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Förord  
 
Efter 20 veckor kan vi med glädje presentera det färdiga examensarbetet. Att skriva detta 
examensarbete har varit en givande resa på mer än ett sätt. Vägen hit har inte gått spikrakt fram 
och den har tagit många oväntade vändningar, men den har samtidigt erbjudit oss både insikter 
och minnesvärda upplevelser. Att vårt examensarbete skulle utmynna i en diskursanalys var 
inget någon av oss som kunde tänka sig innan. Efter möjligheten att fördjupa oss teoretiskt i ett 
sådant pragmatiskt fenomen som coaching och användningen av diskursanalys som metod, 
vilket har öppnat en helt ny värld där ingenting är sig tidigare likt. Det har utvecklat vårt sätt att 
tänka och sättet att se på världen, kunskap och relationer.  
 
Vi vill passa på att tacka våra respondenter på Försäkringskassan i Karlskoga för deras 
deltagande i vår studie. Vi vill också tacka vår handledare Gabriella Wennblom som har givit 
oss tänkvärda åsikter och stöd genom denna process. Under uppsats-seminarium har vi även fått 
tagit del av konstruktiv kritik från vår bihandledare Magnus Hansson, vars synpunkter var högst 
uppskattade samt övriga studenter vilka vi även vill tacka. Slutligen vill vi tacka vår familj och 
vänner som funnits där för oss under uppsatsskrivandet och uppmuntrat oss då det känts som 
jobbigast.  
 
 
 
 
 
 

Örebro, den 31 Maj, 2013 
 
 

                 Rimonde Hadad                                Sandra Söderberg Jansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

Abstract  
 
The use of coaching is fairly up to date in the business world although it’s relatively new. 
Despite this, there’s a lack of clarity about what coaching is and what it signifies. Our point is 
however not to define coaching. Based on the normative coaching literature, the purpose is, 
from a critical discourse analysis to explore the power relations that affect the coach and 
coached in their relation to each other, so as to be able to criticize managerial coaching 
relationship as presented in the literature. This will contribute to enabling for a more open 
discourse.  
 
The theoretical image of managerial coaching described by the literature as a democratic 
exercised leadership by a certain type of behavior and attitudes, will lead to improved 
organizational performance. For this to be possible, the relationship between coach/manager and 
coached/co-workers need to be characterized by safety, trust and equality. This is considered to 
be complex, given the power and dependency relationship prevailed between manager and 
employee. The empirical data on which the analysis is partly based on, have been collected 
through semi-structured interviews with a group within the National Insurance Office in 
Karlskoga, consisting of managers and employees where a coaching leadership is applied. 
Coaching relationship has been explored with the aid of Faircloughs analytical model and 
therefore conclusions could be obtained, which is that the coaching relationship is characterized 
by a variety of power conditions affecting coach and coached in their relation to each other. 
Among other things, it has emerged that the coach is governing the coached thoughts and thus 
indirectly also the coached acting. Managerial coaching is therefore considered according to us 
not to be a democratic exercised leadership but may instead implying to be more controlling in 
comparison with the “traditional” leadership. 
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1. Inledning   
Coaching är ett intresseväckande fenomen som under senaste tiden blivit populärt bland 
organisationer. Relationen mellan coach och coachad anses betydelsefullt beträffande effekten 
av coaching. Men för att förstå relationer är det viktigt att förstå sig på makt, då makt är något 
som inverkar i alla relationen och påverkar människors agerande. Hur påverkar då makten 
denna relation?  
 
Användningen av coaching inom företagsvärlden är relativt nytt, trots detta används det idag i 
hög utsträckning och publicerade artiklar inom området har under senare tid ökat markant 
(Grant & Cavanaugh, 2004, s.2). Dock råder det en tvetydighet om vad coaching egentligen är. 
Forskare som Hamlin, Ellinger & Beattie (2006, s.306) menar att coaching är ett nytt 
ledarskapsparadigm medan Yukl (2013, s.371) anser att det inte är någonting nytt. Istället menar 
han att de principer som kännetecknar coaching har funnits sedan lång tid tillbaka och att det nu 
har satts samman och fått ett gemensamt samlingsnamn. Vår mening är dock inte att definiera 
coaching. Det som presenteras nedanför är den teoretiska bilden om hur coaching betraktas 
utifrån litteraturen.  
 
Det coachande ledarskapet kan, enligt Whitmore (2013, s.162f), användas för att ta tillvara på 
de mänskliga resurserna inom organisationen. Enligt Hamlin et al. (2006, s.306) anses coaching 
bygga på integration, delaktighet och deltagande, vilket anses vara coachingens grunder. Dessa 
beståndsdelar hävdar Whitmore (2013, s.10) vara en viktig del av organisationers utveckling 
från ett hierarkiskt och auktoritärt förhållningssätt till ett ansvarstagande och demokratiskt 
förhållningssätt. Även Hamlin et al. (2006, s.306) anser att coaching är en motpol till det 
traditionella kommando-, kontroll- och lydnadsparadigmet. Mer ansvar och kontroll åt 
medarbetarna är enligt Barry (1994, s.24) en av coachingens grundprinciper. Moen & Federici 
(2012, s.64f) redogör för upptäckten att inom företagsmiljön förekommer det två typer av 
coaching som antingen sker genom intern insats eller prestation från en extern konsult. Då 
chefen coachas av en extern konsult benämns detta som executive coaching. En annan form av 
coaching med samma grund som executive coaching är managerial coaching, vilket innebär att 
coachingen utövas av chefen gentemot medarbetaren (Joo, 2005, s.464f). 
 
Hagen (2012, s.21) lyfter i sin litteraturstudie inom managerial coaching, som den här studien 
främst grundas på, fram olika definitioner tillämpade av olika forskare inom området. Trots att 
dessa delvis skiljer sig åt verkar alla ha gemensamma inslag, vilka är att managerial coaching 
leder till antingen individuella eller både individuella och organisatoriska förbättringar. I de 
individuella resultaten kan medarbetare uppleva förbättringar i bland annat 
arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och prestationsförmåga. Organisatoriska 
resultat innefattar kostnadsbesparingar och förbättringar inom gruppens prestation, vilka i sin 
tur kan leda till bland annat uppsatta mål avseende kundnöjdhet, kvalitet och neddragning av 
budget relaterade till projekt (Hagen, 2012, s.31). 
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För att uppnå dessa resultat ska coachen enligt litteraturen anamma en uppsättning beteenden 
och enligt vissa forskare även en viss typ av attityder (Hagen, 2012, s.30). Forskare som Ellinger 
& Bostrom (1999, s.768) anser att managerial coaching endast kännetecknas av beteenden, 
vilket innebär att coachen ger den coachade mycket eget ansvar och kontroll som hjälper den 
coachade i sitt lärande och sin utveckling. Till skillnad från forskare som McLean, Yang, Kuo, 
Tolbert & Larkin (2005, s.163) vilka anser att det också handlar om attityder. Chefen ska 
uppskatta lagarbete före individuellt arbete, värdesätta medarbetarna framför organisationen och 
acceptera att det kan förekomma tvetydigheter på arbetsplatsen. För att ta reda på vad som 
kännetecknar managerial coaching i praktiken bör enligt Hagen (2012, s.30) fler studier göras 
inom detta område. 
 
Managerial coaching har konstaterats vara populärt, fastän det finns begränsat med empiriska 
studier (Hagen, 2012, s.17). Detta har bland annat forskare som Grant & Cavanaugh (2004, s.2), 
Hamlin et al. (2006, s.307) och McLean et al. (2005, s.162f) kritiserat. Gjerde (2012, s.47) 
framlägger att även om forskningen kring coaching befinner sig i sin linda, har den kritiserats 
för bristfälliga vetenskapliga metoder. Akademisk forskning kring coaching har släpat långt 
efter litteraturen av yrkescoaching och det finns behov av fler studier med systematiska 
forskningsmetoder av hög kvalitet (Feldman & Lankau, 2005, s.830; Gilley, Gilley, & Kouider, 
2010, s.53; Grant & Cavanaugh, 2004, s.12). De studier som har gjorts är främst gjorda av 
praktiserande coacher och konsulter som det enligt oss kan tänkas vara förmånligt med att måla 
upp coaching som någonting “bra och fördelaktigt” i syfte att tjäna pengar och bygga upp en 
karriär. Då dess trovärdighet kan ifrågasättas förstärks dock denna positiva bild av fenomenet av 
de studentuppsatser inom området som vi läst och tagit del av. Likväl är det viktigt att poängtera 
att dessa uppsatser ofta bygger på tidigare studier gjorda av dessa praktiserande coacher. Deras 
bild av coaching har troligtvis påverkat sättet att skriva och utföra studien.  
 
Det finns ändå viss forskning inom området som delvis motsäger coachingens positiva inverkan 
på det arbetsrelaterade resultatet. Enligt Ellinger, Ellinger, Bachrach, Wang & Elmadağ (2011. 
s.79) kan selektiv coaching vara mer effektiv än uttömmande coaching i vissa situationer. 
Uttömmande coaching kan upplevas som granskande av den coachade om ett redan effektivt och 
utvecklande klimat existerar som främjar lämplig samverkan mellan chef och medarbetare. 
Därför kan selektiv coaching vara att föredra i situationer då t.ex. kommunikationen redan är 
tydlig och konsekvent eftersom ytterligare åtgärder kan ge en motsatt effekt. Whitmore (2013, 
s.32) menar även på att det inte är lämpligt att utöva coaching vid tidsbrist.  
 
I den forskning som finns om managerial coaching nämns det mycket om coachen och dess 
beteenden, men medarbetarna nämns inte i lika stor utsträckning. Trots detta måste både coach 
och coachad vara mottagliga för att coachingen ska fungera effektivt (Ellinger et al., 2011, s.80). 
Den stödjande relationen och kommunikationen mellan coach och coachad är också en av de 
viktiga faktorerna när det gäller managerial coaching (Whitmore, 2013, s.15). Förtroende, 
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trygghet och jämlikhet är viktiga aspekter gällande denna relation (Ibid, 2013, s.27f), vilket 
anses kunna vara komplicerat med tanke på maktförhållandet mellan chefen och dess 
medarbetare (Morgan, 2006, s.149f; Gao et al., 2011, s.787). Medarbetarna är beroende av 
chefen/arbetsgivaren för att få lön på samma sätt som chefen/arbetsgivaren är beroende av 
medarbetarna för att få arbetet utfört (Jackson & Carter 2002, s.106f). Med tanke på detta 
beroendeförhållande ifrågasätter vi om medarbetarna verkligen känner att de kan prata fritt med 
chefen utan att påverka utsikten till framtida befordring eller löneutveckling. Enligt Whitmore 
(2013, s.27) är det trots allt möjligt för chefen att både kunna utföra “traditionell” sysselsättning 
samtidigt som den utövar coaching, men det krävs då mycket av personen i fråga. 
 
Christensen et al. (2011, s.11) anser att för att förstå relationer är det viktigt att förstå sig på 
makt.  Maktbegreppet är ett centralt begrepp som skapar förståelse för sättet en organisation 
fungerar på. Men det är genom olika former av makt som avgör om en organisation utvecklar 
sig på det ena eller andra sättet. Maktbegreppet är ett mycket diffust begrepp på grund av att den 
innefattar många varianter på verkställningen av makt och som inte kan observeras som en 
konkret händelse eller uttalande. På en övergripande nivå kan makt betraktas som en teoretisk 
konstruktion och en benämning för ett fenomen som fasthåller/förändrar mänskliga relationer 
eller strukturer. 
  
Enligt Christensen et al. (2011, s.85ff) kan makt delas in i två övergripande perspektiv; 
substantiell och relationell makt. Den substantiella makten är knuten till bestämda aktörer där 
vissa personer besitter makten på grund av deras position (Ellinger & Bostrom, 1999, s.755). 
Detta skiljer sig från det relationella perspektivet på makt som Foucault (2003) förespråkar, där 
uppstår makten och utvecklas i ett socialt samspel utifrån intressen och verklighetsuppfattningar 
som inte är förutbestämda men som kan hävdas/utvecklas i de sociala relationerna som 
aktörerna ingår i, i detta fall mellan coach och coachad. Det är i detta samspel som transaktioner 
människor emellan sker i form av aktioner och reaktioner vilka skapar nya 
verklighetsuppfattningar och påverkar varandra (Christensen et al., 2011, s.85f). Utifrån det 
relationella maktperspektivet kan utövandet av makt ske i ett ömsesidigt förhållande mellan 
coach och coachad. Vi kommer i fortsättningen att utgå ifrån Foucaults (2003) perspektiv på att 
makt är en relation och något som utövas och bortse från det substantiella perspektivet på makt, 
det vill säga att det är en position och något som en person besitter. 
  
Den coachinglitteratur som presenteras i detta arbete är normativ till sitt slag, det vill säga att 
den beskriver någon form av absolut sanning som beskriver hur ett visst beteende ska leda till ett 
visst resultat. Foucault (2003) däremot, anser att samhället är uppbyggd av normer vilka 
individer agerar efter och att det därför inte går att tala om förutbestämda beteenden. Människor 
lever inom samhällsmässiga ramar, det vill säga diskurser, som successivt utvecklas av relativt 
distinkta normer för vad som bedöms vara acceptabelt eller normalt agerande. 
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Med utgångspunkt i den normativa coachinglitteraturen är syftet att utifrån en kritisk 
diskursanalys utforska maktrelationer som påverkar coach och coachad i deras relation till 
varandra, för att på så sätt kunna kritisera managerial coachingrelationen så som den framställs i 
litteraturen. Detta ska bidra till att möjliggöra för öppnare diskurser.  
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2. Diskursanalys   
 
Denna uppsats är inte uppbyggd och utformad som en “traditionell” uppsats. I en “traditionell” 
uppsats är syftet oftast att försöka beskriva, förstå, förklara och så vidare varför vissa saker ter 
sig på ett eller annat sätt. Ett exempel på detta kan vara att respondenterna ger uttryck för något 
under en intervju som sedan ska analyseras för att försöka förstå vad som egentligen menades. 
Jørgensen & Phillips (2000, s.28) uttrycker detta genom att säga att det finns en vilja i att förstå 
hur verkligheten egentligen är bakom diskursen. Det vill säga att finna någon absolut sanning.  
 
