åstadkomma detta? 
7) Vad mer är du nöjd över? 
8) Vad skulle kunna hjälpa coacher att utvecklas ytterligare? 
 
När du tänker på allt som hänt i programgruppen: 
9) Vad är du mest stolt, nöjd över? 
10) Vad gjorde det möjligt att åstadkomma detta? 
11) Vad mer är du nöjd över? 
12) Vad skulle kunna hjälpa att gruppen utvecklas ytterligare? 
13) Är det något annat som du vill berätta om programgruppen som kan vara av vikt inför nästa kurs? 
 
Fokus på Bertil: 
14) Denna gång hade vi med en pensionär i utbildningen och i programgruppen. Hur var det? 
15) Har det påverkat dig? Har det påverkat Esther-coacherna? På vilket sätt? 
16) Hur har du arbetat med kundfokus under utbildningen? 
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17) När du tränar någon som är ny i coachrollen, hur talar du då? Vad ser du är viktigt att för-
medla för att hjälpa någon annan att bli en bra Esther-coach? 
18) Beskriv på vilket sätt de olika delarna i utbildningen matchar det behov som du tidigare angav 
i anledningen till att programmet finns. 
19) Är det några delar som du upplever saknas i den rådande coachutbildningen som du tror 
skulle berika att väva in? 
20) Hur ser balansen ut i utbildningen mellan träning av metoder och verktyg och den konstnär-
liga talangfullheten? 
21) På en skala 1-10, hur viktig tror du coachutbildningen är för att åstadkomma bättre värde för 
Esther i hennes vardag? Där 1 är inte alls viktig och 10 mycket viktig. Varför? 
22) Om du skulle fortsätta denna mening, hur skulle du då formulera dig? 
En Esther-coach på höglandet är en person som… 
Det verkliga syftet med att ha Esther-coacher är… 
23) Vilka ord kommer naturligt till dig när du ska beskriva coachingen, och varför tror du dessa 
ord kommer? 
 
Avslutning: 
24) Om du skulle berätta för mig vad som är hjärtat i Esther-coaching, vad skulle du då säga?  
25) Är det något ytterligare som du vill lägga till det du som tidigare har berättat?  
 
Tack så väldigt mycket för att du ville ta dig tid till att dela dina erfarenheter kring det viktiga äm-
net hur vi lyckas rusta Esther-coacher genom ett coach-träningsprogram. 
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Hej Esther coach, 
För att följa gruppens utveckling över tid kommer denna enkät ett antal gånger. Bedöm din kom-
petens i dag inom de angivna områdena. Skalan är mellan 1-5. Alla svar är anonyma. 
 
1= Ej hört talas om 
2 =Har kännedom om det 
3= Kan arbeta med stöd inom området 
4= Kan arbeta självständigt inom området 
5= Kan lära ut till andra inom området 
 
Jag arbetar inom  

 Kommunal vård och omsorg inkl psykiatri inom socialtjänsten  

 Primärvården, inkl öppen vård psykiatri  

 
Slutenvården inkl psykiatri 
 

Har du varit delaktig i något förbättringsarbete det sista året?  

 
ja  

 nej  

 
Bedöm din kompetens om: Hur vi arbetar med patienter/vårdtagare och kundfokusering  

Ej hört talas om  1  2  3  4  5  Kan lära andra  

 
Förståelse och kunskap att vi arbetar i processer och system  

Ej hört talas om  1  2  3  4  5  Kan lära andra  

 
Kunskap om hur vi tar hand om kunden på bästa sätt (ny forskning, rutiner osv)  

Ej hört talas om  1  2  3  4  5  Kan lära andra  

 
Kunskap om hur vi samverkar mellan olika verksamheter och eller organisationer  

Ej hört talas om  1  2  3  4  5  Kan lära andra  

 
Coachingteknik  

Ej hört talas om  1  2  3  4  5  Kan lära andra  

 
Förbättringskunskap  

Ej hört talas om  1  2  3  4  5  Kan lära andra  
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Om du tänker på 2010 och din enhet. Vilka av följande påstående stämmer bäst?   

