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Beteendeanalys för ledare 1

David Blank

Trots omfattande forskning om ledarskap saknar vi fortfarande  
viktig kunskap om hur ledare kan förbättra sin effektivitet. Den-
na studie utvärderar om ett coachprogram, vars innehåll är base-
rat på beteendeanalytiska principer, kan användas för att förbätt-
ra en chefs effektivitet. Designen är en fallstudie där data för 
beteende- och resultatmått samlades in vecko- och månadsvis 
under en baslinjeperiod samt en interventionsperiod. En chef för 
en säljavdelning i ett svenskt företag deltog i studien, och mot-
tog coaching i en kombination av självstudier, hemuppgifter, och 
möten. En tydlig höjning av viktiga målbeteenden för gruppen, 
genomförda kundmöten, kunde observeras efter interventionen. 
Dessutom förbättrades gruppens resultat mätt som försäljning. 
Resultaten tyder på att  beteendeanalytiska principer kan använ-
das av chefer för att  utveckla sitt ledarskap. Vidare verkar en 
coachande metod kunna användas för att göra kunskaperna om 
beteendeanalys praktiskt användbara för chefer. Kommande 
forskning skulle kunna undersöka om detta resultat kan genera-
liseras genom att upprepa studien i andra organisationer och 
med fler coacher.

Introduktion
Ledarskap påverkar allas liv, och har förmodligen varit ett intresse hos oss människor 
lika länge som vi har organiserat oss i grupper och kunnat reflekterat över vårt sätt att 
fungera socialt. Trots detta saknas en sammanhållen och empiriskt förankrad modell 
som ledare kan använda för att göra sitt jobb bättre. Tillämpad beteendeanalys erbjuder 
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ett perspektiv väl grundat i experimentell forskning som gör det möjligt att förstå 
mänskligt beteende och arbeta med förändringar. Hittills har detta perspektiv främst ut-
nyttjats i kliniska sammanhang och inte i de företag eller organisationer som de flesta av 
oss tillbringar mycket tid i. Coaching av chefer har de senaste åren vuxit i popularitet, 
och kan ses som en förpackning för att möjliggöra lärande och förändring på jobbet som 
kan fyllas med olika former av innehåll.

Dessa tre ämnen - ledarskap, beteendeanalys, och coaching - kommer i denna studie att 
integreras i en undersökning av om ett coachprogram som är utformat för att överföra 
kunskaper om beteendeanalys kan hjälpa en ledare i dennes arbete. Nedan inleds studien 
med översiktliga presentationer av ledarskap, coaching, beteendeanalys och effekten av 
ledarutvecklingsprogram.

Ledarskap
Ledarskap är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, oavsett om de är 
privata, statliga, eller ideella. Det är också en avgörande faktor för hur vi som individer 
mår och trivs i en organisation. Trots detta finns det oklarheter om vad effektivt ledar-
skap egentligen är, och i organisationer är brister i ledarskap vanligt. Hogan och Kaiser 
(2005) rapporterar att mätningar återkommande visar att 65-75% av de anställda anser 
att den värsta aspekten av deras jobb är deras närmaste chef. De hävdar vidare att en 
undersökning utförd under 2003 visat att minst 50% av alla chefer utför ett bristfälligt 
ledarskap (managerial incompetence). 

Människan har alltid varit en gruppvarelse, och man kan anta att där det funnits grupper 
av människor har det också funnits hierarkiska nivåer. Fenomenet ledarskap angår oss 
på många olika sätt, både i vår relation till andra ledare och när vi själva är ledare. I våra 
arbeten har ledare stor påverkan både på vad vi gör och hur vi mår. Många har också i 
sina arbetsuppgifter någon form av ledarskapsansvar som man ägnar mycken möda åt. 
Även vid sidan av arbetet, i våra familjer och i de samhällen vi lever i kan vi ta på oss 
en roll som ledare, och naturligtvis påverkas av andra ledare. Fokus för denna studie 
ligger dock på ledarskapet inom företag och organisationer.

Trots att forskare har lanserat många olika teorier om ledarskap verkar man vara slående 
överens om att ledare har stor betydelse för en grupps och ett helt företags prestation. 
Det finns exempelvis mycket stöd i forskningen för att chefer i företag har stor påverkan 
på det finansiella resultatet. Collins (2005) undersökte i detalj 11 företag som utmärkt 
sig genom att gå från en lågpresterande period på 15 år till en period på 15 år med bättre 
resultat än konkurrenterna. Han fann att den enskilt viktigaste gemensamma nämnaren 
som kunde förklara genombrotten var att dessa företag hade fått en ny VD som tagit 
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kontroll över verksamheten och använt en framgångsrik form av ledarskap (det som för-
fattaren kallar nivå 5-ledarskap). Joyce, Nohria och Robertson (2003) har i en studie 
kommit fram till att en VD påverkar ungefär 15% av variationen av ett företags resultat. 
Barrick, Day, Lord och Alexander (1991) menar att de kunnat visa att jämfört med en 
genomsnittlig ledare så tillför en högpresterande ledare i något av USAs största företag 
under sin verksamma tid sin organisation 25 miljoner dollar mer i värde.

Det finns också data som visar på samband mellan ledarskap och tillfredsställelse på 
arbetet. Chefen utgör helt enkelt en central del av en anställds arbetsmiljö. I en översikt 
av undersökningar om arbetstillfredsställelse (employee satisfaction/engagement) visar 
Harter, Schmidt och Hayes (2002) att generell tillfredsställelse på jobbet samvarierar 
starkt med faktorer som en chef oftast har kontroll över (t ex att veta vad som förväntas 
av en, och att ha tillgång till rätt utrustning). De visade dessutom på ett samband mellan 
arbetstillfredsställelse och hög prestation. De fann en korrelation på ungefär 0,37 mellan 
de anställdas arbetstillfredsställelse och organisationens resultat (bl a definierat som 
kundernas lojalitet och finansiella resultat). Man kan naturligtvis spekulera i om det 
finns en kausalitet åt något eller båda hållen, men chefens roll är i alla fall central.

Medarbetarens förtroende för ledarskapet har också visat sig ha betydelse för att mildra 
graden av upplevd stress vid hög kvantitativ arbetsbelastning (Harvey, Kelloway & 
Duncan-Leiper, 2003). Ledarskapet antas också ha en viktig indirekt effekt på medarbe-
tares hälsa, genom att ledarna har ett stort inflytande över faktorer som har en stark in-
verkan på anställdas hälsa, som t ex krav, kontroll och socialt stöd (Nyberg, Bernin & 
Theorell, 2005; Kelloway, Sivanathan, Francis & Barling, 2005). 

Inte så konstigt alltså att ledarskap är ett ämne som är väl omskrivet både i akademisk 
litteratur och i populärlitteratur. Det är ett ämne som studerats och beskrivits i flera 
hundra år. Hogan och Kaiser (2005) anser att populärlitteraturen om ledarskap framstår 
som en tradition utförd av trubadurer, och innehållet har de inte har mycket till övers 
för: “most business books are empirical nonsense” (sid 174). Dessa böcker består till 
stor del av anekdotiska skildringar av ledares erfarenheter och åsikter, eller listor på tips 
för att lyckas. Ett par exempel är Iacocca (Iacocca och Novak, 2007), som handlar om 
Lee Iacoccas år som bland annat VD för Chrysler i USA, eller vår egen Jan Carlzons 
Riv pyramiderna! (skriven tillsammans med Lagerström, 1985). Som underhållningslit-
teratur eller biografier kan dessa böcker ha sitt läsvärde, men de erbjuder sällan något 
för den som söker mer systematiskt dokumenterad kunskap om ledarskap. 

På konsult- och utbildningsmarknaden tävlar en mängd varianter av teorier och utbild-
ningar i ledarskap med varandra. Ledarskap är också ett ämne som vid olika tidpunkter 
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domineras av olika trender, och genom åren har en hel del olika benämningar och för-
kortningar varit “inne”, som exempelvis total quality management, transaktionsanalys, 
business process reengineering, balanserade styrkort, management by walking around, 
eller visionärt ledarskap. Tjänster kopplade till ledarskap befinner sig på en konkur-
rensutsatt marknad och behandlas naturligtvis som vilka andra tjänster som helst, där 
säljarna försöker få uppmärksamhet från köparna bland annat med hjälp av marknads-
föring och ständig produktutveckling. Några vetenskapligt bevisade effekter av dessa 
metoder är sällan i fokus.

Inom den akademiska traditionen är antalet teorier och perspektiv på ledarskap nära nog 
oräkneliga. Yukl (2006), som sedan 1981 sammanfattat forskningen inom ledar-
skapsområdet, anser att hela fältet fortfarande befinner sig i ett tumultaratat tillstånd (sid 
xv).  Han skriver “att det är svårt att se skogen för alla träden” (sid 441), och anger flera 
skäl till att forskningen inte har kommit längre än den har, bland annat: vidden av olika 
teoretiska utgångspunkter, spridningen av förvirrande begrepp, många studiers smala 
perspektiv och önskan om att hitta enkla förklaringar, och bristen på studier som är ut-
förda med en solid forskningsmetod. Några decennier tidigare, men i likartade tongång-
ar, sammanfattar Stogdill (1974) 40 års forskning på ledarskap som en förvillande mas-
sa rön, och säger därefter: “It is difficult to know what, if anything, has been convin-
cingly demonstrated by replicated research. The endless accumulation of empirical data 
has not produced an integrated understanding of leadership” (sid vii).

Strauss och Sayles (1980) skriver att “supervision may be the most researched and least 
understood of all management concepts” (sid 78). Hogan och Kaiser (2005) anser att 
den akademiska forskningen på ledarskap visserligen består av en samling av väldoku-
menterade faktabitar, men att den samtidigt är “...a collection of decontextualized facts 
that do not add up to a persuasive account of leadership” (sid 171). 

Så trots det stora intresset för ledarskap kan man säga att det fortfarande är ett område 
som vi i en viss mening vet väldigt lite om. En central brist är att det inte finns så myck-
et god forskning som ger tydliga råd till en ledare om vad han eller hon ska göra för att 
vara effektiv. Sayles skrev redan 1979 att forskarna betonat vad en chef bör tänka och 
uppnå, och då ignorerat den verkliga källan till framgång för en chef, “how do you do 
it?” (sid 4). Komaki, Zlotnick och Jensen (1986) anser att det i forskningen är tunnsått 
med slutsatser om framgångsrikt ledarskap baserat på trovärdiga data: “Armchair specu-
lations abound, but data on how managers ought to supervise their subordinates are 
sparse” (sid 260). Kaiser och Hogan (2006) skriver på samma spår angående sambandet 
mellan en ledares beteenden och organisationens resultat: “What is needed is a clearer 
account of how leaders affect organizational performance” (sid 8).
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Många slutsatser i litteraturen angående ledarskap befinner sig på en hög abstraktions-
nivå, och har därmed lågt instruktionsvärde. De handlar ofta om hur en bra ledare är, 
eller möjligen bör vara, ur ett ganska statiskt synsätt. Ett exempel är Hogans och Kai-
sers (2005) lista på de fyra viktigaste egenskaperna hos en ledare: integritet, beslutsam-
het, kompetens, och vision. Collins (2005) anger istället personlig ödmjukhet och pro-
fessionell vilja. I en stor metaanalys av den existerande forskningen kring ledares per-
sonligheter (Judge, Bono, Ilies och Gerhardt, 2002) så finner man stöd för att alla egen-
skaperna som ingår i den så kallade big five-modellen har ett samband med effektivt 
ledarskap. Den totala korrelationen uppger de vara 0,39. Big five, eller fem-faktorsmo-
dellen, har inom forskningen blivit accepterad som en modell som fångar de mest fram-
trädande personlighetsegenskaperna (Goldberg, 1990). De fem egenskaperna är emotio-
nell stabilitet, extraversion, öppenhet för nya erfarenheter, vänlighet, och ansvarskänsla. 