Vår ambition är istället att göra en diskursanalys där det innebär att det inte finns något som kan 
betraktas som en absolut sanning, sanningen är diskursiv. Detta innebär att sanning är något som 
konstrueras av oss människor utifrån olika diskurser. För att kunna förstå vad som menas med 
diskursanalys är det en förutsättning att först förstå ordet diskurs. Diskursbegreppet betyder 
enligt Foucault (1993, s.57) “namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av 
yttranden”. Enligt Christensen et al. (2011, s.89) menar Foucault att diskursen reglerar: “...vad 
som kan talas om, vem som kan tala, utifrån vilka positioner och vilka diskursiva strategier som 
kan realiseras i en given kontext”. 
 
Foucault (2003) beskriver i sin bok “Övervakning och straff” ett exempel på hur normer och 
rutiner gradvis har etablerats genom en socialiseringsprocess. Foucault klargör hur det 
kroppsliga straffet gradvis genom århundraden har ersatts av disciplinering som en 
beteendereglerande mekanism. Istället för bestraffning av brott finns det idag istället satsningar 
på att förbättra individer till vad som anses vara normalt av samhället. Det finns något som 
betraktas som normalt och onormalt, rätt och fel, sant och falskt och så vidare. Samhället har 
utvecklat vissa normer och värderingar, det vill säga diskurser, som individer förväntas leva 
efter, därav det disciplinära samhället. Diskursen har blivit en norm och en institution som tas 
för given och följaktligen är mycket svår att utmana. Christensen et al. (2011) resonerar vidare 
att diskursen aldrig kan ses som helt neutralt i förhållande till de intressen som finns i en 
organisation. Diskurser betraktas istället som uttryck för ett maktförhållande som är ett resultat 
av dialogernas kamp mot varandra.  
 
En diskursanalys är således en analys av de mönster som utgör diskursen (Jørgensen & Phillips, 
2000, s.7). Jørgensen & Phillips (2000, s.28) uttrycker detta genom att säga att det inte går att nå 
utanför diskurserna och därmed är det diskursen som utgör analysföremålet. Syftet med en 
diskursanalys är alltså enligt författarna att: “arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits 
för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna - och vilka sociala konsekvenser som olika 
diskursiva framställningar av verkligheten får.” Det handlar om att försöka hitta vad som ses 
som självklart, vad som accepteras och vad som inte accepteras. I detta fall innebär det alltså att 
analysera det mönster som framkommer i uppsatsens empiri och se vilka sociala konsekvenser 
uttrycken påverkar sättet coach och coachad förhåller sig i relationen till varandra. 
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2.1 Foucault och Diskursanalys 
 
Enligt Jørgensen & Phillips (2000, s.19) kan Foucault ses som diskursanalysens fader och 
därmed har den diskursiva analysen sina rötter i hans teorier. Enligt Foucault (2003) är makten 
relationell och kan utövas både uppifrån och nerifrån och har därmed inget centrum. Det vill 
säga att makten uppstår och utvecklas i ett socialt samspel, genom dialog, mellan aktörer utifrån 
intressen och verklighetsuppfattningar. Dessa intressen och verklighetsuppfattningar behöver 
inte vara givna på förhand utan kan antingen vidmakthållas sedan tidigare eller utvecklas genom 
de sociala relationerna som aktörerna samverkar i. Aktörer kan komma in i alternativt dra sig ur 
det sociala samspelet vartefter i processen. Makten skapas alltså inte av sig själv, makt är inte 
makt, utan genom sociala relationer såsom teknik, kommunikation och kunskap utövas makt. 
Maktrelationer är således omedelbara effekter av olikhet och obalans i de sociala relationerna. 
Detta innebär att både tillstånd och effekten av sociala klyftor och orättvisor, maktrelationer 
eller “korsande styrkeförhållanden” inte kan reduceras till någon särskild process, förhållande 
eller institution utan existerar “mellan varje punkt i en social kropp”. Varje mänskligt 
förhållande är till en viss grad en maktrelation, den existerar överallt inte för att den omfamnar 
allt utan för att den kommer överallt ifrån (Deacon, 2003, s.165). Makten är alltså produktiv då 
den skapar och formar identiteter verklighetsuppfattningar, preferenser och 
handlingsmöjligheter. Den skapar alltså en diskurs som avgör vad den anser vara giltig kunskap. 
På samma sätt är den begränsad då den hindrar oss från saker som diskursen inte tillåter. Denna 
form av makt handlar mycket om att etablera och upprätthålla rollförväntningar (Christensen et 
al., 2011, s87ff). 
 
Begreppet panopticon är ett samlingsnamn för olika maktmekanismer som används av Foucault 
(2003, s.201ff) och innebär att individen ständigt känner sig kontrollerad och därmed fungerar 
makten automatiskt, den behöver inte utövas för att den ska ge verkan. Begreppet kommer 
ursprungligen från en gammal cirkelbyggnad där olika celler var placerade i en stor cirkel. I 
mitten av cirkeln fanns det ett högt torn där en person kunde ha uppsikt över alla celler samtidigt. 
På grund av detta kände sig personen i cellen ständigt övervakad av personen i tornet och därför 
uppförde de sig på ett sådant sätt som förväntades av dem. Känslan av att alltid känna sig 
övervakad medför att individen beter sig på ett kontrollerat sätt, ett sätt som anses riktigt enligt 
det samhälle den lever i. Både lagar, regler, fängelser, skolor, sjukhus, familjer, organisationer 
är alla exempel på saker som på ett eller annat sätt kontrollerar, mäter och ser till att vi 
människor lever inom de samhällsmässiga ramarna och rättar till det onormala.  
 
Det svåra med Foucault och hans maktteorier är att de förhåller sig på en makro-nivå. Foucaults 
studier delas in i två sätt att utföra diskursanalys på; “arkeologisk” vilket innebär att kartlägga 
reglerna för yttranden som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd historisk 
epok och “genealogisk” vilket innebär ett intresse för krafter och händelser som formar 
diskursiva praktiker i enheter, helheter och singulariteter. Men Foucaults inflytande på 
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diskursanalysen hejdar sig vid att enbart inspirera eftersom han inte har utvecklat en metod att 
analysera samtal och text på (Jørgensen & Phillips, 2000, s.19). 
 
2.2 Kritisk diskursanalys 
 
Den typ av diskursanalys som valdes att tillämpas i denna uppsats är den kritiska 
diskursanalysen. Då det finns många olika kritiska diskursanalyser har vi valt att utgå ifrån 
Faircloughs (1992a, 1995a, 1995b, refererad i Jørgensen & Phillips, 2000, s.66) angreppssätt 
som framhåller att det är den mest utvecklade analysmetoden. Den kritiska diskursanalysen 
innebär att “utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, och att formulera normativa 
perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på möjligheter till social 
förändring” (Jørgensen & Phillips, 2000, s.8). Dock avser vi inte att genom denna uppsats 
kunna peka på möjligheter till social förändring. Istället är vår avsikt att såsom Alvesson & 
Deetz (2000, s.20) uttrycker det “skapa möjligheter för öppnare diskurser”. Det vill säga att vi 
inte har intentionen att anta rollen av “specialister” och säkerställa hur det egentligen är, utan vi 
har ambitionen att betrakta coachingrelationen ur ett maktperspektiv för att finna andra 
förhållanden än det som coachinglitteraturen konstaterar. Vidare bygger den kritiska 
diskursanalysen på följande (Jørgensen & Phillips, 2000, s.67):  
 
v I tillämpningen av en diskurs där text skapas samt mottas och tolkas betraktas det som en 
betydelsefull social praktik som grundlägger den sociala världen, inklusive sociala identiteter 
och sociala relationer.  
 
v En diskurs är ett annat ord för social praktik och den bidrar inte bara till att forma och 
omforma kunskap, identiteter, sociala relationer, maktrelationer och sociala strukturer, så som 
relationer i en bestämd institution. Samtidigt kan en diskurs bli formad av andra sociala 
praktiker.  
 
v Den kritiska diskursanalysen kan utgöras av en konkret textanalys av språkbruket i den 
sociala interaktionen. Det vill säga att detta sätt att analysera har ett innehåll av både en 
systematisk empirisk studie av människors tal och skriftspråk och retorisk studie av språkbruket 
som på en mer abstrakt nivå försöker kartlägga diskurser som cirkulerar vid en bestämd punkt 
eller kring ett bestämt socialt område. 
 
v Det som skiljer den kritiska diskursanalysen från Foucaults syn på makt är att den inte 
helt lämnar den marxistiska föreställningen om ett jämlikt ideologiskt förhållande. Foucaults 
anser att det bara kan råda en diskurs i varje historisk epok medan den kritiska diskursanalysen 
anser att det råder flera olika diskurser samtidigt som var och en kämpar om rätten för att avgöra 
vad som är sant och falskt (Jørgensen & Phillips, 2000, s.20ff). Därigenom kan alltså 
motstridiga diskurser existera samtidigt där olika kunskaper anses vara giltiga olika mycket och 
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som kan vara motsägelsefulla, därmed påverkar detta individens sätt att tala. Det vill säga att en 
social grupp kan underordnas en annan. 
 
Sammanfattningsvis är det genom produktion och konsumtion av text, dvs. skapandet och 
mottagandet/tolkandet av språkbruket som människor bildar sig en uppfattning av hur världen är, 
vem de själva är och vem de är i förhållandet till den här världen. Denna uppfattning utgör en 
diskurs som utvecklas i interaktion med andra diskurser och bidrar till att forma och omforma 
världen. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att bearbeta språkbruket systematiskt i en 
bestämd tidpunkt och kontext för att kartlägga rådande diskurser, där flera diskurser kan råda 
parallellt.  
 
2.2.1 Fairclough analysmodell 
 
Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell (se figuren nedan) som vi kommer att 
använda oss av då vi ska analysera uppsatsens empiri. Analysmodellen innefattar text, diskursiv 
praktik och social praktik som beskriver tre olika typer av analysnivåer. 
 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: En avbild av Faircloughs tredimensionella modell 
 
 
Den första analysnivån innebär att text analyseras för att se hur diskursen skapar sociala 
identiteter och i vilka grupper de tillhör. För att analysera texten kan olika redskap användas. 
Enligt Fairclough är transivitet och modalitet två användbara redskap vilka vi kommer att 
använda oss av. Transivitet beskrivs som följande: ”analys av hur händelser och processer 

Social Praktik 

Diskursiv  Praktik 

Text 



	   9	  

förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt” (Jørgensen & Phillips, 2000, s.87). Detta 
innebär att utforska vad exempelvis en individs uttryckta ord grundas på för ideologier. Ett 
exempel på detta kan visas genom två olika sätt en coach kan uttrycka sig på. Då coachen 
uttrycker: “Jag ger ansvar till den coachade”, innebär det att coachen binder makten till sig 
själv då det enligt coachen är denne som avgör om den coachade får eller inte får ta ansvar. 
Detta i jämförelse med att coachen uttrycker: “De coachade har ansvar”, därigenom kommer 
coachens uttryck att binda makten till de coachade eftersom coachen utrycker att de har ansvar 
och inte att coachen ger dem det. Då modalitet analyseras handlar det om graden av 
instämmande. Ett exempel vi gärna refererar till i Jørgensen & Phillips (2000, s.88) är på vilket 
sätt begreppet tillåtelse formar en social relation. Språkbrukaren placerar sig själv i en position 
där den kan ge mottagaren lov att agera. Genom det sätt uttrycken formuleras på graderar 
övertygelsen som därmed speglar och främjar auktoriteten. I den andra analysnivån analyseras 
hur den diskursiva praktiken skapar sociala relationer mellan dessa identiteter och grupper. 
Detta kan exemplifieras med hur de uttryckta orden produceras och konsumeras. Den tredje 
analysnivån innebär att den sociala praktiken analyseras genom att den diskursiva praktiken 
betraktas i ett större sammanhang som den är en del av. Det gäller då att exempelvis iaktta vilka 
institutionella och ekonomiska förutsättningar den diskursiva praktiken befinner sig i. Detta kan 
exemplifieras med reflektionen om hur den diskursiva praktiken formar och omformar för att 
gripa tag i en plats i strukturen av existerande diskurser som även benämns för diskursordning.  
 
Dock har Fairclough inte tydliggjort gränsdragningen mellan de olika nivåerna i hans modell 
(Jørgensen & Phillips, 2000, s.73ff). I denna uppsats kommer vi dock främst att utgå ifrån de två 
första analysnivåerna samt enbart beröra den tredje analysnivån, det vill säga att analysera text 
och diskursiv praktik medan det i tredje analysnivån anser vi oss enbart kunna forma den sociala 
praktiken i sättet vi reflekterar till den normativa coachinglitteraturen. Vi anser att den sociala 
praktiken vi formar enbart kan bedömas av läsare och framtida forskare om den i så fall 
omformar för att ta en position i diskursordningen.  
 