 Vi har arbetat med flera förbättringar och har tydliga och synliga resultat.  

 Vi har arbetat med något förbättringsarbete.  

 Vet att det fanns men vet ej resultatet. 

 
Tror inte att vi har genomfört några förbättringar.  

 Vi har gjort som vi alltid har gjort. 

 
Har "Esther" varit delaktig i förbättringsarbete dvs att hon/han fanns med i arbetsgrup-
pen för förbättringsarbetet?  

 
Ja  

 Nej  

 Delvis, vi intervjuade innan  

 
Hur uppskattar du i dag Esthers delaktighet i förbättringsarbeten på din egen enhet  

Ingen delak-
tighet alls  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Esther är en del av arbets-
gruppen och en likvärdig 
partner i alla diskussioner  

 
Är det något annat du vill meddela angående din kompetens, något som du känner att du 
behöver utveckla för att kunna vara en Esther-coach? 
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Enkät till deltagare som har gått Esther-coach programmet 2011  
 
Esther coacher finns i dag på höglandet inom nätverket Esther. Många organisationer är nyfikna 
till vad det innebär och en del hämtar inspiration från Esther och påbörjar liknande arbeten. För 
att ta reda på hur man skapar interna coacher som ständigt stödjer person-/patientcentrerade 
förbättringar i vardagen, i och över organisationsgränser, behöver vi undersöka själva program-
met och vad det leder till. Ni har fått muntlig och skriftlig information om forskningen under 
utbildningens gång. Forskningen bedrivs på Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping Academy. 
Målet med enkäten är att få insikt i hur du upplever att Esther-coachprogrammet bidrar till att 
rusta dig att åstadkomma bättre värde för Esther. Din återkoppling kommer att hanteras ano-
nymt och användas för att utvärdera det vi gjort i Esther-coachprogrammet.  
 
Deltagandet är frivilligt och data kommer att redovisas avidentifierad. Om kommunikationen 
citeras så att enskilda individer kan identifieras kommer det att ske endast efter vederbörandes 
godkännande.  
 
 Nicoline Vackerberg  
 
 
Jag arbetar inom 
 

 

kommunal vård och 
omsorg inkl psykiatri 
inom socialtjänsten 

 
Primärvården inkl 
öppen vård psykiatri 

 
Slutenvård inkl psyk-
iatri 

 
 
Min erfarenhet i vården är 
 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-20 år 

 mer än 20 år 

 
Under utbildningen genomförde du ett förbättringsarbete på din enhet. Hur uppskattar 
du Esthers delaktighet i detta arbete? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte delaktig 
alls           

Mycket del-
aktig, hon 
var en del av 
arbetsgrup-
pen. 
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Hur pass delaktiga var övriga arbetskamrater i förbättringsarbetet? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte delakti-
ga alls           

Mycket del-
aktiga, de 
gjorde en 
stor del av 
jobbet. 

 
Hur pass värdefullt för utvecklingen av din roll som coach var det att ha med Bertil i ut-
bildningen? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Inte alls 
värdefullt           

Mycket 
värdefullt 

 
Relaterat till coachutbildningen. Kan du nämna minst tre saker i ditt arbete som du gör 
annorlunda i dag jämfört med för ett år sedan? 
 

 
 
Jag arbetar i dag som Esther-coach. 
 

 Ja 

 Nej 
 
Om nej, kan du kort beskriva anledningen. 
 

 
 
Om ja, vad motiverar dig att vara Esther-coach? 
 

 
 
Hur vill du beskriva betydelsen av Bertil i utbildningsprogrammet? 
 

 
 
När under utbildningens gång kände du dig som mest motiverad och engagerad? 
 

 
 
Vad i utbildningen gav minst värde för din utveckling som Esther-coach? 
 

 
 
Utbildningens längd. Vad tycker du om den? 
 

 Lagom 

 För lång 

 För kort 
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Hur bedömer du din kompetens att kunna coacha förbättringsarbeten på din enhet? 
 
 1 2 3 4 5  
Ej hört talas 
om      

Kan lära 
andra 

 
Något annat som du vill delge kursledningen? 
 
 
 
 