Det är nog lätt för de flesta att hålla med om att alla dessa egenskaper skulle man vilja 
se hos sin chef. Men kan en chef som läser dessa beskrivningar av önskvärda egenska-
per förändra sig så att hon uppvisar högre integritet, mer beslutsamhet, och så vidare, 
och därmed blir mer effektiv? Det framstår som ganska svårt, och det verkar saknas stu-
dier på detta.  

Även begåvningsbegreppet har använts i ledarskapsstudier, och anses liksom personlig-
hetsegenskaper vara stabilt över tiden. Schmidt och Hunter (2004) har gjort en översyn 
av begåvning och arbetsprestation, och menar att individers resultat på begåvningstest 
ökar ju högre upp i en organisation man kommer. Individer med låg begåvning kan ha 
svårt att komma in på chefsbefattningar, och författarna menar att det för många högre 
roller krävs en miniminivå på begåvning. Korrelationen mellan begåvning och presta-
tion på jobbet anser de är över 0,50. Orsaken till detta samband tros vara att med högre 
begåvning kan du på ett bättre sätt ta till dig kunskap om jobbet, och därmed bli bättre 
på att utföra det. Begåvning kan möjligen vara värdefullt att använda vid en rekryte-
ringssituation, men för en redan verksam chef som vill bli mer effektiv är det inte 
mycket man kan göra av denna information.

En annan populär modell är det situationsanpassade ledarskapet. En bra ledare ska då 
ha förmågan att kunna anpassa sin ledarstil efter situationen, individernas mognad och 
gruppens behov (Yukl, 2006, sid 223). Två viktiga dimensioner anses vara relationsori-
entering och uppgiftsorientering. En generell modell är att ledarstilen ska förändras uti-
från fyra utvecklingsfaser hos individerna i gruppen. I den första fasen, när medarbeta-
ren är mycket omogen i förhållande till uppgiften, behövs mycket och tydliga instruk-
tioner och relativt lite stöd. I den andra fasen, när medarbetaren mognat något, behövs 
det mycket av både instruktioner och stöd. I den tredje fasen fortfarande mycket stöd 
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men lite mindre instruktioner, och slutligen i fas fyra både lite instruktioner och lite stöd 
(Blanchard, Carlos & Randolph, 1999). Tyvärr redovisas i litteraturen sällan empiriska 
data som stöder denna modell, och som tydligt visar hur de olika dimensionerna ska 
omsättas i konkreta beteenden från ledaren. Mer vanligt är anekdotiska data och teore-
tiska resonemang (se t ex Svedberg, 1992). Yukl (2006, sid 224) säger också att man i 
studier som utvärderat modellen funnit svagt stöd för att en anpassning av uppgifts- och 
relationsnivån enligt vad teorin föreskriver skulle göra ledarskapet mer effektivt. Istället 
verkar det som om en relativt hög grad av både uppgifts- och relationsorientering är ge-
nomgående mest effektivt. Dessutom menar Yukl att det finns konceptuella svagheter i 
modellen som gör den svår att använda. Ledarskapsbeteendena är inte entydigt definie-
rade, och graden av en medarbetares mogenhet är sammansatt av flera olika element 
(uppgiftens svårighet, samt medarbetarens självförtroende, förmåga och motivation) 
som det är tveksamt om det är relevant att kombinera.

Ett par begrepp som använts alltmer för att försöka förstå hur vissa ledare verkar kunna 
få sina medarbetare att göra stora uppoffringar för sin organisation är transformativt och 
transaktionellt ledarskap. Den definition som blivit dominerande brukar tillskrivas Ber-
nard Bass (för en beskrivning av begreppens utveckling, se t ex Judge & Piccolo, 2004) 
och har fått stor uppmärksamhet i litteraturen. Det transaktionella ledarskapet beskrivs 
som ett ledarskap som handlar om utbyten av belöningar mot överenskomna insatser 
och uppfyllande av bestämda mål, där ledaren belönar eller korrigerar medarbetarna. 
Det transformativa ledarskapet beskrivs som ett utökat transaktionellt ledarskap där man 
vill nå ett steg längre, nämligen att uppnå mer genom att också utveckla andra. Trans-
formativt ledarskap handlar om ledarens effekt på dem som följer eller blir ledda, att 
dessa känner förtroende, lojalitet, beundran och respekt gentemot ledaren och tack vare 
detta ledarskap är motiverade att göra mer än de hade tänkt från början (Yukl, 2006). 
Transformativt ledarskap karaktäriseras av fyra underkategorier (Yukl, 2006, sid 263): 
idealiserad påverkan (beteenden som hos följaren väcker starka känslor och identifie-
ring med ledaren), individuell hänsyn (stöd, uppmuntran, och coaching), inspirerande 
motivation (kommunikation av en attraktiv vision med hjälp av symboler för att fokuse-
ra följarnas ansträngningar och modellera lämpliga beteenden), samt intellektuell stimu-
lans (beteenden som ökar följarnas medvetenhet om problem och som påverkar dessa 
att se problemen från nya perspektiv). Transaktionellt ledarskap å sin sida karaktäriseras 
av tre underkategorier: kontingenta belöningar (att förtydliga vilket arbete som krävs 
för att erhålla belöningar och användning av incitament och kontingenta belöningar för 
att påverka motivationen), passiv “management by exception” (användning av kontin-
genta bestraffningar och andra korrigerande aktiviteter som respons på uppenbara avvi-
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kelser från acceptabla prestationsnivåer), samt aktiv “management by exception” (att 
söka efter misstag och upprätthålla regler för att undvika misstag).

I senare studier har också ett ytterligare, tredje, ledarskap tillfogats bredvid det trans-
formativa och det transaktionella: passivt ledarskap, eller laissez-faire. Den stilen inne-
bär att ledaren undviker att gentemot sina medarbetare specificera vilken överenskom-
melse de har, att klargöra förväntningar, och tillhandahålla mål och normer (Judge & 
Piccolo, 2004).

Det viktigaste verktyget för att mäta transformativt och transaktionellt ledarskap kallas 
MLQ (multifactor leadership questionnaire). Enligt Yukl (2006, sid 263) har flera studi-
er försökt att bedöma verktygets validitet med hjälp av faktoranalyser, och ofta med re-
sultatet att de funnit stöd för en distinktion mellan transformativt och transaktionellt le-
darskap som breda kategorier (dock i vissa fall endast efter att ha eliminerat många sva-
ga items eller hela delskalor). Underkategorierna som beskrivs ovan har dock svagare 
stöd. Exempelvis så korrelerar ofta kategorin kontingenta belöningar högre med trans-
formativa beteenden än med andra transaktionella beteenden. Ett ytterligare exempel på 
ett konceptuellt problem är att det transformativa ledarskapet i en metaanalys hade ett 
ganska starkt negativt samband med laissez-faire ledarskapet, trots att de antas vara dis-
tinkta konstrukt (Judge & Piccolo, 2004). Detta försvårar användningen och mätningen 
av begreppen.

När det gäller ledarskapets effektivitet menar Yukl (2006, sid 265) att flera studier visat 
på ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och effektivitet, oavsett situa-
tion. Hater och Bass (1988) menar exempelvis att de i sin studie finner stöd för att en 
transformativ ledare bedöms som en bättre ledare både av sina medarbetare och av sina 
chefer. Även det transaktionella ledarskapet har dock i studier funnits ha ett samband 
med ledarskapets effektivitet, definierat bland annat som gruppens prestationer (se t ex 
Bass, Jung, Avolio & Berson, 2003, sid 208). Laissez-farie ledarskapet anses däremot i 
studier vara förknippat med vad som har bedömts vara ineffektivt ledarskap (Judge & 
Piccolo, 2004).

Det finns vissa metodologiska problem förknippade med många av dessa studier. Ofta 
har enkäter använts för att mäta exempelvis en ledares stil eller beteenden (t ex MLQ). 
Ett möjligt problem med detta är systematisk snedvridning eller felbedömning av 
respondenterna. Att förvänta sig att en medarbetare både har korrekt observerat och kan 
minnas och göra en riktig bedömning av hur ofta eller hur mycket en ledare använt ett 
visst beteende under en viss historisk tidsperiod är minst sagt tveksamt. Dessutom finns 
det en risk att respondenternas svar om ledarens beteenden påverkas av andra faktorer, 
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exempelvis av huruvida de tycker om eller ogillar personen, generella stereotypa upp-
fattningar om ledarskap, eller automatisk attribuering av vissa beteenden till en ledare 
(trots att de inte observerats) utifrån hur effektiv personen bedöms vara. 

En annan felkälla kan i många studier också finnas i hur ledarskapets effektivitet be-
dömts. Ofta sker detta utifrån subjektiva bedömningar av andra personer i organisatio-
nen, vilket medför samma risker som ovan med snedvridning eller felbedömning. Anta 
exempelvis att en bedömare anser att en viss ledare lyckas “väcka medarbetarnas käns-
lor och gör att de identifierar sig med ledaren” (en komponent i det transformativa le-
darskapet) och dessutom har en uppfattning om att detta är ett beteende som en bra leda-
re bör ha. Vid en rent subjektiv bedömning skulle alltså denna ledare kunna få höga 
skattningar både som transformativ ledarskap och på sin effektivitet som ledare, trots att 
vi inte har några utfallsmått avseende gruppens resultat. Flera forskare menar att man 
istället bör försöka mäta gruppens effektivitet för att utvärdera en ledare (en diskussion 
om detta finns nedan).

Dessa problem med enkätbedömningar, som är vanligt förekommande i ledarskapsstu-
dier, gör att man kan behöva ha en viss avvaktande hållning gentemot vissa studiers re-
sultat, och också mot vissa metaanalyser som inkluderat olika typer av undersökningar 
(se Yukl, 2006, sid 55 för en utförligare diskussion).

Vad är egentligen ledarskap?
Det finns många definitioner av ledarskap som kan användas. Genomgående pekar des-
sa på ledarskap som en process där inflytande utövas av någon över andra människor i 
syfte att leda, strukturera och underlätta händelser och relationer i en grupp eller organi-
sation (Yukl, 2006, sid 3). MacKenzie (1969) skriver att en ledare har tre huvudsakliga 
funktioner: problemanalys (att samla fakta, förstå samband), beslutsfattande (att dra 
slutsatser, göra bedömningar), och kommunikation (att påverka andra att uppnå önsk-
värda mål). Intresset för denna studie ligger på detta tredje mål som har att göra med 
den sociala aspekten av ledarskapet.

En generell modell av hur det går till när ledare påverkar organisationen är att de med 
sina beteenden påverkar kulturen och dynamiken i sin närmaste grupp av medarbetare. 
Denna grupp påverkar i sin tur beteenden och prestationer i resten av organisationen 
(Hogan & Kaiser, 2005). I en studie av 17 företag anser Peterson, Smith, Martorana, 
och Owens (2003) att de kunnat visa att VDns personlighet korrelerar med lednings-
gruppens beteenden. VDns och ledningsgruppens personlighet och beteendemönster 
skattades separat av kodare utifrån tillgängliga textmaterial (t ex intervjuer), och över-
sattes för VDn till big five modellen (se ovan). Exempelvis fann man ett samband mel-
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lan en VDs noggrannhet och ledningsgruppens grad av intresse för legala frågor, eller 
VDns nyfikenhet och ledningsgruppens risktagande. De visade också att gruppens bete-
endemönster hade ett samband med organisationens resultat som försäljning och av-
kastning på investeringar. 