2.3 Kritik till den kritiska diskursanalysen 
 
En svårighet med den kritiska diskursanalysen är att kunna förhålla sig på ett distanserat sätt till 
sina egna åsikter och kunskap för att inte påverka analysen. Diskurser som en individ själv har 
mycket åsikter om bör därför inte undersökas då detta kan vara svårt. Detta på grund av att det 
inte går att ställa sig utanför den diskurs individen själv är en del av (Jørgensen & Phillips, 2000, 
s.28). Utifrån detta resonemang är det viktigt att vi uppsatsskrivare berättar hur vi förhåller oss 
till den diskurs vi studerar. Ingen av oss uppsatsskrivare har haft någon tidigare erfarenhet av 
managerial coaching eller koppling till studieobjektet, dock har båda erfarenhet i form av 
anställning hos företag och därmed tidigare erfarenhet beträffande relationen till en chef men 
inte i ett coachingförhållande. Genom att anamma ett kritiskt förhållningssätt kan en viss grad av 
objektivitet uppnås. Samtlig forskning har för avsikt att vara kritisk, men även om 
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ifrågasättandet är en kritisk grundstrategi kan den inte tillämpas oreflekterat (Hultén, Hultman & 
Eriksson, 2007, s.135). Därför är det viktigt att i analysen argumentera för framhävd kritik för 
att på så sätt låta läsaren avgöra trovärdigheten i det som framkommer.  
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3. Undersökningens praktiska tillvägagångssätt 
Den kritiska diskursanalysen som presenterades i förra kapitlet har endast använts som ett 
analysverktyg av det empiriska materialet. I den praktiska datainsamlingen användes dock ett 
mer traditionellt tillvägagångssätt. Detta kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 
 
3.1 Ämnesval 
 
Då vi började med att skriva denna uppsats fanns ingen klar bild om vad den skulle handla om. 
Då vi båda sedan tidigare hade läst kurser inom ledarskap blev detta en naturlig utgångspunkt. 
Genom att ta del av tidigare forskning intresserade vi oss snabbt för managerial coaching, vilket 
framstod som väldigt populärt men som ingen utav oss sedan tidigare hade varit i kontakt med. 
Att ta del av tidigare forskning är grundläggande vid uppsatsarbete av flera anledningar 
(Saunders et al., 2007, s.54ff). En av anledningarna är att det gav oss en förförståelse för 
forskningsområdet. Ju mer litteratur som studerades desto tydligare blev det att det fanns ett så 
kallat “gap” inom interaktionen mellan chef/coach och medarbetare/coachad ur ett 
maktperspektiv. Detta problematiserades i inledningen. Genom vidare litteratursökningar kunde 
vi införskaffa oss en bild av hur coaching framställdes i litteraturen. Denna normativa bild av 
coaching som växte fram sammanställdes och kategoriserades sedan i olika teman. 
 
Artiklar söktes främst via Örebro Universitets databaser, dels via databasen för 
företagsekonomisk forskning, ABI/Inform, men även via den övergripande databasen Summon. 
De sökord som har använts vid insamling av vetenskapliga artiklar är: Coaching, Coaching 
behavior, Leadership, Managerial coaching, Relationship, Power och Foucault. Sökningen har 
endast gjorts på vetenskapligt granskade artiklar. Då det finns en mängd olika publicerade 
artiklar lästes uppsatsernas abstrakt först igenom för att få en övergripande bild om vad artikeln 
handlade om. Därefter läste vi igenom de artiklar som ansågs lämpliga för uppsatsen. Via 
artiklarnas referenslistor söktes ytterligare artiklar och böcker.  
 
3.2 Val av fallföretag 
 
Då uppsatsen ämnar utforska maktrelationerna mellan coach och coachad och i den kontext de 
verkar i valdes fallstudie som undersökningsdesign. En fallstudie är enligt Bryman & Bell (2005, 
s.71) lämplig då en detaljerad granskning ska göras av ett komplext fall. Under en campusmässa 
på Örebro Universitet fick vi kontakt med försäkringskassan i Karlskoga som utövade coaching 
i sitt ledarskap. Organisationen kontaktades sedan då uppsatsens syfte var färdigställt, sedan 
skickade vi en förfrågning för intresse i att delta i vår undersökning, vilket de också var. De 
kriterier som fanns vid val av fallföretag var att de skulle vara en organisation med en chef och 
medarbetare vilka använde sig av managerial coaching.   
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3.3 Semistrukturerad intervju som undersökningsmetod 
 
Användningen av intervjuer för insamlingen av empiriskt material är inte något som Fairclough 
själv gjorde vid en kritisk diskursanalys. Dock finns intervjuer med som ett exempel i 
användningen av empiriskt material men detta anses inte vara det mest fördelaktiga då intervjuer 
inte betraktas som en källa till en naturlig konversation, vilket vi är medvetna om. Då intervjuer 
genomförs är det likväl viktigt att delar av dessa transkriberas efter beslut om vilka delar som är 
relevanta. I den här studien valde vi avsiktligen att transkribera alla intervjuer i sin helhet för att 
inte förbise en eller annan betydelsefull aspekt (Jørgensen & Phillips, 2000, s.84f). Valet av 
undersökningsmetod ska grundläggas i vilken typ av information som är intressant för att svara 
på forskningsfrågan (Saunders et al., 2007, s.313). Svaren vi eftersträvade i den här 
undersökningen var information om respondenternas upplevelse av deras ömsesidiga 
coachingrelation. Av denna anledning ansågs intervjuer ändå vara det mest lämpade valet, där 
både chef och medarbetare intervjuades. Målet var att respondenterna skulle reflektera över, 
beskriva och bedöma, därför genomfördes intervjuerna i en för de bekant och avslappnad 
atmosfär för att ge utrymme åt de egna reflektionerna och beskrivningarna. Ett alternativ till 
detta hade varit att göra observationer. Dock ansåg vi att intervjuer var bättre i den bemärkelse 
att respondenterna själva fick berätta om hur de upplever coachingen. Detta på grund av att 
observationer endast ger oss tillgång till just det som observeras under observationerna. 
Genomförandet av intervjuer gav oss en större inblick i hur coachingen fungerade under en 
längre tid. Observationer kan enligt Bryman & Bell (2005, s.195) även påverka respondenterna i 
en större bemärkelse av observatörernas närvarande. Personliga intervjuer tillät också 
medarbetarna att vara anonyma inför varandra. 
 
Den intervjuform som valdes var semistrukturerade intervjuer från ett antal fördefinierade teman, 
vilket enligt Bryman & Bell (2005, s.317) är bra i den bemärkelsen att det ger upphov till en 
flexibilitet. Genom detta kan respondenten själv berätta fritt om sin upplevelse, utan att 
beskrivningen påverkades av strikt förutbestämda frågor. Ännu en motivering för valet av 
intervjuform är att det täcker samma område som är framställt i teorikapitlet. Även följdfrågor 
kan ställas för att ge en djupare förståelse samtidigt som några förutbestämda frågor finns med 
som stöd för att kunna besvara studiens syfte. 
 
3.4 Utformning av intervjuguiden 
 
Innan intervjutillfället och genomförandet av intervjuerna skapades två intervjuguider med ett 
innehåll av de teman som hade utformats i den teoretiska referensramen. Intervjuguiderna som 
användes återfinns som bilagorna 1 och 2. Öppna frågor valdes medvetet för att inte styra 
respondenter på något sätt utan de tilläts att fritt prata om vad de själva ansåg vara väsentligt. 
Ledande frågor har alltså undvikits. De inledande frågorna fokuserade på bakgrundsfakta om 
respondenten, vilket enligt Bryman & Bell (2005, s.369) är viktigt för att kunna analysera dess 
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svar i ett större sammanhang. Bakgrundsfrågorna rörde frågor angående deras position, 
arbetsuppgifter och hur länge de har arbetat i organisationen. De inledande frågorna syftade 
också till att bygga upp en tillfredsställande relation i önskan om att respondenten skulle känna 
sig trygg och avslappnad. Därefter följde frågor med koppling till vår problemfråga och vårt 
syfte, vilka har formulerats utifrån den framställda teorin. 
 
I intervjuerna användes inte uttrycket managerial coaching. Istället benämnde vi det endast som 
coaching av det enkla skälet att gruppen som intervjuades genomför intern coaching, det vill 
säga managerial coaching och ansågs därför orelevant att nämna liknande begrepp som då kunde 
skapa förvirring. 
 
3.5 Insamling och hantering av data 
 
Under en personlig intervju kan enligt Bryman & Bell (2005, s.143) respondenten påverkas av 
intervjuaren. Det är därför viktigt att bygga upp en relation till respondenten. Relationen ska 
varken vara för “bra” eller “dålig”. En bra relation kan leda till att respondenten exempelvis 
svarar på ett sådant sätt den förväntar sig att intervjuaren vill att den ska svara. Medan en allt för 
dålig relation kan leda till att respondenten över huvud taget inte vill svara. Detta har tagit i 
beaktande under hela tiden som intervjuerna pågick. Innan själva intervjun började presenterade 
vi oss själva där vi bland annat talade om att vi var studenter på Örebro universitet och att vi för 
tillfället skrev vårt examensarbete, vilket denna intervju var en del av. Vi beskrev även att 
uppsatsen handlade om relationen mellan coach och coachad. Därefter talade vi om att 
intervjusvaren behandlades anonymt och om de undrade över något var det bara att fråga. 
Därefter frågade vi respondenternas samtycke till att intervjuerna spelades in, vilket alla gav sitt 
godkännande till. Detta medförde att vi helt och hållet kunde fokusera på vad respondenterna 
berättade och på så sätt ställa relevanta följdfrågor. Uppmärksamhet kunde även riktas mot 
respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk i en större utsträckning. I inledningen av 
intervjun ställdes övergripande frågor om respondenten och om dess organisation. Detta 
genomfördes främst för att bygga upp en tillfredsställande relation med förhoppning om att 
respondenten skulle känna sig trygg och avslappnad. Antalet respondenter som intervjuades var 
sex stycken, varav en chef och fem medarbetare. Vi upptäckte efter ett antal intervjuer att ingen 
ny eller ytterligare information kom fram som inte en tidigare respondent redan hade yttrat. 
Därför bedömde vi att antalet respondenter för den här undersökningen var tillfredställande stor 
och skulle inte äventyra undersökningens trovärdighet. Då empirin hade samlats in, 
transkriberades dessa direkt efter genomförandet av intervjuerna.  
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4. Coachinglitteraturen 
Nedanför presenteras den normativa bilden av coaching som växt fram då vi tagit del av 
tidigare forskning inom området. De mest väsentliga delarna har sedan sammanställts och 
kategoriserats i olika teman som slutligen presenteras i detta avsnitt.  
 
Enligt Gjerde (2012, s.23) hävdas coachingens rötter härstamma från den hittills äldsta essä som 
tar upp goda råd om effektiv kommunikation och är författad i Egypten ca 3000 f.Kr. Medan 
Whitmore (2013, s.15) påpekar att coachingen har sitt ursprung inom idrotten. Den första 
akademiska artikeln relaterat till coaching publicerades enligt Gjerde (2012, s.23) år 1937, men 
det var först under 1950-talet som coachingen dök upp inom ledarskapslitteraturen. Då 
karaktäriserades coachingen enligt Evered & Selman (1989, s.20) av enstaka samtal i en mer 
hierarkisk relation jämfört med hur coachingen betraktas idag. Det var inte förrän på 1970-talet 
som coaching började användas i det amerikanska affärsspråket och de första böckerna om 
coaching publicerades åren 1971 och 1978 (Gjerde, 2012, s.23f). Det var framförallt genom 
boken “Tennis – det inre spelet” som är skriven av Harvard pedagogen och tennisexperten 
Timothy Gallwey som diskussionen om coaching tog fart (Whitmore, 2013, s.16). Enligt Stelter 
(2003, s.22) var det inte förrän i början av 1990-talet som ordet coaching etablerades i 
Skandinavien. Coaching kommer till uttryck inom olika ämnesområden och enligt Berg (2007, 
s.179f) kan uppdelning av coaching göras inom flera områden som självcoaching, emotionell 
coaching, executive coaching, teamcoaching, idrottscoaching, blixtcoaching och livscoaching. 
Ellinger, Ellinger & Keller (2003, s.438f) påstår att det finns många olika definitioner av 
begreppet coaching. De menar att dessa ansatser förespråkar ett rollbyte hos chefen och 
ökningen i popularitet syftar till att underlätta inlärning och utveckling. 
 
Många forskare som bland annat Clegg, Rhodes & Kornberg (2003) och författaren Whitmore 
(2013) menar på att det finns skillnader mellan coaching och andra liknande relationsstödjande 
roller såsom rådgivning, konsultation, undervisning, mentorskap och handledning. Whitmore 
(2013, s.20) menar på att det som skiljer coaching från mentorskap är att en mentor instruerar 
med hjälp av kunskap och erfarenheter inom ämnesområdet. Inom coaching däremot behöver 
inte coachen vara expert inom ämnesområdet utan är istället kunnig beträffande coaching-
processen. Coaching handlar inte om att undervisa, utan istället om att hjälpa människor att lära. 
Clegg et al. (2003, s.2) diskuterar inte de olika rollerna var för sig utan tar istället upp vad som 
kännetecknar coaching och vad som inte gör det kontra de övriga rollerna. En coach agerar som 
facilitator (underlättare) och inte som en expert som övriga roller. Coaching är processorienterat, 
det vill säga att coachen inte förväntas ha svar på frågor utan hjälper den coachade i processen 
att hitta ett svar, har fokus både på organisationen och personen, involverar känslomässiga 
aspekter, är anpassad efter den coachade och är flexibel. Skillnaden från övriga roller är att de 
anses veta vad som är rätt och fel, har antingen fokus på organisationen eller personen, undviker 
känslomässiga aspekter samt är standardiserade och stela. 
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Däremot anser Hamlin, Ellinger & Beattie (2008, s.297ff) att det finns vissa likheter mellan 
coaching och Human Resource Development (HRD). Båda sägs enligt forskarna leda till bland 
annat individuella och organisatoriska förbättringar, ökat lärande och personlig utveckling. De 
menar på att forskare som påstår att dessa skiljer sig åt, inte har jämfört läroprocessen inom 
coaching gentemot den innovativa ansatsen på individ-, grupp- och organisationens lärande 
inom HRD:s metoder som är exempel på delaktigt och “icke instruktivt” lärande. De menar även 
på att roller som liknar coaching har funnits sedan en lång tid tillbaka. Författarna anser, efter 
deras jämförande studie av olika varianter av coaching, att alla kan betraktas i större eller 
mindre utsträckning som varianter av HRD. Därför väcker författarna frågan om coaching är 
någonting som kan utvecklas till att bli ett eget yrke, med egen identitet och tydliga gränser.  
 
Dock lyfter den litteratur vi tagit del av fram managerial coaching som någonting nytt och eget. 
Som vi tidigare betonade i inledningen är att den stödjande relationen mellan coach och coachad 
är en viktig faktor för att coachingen ska fungera effektivt (Whitmore, 2013, s.15). Denna 
relation bör präglas av förtroende, trygghet och jämlikhet. Förtroende är uppfattningen om att 
den existerar i samspelet mellan människor och som tillåter individer att acceptera sårbarhet 
gentemot andra för att främja ett risktagande beteende (Gao et al., 2011, s.787). Trygghet kan 
innebära att visa mod, vilket enligt Gjerde (2012, s.91) innebär att nya idéer och handlingssätt 
prövas. Att relationen ska vara jämlik innebär att maktförhållandet mellan coachen och den 
coachade ska vara neutral. I denna relation bör fokus ligga på den coachade. Enligt Ellinger et al. 
(2011, s.80) måste dock både coachen och de coachade vara mottagliga för att coachingen ska 
fungera effektivt. Enligt Whitmore (2013, s.153f) är det inom managerial coaching också viktigt 
att chefen ser dess medarbetare som människor fulla med potential för att coachingen ska 
fungera effektivt. Människor bör inte betraktas som tomma kärl som lär fyllas med kunskap. 
Istället ska människan betraktas som en storslagen ek som behöver näring (coaching) för att 
växa. Coachens roll är att coacha den coachade, vilket Whitmore (2013, s.16) beskriver på detta 
sätt: 
 

“Coaching innebär att frigöra individens möjligheter att maximera de egna prestationerna.  
Det handlar om att hjälpa människor att lära, inte att undervisa dem”. 

 
Utifrån ovanstående resonemang framkommer det att litteraturen anser att relationen mellan 
coach och coachad är en viktig faktor för att coachingrelationen ska fungera effektivt. I denna 
relation beskriver Ellinger & Bostrom (1999, s.754) att coachen ska anamma ett visst beteende. 
Beteende anses vara en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som utförs av coachen när denne 
uppfattar att han eller hon underlättar inlärning. De beteenden som kännetecknar managerial 
coaching kan enligt litteraturen delas in i två kategorier; empowering och agera som facilitator. 
Empowering beskrivs som att coachen ger den coachade mer eget ansvar samt medvetenhet över 
dess handlingar och beslut. Att ställa frågor, låta den coachade finna egna lösningar, vara en 
resurs och delegera ansvar till den coachade är fyra viktiga beteenden för coachen när det gäller 
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empowering. Litteraturen hävdar vidare att coachen ska ställa frågor som ifrågasätter och 
uppmuntrar den coachade att tänka igenom situationen på olika sätt och jämföra olika 
handlingsalternativ. Grundläggande är att frågorna som coachen ställer varken ska vara 
dömande, kränkande eller konfronterande. Istället för att svara på frågor ska coachen hjälpa den 
coachade med att finna egna svar och lösningar. Dels i försök att få den coachade att känna sig 
som en viktig del av organisationen som klarar av saker på egen hand, och dels för att chefen 
inte alltid har det bästa svaret. Genom att överlåta ansvaret ska detta leda till att fler möjliga 
lösningar uppstår som i sin tur ska utmynna i att lämpligare beslut fattas. Coachen ska också 
vara en resurs för den coachade och hjälpa denne genom att “undanröja hinder” som kan hämma 
den coachade i sin tillväxt och utveckling. Coachen ska även se till att information, material och 
andra tänkbara resurser kommer den coachade till godo i dess arbete (Ellinger & Bostrom, 1999, 
s.755f). 
 
Att coachen agerar som en facilitator, är den andra kategorin enligt Ellinger & Bostrom (1999, 
s.756) angående beteenden. Detta beskrivs som att coachen ska vägleda och hjälpa den coachade 
i dess lärande och utveckling. Att ge medarbetare feedback, arbeta tillsammans och ha en öppen 
kommunikation, att förklara varför och hur den coachade är en viktig del av organisationen, 
skapa och främja en lärande miljö samt att använda rollspel för att hjälpa medarbetare att tänka 
igenom en situation eller problem är viktiga beteenden. Enligt författarna finns tre olika sätt 
feedback kan ske på, vilka är observerande, reflekterande eller tredje parts feedback. 
Observerande feedback skildras genom att chefen observerar den coachade exempelvis under en 
presentation, för att därefter ge feedback på det observerade. På liknande sätt beskrivs en 
reflekterande feedback leda till att coachad får mer insikt i hur det egna beteendet påverkar 
andra i organisationen. Då agerar coachen som en spegel och den coachade ska då göra sina 
egna bedömningar och reflektera över sitt beteende. Feedback från tredje part är när en extern 
individ eller en anonym undersökning ligger till grund för feedbacken. Coachen kan även få 
feedback från den coachade i form av hur de känner och trivs med sitt arbete. Att coach och 
coachad öppet och ärligt diskuterar frågor och problem tillsammans ska leda till att de 
tillsammans finner bättre lösningar. Genom att coachen tydligt visar sina förväntningar ska den 
coachade förstå sin roll och hur denne är en viktig del av organisationen. Att skapa och främja 
en lärande miljö kan göras bland annat genom ett aktivt deltagande vid organisationens möten, 
främja mentorskap och att skapa informella tillfällen för lärande. Då rollspel utövas handlar det 
om att få en individ att se sakfrågan ur ett annat perspektiv. Detta kan antingen ske genom att 
coachen försöker betrakta detta ur ett utom organisatoriskt perspektiv, att coachen hjälper den 
coachade betrakta ur ytterligare en annan individs perspektiv samt genom att coachen försöker 
se på saken från den coachades perspektiv. Ytterligare sätt den coachade kan tänka annorlunda 
på är genom att arbeta på andra avdelningar, med olika personer och affärsmässiga områden 
inom organisationen, för att på så sätt vidga betraktelsesättet (Ellinger & Bostrom, 1999, 
s.756ff). 
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Dessa två kategorier av beteenden är alltså något litteraturen framhäver att coachen ska anamma. 
McLean et al. (2005) anser dock att coachen inte endast ska anamma speciella beteenden, utan 
det är även viktigt att denne har vissa speciella attityder för att coachingen ska fungera effektivt. 
De attityder som främjar managerial coaching beskrivs vara att coachen uppskattar lagarbete 
före individuellt arbete. Chefen ska även värdesätta medarbetarna framför organisationen och de 
ska acceptera att det kan förekomma tvetydigheter på arbetsplatsen (McLean et al., 2005, 
s.161ff). Att coachen uppskattar lagarbeten före individuellt arbete kan framhållas genom att 
coachen föredrar att uppgifter blir utredda tillsammans med andra, uppskattar andras åsikter och 
fattar beslut tillsammans. Att värdesätta medarbetare framför organisationen kan åskådliggöras 
genom diskussioner med de medarbetarna, det vill säga om det finns ett större intresse av 
individens behov eller enbart av det obligatoriska för att lösa uppgiften. Detsamma kan 
framhållas vid möten där det framkommer i vilken omfattning det finns ett intresse av relationen 
till medarbetarna eller om det enbart fokuseras på att fullfölja företagets dagordning, samt om 
chefen är intresserad av den dagliga kontakten med medarbetarna i jämförelse med att endast 
arbetsuppgifter blir genomförda. Ytterligare ett test av chefens attityd är om denne accepterar 
tvetydigheter eller inte, kan uttrycka sig i observationen av konflikter som antingen något 
konstruktivt och spännande eller destruktivt och ansträngande. Hanteringen av problem anses 
också kunna peka på om chefen är positiv till att testa nya lösningar eller hellre använder sig av 
beprövade metoder. Även om chefen förväntar sig ett eller fler rätt/tänkbara svar på 
frågeställningar så speglar det dennes attityd till sakfrågan (McLean et al., 2005, s.175f). 
 
Vidare beskrivs det i litteraturen att användningen av managerial coaching enligt Whitmore 
(2013, s32) är både bra för arbetets kvalitet och inlärning. Dock kan det i situationer då 
tidsbristen är påtaglig vara nödvändigt att ge mer direkta direktiv. Författaren menar att detta 
endast gäller i vissa situationer och som kan exemplifieras med en brandsituation. I det långa 
loppet anser han dock att coaching är mer fördelaktig även utifrån ett tidsperspektiv då coaching 
leder till att medarbetarna utvecklas och fattar mer egna beslut, vilket i sin tur leder till att 
chefen får mer tid åt mer övergripande frågor som endast denne kan besluta om. Då 
medarbetaren fattar mer egna beslut leder det till att chefen “förlorar” viss makt och kontroll. 
Hierarkin inom organisationen minskar och kontrollen över medarbetarna likaså. Detta kan 
upplevas vara svårt och ofta känner cheferna en press att snabbt anamma de beteenden och 
attityder som kännetecknar managerial coaching. Om beteenden och attityder inte förändras kan 
det vara svårt att få coachingrelationen att fungera (McLean et al, 2005, s.161). Speciellt då 
organisationer utvecklas från ett mer traditionellt styr- och kontrollparadigm till managerial 
coaching paradigm kan chefer ha svårigheter att agera som coach (Hyman & Cunningham, 1998, 
s.105). Till en början kan det vara vanligt att ledare skiftar mellan dessa olika tankemönster och 
allteftersom de utvecklas genom träning känner de sig allt mer bekväma med rollen som coach 
(Ellinger, Watkins & Bostrom, 1999, s.113f). 
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Sammanfattningsvis kan vi ur denna litteratursammanställning se fyra väsentliga teman inom 
managerial coaching, vilka är relationen, empowering, facilitator och attityder: 
 

Ø Relationen mellan coach och coachad ska präglas av förtroende, trygghet och jämlikhet. 
Ø Empowering innebär att coachen ska ge den coachade mer eget ansvar samt 

medvetenhet över dess handlingar och beslut.  
Ø Coachen ska agera som facilitator som innebär att coachen ska vägleda och hjälpa den 

coachade i dess lärande och utveckling.  
Ø Attityder som är fördelaktiga är då coachen uppskattar lagarbete, värdesätta 

medarbetarna framför organisationen och acceptera tvetydigheter. 
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5. Empiri 
Innan empirin läses anser vi det vara relevant att berätta att chefen i uppsatsens studieobjekt är 
en kvinna. Vilket innebär att vid vissa ställen i empirin, framförallt i citat förekommer uttrycket 
hon. Därför vill vi klargöra det redan här att då uttrycket hon används i detta kapitel är det 
chefen som vi avser att referera till. Även om begreppet respondent inkluderar chefen vill vi 
även särskilja på begreppet och enbart referera till medarbetarna för att på det sättet 
synliggöra de olika ändpunkterna av coach-coachad-relationen. 
 
5.1 Försäkringskassan 
 
Försäkringskassan är en organisation som ansvarar för socialförsäkringen för de flesta som bor 
eller arbetar i Sverige. Ansvaret kommer på uppdrag av regeringen och innebär utredning, beslut 
om samt utbetalning av bidrag och ersättning i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår 
försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. 
Ytterligare ett uppdrag försäkringskassan har är rollen att samordna alla resurser för att hjälpa 
den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt återgå till arbetslivet. Detta sker i kontakt med 
kunden, arbetsgivare, läkare och vid behov med arbetsförmedlingen. Försäkringskassan behöver 
ständigt anpassa sitt arbete till den föränderliga verkligheten, eftersom en mängd lagar och 
förordningar styr arbetet. Inom uppdraget ligger därför att aktivt påverka reglernas utformning 
genom att beskriva problem och föreslå förbättringar. Under 2000-talet infördes många 
förändringar i socialförsäkringen, men framförallt blev det stora förändringar beträffande 
administrationen av socialförsäkringen. Förändringarna var att det blev sammanslagning av de 
21 länsförsäkringskassor och att försäkringskassan blev en statlig myndighet. Detta gjordes för 
att det skulle bli mer lika i hela landet, stärka rättssäkerheten och för att korta 
handläggningstiderna. För att lyckas krävdes en helt ny organisation (www.forsakringskassan.se, 
Hämtad 2013-05-02). 
 
5.2 Relationen mellan chef och medarbetare  
 
5.2.1 Chefens beskrivning av relationen 
 
Chefens syn på relationen till sina medarbetare ses som dynamisk, respektfullt och coachande. 
Relationen betraktas utifrån chefen som ett ömsesidigt förhållande där båda parterna coachar 
och påverkar varandra. Chefen uttryckte: 
 

“Jag ger dem befogenheter, jag får dem att tänka i ett vidare perspektiv.” 
 