Att en betydelsefull person starkt påverkar andras beteenden är lätt att förstå utifrån be-
teendeanalytiska glasögon, eftersom denna person utgör en viktig kontext för sina med-
arbetare (en kort introduktion till hur vi beteendeanalystiskt kan förstå hur vår omgiv-
ning påverkar oss finns nedanför). Ett försök att beskriva ledarskap i beteendetermer 
görs av Mawhinney (2001). Han beskriver ledarskap som en persons operanta beteen-
den (beteenden som styrs av sammanhanget) som leder till en förändring i en eller flera 
andra personers kontext av operanta beteenden och som därmed förändrar eller vid-
makthåller den eller de andras operanta beteende. Kort och gott, en persons beteende 
som påverkar en annan persons beteende.

Sayles (1979) menar att ledarskap i praktiken är fragmenterat och ständigt oavslutat. 
Han liknar det vid att ta hand om ett hushåll där det jämt finns droppande kranar och där 
dammet börjar lägga sig igen så fort man torkat rent (sid 13). Komaki (1998) säger att 
uppgifterna i en organisation tar aldrig slut: “Executives cannot spur their staffs to ac-
tion by using as an incentive the completion of the mission” (sid 2).

Att få sina medarbetare att dag efter dag komma till jobbet och göra sitt jobb, och helst 
mer, är alltså en viktig uppgift för en ledare. Hogan och Kaiser (2005) menar att ledar-
skap innebär att påverka medlemmarna i gruppen så att de för en viss tid åsidosätter sina 
individuella behov för att istället verka för gruppens bästa. 

En central fråga inom ledarskapsforskning är hur man kan bedöma hur effektiv en leda-
re är. Utifrån resonemanget ovan så är en möjlighet att utgå utifrån hur väl hon kan byg-
ga upp och vidmakthålla en grupps totala prestationer över tid. Judge, Bono, Ilies och 
Gerhardt (2002) anser också i sin sammanfattning av ledarskapsforskningen att det bäs-
ta sättet att utvärdera en ledare är att titta på gruppens effektivitet.

Denna definition är dock inte generellt accepterad eller använd. Många studier har istäl-
let definierat ledarskap utifrån vilken person i en grupp som har störst påverkan på de 
andra, eller utifrån en betygsättning av personer runt omkring ledaren (mer seniora che-
fer, chefer på samma nivå, eller medarbetarna). Lord et al (1986) menar också att många 
ledarskapsforskare i sina bedömningar har övergeneraliserat i vilken mån en ledare 
framstår som en ledare inför andra (leadership perception), jämfört med ledarskapets 
effektivitet (leadership effectiveness). Detta kan ses som ett tillägg till diskussionen 

11



ovan om risken att få problem med snedvridningar (bias) och felbedömningar om man 
mäter effektiviteten utifrån andras bedömningar.

Coaching
Coaching som stöd för personer i arbetslivet har under det senaste åren utvecklats till en 
stark trend. Det största företaget som utbildar och certifierar coacher, International Co-
ach Federation (ICF), har vuxit från 2122 medlemmar år 1999 till att idag ha över 
13000 medlemmar i mer än 80 länder (ICFs hemsida, 2008). Ordet coaching har dock 
inte kommit att få en tydlig innebörd av vad som egentligen utförs under själva coa-
chandet, eller vad målen med arbetet är. Angående begreppet säger Downey (2003) att: 
”There is no commonly held definition of coaching” (sid 8). Gjerde (2003) kommente-
rar också att “...det tycks råda en viss förvirring om vad coaching egentligen innebär” 
(sid 9). Även Berg (2004, sid 23) säger att det finns ingen klar och entydig metod som 
alla är överens om, och han påpekar också att det har forskats relativt lite om coaching.

Det mest praktiska är kanske helt enkelt att se coaching som en rubrik för många olika 
former av vägledning, handledning, konsultation och rådgivning. En vanlig beskrivning 
av syftet med coaching är “processer för att frigöra och utveckla människors potential” 
(använd av flera författare, se exempelvis Gjerde, 2003, sid 9). En kanske lite mer pre-
cis definition är att “...genom samtal hjälpa aktörer att hjälpa sig själva att nå sina mål” 
(Berg, 2004, sid 12).

Ordet coach härstammar förmodligen från det ungerska ordet kocsi som betyder vagn. 
Kocs är en by i Ungern med långa traditioner av vagntillverkning och transporter. På 
svenska betyder ordet idag också galavagn eller turistbuss. Det var inom idrotten som 
ordet först började användas som metafor för en person som hade till uppgift att föra 
idrottare till en högre prestationsnivå. Det var också idrottare som under 1970-talet bi-
drog till att begreppet började användas mer och mer även utanför idrottsarenan. En bok 
som anses vara en viktig startpunkt är Tennis - det inre spelet av Timothy Gellwey 
(1975). Författaren försökte hjälpa tennisspelare att lyckas bättre genom att strunta i ut-
värdering och bedömning av sig själva, och att frammana mentala bilder av sin fram-
gång. Gellwey menar att hans bok handlar om det inre spelet, och att vi har olika “jag” 
som vi kan använda på olika sätt. Boken blev uppskattad och använd även utanför ten-
nisarenan.

Inom organisationer har synen på coaching under de senaste decennierna förändrats från 
att ha setts som ett redskap för att korrigera brister i färdigheter till något som kan an-
vändas för att underlätta lärande och för att förbättra en redan bra prestation ytterligare 
(Feldman & Lankau, 2005).
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Coaching utförs på många olika sätt, och för att illustrera det beskrivs ett par exempel 
här. Gjerde (2003) försöker beskriva coaching som en hybrid av flera olika tanketradi-
tioner, och menar att dessa traditioner delar många idéer och verktyg. Hon jämför coa-
ching i tur och ordning med “familjemedlemmarna” filosofi, psykologi, vägledning (el-
ler konsultation), och mentorskap. En viktig skillnad gentemot psykoterapi är att coa-
cher arbetar alltid med människor i det friska spektrat. En coach försöker aldrig reparera 
eller bota utan kan försöka hjälpa en person att utveckla sina styrkor. I coaching kan 
syftet att utveckla potential nås genom fem olika processer, där man arbetar med olika 
fokus (Gjerde, 2003, sid 55):

1) Öppna för möjligheter - Hopp och optimism, valmöjligheter

2) Främja egna svar, motivation och förpliktelse - Bli medveten om egen kunskap, mo-
tivation och förändring

3) Undanröja hinder - Kamp mot motståndare, sortera tankar

4) Ge stöd och fokus - Socialt stöd, fokus

5) Skapa resultat - Handling, inlärning, nyskapande

Vidden av arbetsverktyg som Gjerde beskriver är imponerande. Några exempel är aktivt 
lyssnande, änglakort (kort med ord att associera kring), brainstorming, morgonsidor 
(dagligen nedskrivna fria associationer), öppna frågor, målsättande, och att använda sin 
intuition.

Det finns ett öppet anslag i denna beskrivning av coaching. Ett exempel på detta är att 
en coachingsession ofta inleds med frågan “vad vill du prata om med mig idag?”. 

Även Berg (2004) förmedlar en bild av coaching som något som kan handla om många 
olika ämnen: “Coaching kan ta upp hela människans livssituation, både vad gäller arbe-
te och privatliv” (sid 19). Författaren delar upp coaching i fem olika typer, som i stigan-
de grad av komplexitet är: yrkesmässig coaching (tillägnande av kunskaper), färdig-
hetscoaching (ändra sättet att vara), personlig coaching (utveckling av hur man tänker), 
resultatcoaching (förverkligande av konkreta mål), och utvecklingscoaching (utveckling 
av långsiktiga lärprocesser). Han menar att coching är att hjälpa en person att utveckla 
sättet att tänka, framförallt genom kognitiv medvetenhet och kontroll, att vara, med 
hjälp av färdighetsträning, och att lära sig, genom att hitta nya sätt att lära sig på. Meto-
den Berg (2004) förordar består av fem faser. Den första handlar om att bygga upp för-
troende och lägga grunden för ett partnerskap. Den andra handlar om att ställa en dia-
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gnos, att förstå nuläget. Den tredje är att sätta upp mål, och den fjärde att göra hand-
lingsplaner. Det femte och sista steget är att utvärdera och följa upp resultatet.

Downey (2003) menar att coaching kan syfta till att höja prestationer (både organisato-
riska och indviduella) lärande, utveckling, motivation och glädje. Hans syn på effektiv 
coaching är att den framförallt ska vara icke-styrande, alltså utgå från de frågor och be-
hov som finns hos den som blir coachad. Anledningen är att en direktiv, eller instrue-
rande, stil kräver att den som coachar sitter på alla svaren, vilket sällan är fallet i dagens 
organisationer. Coachens frågor är därför centrala i arbetet, och några typfrågor är “Vad 
vill du prata om?” (ämnet), “Vad händer egentligen?” (verkligheten), “Vad skulle du 
kunna göra?” (alternativ), och “Vad kommer du att göra nu?” (avslutning).

Timothy Gellway skriver i förordet till Downys bok (2003) att coaching inte är psykote-
rapi. Det stämmer naturligtvis. Däremot finns det flera färdigheter som en psykoterapeut  
behärskar som också kan användas i coachingsammanhang. Några exempel är hämtade 
från de färdigheter som Downy (2003) anser att coachen behöver ha: lyssna, ställa bra 
frågor, vara medveten om egna reaktioner, strukturera sessionen, sätta mål, bygga en 
relation, osv. Det är också intressant att notera att i coachinglitteraturen återfinns ibland 
metoder som används inom psykoterapi, exempelvis ångestskattningar (Downy, 2003). 

Feldman och Lankau (2005) menar i en sammanställning av forskningen om chefscoa-
ching att den akademiska litteraturen hamnat på efterkälken jämfört med den praktiska. 
De fann färre än 20 studier som systematiskt utvärderade coaching. De anser dock att de 
fåtal studier som finns indikerar att coaching kan ha en positiv effekt för den som blir 
coachad och dennes organisation. Mekanismen bakom coachingens effekt är dock ännu 
så länge en “svart låda” (sid 845).

Forskningsmässigt försvåras utvärderingen av coaching naturligtvis av att metoderna 
skiljer sig mycket åt, och i viss coachlitteratur tycks det finnas ett underliggande anta-
gande att det i varje enskild situation är upp till coachen själv att avgöra vilken metod 
som passar bäst. Manualiserade program lyser med sin frånvaro. Det saknas alltså så 
gott som alltid tydligt definierade beskrivningar av interventionsformerna och vid vilka 
problem eller situationer de utvärderats. 

Ett par exempel på studier av effekten av coaching kan ändå illustrera några resultat. 
Roelofs, Veenman och Raemaekers (1994) har i en studie om lärare funnit att de som 
fick coachingstöd som tillägg i sina utbildningar, förutom den vanliga undervisningen, 
blev mer effektiva som instruktörer. Coachen var i denna studie med och observerade 
när läraren undervisade, och hade ett samtal med läraren före och efter undervisningen. 
Effekten mättes av observatörer både i elevernas beteenden (t ex studietid) och lärarens 
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kompetens (t ex förmåga att ge instruktioner). Forskarna ansåg att effekten berodde på 
att lärarna av coachen fick uppmuntran och feedback på sitt beteende.

Olivero, Bane och Kopelman (1997) undersökte hur man kan öka värdet i arbetet av le-
darträning. De tyckte sig kunna konstatera att deltagarna kunde öka produktiviteten i 
sina olika projekt från 22% till 88% när man lade till individuell coaching som kom-
plement till en traditionell chefsutbildning. Studien saknade dock kontrollgrupper och 
baslinjemätning. Några förklaringar till den ökade effekten ansågs vara att man i coa-
chingarbetet använde sig av målsättningar, problemlösning, övningar, feedback, och ut-
värderingar. 

Exempel på avsaknad av effekt finns också. Processkonsultation kan exempelvis anses 
vara en viss form av coaching som åtminstone tidigare var mycket populär, och som har 
som mål att förbättra samarbetet mellan personerna i en grupp. I en översikt av forsk-
ningsläget för metoden menade Kaplan (1979) att det inte finns något stöd för att denna 
coaching förbättrar en grupps resultat.

Beteendeanalys
Har från början experimentell psykologi, som sedan utvecklats och populariserats inom 
allt fler områden, något att tillföra den som är intresserad av ledarskap? Inom framför-
allt den kliniska världen har beteendeanalysen under de senaste decennierna växt sig allt 
starkare. Kognitiv beteendeterapi, som är en paraplybeteckning på olika interventioner 
som oftast innehåller tillämpad beteendeanalys, har också blivit känd för en bredare 
allmänhet. Det har publicerats en mängd studier som visar att kognitiv beteendeterapi är 
en bra metod vid de flesta psykologiska problem. Öst (2006) skriver att “den slutsats 
som kan dras är att KBT är en effektiv terapiform för de flesta störningar som den har 
testas för”. 

Grunden till beteendeanalysen lades av experimentell forskning av bland andra Ivan 
Pavlov under 1800-talets senare hälft i Ryssland, samt av John B. Watson och  B. F. 
Skinner i USA under början av 1900-talet. Mycket av grundforskningen skedde i labora-
torier och på djur. I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet började beteendeanaly-
sen tillämpas kliniskt, bland annat på barn med autism. Därefter har tillämpningsområ-
dena spridits till fler kliniska områden och i viss mån till arbete i organisationer.

Några exempel på begrepp som används inom beteendeanalytiskt arbete beskrivs här 
nedanför: operant inlärning, shaping, regelstyrda beteenden, och funktionell bedömning. 
Detta är bara några smakprov, och mer fullständiga beskrivningar av beteendeanalys 
finns i annan litteratur (t ex Eikeseth & Frode, 2007; Ramnerö & Törneke, 2006). Den-
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na studie kan läsas utan att man i detalj sätter sig in i dessa begrepp och det följande ka-
pitlet om beteendeanalys i organisationer. Dessa delar kan dock vara värdefulla för den 
som vill få en bättre bild av bakgrunden till och innehållet i coachprogrammet.

Operant inlärning är en viktig grundbult inom beteendeanalys, och förklarar hur vi med 
hjälp av våra erfarenheter lär oss att använda olika beteenden i olika situationer. Den 
operanta inlärningen är mycket flexibel och möjlig för omgivningen att förändra, vilket 
gör den särskilt intressant för exempelvis chefer i en organisation. Ramnerö och Törne-
ke (2006) säger att i den operanta inlärningen ligger möjligheter att anpassa sig till väx-
lande omständigheter på ett sätt som nedärvda reaktionsmönster aldrig skulle tillåta. 
Operant beteende kan definieras som beteende hos djur och människor där konsekven-
serna av det beteende som utförs påverkar sannolikheten för att beteendet senare ska 
upprepas (Svartdal & Holt, 2007).

En operant process hos en person kan illustreras så här:    

Figur 1: ABC-modellen

A = antecedenten, dvs det som föregår, eller ”sätter scenen” för, ett beteende

B = beteendet

C = den konsekvens som beteendet får på utövaren 

Hela flödet kan läsas som att ”i närvaro av A så leder B till C”. Beteenden är i detta fall 
allt som en levande organism kan utföra, t ex prata, gå, känna och tänka. Till exempel, i 
närvaro av chefen (A) så pratar jag (B) om hur viktigt det är med effektivitet. Han nick-
ar uppmuntrande med konsekvensen att jag känner mig bekräftad och nöjd (C).

De historiska erfarenheter vi har ifrån följderna av våra beteenden kommer att påverka 
hur vi beter oss i framtiden. Konsekvenserna av våra beteenden är av fyra olika huvud-
typer vilka redovisas i figuren nedan. 

Figur 2: Fyra möjliga konsekvenser på ett beteende

A	 	 	 B	 	 	 C
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                 Fig. 1 Fyra huvudtyper av konsekvenser av beteende  

 

Positiv förstärkning 
Lön 

 

 

Positiv försvagning 
Bränna sig på strykjärn 

 

Negativ försvagning 
Utebliven ledighet 

 

 

Negativ förstärkning 
Slippa huvudvärk 



Typerna kan beskrivas utifrån två dimensioner som handlar om huruvida vi tillför eller 
tar bort något för en person och om detta något upplevs som appetativt (något som för-
knippas med positiv affekt) eller aversivt (något som förknippas med negativ affekt). 

Positiv förstärkning är en process som ökar sannolikheten för att beteendet som är utfört 
i närvaro av en viss antecedent upprepar sig i framtiden. Det innebär att vi får en konse-
kvens på vårt beteende som vi uppfattar som appetativt, alltså något som vi gärna vill 
ha. Ett exempel är en positiv kommentar från en respekterad kollega efter att jag bemött 
en besvärlig kund på ett tålmodigt sätt. 

Negativ förstärkning ökar också sannolikheten för att beteendet uppträder igen, men 
denna gång för att något vi inte vill ha, något aversivt, tas bort eller undviks. Ett exem-
pel är när vi får huvudvärk. Vi tar då en huvudvärkstablett. Följden är att huvudvärken, 
det aversiva, tas bort. Konsekvensen av detta är att sannolikheten ökar att man tar en 
tablett igen nästa gång huvudvärken uppträder. I en organisation är ett vanligt exempel 
att man gör något för att slippa tjat.

Positiv försvagning (eller positiv bestraffning) minskar istället sannolikheten för att ett 
beteende upprepas genom att något aversivt tillförs som konsekvens. Ett sådant exempel 
kan vara att en chef under ett möte ber en att inte avbryta sina kollegor. 

Negativ försvagning (eller negativ bestraffning) är det fråga om när sannolikheten för 
ett beteende minskar genom att vi inte får tillgång till något appetativt vi vill ha. Ett ex-
empel är om man tar på sig extra arbetsuppgifter, men ingen av ens kollegor eller chefer 
uppmärksammar det. Konsekvensen kan då bli att sannolikheten minskar att man tar på 
sig extra arbetsuppgifter nästa gång. Detta kallas också utsläckning.

Alla konsekvenser är idiosynkratiska i den meningen att varje person avgör själv om 
något är appetativt eller aversivt för just honom eller henne. Enligt teorin så definieras 
konsekvenserna utifrån vilken funktion de har på beteendet, så om exempelvis en viss 
konsekvens leder till upprepat beteendet så är det per definition fråga om en positiv eller 
negativ förstärkning.

Shaping är ett begrepp som innebär att ett önskat beteende gradvis förstärks. Om det 
önskade målbeteendet vid en viss tidpunkt inte alls existerar så är det svårt att förstärka 
det. Det finns dock oftast en naturlig variation i beteenderepertoaren, och de beteenden 
som är de bästa den personen presterar kan då förstärkas. När väl det beteendet är etab-
lerat så ges positiv förstärkning vid nästa ytterligare steg i önskad riktning.

Regelstyrt beteende handlar om att vårt beteende, tack vare vårt språk, kan påverkas av 
verbala stimuli (Holden, 2007). Vi kan med hjälp av detta ge oss själva och andra in-
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struktioner, belöningar (”det gjorde jag bra”) eller bestraffningar (”jag borde ha preste-
rat bättre”). Detta ökar naturligtvis vår beteendeflexibilitet, det kan räcka med att någon 
har sagt något en gång för att vi ska ändra vårt beteende i ett flertal situationer (”nu 
gjorde jag rätt, som chefen sa”).

Funktionell bedömning är metoder som används för att förstå vilka faktorer som vid-
makthåller ett beteende, och används ofta som grund för att välja lämpliga interventio-
ner för att få till stånd förändringar (Iwata et al, 1994). ABC-modellen ovan kan exem-
pelvis användas vid en funktionell bedömning.

Beteendeanalys i organisationer.
Eftersom beteendeanalys, eller behaviorism, är en vetenskap om mänskligt beteende 
(Johnson, Mawhinney & Redmon, 2001) så är det inte speciellt långsökt att tänka sig att 
man kan ha nytta av detta även i sammanhang utanför den kliniska världen. De som ar-
betar eller forskar på organisationsutveckling och låter sig inspireras av beteendeanalys 
kallar oftast området organizational behavior management (OBM) eller performance 
management.

Det publiceras numera regelbundet artiklar och böcker som visar hur OBM kan tilläm-
pas inom organisationer, ofta med indikationer på goda resultat. Exempel på problem 
som studerats i artiklar i Journal of Organizational Behavior Management under en tio-
årsperiod (Nolan, Jarema & Austin, 1999) inkluderar produktivitet, kvalitet, kundnöjd-
het, precision, säkerhet, hastighet, punktlighet, och försäljning.

Många interventioner som beskrivs i dessa studier är anpassade för en specifik organisa-
tions problem. Ett exempel är Wiesmans (2006) studie på två hamburgerrestauranger. 
När en kund beställer en meny har personalen möjlighet att fråga om kunden skulle vilja 
göra måltiden större (så kallad up-selling). När nya konsekvenser infördes för persona-
len kunde författaren visa på en höjning och en ökad stabilitet av dessa frågor. Konse-
kvenserna bestod av affischer med diagram som visade på andel up-selling frågor av 
totala antalet möjliga frågetillfällen, och personlig feedback från chefen vid vissa tillfäl-
len. Författaren redogör även för anekdotiska data som visar på positiva reaktioner från 
personalen avseende interventionen, t ex sade en anställd apropå feedback från chefen: 
“It was nice to hear. I’d like to hear it [praise] more often.” (sid 12). 

Några av de mest ambitiösa och rigorösa studierna på ledarskap utifrån ett inlärnings-
psykologiskt ramverk har utförts av Judith L. Komaki. Som grund för att kunna identi-
fiera effektivt ledarskapsbeteende tog hon tillsammans med sina kollegor fram en mo-
dell för att kartlägga vad en chef gör (Komaki, Zlotnick & Jensen, 1986). Modellen kal-
las “operant supervisory taxonomy and index” och är som namnet antyder baserad på 
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operant inlärning. De sju kategorierna i modellen, som alltså utgör aktiviteter som en 
chef kan ägna sig åt, är att a) dela ut konsekvenser baserat på prestation, b) observera en 
persons prestation, c) dela ut antecedenter, d) prata om sitt eget arbete, e) prata om arbe-
tet generellt, f) prata om ämnen utanför arbetet, g) arbeta för sig själv. Dessa är ömsesi-
digt uteslutande, en chef utför alltså hela tiden ett av dessa beteenden. Observationerna 
görs i perioder av 30 minuter indelade i 1-minuters intervall. Under varje intervall kodas 
chefens beteende i någon av kategorierna. Författarna visar att modellen hade godtagbar 
reliabilitet och känslighet för skillnader mellan observerade chefer.