Enligt chefen kan medarbetarna påverka genom att vara kreativa och lösningsfokuserade. 
Medarbetarna i sin tur påverkas av hur chefen ser på verksamheten, kunder, individer och så 
vidare. Chefen ser inga hinder eller begränsningar för människor utan försöker istället att se 
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möjligheter. Även om chefen inte alltid tror att de når målen tror hon att med en sådan 
inställning till människorna så kommer de långt. Chefen påverkar också medarbetarna genom att 
hon försöker få medarbetarna att tänka i ett vidare perspektiv och hitta egna förlag och svar på 
frågor istället för att fråga henne vad de ska göra. Då problem uppstår försöker de arbeta kreativt 
och tillsammans hitta en lösning på problemet.  
 
5.2.2 Medarbetarnas beskrivning av relationen 
 
En av medarbetarna påpekade att under första året fungerade inte relationen något vidare och det 
var då väldigt jobbigt. Medarbetaren kände att de skulle vara tvungna att lära upp chefen då 
denne var helt ny. Chefen upplevdes då av medarbetarna som väldigt okunnig och otydlig i sitt 
ledarskap och de hade inte samma dialog som de har idag. Arbetssättet var då väldigt toppstyrt 
och upplevdes som stressigt. Det togs inte samma hänsyn till individen som det görs idag utan 
det som var viktig var att organisationens mål skulle nås. I samband med att de skulle införa 
coachingen fick cheferna gå en utbildning. En av medarbetarna påpekar att hon tror att det är 
viktigt att chefen är mottaglig och vill använda sig av coaching för att det ska fungera. 
Medarbetarna själva fick bara information om att de skulle införa ett coachande förhållningssätt 
men ingen information om vad det innebar, vilket skapade mycket funderingar om vad det var 
och vad som förväntades av dem. I samband med införandet av coachingen hade alla på 
avdelningen en heldag där de diskuterade om vad som inte fungerade och chefen fick ta emot 
kritik. Chefen tog till sig kritiken och efter det mötet samt utbildningen märktes en förändring i 
chefens beteende.  
 
Samtliga medarbetare tycker idag att relationen till sin chef och andra medarbetare är bra. De 
beskriver att relationen präglas av en öppenhet där det finns en bra dialog mellan dem. Chefen är 
väldigt lyhörd och sympatisk. En av medarbetarna beskriver chefen på följande sätt: 
 

“Hon är väldigt duktig på att lyssna och just det här att plocka fram det som är bra,  
och inte titta på det man inte har gjort.”  

 
Medarbetarna tycker att chefen bryr sig om hur de mår och hur det går med arbetet, de beskriver 
att hon försöker känna av hur medarbetarens situation ser ut för tillfället. En av medarbetarna 
lyfter fram att dialogen är viktig för att kunna se helheten och sammanhang över hela 
organisationen och för att skapa förståelse över varför medarbetarna gör som de gör. Genom 
dialog anser medarbetarna att de påverkar varandra. De bollar idéer med varandra i gruppen och 
tillsammans med chefen om hur de ska hantera och utveckla arbetet för att nå resultat. 
Organisationen upplevs av medarbetaren som väldigt förändringsbenägen som ständigt arbetar 
med nya tankesätt, utveckling av samarbete och förbättringsåtgärder. De försöker lösa problemet 
på bästa sätt genom att kolla hur de har gjort förut och utvärdera dessa metoder samtidigt som de 
inte är rädda för att prova nya idéer. De diskuterar ofta olika idéer med varandra i gruppen innan 
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de fattar ett beslut. Chefen ställer frågor på ett helt annat sätt än hon gjorde innan införandet av 
coachingen och anpassar coachingen utefter varje medarbetares behov. Olika människor 
behöver olika typer av coaching och i olika hög grad. Medarbetaren upplever att de har fått ett 
större förtroende och eget ansvar när det gäller att utforma arbetet och fatta beslut vilket även 
upplevs som inspirerande och roligt. De har fått ett större förtroende och upplever att de är mer 
självständiga. Dock påpekar vissa medarbetare att många förslag kan komma uppifrån som 
medarbetarna sen kan komma med synpunkter på, om vad som är bra och vad som inte är bra. 
En annan medarbetare påpekar även att den upplever att de får för lite information uppifrån 
ledningen.  
 
Alla medarbetare anser att de både påverkas av och påverkar sin chef. Dock uttrycks detta på 
olika sätt och vissa av medarbetarna var osäkra på vilket sätt de påverkas och påverkar. En 
medarbetare uttryckte sig på följande sätt:  
 

“Jag tycker det är en jättesvår fråga men självklart påverkar man ju, det gör man ju i alla 
relationer. Och det är klart att man påverkas av andan som är inom organisationen också.” 

 
Ett flertal av medarbetarna anser att de genom dialog påverkas och påverkar varandra. Vissa 
anser att det har med vilken attityd och inställning individen har till saker och ting. Det vill säga 
om individen är positiv eller negativ medan vissa anser att det har med personkemi att göra. En 
respondent uttryckte även att det handlade om hur individer tänker lika eller inte och om de har 
samma grundläggande värderingar leder det till att de lättare kan komma överens. 
 
5.3 Införandet av coaching 
 
5.3.1 Chefens beskrivning av införandet av coaching 
 
Innan införandet av coachingen var organisationen väldigt hårt styrd. Det fanns klara 
restriktioner och det arbetades efter en rehabiliteringskedja där det gällde att följa vissa 
tidsgränser i en sjukskrivningsprocess. Detta gjorde att mycket fokus låg på att klara 
tidsgränserna och det administrerades otroligt mycket. Den hårda styrningen skapade en 
missnöjdhet hos medarbetarna vilket chefen tror, men inte vet säkert, var anledningen till att 
coachingen infördes och att mycket kontroll och administration togs bort. Det coachande 
ledarskapet skulle medföra att medarbetarna skulle se helhet i frågor och på så sätt påverka och 
utveckla organisationen.  
 
En förändring som införandet av coachingen medförde var att det inte blev lika hård styrning. 
De försöker numera underlätta olika processer och administrera mycket mindre. De kan även 
göra avsteg i syfte att hitta lösningar för att åstadkomma förbättringar för deras kunder.  
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5.3.2 Medarbetarnas beskrivning av införandet av coaching 
 
Anledningen till varför coaching infördes var inte klar och tydlig för någon av medarbetarna. På 
samma sätt som det var otydligt i vad coachingen skulle gå ut på, var det oklart varför det 
infördes. Flera av medarbetarna tror att införandet av coachingen berodde på att organisationen 
behövde utvecklas.  
 

“Men det var väl just det att cheferna också behövde utveckla sin roll, för att vi som anställda 
också, under chefen liksom ska kunna utvecklas i vårt arbete och jobba effektivare.” 

 
 “Vi var en väldigt gammal organisation på något sätt, väldigt toppstyrt och det funkar ju inte. 
Jag tror att det blev ett led i det nya, att organisationen måste utvecklas, bli modernare, då tror 

jag att coachingen blev en del utav det arbetet.”  
 
Ett par medarbetare tror att det infördes för att det är modernt. En medarbetare säger sig tro att 
det främst beror på att organisationen behövde utveckla sättet att bemöta människor då det 
förekom mycket missnöje bland deras kunder.  
 
5.4 Hur sker coachingen 
 
5.4.1 Chefens beskrivning av hur hon coachar medarbetarna  
 
Chefen beskriver att hon coachar sina medarbetare på det sättet att hon får dem att tänka fritt och 
genom att hon låter dem vara delaktiga i olika processer. Genom att de är delaktiga förstår de 
sammanhanget och helheten och på så sätt ser de hur de kan förändra och vill därför också 
förändra. På försäkringskassan är det inte endast individuell coaching utan chefen coachar även 
arbetsgrupper för att nå gemensamma mål. Det handlar mycket om att få medarbetarna att prata 
med varandra, ha en dialog, att se det gemensamma målet och visionen och därefter jobba för att 
nå dit. Hon påpekar att coaching inte innebär att låta medarbetarna göra som de själva vill. Utan 
ibland är det nödvändigt att vara väldigt tydlig under coachingen och anpassa coachingen utefter 
individens behov. Dock anser chefen inte att hon kontrollerar sina medarbetare utan istället har 
hon ett stort förtroende till dem, vilket enligt chefen leder till att medarbetarna gör det de ska.  
 

“Jag tror på dem och då gör dem det. Jag kontrollerar inte mina medarbetare.” 
 
Chefen anser inte att det finns några nackdelar med coaching men att det gäller att coacha rätt. 
Olika personer behöver coachas på olika sätt.  
 

“Det kan vara så att en medarbetare behöver en coaching av att bli styrd.” 
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Chefen anser att med vissa medarbetare finns behov av att styra, göra tätare uppföljningar, att 
medarbetaren ska komma och visa resultat samtidigt som chefen ska vara ett stöd. Chefen menar 
att medarbetarna också lär ta sitt ansvar och signalera när de behöver hjälp. För chefen handlar 
det mycket om att ha en ömsesidig respekt och att ha samma mål. Den coachade måste enligt 
chefen också komma med sina önskemål och förklara hur denna person vill bli coachad och 
därmed hur den vill att chefen ska bete sig. Genom att ställa frågor om vad medarbetaren har för 
mål och hur den ser på dessa mål försöker chefen fråga hur hon kan hjälpa medarbetaren att nå 
dessa mål.  
 

“Det är bara att få dem att reflektera och få dem att komma vidare.” 
 
 
5.4.2 Medarbetarnas beskrivning av hur chefen coachar dem  
 
Alla medarbetare poängterar att de inte riktigt vet vad coaching egentligen är. En av 
medarbetarna uttrycker att: 
 

“Hon coachar mig på ett smygande sätt, knappt så att det märks.”  
 
Någonting som de flesta är överens om är att de anser att coaching är att hitta svaren och 
lösningarna hos dem själva. Det vill säga att de inte ska gå till chefen för att få ett svar. 
 

“Coaching går ju ut på att jag ska hitta svaret själv.” 
 

“Och det är väl det som är tanken med coachning också, att man ska inte kunna gå till någon 
och att där se svaret, utan svaret finns ofta hos en själv ju.” 

 
En av medarbetarna skiljde sig dock från de andra och ansåg att det alltid var chefen som kom 
med svar på frågor, vilket bedömdes vara positivt. Att chefen har en bra dialog med 
medarbetarna och att chefen lyssnar mycket på dem är också alla medarbetare överens om. 
Enligt medarbetarna får chefen dem att tänka utifrån olika perspektiv och på så sätt göra egna 
val och fatta egna beslut. Genom att bolla idéer med varandra hjälper chefen dem med att finna 
svar och lösningar. 
 
 “Hon kommer med olika alternativ, jaha kanske man kan se det såhär, eller kanske såhär. Det 

har inte vart nåt givet svar.” 
 
“Det kanske inte är rätt som jag tänkte från början och så får jag lite alternativ och det vidgar 

ens synsätt på nåt sätt.”     
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Detta anser medarbetarna bidrar till att de har blivit mer självständiga, fått en större frihet och eget 
ansvar. Medarbetarna upplever också att chefen har ett stort förtroende för dem. En av medarbetarna 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

“Alltså jag känner ju att min chef har ett väldigt stort förtroende för mig  
och att hon litar på att man gör det man ska liksom.”  

 
Det betraktas också som att chefen ger mycket feedback och bekräftelse genom att lyfta fram det 
medarbetarna har gjort bra. Medarbetarna anser även att chefen är väldigt lösningsfokuserad och 
frågar om de har några problem. 
 

“Försöker se möjligheter i allting liksom” 
 
En av medarbetarna tycker att chefen coachar genom att följa upp resultat. Medarbetarna 
upplever även att chefen är intresserad av varje enskild person och coachar olika personer på 
olika sätt utifrån hur medarbetaren är som person.  
 
De flesta medarbetarna kan inte se någon nackdel med coachingen. Men en medarbetare berättar 
att hon ibland kan uppleva det jobbigt och lite smått frustrerande att i vissa situationer inte 
kunna få ett snabbt svar eller få bekräftelse att det som blir utfört är rätt. Denna känsla var 
mycket större tidigare då coachingen nyss införts och nu upplever medarbetaren att det bästa är 
om denne själv finner lösningen. Även om ett par av medarbetarna inte personligen ser någon 
nackdel med coaching menar dem att det kan finnas andra personer som kan tycka det. En av 
medarbetarna anser att coaching kanske inte passar alla. En annan medarbetare menar att vissa 
personer kan tänkas vara i behov av att bli mer styrda än andra. 
 

“Beror på hur man är som mottagare som person.” 
 
     “De kanske är i behov av att va mer styrda, att ha behov av att man vill att nån talar om att 

så här ska det va och så här ska det göras. Det kan se olika ut för olika personer.”  
 
Detta tror medarbetaren främst kan gälla de personer som har arbetar i en statlig myndighet 
väldigt länge där det har varit väldigt styrt uppifrån under en lång tid. Det kan ta tid att anpassa 
sig efter att det nya ledarskapet infördes och att det tar olika lång tid för olika personer.  
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5.5 Empowering 
 
5.5.1 Chefens syn på empowering 
 
Chefen vet att medarbetarna gör som de ska eftersom det finns ett förtroende och framhäver 
bestämt att medarbetarna inte kontrolleras. Däremot kan det vara att medarbetaren själv behöver 
coachingen som stöd genom tätare uppföljningar och betraktar coachingen därför som ett sätt att 
bli styrd. Å andra sidan hör det till coachingen om medarbetaren signalerar om farozon, men det 
betyder inte att det är någon kontroll. Genom en ömsesidig respekt och identiska mål kan 
medarbetaren också framföra önskemål om hur denna vill bli coachad. 
 

“...att få den medarbetaren att signalera att det är en farozon är också coaching.  
Det betyder inte att det är nån kontroll.”  

 
“...har man ömsesidig respekt och samma mål/.../Då kommer medarbetaren med sina önskemål 
också, så här vill jag bli coachad. Och jag frågar hur vill du bli coachad? Så här och det här 

ser jag utifrån ett verksamhetsperspektiv, vad vill du?”  
 
Chefen anser att om det finns ett problem så finns en strävan till att lösa de tillsammans eftersom 
det anses tillhöra ett gemensamt mål.  
 
Organisatoriskt är det en hierarki med många chefer, men vad som går att se från de senaste åren 
är att väldigt många medarbetare är delaktiga i många frågor. Visionen kommer inte uppifrån 
ledningen, utan arbetas fram av medarbetarna som sedan lanserar den. Och det arbetas även 
väldigt mycket med förenklingar och ständiga förbättringar för att ta bort onödiga flöden som 
det finns struktur för. Chefen säger att medarbetarna fattar egna beslut då det gäller deras 
personliga ärenden. Då beslutet för ärendet varar i två år eller mer är det dock en speciell 
beslutsfattare som fattar beslutet. Chefen förklarar att försäkringskassan styrs mycket av lagar 
och regler och att det är nått som styr varje medborgare i grund och botten. Dock försöker de 
hitta balansen så att deras arbete inte känns konstigt. De försöker även påverka politiken när de 
upplever att någonting är fel vilket hon även upplever att de kan göra.  
 
5.5.2 Medarbetarnas syn på empowering 
 
De flesta medarbetarna anser att chefen leder på ett sätt som inte känns kontrollerande. Dock 
anser medarbetarna att chefen självklart har full koll då det ligger inom chefens ansvar att känna 
till vad medarbetarna håller på med, hur mycket som produceras och kunna säga ifrån om 
felaktigheter sker. Det finns en känsla bland medarbetarna av ett högt förtroende från chefen, 
vilket är en förutsättning för att det ska fungera eftersom det krävs mycket eget ansvar. 
Medarbetarna menar även att mycket beror på att arbetsuppgifterna innefattar 
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sammanställningar av uppgifter och medicinska underlag. Då arbetet kräver mycket tjänsteresor 
är det uttalat från chefen att det är en självklarhet att boka bil utan att fråga och det är även 
accepterat att jobba hemifrån ibland vid behov, och eftersom chefen litar på att arbetet blir utfört 
så blir det också genomfört.  
 

“Ja hon litar på att man gör det man ska och då gör man det alltså,  
om man inte är en idiot höll jag på att säga.” 

 
Det finns emellertid en medvetenhet bland medarbetarna att det är en statlig myndighet och att 
allt går igenom ett datasystem. En av medarbetarna uttryckte:  
 
“Om jag säger så här, det här är en statlig myndighet. Allt jag gör finns i loggar. Alltså de kan 
ju gå in och spåra allt jag har gjort. Journalanteckning, varenda transaktion, vad jag har slagit 
upp på.” 
 
Detta var inte fallet förr och även om det upplevdes som störande ett tag men det är inte längre 
störande därför uppfattas detta som omtänksamt och positivt. Några år tillbaka i tiden skulle 
exakta ord stå i journalen för att det ska anses vara korrekt, detta är dock inte lika noggrant 
längre. Uppfattningen bland medarbetarna är alltså att det var mycket mer kontroll förr med 
tidigare chefer, men att klimatet även var annorlunda på försäkringskassan. Då var det 
kvantiteten som var det viktigaste medan det idag är resultatet, det vill säga att kunderna får ett 
bra bemötande och sin ersättning i tid. Utanför systemet då det inte handlar om arbetsrelaterade 
sysslor är det accepterat med paus för behov av att ventilera eller reflektion exempelvis efter ett 
möte med en kund. 
 
Beslut om förändringar som har fattats under årens lopp har inte förankrats hos medarbetarna 
och även om medarbetarna idag får information och är förberedda i lite högre omfattning än 
tidigare, så ska förändringarna ske och förankras snabbt i organisationen, vilket sen kanske visar 
sig att medarbetarna inte alltid är förberedda. En av medarbetarna upplever dock att det finns en 
tanke om viljan att alla ska “vara med på tåget”, eftersom det har skett en förbättring till det 
bättre istället för att ta ett beslut som medarbetare bara ska följa. Ansvaret som en av 
medarbetarna ändå känner är att den ska ha samma mål som sin organisation och därför arbeta 
mot detta mål. På samma sätt känner medarbetaren att den har ansvar över sina ärenden, att i 
gruppen kunna producera för att uppnå ett bra flöde samt att kunderna får ett bra bemötande som 
de har rätt till. 
 
Till beslutprocessen finns en processkarta som beskriver steg för steg och innehåller det som 
berör lagar, föreskrifter och paragrafer. Den betraktas inte som enkel, men det finns ett arbete 
som ska förenkla dessa processer. Samtidigt finns en flexibilitet från områdeschefen som menar 
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att det finns ramar som lagar och regler att hålla sig inom, eftersom det inte alltid finns en 
standard väg att gå finns det behov att anpassa.  
 

“Men sen har vi ju vårt handlingsutrymme innanför den här ramen, det påverkar ju oss hela 
tiden. Vi kan ju aldrig göra precis som vi vill, det går ju inte.” 

 
Vid behov att anpassa arbetssättet i en viss situation, studeras regelsystemet som ändå är ett stöd 
i arbetet och i diskussion med kollegor undersöks möjligheten att utföra just den aktiviteten. Att 
hitta lösningar uppfattas vara kärnan i gruppen. 
 
I det dagliga arbetet om medarbetaren möter på hinder finns friheten att reda ut dessa och det 
som begränsar är bara det problem medarbetaren själv tycker att den inte kan reda ut, men i 
vissa frågor måste chefen involveras om det exempelvis handlar om att attestera besluten 
medarbetarna verkställer. Om problemet berör enskilda ärenden diskuteras detta i gruppen i så 
kallade “ärendediskussioner” och som sedan kommer fram till en lösning. Och även om 
problemet har att göra med känslorna i möten med kunder eller annat diskuteras även detta i 
gruppen, därför är det inte mycket medarbetarna måste gå till chefen om eller i lika hög grad 
som förekom förr. Det finns forum i organisationen där det går att uttrycka åsikter om saker och 
ting, som exempelvis ledningsmöten en gång i månaden där fackliga representanter för 
personalen och arbetsmiljöombud sitter med. Men om det gäller större frågor som berör 
personalfrågor bestämmer i slutändan områdeschefen ändå. Även om det skulle uppstå problem 
eller hinder som berör kontoret eller dess arbetsmiljö behandlas det i ett av dessa forum för att 
belysa situationen för cheferna som sedan beslutar om en lösning. Detta upplevs som 
demokratiskt. 
 
På senare år när det har resonerats mycket kring förenklingar och då hämtas förslag in från 
medarbetare som cheferna tar upp till ledningen, men handlar det om lokala förenklar så har den 
många gånger bara genomförts. 
 

“Och det kan ju handla om hur mycket man ska behöva skriva om rätten i bedömning om 
sjukersättning, hur mycket man ska behöva skriva i en journal/.../ förenklingar för att ändå 

spara tid. Det kan handla om vad som helst men det var bara ett exempel.” 
 
5.6 Facilitator 
 
5.6.1 Chefens uppfattning om facilitate 
 
Chefen anser att kommunikationen i organisationen har blivit bättre men att det är något som går 
att förbättra. Enligt chefen fungerar den bättre både nerifrån medarbetarna och uppifrån henne 
själv. Chefen anser att medarbetarna är delaktiga i väldigt mycket och att hon delar med sig av 
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både tankar, idéer och reflektioner. Men chefen menar också på att det kan ta en viss tid innan 
medarbetarna får reda på allt på grund av alla processer. Vissa saker kan ledningen besluta som 
de inte vill att medarbetarna ska få reda på och sådana saker kan chefen därför inte berätta.  
 

“Men inte konkreta beslut som inte ska gå ut till medarbetarna. Det kan man inte ta.  
För det är oro, man oroar de i onödan. Så jag försöker bespara dem.” 

 
5.6.2 Medarbetarnas uppfattning om facilitate 
 
Medarbetarna upplever att kommunikationen med sin chef är bra. De känner att de kan prata om 
allt med henne, även personliga saker. En av medarbetarna säger att det är på grund av ett sådant 
bra förtroende till chefen som gör att medarbetaren kan prata om allt med henne. I deras 
arbetsgrupp tycker medarbetarna också att kommunikationen fungerar bra. En av medarbetarna 
säger:  
 

“I vårat arbetslag eller våran grupp så fungerar det riktigt bra.  
Väldigt öppna, tydliga och ärliga faktiskt.“ 

 
En av medarbetarna säger att chefen har varit väldigt tydlig med att de ska vara ärliga i 
kommunikationen vilket denne tror har bidragit till den bra kommunikationen. En annan 
medarbetare säger att det beror på att de känner varandra så pass bra och förstår varandra, de 
kan sätta sig in i varandras situationer. Kommunikationen i stort i organisationen anser 
medarbetarna har blivit bättre sen införandet av coachingen skedde men det är något som kan bli 
bättre. Dock påpekar medarbetarna att de arbetar i en myndighet där mycket styrs uppifrån. 
Medarbetarna önskar att de kunde få lite mer information uppifrån ledningen innan saker och 
ting händer. En av medarbetarna sa: 
 

“Chefen själv, alltså högsta chefen, har själv berättat hur när han får ett beslut så ska det 
processas innan man kan acceptera det själv och då skulle det vara värdefullt att få vara med i 

den processen innan beslutet har fattats, annars tar det så himla lång tid innan vi är med på 
spåret.” 

 
En av medarbetarna kan se en förbättring när det gäller kommunikationen i stort då det i 
organisationen har börjat förmedlas att alla medarbetare är en viktig del i organisationen. De 
försöker få alla att se helheten och sammanhanget, vilket har medfört en bättre förståelse.  
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5.7 Attityder 
 
5.7.1 Chefen med avseende på attityder 
 
Nuförtiden berättar chefen att de arbetar mycket i team och med teamutveckling. Detta anser 
chefen fungera bättre i vissa team än i andra.   
 
    “Det är några team som har utvecklats och har ett gemensamt mål och är själplanerande och 

så finns det andra team som inte är självplanerande än. Det är de vi jobbar med nu.” 
 
Det uppstår konflikter på arbetet konstaterar chefen. Enligt henne har alltid konflikter sin grund i 
att det inte har skett en kommunikation mellan individer och att de inte förstår varandra. Detta 
resonemang styrker chefen med att detta tydligt syns i teamen.  
 
      “Desto mognare teamet är, desto mindre konflikter finns det. Och de konflikter som finns är 
kortvariga och hanteras av medlemmarna själva. Och så finns det andra team som inte är lika 

utvecklade och där ser man att det finns konflikter och de tar lite längre tid att hantera.”  
 
Chefen anser också att det kan förekomma konflikter mellan chef och medarbetare av olika skäl. 
Dock kan chefen inte komma på någon konflikt hon själv har varit inblandad i som hon kan 
berätta om. Då det är två medarbetare som har en konflikt intar chefen en ganska tillbakadragen 
position och låter dem lösa konflikten själva. Dock skiljer chefen på konflikter som engagerar 
eller infekterar. Chefen anser inte att det är konflikten i sig som ger upphov till problem utan att 
det är hur konflikten hanteras. Ibland kan chefen försöka vara med i att lösa eller hjälpa till att 
lösa konflikten. Genom att prata med medarbetarna, fråga vad som har hänt och vad som har 
sagts som det går det att komma vidare. 
 

“Jag ser inte konflikterna i sig som hot utan jag ser det som någonting  
som man ska ta vara på och använda som resurs.” 

 
5.7.2 Medarbetarna med avseende på attityder 
 
Medarbetarna anser att det mesta av arbetet sker individuellt, de har sina individuella ärenden 
som de ansvarar för. Dock arbetar de väldigt bra tillsammans i deras arbetsgrupp. De hjälper 
alltid varandra vid behov och under gruppmöten försöker de utveckla, förbättra och lösa 
problem tillsammans.  
 
Konflikter anser medarbetarna förekomma i en väldigt låg grad i deras arbetsgrupp. Det har 
dock skett konflikter på arbetsplatsen mellan chef och medarbetare då de inte förstått varandra 
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fullt ut. Det har funnits en frustration i att chefen inte har förstått medarbetarnas situation och 
arbetsläge vid tillfällen då det varit väldigt jobbigt och stressigt.   
 

   “Hinner man inte med under lång tid då blir det en stressfaktor och då blir det  
att man måste hitta en syndabock och då blir det ju ofta chefen.” 

 
Medarbetarna upplever att chefen är väldigt rak på sak när det gäller konflikter. De anser att om 
det är någonting de inte tycker om eller vill prata om så vill chefen att de säger det på en gång. 

“Hon sa direkt att lägg korten på bordet.”  
 
Detta är något som medarbetarna nu gör och de tycker att det är väldigt skönt att kunna vara 
ärliga med varandra, vilket är något som har stärkt deras relation. Medarbetarna tycker att 
chefen ofta är väldigt bra på att lyssna på medarbetarna vid sådana tillfällen och tar till sig vad 
de säger och försöker sedan få medarbetaren att se konflikten utifrån ett annat perspektiv.  
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6. Kritiska diskursanalysen 
Den normativa coachinglitteraturen angående ett managerial coachingförhållande har främst 
legat till grund för insamlingen av det empiriska materialet. Detta material har sedan 
transkriberats till en text som representerar respondenternas beskrivning om hur coachingen 
sker i organisationen. Utifrån detta ska vi nu försöka tolka vad beskrivningen ger uttryck för, 
det vill säga det som i vardagligt tal uttrycks “läsa mellan raderna” samt utforska de 
bakomliggande maktstrukturerna men hjälp av Faircloughs analysmetod. Denna kritiska 
diskursanalys kommer således bidra till att betrakta coachingrelationen utifrån andra 
förhållanden än det som coachingteorin konstaterar.  
 