I en studie där modellen applicerades på 24 chefer, som antingen bedömts som effektiva 
eller mindre effektiva som ledare av sina chefer, kommer Komaki (1986) fram till några 
centrala slutsatser. Den första är att effektiva chefer ägnar mer tid åt att monitorera, eller 
observera, sina gruppmedlemmars prestationer. Den andra är att dessa chefer använder 
vissa speciella sätt att monitorera på, antingen genom att direkt inspektera personen un-
der tiden han eller hon arbetar eller genom att observera ett resultat av medarbetarens 
arbete (t ex en målad vägg). De mindre effektiva cheferna monitorerade mer genom att 
fråga medarbetaren själv eller andra om dennes prestation. Ingen skillnad observerades i 
tiden dessa chefer ägnade åt att ge konsekvenser, eller om chefen gav mer av positiva 
eller negativa konsekvenser.

Även Larson och Callahan (1990) har i laboratorieexperiment visat att försökspersoners 
resultat förbättrades signifikant av monitorering. Om monitoreringen dessutom parades 
med konsekvenser från försöksledarna (positiva eller negativa kommentarer) så ökade 
prestationen ännu mer.

Feedback är en av de vanligaste teknikerna vid en OBM-intervention. Nolan, Jarema 
och Austin (1999) fann att någon form av feedback använts i 71% av alla studier som 
publicerats i Journal of Organizational Behavior Management (JOBM) mellan 1989 och 
1999.  Alvero, Bucklin och Austin (2001) gjorde en utvärdering av alla studier publice-
rade i JOBM som använde sig av feedback mellan 1985 och 1998. De fann totalt 43 ar-
tiklar och 68 olika sätt att använda feedback. De menar att det finns flera funktioner 
som feedback kan ha på ett beteende, både en antecedent, förstärkare, försvagare, eller 
etablerande omständighet (en faktor som påverkar andra stimulis funktion). Deras slut-
sats är att effekten av feedback inte alltid är en säker förbättring av resultatet. Genom att 
lägga till någon ytterligare procedur kan man dock öka chansen att få en positiv effekt. 
Det bästa tillägget verkar vara en antecedent, alltså någon form av information, utbild-
ning eller uppmaning om att göra något. Dessutom verkar feedback som presenteras i 
form av ett diagram tillsammans med muntlig eller skriftlig information vara mest ef-
fektiv. Jämförde man också en individs eller grupps prestation med en standard, exem-
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pelvis ett mål eller en normalprestation, så kunde forskarna också se en förbättrad ef-
fekt.

Många OBM-studier är beskrivna utan att det för läsaren är tydligt vilken metod forska-
ren har använt för att identifiera dels problemet och dels interventionen (Normand, 
Bucklin, Austin, 1999). Austin, Carr och Agnew (1999) menar också att det görs få rigo-
rösa funktionella bedömningar i samband med OBM-interventioner och föreslår att en 
sådan metod skulle kunna öka effekten av interventionerna. Deras förslag är att en me-
tod ska innehålla en undersökning av fyra områden: antecedenter, verktyg och proces-
ser, kunskap och färdigheter, och konsekvenser. Ett verktyg som på ett systematiskt sätt 
hjälper chefen att göra en funktionell bedömning och utifrån den analysen sätta in lämp-
liga interventioner skulle alltså kunna vara användbart.

Effekten av ledarutbildning
Det finns många sätt för organisationer att främja ledarskapsutveckling. De flesta pro-
gram sker fortfarande i form av en formell ledarutbildning i ett klassrum, upp till 85% 
enligt Day (2000, sid 586). Författaren menar att sådana program ofta lider av problem 
med att överföra utmaningarna från vardagen till klassrummet, höga startkostnader, och 
att få förändringar sker i ledarnas beteenden när de väl återvänt till sina jobb. Istället 
borde organisationer utforska hur ledarutbildningarna kan bli mer effektiva genom att 
fokusera på att utveckla ledarskapet i det sammanhang som ens arbete finns i.

Trots att stora summor läggs ned på ledarskapsprogram tycks det vara förvånansvärt 
sällan som dessa utbildningar utformas och granskas på ett ingående sätt av köparna.  
Buus (2005) fann i en undersökning av 51 internationella företag att endast ungefär 
hälften integrerade utbildningarna med verksamhetens behov, och ännu färre försökte 
utvärdera utfallet av utbildningarna som en investering.

Eller, som Day och Halpin (2004) uttrycker det:

“Despite the voluminous leadership literature, relatively little is know about ex-
actly what gets developed in leader development”

En metaanalys av effektiviteten hos ledarskapsprogram baserat på studier gjorda under 
20 år visar att utfallet av utbildningsprogrammen varierar stort (Collins & Holton, 
2004). Framgångsrika program kan ha betydande effekt, och kan öka såväl kunskap 
som färdigheter hos ledarna och ge en positiv effekt på organisationen, men det framgår 
också att det är viktigt att ledarskapsprogrammet passar ledarens behov. För att en le-
darskapsutbildning inte bara ska vara ett trevligt avbrott i arbetet utan ge effekt och re-
sultera i kunskapsanvändning ställer Lundmark (1998) upp två villkor, att individen 
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verkligen har lärt sig något under utbildningen och att det i arbetssituationen efteråt 
finns förutsättningar eller ett handlingsutrymme för individen som genomgått program-
met. Hon menar att det är handlingsutrymmet som sätter gränserna för kunskapsan-
vändningen och därmed effekten, såväl det faktiska handlingsutrymmet som det upp-
levda handlingsutrymmet (Lundmark, 1998).  

Det finns också mycket forskning som visar att tydliga mål och uppföljning i samband 
med en utbildning leder till bättre effekt hos deltagarna (t ex Locke & Latham, 1984; 
Wexley & Baldwin, 1986).

OBM-coaching - en intressant kombination?
Som vi har sett har stora mängder forskning utförts inom ledarskapsområdet och den har 
också tillfört oss mycket kunskap. Bland annat är det tydligt att ledare på många sätt 
spelar en kritisk roll för sina organisationer. Däremot saknar vi i viss mån fortfarande 
kunskap om hur chefer kan göra för att bli mer effektiva.

Beteendeanalysen har rönt stora framgångar i arbete med mänskliga beteenden, och ap-
plicerat i organisationer, ofta kallat OBM, är det möjligt att på ett metodiskt och empi-
riskt grundat sätt arbeta med ledarutveckling. Området OBM är relativt nytt, och en 
svaghet i forskning och praktik är än så länge bristen på användning av systematiska 
verktyg för att undersöka vad som vidmakthåller viktiga beteenden (funktionell bedöm-
ning).

Samtidigt har coaching utvecklats till ett populärt område för chefsutveckling. Coaching 
gör det möjligt att ta emot hjälp för att utvecklas i sitt arbete, under tiden som man utför 
sitt arbete. Området skulle kunna tjäna på fler systematiska undersökningar och tydliga 
beskrivningar av vad olika coachingprogram egentligen innehåller.

Denna studies syfte kommer därför att handla om beteendeanalys för ledare förpackad i 
ett coachingprogram, och om den kombinationen kan utgöra ett bidrag till arbetet med 
att hjälpa ledare att bli mer effektiva.

Syfte
Det övergripande syftet är alltså att undersöka om ett manualiserat coachprogram, base-
rat på beteendeanalys, kan fungera för att hjälpa en chef att bli mer effektiv.

Eftersom programmet till stor del kommer att handla om att påverka vissa beteenden så 
är en underliggande fråga om man i samband med programmet kan mäta en förändring i 
dessa beteenden. Dessa beteenden förväntas påverka ett resultatområde som chefen an-
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svarar för, så en annan underliggande fråga är om man i samband med programmet kan 
mäta en förändring på detta resultat.

Sammantaget finns det alltså tre frågeställningar som ska undersökas i denna studie:

1. kan man i samband med ett coachprogram som baserar sig på beteendeanalys mäta 
en förändring i vissa beteenden?

2. kan man i samband med detta coachprogram mäta en förändring i vissa resultat?

3. kan detta coachprogram bidra till att göra en chef mer effektiv?

Metod
Studien kan betraktas som en pilotstudie eftersom inga liknande studier tycks vara pub-
licerade samt eftersom coachprogrammet som ingår är oprövat. Utifrån syftet ovan har 
jag valt att använda fallstudien som metod, och att försöka efterlikna den beteendeana-
lytiska traditionens användning av denna forskningsmetod. Enligt Kazdin (1992) är fall-
studier intressanta som forskningsmetod av två skäl. För det första så har fallstudier his-
toriskt sett visat sig kunna ha stor effekt på psykoterapeutisk tillämpning och forskning 
(exempelvis studien om “lille Albert” av Watson & Raynor, 1920, som illustrerade 
respondent betingning på människor). För det andra anser Kazdin att fallstudier erbjuder 
en möjlighet att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Detta andra skäl är re-
levant för denna studies utgångspunkt. Kazdin talar visserligen om gapet mellan psyko-
terapeutisk (experimentell) forskning och kliniskt tillämpad forskning, men resone-
manget är tillämpbart också för en studie på ledarskapsutveckling. Som konsult, eller 
terapeut, finns ofta enskilda fall tillgängliga som studieobjekt, men där fallstudier som 
metod innebär en risk för begränsade möjligheter att dra slutsatser. Som renodlad veten-
skaplig forskare så är riskerna istället att studierna lider av brist på tillämpbarhet i den 
praktiska verkligheten.

Inom beteendeanalytisk forskning finns det en tradition av att använda enskilda fallstu-
dier. Anledningen, enligt Dougher (2000), är att dessa studier ofta syftar till att visa på 
kontroll över ett visst beteende, och inte, som exempelvis de studier som använder sta-
tistiska metoder för att jämföra flera grupper, för att visa om ett samband mellan vissa 
variabler är statistiskt signifikant. Inom området OBM finns det också en stark tradition 
av att göra studier “på fältet” och inte i laboratoriemiljöer. Nolan, Jarema och Austin 
(1999) kommer i en sammanställning fram till att 85% av alla studier som publicerats i 
Journal of Organizational Behavior Management utförts i verkliga arbetssituationer.
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Under hösten 2007 arbetade jag som coach åt en chef för en säljavdelning. Chefen re-
kryterades till studien genom personliga kontakter under våren 2007. Några speciella 
urvalskriterier användes inte, bland annat för att coachprogrammet antas kunna anpassas 
till olika situationer och mål. Chefen är sedan ett år ansvarig för försäljningsavdelningen 
på ett företag som säljer konsult- och IT-tjänster. För att kunna arbeta fritt och dela in-
formation effektivt under arbetets gång gjorde vi en överenskommelse om sekretess. 
Därför är all information om chefen och dennes arbetsplats avidentifierad i denna stu-
die.

Från och med att samarbete startade samlades data in veckovis för antal möten som säl-
jarna hade varit på. Dessa data fanns också registrerade historiskt månadsvis från och 
med januari. Anledningen till att detta mått valdes var att chefen betraktade det som det 
viktigaste beteendemåttet. Data samlades också in för försäljning, alltså värdet i kronor 
på de affärer som säljarna lyckats skriva kontrakt på, eftersom chefen ansåg att detta var 
det viktigaste resultatmåttet. Dessa data gick också att få fram historiskt från och med 
januari. Dessa två mått tjänar alltså också som en ansats för att bedöma ledarens effekti-
vitet, utifrån idén om att en ledares uppgift är att skapa en grupp som är så högpreste-
rande som möjligt.

Det OBM-baserade coachprogram som vi arbetade med från 1 september fokuserade 
därför främst på att höja antalet möten som säljarna gick på. Programmet hade jag själv 
skrivit tidigare, med inspiration från olika böcker och kurser om OBM (exempelvis 
Komaki, 1998; Braksick, 2000), och från min egen erfarenhet av liknande arbete. Inne-
hållet är uppdelat på 7 avsnitt, och vi arbetade igenom materialet under 8 coachmöten 
under hösten (september till december). Dessutom hade vi ett par träffar och telefon-
samtal som enbart berörde datainsamlingen.