Enligt coachingteorin ska relationen mellan coach och coachad karakteriseras av förtroende, 
trygghet och jämlikhet. Vilket innebär att maktförhållandet mellan coach och coachad ska vara 
neutralt. Chefen i uppsatsens studieobjekt betraktar sin relation till medarbetarna som dynamisk, 
respektfull och coachande, därför anses relationen vara ömsesidig och jämlik där båda parter har 
möjlighet att påverka varandra. Hur medarbetarna kan påverka uttryckte chefen på följande sätt: 
“Jag ger dem befogenheter, jag får dem att tänka i ett vidare perspektiv”. Genom att chefen 
uttrycker att hon ger dem befogenheter tolkar vi detta som att chefen anser att hon besitter 
makten. Det vill säga att hon genom sin position anser att hon besitter makten. Men utifrån 
Foucaults synsätt kan inte någon besitta makten. Makten är istället någonting som utövas genom 
språk och kunskap. Detta skulle således kunna förklaras genom att diskursen påverkar chefen. 
Det vill säga en diskurs som anser att medarbetarna underordnas chefen, en hierarkisk diskurs. 
Vilket i detta fall skulle vara förståeligt med tanke på att Försäkringskassan sedan en lång tid 
tillbaka har varit en hierarkisk organisation. Medarbetarna berättade under intervjun att 
ledningen och chefen i princip endast sa åt medarbetarna vad de ska göra och hur de ska göra 
innan införandet av coaching. Utifrån detta sätt att leda är alltså relationen inte maktneutral, här 
är det tydligt att makten anses “tillhöra” chefen. Då de sedan tidigare levt inom dessa 
samhällsmässiga ramar, det vill säga denna diskurs i så pass lång tid är det därför förståeligt att 
det fortfarande påverkar chefens sätt att uttrycka sig på. Detta då det enligt Foucault tar lång tid 
att förändra det som tidigare ansetts vara självklart, det vill säga normer och värderingar. Så 
även om chefen uttrycker sig om att relationen dem emellan är jämlik, vilket är vad 
coachinglitteraturen fastslår och kan betraktas som en diskurs, framkommer det alltså att 
tolkningen av chefens reflektioner inte stämmer överens med det hon uttrycker i tal.  
 
Här kan vi alltså som Faircloughs säger se hur två diskurser råder samtidigt där olika kunskaper 
anses vara olika mycket giltiga. I en hierarkisk diskurs anses giltig kunskap vara att 
medarbetarna underordnas chefen till skillnad från en coachingdiskurs där giltig kunskap anses 
vara att medarbetarna och chefen är jämlika. De olika diskurserna kämpar var och en om rätten 
att avgöra vad som är sant och falskt samt påverkar därför sättet chefen uttrycker sig på. Även 
om försäkringskassan idag anammar ett coachande ledarskap är det viktigt att tillägga att det 
fortfarande finns, som respondenterna uttryckte det, många chefer, långa beslutsprocesser och 
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mycket regler och lagar som styr organisationen. Att den hierarkiska diskursen enligt oss 
fortfarande påverkar chefen är därför kanske inte konstigt. Om chefen istället hade uttryckt att 
medarbetarna har befogenheter, hade detta fått en helt annan innebörd. Det hade då inte visat på 
att det är chefen som ger makten utan visat på ett mer jämlikt förhållande. Att det kan vara svårt 
att anamma ett coachande förhållningssätt då organisationen sedan tidigare varit en hierarkisk 
organisation bekräftar även coachingteorin. Det kan ta tid innan en förändring sker.  
 
Chefen anser även att medarbetarna påverkas av hur hon ser på exempelvis verksamheten, 
kunder och individer. Det vill säga att hennes värderingar påverkar medarbetarna. Däremot 
nämner chefen ingenting om att medarbetarnas sätt att se på saker påverkar henne. Enligt 
Foucault visar detta på en obalans i den sociala relationen, en maktrelation där chefen anser att 
det är hennes kunskap som betraktas som den giltiga kunskapen. Chefen beskriver att 
medarbetarna i sin tur kan påverka genom kreativitet, delaktighet och försöka hitta egna svar på 
problem. Då chefen anser att hennes värderingar påverkar medarbetarnas syn på saker, kommer 
därför chefen att indirekt även påverka vad medarbetarna kommer fram till för lösningar. Det 
vill säga att chefen har makt över deras tankar och därigenom även deras agerande (Jfr Nielsen 
& Nørreklit, 2009). 
 
Alla medarbetare var säkra på att de både påverkar och påverkas av sin chef. Dock var de osäkra 
på vilket sätt. En av medarbetarna sa följande då vi frågade om de påverkade och påverkades av 
sin chef: “Jag tycker det är en jättesvår fråga men självklart påverkar man ju, det gör man ju i 
alla relationer. Och det är klart att man påverkas av andan som är inom organisationen också”. 
Att medarbetarna var osäkra angående detta kan enligt oss tänkas bero på att de har svårt för att 
se sin egen verklighet. Detta förstärks av Jørgensen & Phillips resonemang om att det är möjligt 
för en individ att ställa sig utanför den diskursen den själv är en del av. De flesta medarbetare 
ansåg dock att det var genom dialogen som de påverkade eller påverkades. Både medarbetarna 
och chefen uttryckte att det var i dialogen som förståelsen för organisationen utvidgades och där 
medarbetarna förstod sin roll som en viktig del av organisationen. Genom denna 
socialiseringsprocess betraktar medarbetarna sig själva som en viktig del av organisationen, 
därmed anser vi att en roll, eller enligt Fairclough en social identitet, blir etablerad. Detta 
innebär att det påverkar deras självuppfattning och därmed deras sätt att agera. Detta är vad 
Foucault menar med att den relationella makten etablerar och upprätthåller rollförväntningar.  
 
Ett exempel på att etablera och upprätthålla rollförväntningar kan klargöras genom dessa två 
citat. Chefen sa: “Jag tror på de och då gör de det”. Samtidigt sa en medarbetare: “Ja hon litar 
på att man gör det man ska och då gör man det alltså, om man inte är en idiot höll jag på att 
säga”. Detta anser vi tydligt visar på hur chefen sätter förväntningar på medarbetaren och 
därmed etablerar chefen en roll hos medarbetaren. Medarbetaren vill sedan leva upp till denna 
roll. Detta visar på att det som chefen tycker betraktas av medarbetaren som giltig kunskap och 
på så sätt utövar det en makt. En anledning till detta kan enligt oss dels bero på att chefen själv 
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anser sig vara överlägsen medarbetarna, vilket vi diskuterade ovan. På samma sätt kan det 
tänkas bero på att denna hierarkiska diskurs, som vi tidigare diskuterade om hur den påverkade 
chefen, även påverkar medarbetarna i att de anser sig själva vara underordnade chefen då dem 
under en längre tid verkat i en hierarkisk diskurs.  
 
Genom denna socialiseringsprocess där medarbetarna antar en roll överförs organisationens mål 
och värderingar till medarbetarna. Då chefen kan påverka vad medarbetaren har för mål behöver 
hon inte påverka sättet att nå målet i samma utsträckning, det vill säga påverka sättet 
medarbetaren ska agera för att nå målet. Genom makten över medarbetarnas tankar, behövs 
därmed ingen kontroll av hur de agerar. Detta kan betraktas utifrån det Foucault beskriver som 
det disciplinära samhället. Det vill säga att organisationens värderingar överförs till 
medarbetarna i form av en socialiseringsprocess. Efter ett tag betraktas detta som det enda sanna 
och på så sätt reglerar det hur individerna agerar. Sättet att agera överensstämmer då med hur 
organisationen önskar att medarbetarna agerar (Jfr Covaleski, Dirsmith, Heian & Samuel, 1998). 
 
Chefen påpekar även hur viktigt hon tycker det är att få medarbetarna att prata med varandra. 
Chefen anser alltså att detta är en utav hennes “chefs-sysslor”. Tidigare sa chefen istället åt 
medarbetarna vad de skulle göra. Detta menar vi på att det inte är någon skillnad mellan detta 
och coachingförhållandet. Om chefen får medarbetarna att ha en dialog kontrollerar de på så sätt 
istället varandra. Kontrollen finns således kvar, den enda skillnaden är att det sker på ett annat 
sätt, ett sätt som är mer dolt för medarbetarna. Dock uttryckte chefen att: “Jag tror på dem och 
då gör dem det. Jag kontrollerar inte mina medarbetare”. Samtidigt påpekar hon också att 
coaching inte handlade om att låta medarbetarna göra som de själva vill. Utan ibland anser 
chefen att hon måste vara väldigt tydlig vid coaching som uttrycks exempelvis med “det kan 
vara så att en medarbetare behöver en coaching av att bli styrd” och därför anpassas 
coachingen utefter individens behov. Detta anser vi kunna betraktas som att medarbetare som 
inte har värderingar som överensstämmer med organisationens värderingar, kan som chefen 
uttrycker det, behöva coachas på ett mer styrande sätt. Detta till skillnad från personer som har 
samma värderingar som organisationen som agerar då på ett sätt som organisationen önskar och 
behöver därmed inte coachas/styras på samma sätt.  
 
Respondenterna förklarar även att då problemen uppstår är det genom dialogen till varandra som 
de löser dessa problem tillsammans. Genom dialogen kan det alltså enligt vår tolkning säga att 
de övervakar och kontrollerar varandra. Det är detta som menas med det disciplinerade 
samhället, där gruppen kan ses som ett samhälle som utvecklat normer och värderingar för vad 
de anser är rätt och fel. Då någon i gruppen går utanför vad som de anser vara normalt 
kontrollerar gruppen detta och ser till att ordningen återställs.  
 
Resonemanget ovan kan även relateras till hur de olika teamen i organisationen fungerade. 
Enligt respondenterna framkom det att det fanns två team på avdelningen där ett team (deras 
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egna) fungerade bra och ett annat team som fungerade mindre bra. Till skillnad från det team 
som inte fungerade bra, hade medarbetarna i det fungerande teamet samma mål, var 
självplanerande och konflikter uppstod nästan aldrig. Detta är enligt oss ett bra exempel på hur 
människor med samma mål inte ifrågasätter saker på ett sådant sätt som görs av folk med olika 
värderingar. Detta resonemang förstärks av hur en medarbetare uttryckte att om individer tänker 
lika och har samma grundläggande värderingar kommer individer lättare överens. Det 
coachande ledarskapet ska enligt teorin leda till människors utveckling och lärande. Detta borde 
enligt oss ske då människor ifrågasätter saker som på så sätt leder till ny kunskap. Ändå 
betraktar respondenterna det team där ifrågasättandet och konflikterna sker på som det mindre 
bra teamet. Samtidigt säger chefen att hon inte ser konflikter som något negativt utan istället 
som en möjlighet.  
 
I dialogen mellan chef och medarbetare uppgav respondenterna, precis som teorin hävdar, att 
chefen ställer frågor som får medarbetarna att tänka i ett vidare perspektiv och hitta egna svar 
och lösningar. Detta anses resulterat i att medarbetarna har fått ett ökat ansvar och förtroende. 
En av medarbetarna uttryckte detta genom att säga att chefen kom med olika alternativ. Detta 
anser vi pekar på att det är chefen som styr dialogen. Samtidigt som alternativen öppnar upp för 
ett vidgat synsätt kan det också begränsa synsättet till de alternativen hon väljer att framhålla. 
Chefen utövar således makt över medarbetarna genom dialogen. Frågan är således om 
medarbetarna hittat svaren själva, fått mer eget ansvar och ökat förtroende som de själva 
uttrycker det, eller är det endast chefen som har fått de att tro att det är så? 
 
Även om de flesta medarbetarna ansåg att de skulle hitta egna svar på sina frågor fanns det en 
medarbetare som dock ansåg att det alltid var chefen som kom med svaren. Detta kan, enligt 
resonemanget ovanför om att vissa medarbetare behöver styras olika mycket, har att göra med 
att denna medarbetares värderingar inte överensstämde med organisationens och därför ansåg 
chefen att denna behövde mer styrning. Dock ansåg medarbetaren att det var positivt att chefen 
alltid kom med svaren, vilket också kan visa på att chefen kan ha anpassat ledarskapet efter 
dennes önskemål då det framkom både från chefen och från medarbetaren att coachingen 
anpassades efter varje individ och att alla kanske inte ville bli coachade. Att både chefen och 
medarbetarna måste vara mottagliga för coaching är något som anses vara viktigt både bland 
respondenterna och i coachinglitteraturen. Därför kan en ytterligare anledning till varför vissa 
människor behöver styras mer än andra ha att göra med att de har jobbat väldigt länge inom 
denna organisation. I organisationen har det under en längre tid rått en diskurs som påverkat 
människorna att göra det de blir tillsagda att göra. Det är inom dessa samhällsmässiga ramar de 
levt och att ändra detta sätt att se på världen kan ta lång tid. Därför kan det vara en möjlig 
förklaring till varför personen behöver bli mer styrd än andra. Den personen kan tänkas leva 
alltså i en sådan diskurs där detta anses vara det som är rätt.  
 