Jämfört med flera beskrivningar av traditionell coaching (se t ex Berg, 2004; Downy, 
2003; Gjerde, 2003) så är detta program mer strukturerat och styrt, åtminstone inled-
ningsvis. Några exempel på områden som ingår och som chefen får applicera på sin or-
ganisation är ABC-analys, förändring av antecedenter och konsekvenser kring nyckel-
beteenden, feedback, och observation. Coacharbetet inleddes med att formulera och de-
finiera tydliga mål, och att göra en funktionell analys av viktiga beteenden. Utifrån den-
na analys arbetade vi sedan med olika interventioner, framförallt monitorering och 
feedback. Monitoreringen innefattade t ex att veckovis samla in data för varje säljares 
aktiviteter, och att lyssna på deras telefonsamtal. Feedback gavs både vid gemensamma 
möten för gruppens prestationer och vid enskilda samtal för individuella resultat.
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Etiska överväganden
Chefen var naturligtvis medveten om att hon deltog i en studie och att resultaten presen-
teras i en examensuppsats på psykologlinjen vid Stockholms universitet. Gruppmed-
lemmarna informerades av chefen om att hon deltog i ett utvecklingsprogram som hade 
som syfte att hjälpa henne i sitt arbete. 

Resultat
Huvudfrågan i studien är om man kan observera en skillnad i måtten för de kritiska be-
teendena (möten) och resultatet (försäljning) efter interventionen. Vid beteendeanalytis-
ka fallstudier gör man oftast enbart en visuell inspektion av beteendedata för att upp-
täcka skillnader efter interventionen jämfört med baslinjen (se exempelvis Hayes, 
1992). Figur 3 nedan visar antalet genomförda möten per person och månad under hela 
2007. Antalet personer i gruppen har under året varierat mellan fyra och sex, och för att 
kunna jämföra olika tidsperioder med varandra är gruppens totala antal möten delat med 
antal personer i gruppen. Tre personer har tillkommit och två har lämnat gruppen. För 
att försöka neutralisera effekten av nyanställda personer som ännu inte är i full aktivitet 
har dessa exkluderats under sina första två månaderna (baserat på en uppskattning av 
säljchefen av hur lång tid det tar innan nyanställda kan förväntas delta i produktionen). 
Juli är exkluderat på grund av extremt låg aktivitet under semesterperioden (6 möten per 
person). Det lodräta strecket vid månadsskiftet augusti/september indikerar var inter-
ventionen startade. Genomsnittet för perioden januari - augusti (exklusive juli) var 16,4 
och är markerat med ett vågrätt streck i diagrammet som en referenspunkt. Genomsnit-
tet för perioden september - december var 18,3 och är markerat med ett vågrätt streck 
från september.
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Figur 3: Genomsnittligt antal möten per person och månad under 2007.

Perioden före interventionen är relativt jämn, och varierar mellan 15 och strax under 19 
möten. Under interventionen sker först ett relativt lågt resultat, 14, för att därefter stiga 
till årshögsta 21 och nästan 25 för oktober och november. I december görs åter ett lågt 
resultat, strax över 13 möten (denna månad är dock något förkortad, gruppen arbetade 
endast tre veckor).

Av interventionsperiodens 4 mätpunkter ligger 2 över och 2 under baslinjeperiodens ge-
nomsnitt. Endast 1 av 7 månader i baslinjeperioden kommer över interventionsperio-
dens genomsnitt.

Figur 4 nedan visar genomsnittligt antal möten per vecka och person från augusti till 
december. I beteendeanalytisk tradition vill man mäta de observerade beteendena så 
frekvent som möjligt, så det önskvärda hade varit att kunna visa denna figur från och 
med basperiodens start i januari. Jämförelser blir också bättre veckovis eftersom en 
vecka alltid är lika lång, medan en månad i summeringen ovan varierar mellan att in-
kludera tre, fyra eller fem veckor. Tyvärr var dock augusti den första månaden som den-
na data fanns tillgänglig veckovis, tidigare hade den endast registrerats månadsvis. 

Interventionens start i september är markerad med ett lodrätt streck. Liksom ovan har 
nyanställda exkluderats från beräkningarna under 2 månader. Genomsnittligt antal mö-
ten per vecka under baslinjeperioden (januari till och med augusti, juli exkluderat) var 
3,8, vilket är markerat med en vägrät linje. Genomsnittligt antal möten per vecka efter 
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interventionens start under perioden september till och med december var 4,6, vilket 
också är markerat med en linje.
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Figur 4: Genomsnittligt antal möten per vecka från vecka 32 till vecka 49.

Omedelbart efter interventionens start sker ett par låga resultat, runt 3 möten. Därefter 
sker en klättring under några veckor upp till ungefär 5,5 möten, som avbryts av ett par 
låga resultat åter runt 3. Klättringen därefter toppar efter några veckor på 7,5, och sedan 
kommer en nedgång som avslutas på strax över 3 sista veckan.

Av interventionsperiodens 16 veckor ligger 11 över genomsnittet för baslinjeperioden 
och 5 under.

Försäljning är gruppens viktigaste utfallsmått. Dessa data registrerades månadsvis, och 
figur 5 nedan visar genomsnittlig försäljning i kronor per person under 2007. Liksom 
ovan har nyanställda personer exkluderats från beräkningarna under två månader. Ge-
nomsnittet under perioden januari till och med augusti, exklusive juli, var 460 812 kr. 
Under perioden september till och med november var genomsnittet 516 495 kr, alltså en 
höjning med 12%.
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Figur 5: Genomsnittlig försäljning i kr per person och månad under 2007. 

Baslinjeperioden inleds med några relativt låga resultat, för att sedan öka och nå årsbäs-
ta under juni. Augusti är också en relativt bra månad. Interventionsperioden inleds i sep-
tember med ett lågt resultat, som sedan förbättras under oktober och november. Decem-
ber sjunker tillbaka till ungefär samma nivå som september.

Valet av beteende att arbeta med i interventionen grundades på ett antagande om ett 
samband mellan antalet kundmöten och försäljningsvolymen. För att titta lite närmare 
på detta antagande finns i figur 6 nedan utritat med två olika skalor både genomsnittligt 
antal möten och försäljning i kronor per månad under 2007. 

27



0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

jan
ua

ri

feb
rua

ri
mars ap

ril maj jun
i

jul
i

au
gu

sti

se
pte

mbe
r

ok
tob

er

no
ve

mbe
r

de
ce

mbe
r

Fö
rs

äl
jn

in
g 

(k
r)

0

5

10

15

20

25

30

M
öt

en
 (a

nt
al

)

Möten

Försäljning

Figur 6: Genomsnittligt antal möten och försäljning per person och månad under 2007.

Över tiden tycks det vid en ren visuell bedömning finnas ett samband. Ett tecken på det 
är att under 8 av årets 11 månadsskiften förändras både antalet möten och försäljningen 
i samma riktning (uppgångar i januari-februari, april-maj, juli-augusti och september-
oktober, samt nedgångar i februari-mars, juni-juli, augusti-september och november-de-
cember). Den längsta perioden med ett sådant samband är fyra månader, juni-oktober. 
Däremot är det långt ifrån något exakt samband, vilket bland annat syns i att linjerna 
korsar varandra flera gånger.

Diskussion
Diskussionen inleds med att resultatet i studien jämförs med frågeställningarna i syftet. 
Därefter undersöks metodens svagheter och styrkor, och studiens begränsningar. Kapit-
let avslutas med en allmän diskussion och lärdomar av studien.

Om resultatet
Den första av de tre frågeställningarna i syftet var “kan man i samband med ett coa-
chprogram som baserar sig på beteendeanalys mäta en förändring i vissa beteenden”.

Svartdal (2007, sid 207) anger fyra kriterier som används vid visuell analys av beteen-
dedata för att dra slutsatser om effekten:
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1. Förändring i medelvärdet mellan baslinjefas och åtgärdsfas.

2. Förändring i nivå mellan sista fasen i baslinjeperioden och första fasen i åtgärdspe-
rioden.

3. Förändring i tendens (stigande, sjunkande) i olika faser av experimentet.

4. Latenstid för förändring från det att manipulationen sätts in.

Angående det första kriteriet så har en förändring i förväntad riktning skett i medelvär-
det mellan baslinjefasen och åtgärdsfasen. Veckovis har antalet möten per person ökat 
med i genomsnitt 0,8, vilket motsvarar en förändring på 19%. Resultatet styrks av att 
baslinjeperioden är så pass lång (7 månader) och att en majoritet av interventionsperio-
dens veckor (11 av 16) ligger över baslinjeperiodens genomsnitt.

Vad gäller det andra och fjärde kriteriet som har att göra med hur snabbt man kan se en 
effekt av interventionen så kan man inte se någon tydlig nivåförändring i det initiala 
skiftet mellan baslinje och åtgärdsfasen. En uppgång i antalet möten syns inte tydligt 
förrän efter ungefär en månad. En förklaring till det kan vara att det finns en inbyggd 
nödvändig tidsfördröjning från interventionens start tills dess att den kan ha någon på-
verkan på utfallsmåtten. Figur 7 nedan ger en illustration till några möjliga steg i den 
händelsekedjan. 

2) Chefen 
förändrar sina 

beteenden

3) Grupp-
medlemmarna 
förändrar sina 

beteenden

4) Gruppens 
resultat 

förändras

1) Chefen 
arbetar med 
materialet

Figur 7: Möjlig händelsekedja över tid efter att interventionen startat.

Interventionen inleddes i september med att chefen fick tillgång till textmaterialet och 
påbörjade mötesserien med coachen (steg 1). Detta kan ha skapat en kontext för chefen 
där hon gradvis prövar nya beteenden gentemot sina gruppmedlemmar (steg 2). I detta 
fall bland annat att börja observera och ge individuell feedback kopplat till vissa utvalda 
beteenden i gruppen. Om det är framgångsrikt leder det till en förändrad kontext för 
gruppens medlemmar som stimulerar dem att förändra vissa beteenden (steg 3). Det kan 
behövas att chefen prövar olika beteenden gentemot gruppmedlemmarna innan hon hit-
tar vad som fungerar. Om slutligen relationen mellan dessa beteenden och det önskade 
målet för gruppen stämmer bör gruppens resultat så småningom förändras i den önskade 
riktningen, ökad försäljning i det här fallet (steg 4). Denna kedja av händelser från leda-
rens beteenden till gruppens beteenden och resultat återspeglar både Hogans och Kai-
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sers (2005) “personlighetsbaserade” modell och Mawhinneys (2001) operanta modell av 
hur ledare påverkar sin organisation. 

Att få en chef att få förtroende för beteendeanalysmodellen och att pröva nya beteenden 
kan också kräva sin tid (att gå från steg 1 till steg 2 i modellen ovan). Anderson (återgi-
vet av Crowell, 2007, sid 51), med lång erfarenhet av OBM-projekt, uttrycker hur ut-
manande det kan vara att försöka bistå andra i att modifiera sin syn på beteenden:

Most people in business settings are steeped in the traditional views of human be-
havior as being the byproduct of ‘inner’ states and forces. As most OBM research-
ers and practitioners know all too well, to get managers to modify this view by 
focusing instead on the causal significance of so-called external forces can 
be..well...let’s just say, “interesting”.

I steg 3 i figuren ovan ingår också flera beteenden från gruppmedlemmarna innan ett 
kundmöte blir registrerat, bland annat att ta fram listor på potentiella kunder att ringa 
till, att förbereda telefonsamtalet genom att ta fram bakgrundsinformation om företaget, 
att ringa och försöka boka ett möte, och slutligen genomföra mötet. Normalt blir ett mö-
te inplanerat någon eller några veckor fram i tiden. 

Det kan alltså vara rimligt med en månads latenstid innan denna intervention förväntas 
kunna få en effekt på gruppmedlemmarnas möten.

Det tredje kriteriet har att göra med svängningar i datamaterialet. Man kan se åtminsto-
ne två stigande och två sjunkande tendenser som avlöser varandra i vågor under inter-
ventionsperioden. Detta kan bero på många olika faktorer. En möjlighet är att detta av-
speglar förändrade beteenden från chefens sida under perioden, som kanske började 
lägga mindre fokus på målbeteendena när dessa resultat förbättrades. Det kan ha lett till 
att de beteendena släcktes ut, men när chefen märkte att resultaten sjönk började hon 
åter prioritera dessa beteenden. 

En annan möjlighet är att det finns en naturlig svängning på grund av arbetsuppgifternas 
natur. Varje möte resulterar i en viss mängd efterarbete för en säljare, det kan vara att 
skriva en offert, att göra en projektplan, att ge information till den personen man träffa-
de via telefon och mail, och att uppdatera de interna informationsdatabaserna. Därför 
kan ett stort antal möten under en period leda till en period när det finns mindre tid till-
gänglig för nya möten. 

Den sjunkande tendensen mot slutet av året är intressant. En möjlighet är att coachpro-
grammet förlorar sin effekt efter ett par månader. Den inledande effekten kan ha varit 
tack vare ett nyhetsvärde i materialet och den uppmärksamhet chefen fick.
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Tittar man närmare på verksamheten verkar det dock finnas goda skäl till att resultatet 
ser ut som det gör. Chefen förändrade i december sitt fokus, och att genomföra kundmö-
ten var inte längre det viktigaste beteendet för henne. Hon ville då istället att gruppen 
skulle lägga sin kraft på att försöka avsluta vissa påbörjade förhandlingar innan årsskif-
tet och bokslutet. Programmet är konstruerat för att hjälpa en chef att förändra nyckel-
beteenden, och vilka dessa är avgör chefen själv. Metodologiskt blir det naturligtvis svå-
rare att studera programmets effekt när en chef byter fokus under resans gång, men detta 
är en verklighet i alla organisationer. En chef har kraftfullare kontextuella faktorer att ta 
hänsyn till än en utomstående rådgivare, t ex sina egna chefer. Nedgången är kanske 
inte heller så dramatisk som den kan se ut i jämförelse med de höga resultaten. Endast 
sista veckan på året hamnar under genomsnittet för baslinjeperioden.

Sammantaget gör den förväntade latensperioden, den tydliga medelvärdeshöjningen, 
och att flera månads- och veckomätningar sticker ut kraftigt positivt under interventio-
nen att man kan besvara denna frågeställning positivt: i samband med ett coachprogram 
baserat på beteendeanalys kan man observera önskvärda förändringar i beteenden.

Den andra frågeställningen i syftet bakom denna studie var “kan man i samband med 
detta coachprogram mäta en förändring i vissa resultat”.

Det resultatmått vi valde att registrera var genomförd försäljning per månad. Som illust-
rerades i figur 7 så sker försäljningen som det sista steget i den händelsekedja som den-
na intervention syftade till. Efter ett framgångsrikt möte så kan försäljaren ta fram en 
offert till företaget, och om denna blir underskriven så registreras en försäljning. Man 
kan därför diskutera om första månaden i interventionsperioden egentligen är relevant 
att inkludera i utvärderingen av försäljningen, men även när detta görs så har det skett 
en ökning i genomsnittlig försäljning per månad mellan baslinjeperioden och interven-
tionsperioden (+12%). December var dessutom förkortat med en fjärdedel (endast tre 
aktiva veckor).

Ett par faktorer gör att det är relativt svårt att uttala sig säkert om en förändring i för-
säljning under en kort period. Försäljningssiffror har ofta naturligt höga svängningar. En 
enskild stor affär kan i hög grad påverka resultatet för hela gruppen under en viss peri-
od. Det finns också ofta en kraftig latens i relationen mellan genomförda möten och för-
säljning eftersom många produkter i säljarnas utbud har långa säljcykler. Möten med en 
ny kontakt som genomfördes i september kan leda till en affär ett eller två år senare.

Försäljningschefens åsikt om att total försäljning till stor del beror på aktivitet, alltså 
bland annat genomförda möten, verkar dock stödjas av figur 6. Det är också intressant 
att oktober och november hade höga resultat både på antal möten och genomförd för-
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säljning, medan augusti och december noterade låga resultat för båda mättalen. Med 
detta som bakgrund verkar det rimligt att uppgången i genomsnittlig försäljning under 
perioden kan tillskrivas coachprogrammet och chefens arbete med beteendeförändring-
ar.

Den tredje frågan i syftet var “kan detta coachprogram bidra till att göra en chef mer 
effektiv”.

Ledarens effektivitet har ovan definierats som gruppens prestationer över tid (Judge, 
Bono, Ilies & Gerhardt, 2002). Egentligen bör en utvärdering av en grupps prestationer 
förmodligen göras över längre tid än några månader. Samtidigt finns det inget som säger 
att beteendeförändringar som uppnåtts genom funktionell bedömning inte är beständiga 
över tiden (se t ex en studie av Sasson och Austin, 2004/2005, där de förbättrade ergo-
nomiska beteendena kvarstod vid en uppföljning efter fyra månader). Med prestationer 
menar vi vad en grupp gör och når för resultat. I denna studie besvaras alltså egentligen 
denna tredje fråga utifrån de två tidigare frågorna om beteende- och resultatförändring-
ar. Eftersom vi har kunnat observera en positiv förändring i både beteenden och i grup-
pens resultat som verkar vara kopplat till interventionen så kan vi besvara även denna 
fråga positivt. Ett coachprogram baserat på beteendeanalys kan alltså förmodligen bidra 
till att göra en chef mer effektiv.

Denna studie bidrar till den växande mängd forskning som visar att analyser och arbets-
sätt med rötterna i beteendeanalys kan utgöra ett viktigt bidrag till ledarutvecklingsom-
rådet. Många av de vittförgrenade verktyg och modeller som används i organisationer 
idag är vetenskapligt svagt underbyggda. I forskningen råder samtidigt en brist på pre-
skriptiva modeller, alltså svar på ledarens fråga om “hur gör man”. Mot den bakgrunden 
erbjuder det beteendeanalytiska perspektivet ett sammanhållet och empiriskt väl förank-
rat teoretiskt ramverk som också är praktiskt användbart. Eftersom teorin endast är be-
gränsad till viljan att förstå och förändra mänskligt beteende är de möjliga använd-
ningsområdena i organisationer oändliga.

Inom OBM-fältet har efterlysts strukturerade metoder för att göra funktionella bedöm-
ningar. Denna studie tyder på att ett OBM-baserat coachprogram kan fungera som en 
sådan metod. 

Coaching som generellt fenomen ökar i popularitet, och det finns vissa data som indike-
rar att det kan vara ett effektivt sätt att utveckla ledare. En brist är dock att innehållet 
och strukturen i en specifik coachingtjänst ofta är ospecificerat. Det gör det svårt att sys-
tematiskt utvärdera olika metoder mot varandra, och en ledare tvingas ofta “köpa grisen 
i säcken”. Beteendeanalys, och detta coachprogram, kan fungera som ett alternativ som 
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är mer tydligt definierat. Inom denna struktur kan dock många av de verktyg som nor-
malt ingår i coaching passa in, t ex öppna frågor, brainstorming, sortering av informa-
tion, undanröja hinder, och målsättning. 

Att förmedla kunskap om beteendeanalys i formen av coaching är ett sätt att lära sig och 
att använda kunskaperna i praktiken parallellt. Det är därför ett svar på Days (2000) 
uppmaning om att utveckla ledarskapet i det sammanhang det finns i.

I förhållande till andra ledarskapsteorier.
Det transformativa ledarskapet har fått mycket stor uppmärksamhet i forskningen, och 
studier tyder på att det också verkar vara effektivt. Yukl (2006, sid 278) menar att teori-
erna om det transformativa ledarskapet visar att emotionella processer är lika viktiga 
som rationella processer, och ger nya insikter som hjälp för att förstå ledares framgång 
eller misslyckande. Hur kan resultaten från denna studie förstås i förhållande till dessa 
teorier? 

Svaret är nog att det är två helt olika sätt att titta på ledare. Ledarskap baserat på bete-
endeanalys kan se ut både som transaktionellt eller transformativt, beroende på ledarens 
egen stil och situationen. I litteraturen verkar dock ibland beteendeanalysen liknas vid 
det transaktionella ledarskapet. För vissa författare representerar behaviorism ett utbyte 
av belöningar mot prestationer (typiskt för det transaktionella ledarskapet). Berg (2004, 
sid 113) skriver exempelvis:

Behaviorism betyder kort sagt att påverka individer genom att använda straff och 
belöning, populärt kallat piska och morot. Man är inte intresserad av vad indivi-
den själv tänker, vilka förslag denne kan ha, eller vad denne själv vill. [...] Man är 
bara intresserad av individens reaktioner på olika former av stimuli.

Därefter går författaren vidare genom att likna behaviorism vid “amöbateorin” där en 
encellig amöba kan fås att gå undan av ett nålsstick eller närma sig med hjälp av socker. 
Denna beskrivning av behaviorism skulle nog få personer utbildade i inlärningspsyko-
logi känna sig hemma i.

De översiktliga modellerna inom beteendeanalys, exempelvis ABC-modellen, riskerar 
att verka förvillande enkla, och att handla om just det som Berg skriver ovan. Sanningen 
är istället att bortom de mest grundläggande koncepten blir teorierna snabbt komplice-
rade och det krävs ganska lång träning för att kunna omsätta dessa i praktiken. Som ett 
litet exempel på en användning av beteendeanalys kan man titta på hur känslor kan spe-
la en roll för att åstadkomma en prestationshöjning. En ansträngning på jobbet kan man 
förstå som en ökning av vissa beteenden. På lång sikt är förmodligen det bästa sättet att 
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öka beteenden att ha dom under positiv förstärkning. Positiv förstärkning definieras som 
en konsekvens på ett beteende som leder till en ökning av sannolikheten att beteendet 
uppstår igen i samma situation. Man kan tänka på detta som att en person får tillgång till 
något appetativt, något som den tycker om. Vad som fungerar som en förstärkare är in-
dividuellt och naturligtvis förknippat med våra känsloreaktioner. 

En chef som kan väcka positiva känslor (t ex glädje, stolthet) hos sina medarbetare när 
de “gör ett bra jobb” - alltså utför vissa beteenden - har med andra ord en bra grund för 
att få sina medarbetare att prestera bra. Sakmässiga belöningar (t ex lön eller presenter) 
är ofta oflexibla att dela ut och väcker inte alltid positiva känslor. Den sortens förstärka-
re som är mest tillgänglig för en chef är de sociala (Daniels, 2000, sid 56). Genom att 
utnyttja språkets kraft och så kallad regelstyrning kan en chef dessutom bidra till positiv 
förstärkning för rätt beteenden även i sin frånvaro. Gruppens mål och visionen kan fås 
att ses som “viktiga”, och chefen som en person man vill “följa” och visa “respekt”. Att 
göra en ansträngning i närvaro av den inlärningen kan alltså väcka samma känslor som 
förknippas med att utföra något betydelsefullt, och upplevs då som förstärkande. Att 
utveckla sina interpersonella färdigheter är viktigt för en ledare som vill arbete med be-
teendeanalys.