	   35	  

Den hierarkiska organisation som Försäkringskassan beskrivs ha varit är vad 
coachinglitteraturen framhäver vara motsatsen till managerial coaching. Managerial coaching 
ska istället bygga på delaktighet och eget beslutsfattande och i jämförelse med hur 
organisationen fungerade innan införandet av coaching anser medarbetarna att de i en högre 
grad är mer delaktiga i frågor när det gäller organisationen. Ett exempel är då visionen utvecklas, 
vilket idag genomförs av medarbetarna tillsammans med chefen som denna sedan lanseras upp 
till ledningen. Detta vill vi framhäva vara en maktrelation som fungerar i dubbel bemärkelse. Å 
ena sidan så utövas denna makt från medarbetarna på ledningen då de skapar visionen. Å andra 
sidan måste speciellt typ av agerande ske av medarbetarna för att nå visionen och på så sätt 
utövar den makt över dem själva. 
 
Då det gäller beslutsfattandet anser både chefen och medarbetarna att medarbetarna till viss del 
kan fatta egna beslut. Dock påstår chefen att Försäkringskassan styrs av lagar och regler som de 
måste förhålla sig efter vilket medarbetarna förtydligar ytterligare då de under intervjuerna 
uttryckte: “Men sen har vi ju vårt handlingsutrymme innanför den här ramen, det påverkar ju 
oss hela tiden. Vi kan ju aldrig göra precis som vi vill, det går ju inte”, “Om jag säger så här, 
det här är en statlig myndighet. Allt jag gör finns i loggar. Alltså de kan ju gå in och spåra allt 
jag har gjort. Journalanteckning, varenda transaktion, vad jag har slagit upp på”. Detta anser 
vi visar på det Foucault benämner som panopticon. Det vill säga att medarbetarna ständigt 
känner sig kontrollerade och därmed fungerar makten automatiskt. Det vill säga att dels 
registreras allt de gör i en databas och dels blir de kontrollerade av dessa lagar och regler. Detta 
kan enligt oss leda till att chefen inte behöver kontrollera dem hela tiden när organisationen i sig 
gör detta åt henne.  
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7. Slutsats 
Här kommer vi att besvara uppsatsens syfte som är att utifrån en kritisk diskursanalys utforska 
maktrelationer som påverkar coach och coachad i deras relation till varandra, för att på så sätt 
kunna kritisera coachingrelationen utifrån hur den framställs i litteraturen.  
 
Utifrån genomförd analys kan slutsatser dras om att makten inverkar i en coachingrelation 
mellan coach och coachad på olika sätt. Managerial coaching ska enligt litteraturen utmärkas av 
ett demokratiskt och jämlikt förhållande. I analysen påvisades att det råder två olika diskurser 
som kämpar om makten för att avgöra vad som är rätt och fel. Ur empirin kunde vi utläsa hur 
respondenterna beskrev en coachingdiskurs där den hierarkiska diskursen klart och tydligt “lyste 
igenom”. Dels uttrycker coachen indirekt att hon utövade makt över de coachade då hon ansåg 
att hon gav dem befogenheter. Samtidigt påvisades detta av en medarbetare då denne ansåg att 
vad chefen sa var det som ansågs vara rätt. Att en hierarkisk diskurs rådde kan därför 
konstateras vilket innebär att chefen anses överordnad de anställda och därmed är relationen ej 
jämlik.  
 
Vidare kunde det även påvisas i analysen att coachen utövade makt över den coachades 
uppfattningar och värderingar genom dialogen dem emellan. Detta sker genom att coachen får 
den coachade att känna sig som en viktig del av organisationen och därigenom etableras en 
roll/social identitet hos den coachade. Denna roll/sociala identitet delar organisationens mål som 
den coachade sedan agerar utefter. På så sätt agerar den coachade på ett sätt som organisationen 
anser vara riktigt. Makten utövas även av coachen då denna ställer frågor till den coachade. 
Beroende av vilka frågor som blir ställda av coachen, kommer dialogen därmed att styras av 
denne och således även den coachades tankar. Att coachen vill att de ska arbeta tillsammans i 
organisationen och ha en öppen kommunikation, kan enligt vår kritiska diskursanalys tyda på 
ytterligare en form av kontroll genom att både coachen kan kontrollera medarbetarnas tankar 
och även att de coachade sinsemellan kan kontrollera varandra, ett så kallat disciplinärt samhälle.  
 
Coachingteorin hävdar att de coachade ska lära, utvecklas och bli mer självständiga genom att 
coachen hjälper dem i denna process och ger dem mer eget ansvar och förtroende, vilket vi i vår 
studie har ifrågasatt denna sanning. Dialogen som den coachade enligt coachinglitteraturen ska 
använda för att hjälpa den coachade i dess utveckling och lärande visas istället utgöra ett verktyg 
för coachen genom vilken det utövas makt och kontroll. I grund och botten är det coachen som 
genom coachingen styr vad, hur och åt vilken riktning de coachade ska röra sig.  
 
Till skillnad från det “traditionella” ledarskapet där chefen utövar makt över människors 
agerande, anser vi att managerial coaching således utövar makt över människors uppfattningar 
och värderingar. Detta i sin tur leder till att managerial coaching indirekt även påverkar den 
coachades agerande. Makten i managerial coachingförhållandet kan därför enligt oss anses vara 
en form av “dold” makt.  Då denna makt är något människan själv inte är medveten om. Denna 
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kontroll anses således vara en högre grad av makt jämfört med att utöva kontroll över 
människors agerande (jfr Lukes, 2005).  
 
Förutom dessa maktmekanismer kan vi även konstatera att respondenterna i uppsatsens 
studieobjekt ständigt kände sig övervakade av både organisationens datasystem och även av 
lagar och regler. Detta kan som sagt relateras till begreppet panopticon, ett 
övervakningssamhälle där människan disciplineras till att korrigera sig själv. Detta kanske 
skapar en lojal medarbetare men slutligen kommer detta att hämma tankeförmågan och i dess 
försök att titta utanför de egna ramarna, vilket därmed leder till att inte enbart agerandet blir 
styrt utan även tankarna. Makt är något vi anser inte utövas av märkvärdiga individer med 
“ledaregenskaper”, utan makt är tvärtom inbäddat i den sociala praktiken där kunskapen är 
sammanflätad med maktutövningen. Ett samband managerial coaching har till panopticon är att 
framkalla ett tillstånd av medvetenhet och permanent synlighet hos individens uppfattning om 
att vara övervakad även om makten inte är synlig, eftersom det essentiella är att individen själv 
känner sig övervakad.  
 
Slutligen vill vi poängtera att diskurser inte handlar om att skapa konspirationer utan istället 
vara produktiva, skapa logik och sammanhang. Begreppet diskurs är ett sätt att tala om och 
förstå världen. Coachinglitteraturen vill beskriva och tala om hur vi ska förstå 
coachingrelationen, men genom att studera ur en kritisk diskursanalys kan slutsats dras om att 
relationen mellan coach och coachad inte kännetecknas av det förhållande som litteraturen 
beskriver eftersom det råder en obalans i maktförhållandet angående denna relation. 
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8. Vidare forskning 
 
Managerial coaching beskrivs i litteraturen som någonting väldigt positivt, demokratiskt och 
fördelaktigt. Detta stärks också av många studentuppsatser som vi tagit del av. Utifrån 
genomförd kritisk diskursanalys i denna uppsats ifrågasätter vi denna bild, där vi även i 
analysen visar på andra perspektiv som coachingrelationen kan betraktas utifrån. Därför anser vi 
att mer forskning, främst med en kritisk utgångspunkt bör utföras inom området managerial 
coaching.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide för chef 
 
Intervjuerna inleds med hälsningsfraser. Vi försäkrar oss om att vi introducerar oss själva, var 
vi kommer ifrån och varför vi genomför intervjuer. Intervjupersonerna försäkras anonymitet 
och tillfrågas om den godkänner att intervjun spelas in.  
 
Organisation 
1) Berätta gärna lite kort om dig? 
            Hur länge har du arbetat här? 

Har du arbetat med samma tjänst under hela den här perioden? 
Hur ser du på din roll som chef? 

2) Berätta gärna lite om er organisation och avdelning? 
 Vad är er kärnverksamhet? 
 Hur ofta har ni möten? Enskilt? Grupp? 
 Var sker era (flesta) möten/samtal? Kontor, fikarummet, korridoren? 
 Vilka styrkor/svagheter ser du med organisationen i stort resp. denna avdelning? 
3) Kan du berätta hur du upplever arbetsmiljön rent generellt (när det inte handlar om arbete)? 
4) Vad betraktas som framgångsrikt inom er organisation? 

Vad är framgång för dig? 
Hur ser du att din organisation utvecklas? 

 
RELATION 
5) Hur skulle du beskriva din relation med dina medarbetare? 

Bättre eller sämre (än före införandet av coachingen) och isf på vilket sätt? 
6) Påverkas du på något sätt av din medarbetare och påverkar du dina medarbetar på något sätt? 

På vilket sätt i så fall? 
7) Då arbetet ska utföras eller ett problem ska lösas, görs detta då med redan beprövade metoder 
eller provas nya idéer och handlingssätt? 
 
COACHINGEN (allmänt) 
8) Berätta gärna om förhållanden innan införandet av coachingen. 
9) Om ni mäter effektivitet - hur går det till? 

Gjordes mätningar innan införandet av coachingen och på vilket sätt? 
10) Av vilken anledning infördes coaching? 
11) Beskriv hur du coachar dina medarbetare? 
12) Vad tycker du om coachingen som ledarskapsstil? 
 Vad tycker du att coachingen har tillfört dig och din organisation? 
 Vilka nackdelar tycker du att det finns med coachingen? 
 Har du kunnat se en förändring inom din organisation och hur ser du på det? 
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(Empowering) 
13) Känner du dig fri att styra din organisation/avdelning efter egna uppsatta mål, strategi? 
14) Vem/vilka är det som ansvarar att den här avdelningen når de resultat de ska nå? 
            Hur skulle du beskriva ansvaret som du som chef besitter i din position? 
            Vad har medarbetarna för ansvar? 
15) Hur vet du som chef att dina medarbetare gör som de ska?  
            Möten, enskilda samtal, bevakning och så vidare? 
16) Organisationens mål, värderingar och förväntningar... Hur ofta pratar ni om dem? Är det 
något du tänker på eller relaterar ofta till under möten och/eller coaching-samtal? 
17) Hur går beslutsprocessen till i er organisation?  
             Vad anser du om flexibiliteten friheten att agera? 
18) Hur löser ni era mindre hinder/problem?  
             Alltid fråga chefen eller finns det egna befogenheter? 
 
(Facilitator) 
19) Hur sker kommunikationen i organisationen/ på er avdelning.? 
20) Känner du att du kan berätta/prata om allt med dina medarbetare? 
            Om inte, vad kan du inte berätta och varför? 
 
(Attityder) 
21) Hur ser arbetssättet ut i er org., mycket individuellt arbete, alternativt arbete i grupp? 
22) Hur ser ni på konflikter?  
Stärker/försvagar det avdelningen? 
23) Kan du berätta om ett tillfälle då en konflikt uppstod (mellan dig och en medarbetare)?  
               Vad hände, hur hanterade du situationen och vad resulterade det i? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för medarbetare 
 
Organisation 
1) Berätta gärna lite kort om dig? 
            Hur länge har du arbetat här? 
            Har du arbetat med samma tjänst under hela den här perioden? 
            Hur ser du på din roll i organisationen? 
2) Berätta gärna lite om er organisation och avdelning? 
 Vad är er kärnverksamhet? 
 Hur ofta har ni möten? Enskilt? Grupp? 
 Var sker era (flesta) möten/samtal? Kontor, fikarummet, korridoren? 
3) Kan du berätta hur du upplever arbetsmiljön rent generellt (när det inte handlar om arbete)? 
4) Vad betraktas som framgångsrikt inom er organisation? 
 
RELATION 
5) Hur skulle du beskriva din relation med din chef?  

Bättre eller sämre (än före införandet av coachingen) och isf på vilket sätt? 
6) Påverkas du på något sätt av din chef och påverkar du på något sätt din chef?  
             På vilket sätt i så fall? 
7) Då arbetet ska utföras eller ett problem ska lösas, görs detta då med redan beprövade metoder 
eller provas nya idéer och handlingssätt? 
 
COACHINGEN (allmänt)  
8) Berätta gärna om förhållanden innan införandet av coachingen. 
9) Om ni mäter effektivitet - hur går det till? 
 Gjordes mätningar innan införandet av coachingen och på vilket sätt? 
10) Av vilken anledning infördes coaching? 
11) Beskriv hur din chef coachar dig? 
12) Vad tycker du om coachingen som ledarskapsstil? 
 Vilka nackdelar tycker du att det finns med coachingen? 
 Har du kunnat se en förändring inom din organisation och hur ser du på det? 
 
(Empowering) 
13) Vad har du som medarbetare för ansvar? 
14) Känner du dig fri att fatta dina beslut utan att fråga chefen?  
15) Känner du att din chef kontrollerar dig på något sätt? 

Möten, enskilda samtal, bevakning och så vidare? 
16) Hur går beslutsprocessen till i er organisation?  
             Vad anser du om flexibiliteten friheten att agera? 
 
17) Hur löser ni era mindre hinder/problem?  
             Alltid fråga chefen eller finns det egna befogenheter? 
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(Facilitator) 
18) Hur sker kommunikationen i organisationen/ på er avdelning.? 
19) Känner du att du kan berätta/prata om allt med din chef? 
            Om inte, vad kan du inte berätta och varför? 
 
(Attityder) 
20) Hur ser arbetssättet ut i er org., mycket individuellt arbete, alternativt arbete i grupp? 
21) Hur anser du att din chef ser på konflikter?  
              Stärker/försvagar det avdelningen? 
22) Kan du berätta om ett tillfälle då en konflikt uppstod (mellan dig och din chef)?  

Vad hände, hur hanterade du situationen och vad resulterade det i? 
 
 
 