Beteendeanalys innebär alltså ett mer subtilt förhållningssätt än att bara se arbete som 
en motprestation för belöningar. Från det beteendeanalytiska perspektivet blir det då 
också lätt att tänka sig att både “transaktionellt” och “transformativt” ledarskap kan vara 
framgångsrika (som forskningen indikerar), och att det samtidigt finns flera konceptuel-
la svårigheter i dessa begrepp (Yukl, 2006).

Flera av de existerande ledarskapsmodellerna har en utgångspunkt i begrepp och sam-
band som intuitivt verkar kunna vara korrekta, men som när de operationaliseras har 
varit svåra att belägga i bra studier. Teorin om det situationsanpassade ledarskapet har 
exempelvis en helt rimlig utgångspunkt: att ledarskap fungerar bäst om det anpassas 
efter hur olika situationer ser ut. På samma sätt kan tanken bakom det transformativa 
ledarskapet uppfattas som att en god ledare har förmågan att utveckla människor och att 
väcka deras känslor och engagemang. Den tanken är i sig tilltalande och innehåller sä-
kert ett mått av sanning.

Kanske skulle ledarskapsområdet vinna på att kombinera de existerande hypoteserna 
om effektivt ledarskap med det beteendeanalytiska perspektivet. Man skulle exempelvis 
kunna tänka sig studier som använder Komakis, Zlotnicks och Jensens (1986) operant 
baserade metod för att observera och kartlägga ledarskapsbeteenden för att undersöka 
hur effektivt ledarskap ser ut i olika situationer.
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Metodens styrkor och svagheter
I följande avsnitt kommer metoden som använts i denna studie att granskas. Yin (1989) 
anger att ett viktigt motiv till att välja fallstudien som metod är att man vill studera ett 
aktuellt fenomen i sitt naturliga sammanhang. Det motivet är viktigt i denna studie, och 
något som jag ser som en parallell till det Kazdin (1992) beskriver som en möjlighet att 
överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Men att studera ett fenomen i sitt sam-
manhang och därmed inte ha full kontroll över alla betingelser ger naturligtvis vissa me-
todologiska svårigheter. Det största problemet med en fallstudie är hot mot den interna 
validiteten, att man helt enkelt inte kan säga vad som ledde till en eventuell förändring. 
En fallstudie kan dock genomföras på många olika sätt, och Kazdin (1992, sid 406) an-
ger några olika dimensioner som påverkar resultatens styrka. Nedan presenterar jag des-
sa kort, tillsammans med mina kommentarer.

Typ av data. Genom att använda “objektiva data” istället för rent anekdotisk rapporte-
ring så kan en studie förbättras radikalt. I denna studie har jag försökt att använda ett 
beteende- och ett resultatmått som är så tydligt och reliabelt definierade som möjligt. 
Att jag, chefen och gruppens medlemmar verkar ha varit överens om hur nyckeltalen 
skulle mätas indikerar en hög interbedömarreliabilitet, trots att detta inte mätts på något 
speciellt sätt.

Mätpunkter. Kontinuerlig mätning över tiden ger bättre grund för att koppla en föränd-
ring till en viss intervention än om man endast har ett fåtal mätpunkter. Vi samlade in 
mättal för beteendemåttet varje vecka från och med att interventionen startade, och hade 
historiska data månadsvis av detta nyckeltal åtta månader tillbaka i tiden. Medlemmarna 
i gruppen planerar till stor del sin verksamhet veckovis, och balanserar mötesbokning, 
administrativ tid, mm över alla veckans dagar. De har också återkommande gemen-
samma aktiviteter vissa veckodagar, t ex mötesbokning. Därför var det förmodligen till-
räckligt frekvent med veckovis mätning av möten, det matchade verksamhetens rytm, 
en tätare mätning hade riskerat att bli för finfördelad. Däremot hade analysen kunnat 
förstärkas ytterligare med tillgång även till data för baslinjeperioden veckovis. 

Resultatmåttet presenterades månadsvis under hela året. Eftersom detta mått fluktuerar 
starkt över tiden och påverkas stort av enskilda affärer så hade det förmodligen inte va-
rit någon fördel att mäta detta mer frekvent.

Historik och framtida förutsägelser. Om man kan göra förutsägelser om hur ett beteende 
kommer utveckla sig i framtiden utan en intervention, exempelvis utifrån historiska data 
eller kunskaper om ett visst problem, så har man starkare belägg för att påstå att en viss 
intervention ledde till en förändring. För en arbetsgrupp i en organisation är det mycket 

35



svårt att göra en pålitlig förutsägelse om beteendeförändringar i framtiden. Den bästa 
utgångspunkten för en förutsägelse är förmodligen historiska data. Tyvärr fanns inte da-
ta tillgängliga för året innan, vilka hade möjliggjort en observation av säsongssväng-
ningar, alltså skillnader i aktivitet på våren jämfört med hösten. En ganska lång baslin-
jeperiod på sju månader och på en relativt jämn nivå (se figur 3) bör dock ge en viss 
grund för att anta att man utan interventionen skulle ha kunnat extrapolera medelvärdet 
för baslinjeperioden för de närmast kommande månaderna.

Typ av effekt. Ju snabbare och starkare en förändring av beteenden sker desto troligare 
är det att förändringen är orsakad av interventionen. Denna dimension liknar Svartdals 
andra och fjärde (2007) kriterier för visuell analys av data. I ett arbete med en organisa-
tion där interventionen och effekten ligger flera steg ifrån varandra ligger en svårighet i 
att bedöma när man kan förvänta sig att se en effekt på utfallsmåtten. Ett alternativ hade 
varit att försöka hitta beteendemått som ligger närmare i tiden själva arbetet med coa-
chen, exempelvis chefens interaktion med sina gruppmedlemmar.

I datamaterialet syns dock efter några veckor en kraftig förändring av antalet möten. 
Tydligast är det vecka 47 som ligger ungefär dubbelt så högt som genomsnittet innan 
interventionen (figur 4), samt oktober och november som båda ligger högre än någon 
enskild månad under baslinjefasen (figur 3).

Antal och olikheten mellan subjekt. Om man kan påvisa en effekt hos flera fall, som 
dessutom skiljer sig åt mellan varandra, kan man dra en starkare slutsats. En replikering 
av denna studie i olika organisationer skulle alltså kunna stärka resultaten.

Att både vara författare till coachmaterialet, utföra interventionen med en chef, och att 
göra en utvärdering av effekten innebär naturligtvis också vissa komplikationer. Att ha 
en deltagande-observerande roll i en studie anser Yin (1989) kan vara nödvändigt för att 
få tillträde till vissa grupper, men är samtidigt en roll som innebär vissa utmaningar. Det 
största problemet är bias, att man som forskare inte längre kan förhålla sig neutral i för-
hållande till det man studerar. Jag hoppas att jag kunnat minska dessa problem genom 
att begränsa min delaktighet i gruppens arbete. Jag arbetade endast med en person i 
gruppen (chefen), och var aldrig närvarande i dennes operativa arbete. Jag har också 
använt kvantitativa mått som inte krävde någon subjektiv bedömning från min sida. Co-
achmaterialets förmåga att fungera med någon annan coach är dock fortfarande en obe-
svarad fråga.

Begränsningar av studien.
En möjlig felkälla är yttre faktorer som påverkar personerna i gruppen eller resultaten 
under den tid som studien pågår. Det kan handla om utbildningar, bonusprogram, kon-
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junktursvängningar, förändringar i personalgruppen, ändringar av produkter, mm. Såda-
na externa faktorer påverkar alltid organisationer, och kan aldrig helt undvikas. Dessa 
kan påverka både beteende- och resultatmåtten. 

En annan möjlig felkälla är interventionens innehåll. Intentionen är att programmet ska 
vara baserat på beteendeanalytiska grundprinciper och att det innehållet ska levereras i 
coacharbetet på ett effektivt sätt. Som hjälp för att försöka säkerställa detta tog jag emot 
feedback från erfarna KBT-psykologer både på det skrivna materialet och på processen 
med att leverera detta (coachingen). Detta skedde muntligt vid 4-5 tillfällen. För att mer 
rigoröst kunna säkerställa att innehållet i programmet verkligen är god beteendeanalys 
skulle man i en annan studie kunna låta externa utvärderare granska både det skriftliga 
materialet och inspelade coachingsessioner. För att kunna utvärdera om materialet fun-
gerar även när andra personer använder det behöver studien replikeras med fler coacher. 

Det svåraste sambandet att uttala sig om i denna studie är om försäljningen ökat tack 
vare interventionen. Denna studies design lägger det huvudsakliga fokuset på beteen-
demåttet. Försäljning är ett mått som har hög volatilitet och som på kort sikt påverkas 
av många olika faktorer. 

När man uttalar sig om en ledares totala effektivitet, mätt som en grupps prestationer, 
finns det naturligtvis många dimensioner att ta hänsyn till. I den här studien har vi valt 
att begränsa oss till två stycken, ett som har att göra med viktiga aktiviteter och ett som 
har att göra med gruppens försäljning. Dessa valdes av chefen själv med motiveringen 
att de var de viktigaste för att mäta gruppens prestation. Det betyder dock att många 
tänkbara mått inte är inkluderade, däribland gruppmedlemmarnas trivsel. Detta skulle 
vara intressant att undersöka i samband med ett ledarutvecklingsprogram, särskilt mot 
bakgrund av att exempelvis Harter, Schmidt & Hayes (2002) beskriver det starka sam-
bandet mellan trivsel med sin chef och trivsel med arbetet i stort, samt sambandet mel-
lan hög arbetsprestation och trivsel.

Andra potentiella mått på ledarskapets effektivitet som inte inkluderats är högre chefers 
bedömning av gruppens resultat, kunders nöjdhet, innovationer, och bidrag till andra 
avdelningar. 

Avslutande ord
I denna studie utvärderades en intervention gentemot en ledare i en organisation, och 
designen utformades till att efterlikna en beteendeanalytisk fallstudie så mycket som 
möjligt. Den fallstudiemodellen gör det möjligt att se samband mellan en intervention 
och beteendeförändringar utan kontrollgrupper och statistiska verktyg.
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En chef för en säljgrupp deltog i en coachintervention baserad på beteendeanalytiska 
principer. Efter en baslinjeperiod på 7 månader kunde man under en interventionsperiod 
på 4 månader observera en tydlig uppgång i antalet kundmöten. Också gruppens resul-
tat, mätt som försäljning, steg under interventionsperioden. Detta visar på möjligheten 
att använda beteendeanalytiska principer som stöd för ledarutveckling, och också på ett 
möjligt format för att överföra och göra dessa principer praktiskt användbara. Eftersom 
det trots omfattande forskning om ledarskap ändå finns viktiga kunskapsluckor inom 
området, kanske särskilt av mer preskriptiv typ, är detta inte en oväsentlig slutsats.

Framtida forskning skulle kunna utvärdera denna interventionsmodell i andra samman-
hang och levererat av andra coacher, för att studera om man ytterligare kan belägga re-
sultaten och interventionens generaliserbarhet. Det vore också intressant med studier 
som inkluderar fler och bredare utfallsmått, exempelvis förändringar i chefens beteen-
den och gruppens motivation, för att i fler dimensioner undersöka hur en beteendeinter-
vention påverkar gruppen. En annan intressant aspekt skulle vara att göra uppföljningar 
längre fram i tiden för att kunna undersöka interventionens “hållbarhet” och chefens 
behov av ytterligare stöd, exempelvis i form av booster-sessioner. Det är också spän-
nande att fundera på om framtida forskning som kombinerar ett beteendeanalytiskt per-
spektiv med existerande hypoteser om ledarskap kan generera nya begrepp som är både 
empiriskt hållbara och användbara i praktisk ledarutveckling.
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