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Abstract 
Kandidatuppsats, Höstterminen 2017/2018 

 

Titel: Den coachande kommunikatören- En kvalitativ studie om hur kommunikatörer 

arbetar med coachning.  

Författare: Ebba Liljeros & Sofia Karlsson  

Antal ord: 13 345 

 

Problemformulering: Inom kommunikationsyrket har utvecklingen under de senaste åren 

gått mot att kommunikationsavdelningen blivit en stödfunktion. Detta eftersom efterfrågan på 

organisationer att vara mer kommunikativa har ökat markant. Utvecklingen har lett till nya 

utmaningar inom yrkesområdet då yrket involverar mer stödjande och coachande 

kompetenser för att möta detta behov. Trots denna utveckling finns ingen riktig definition av 

hur en coachande kommunikatör arbetar och det saknas tydliga ramar för hur arbetet ska 

utföras.  

 

Syfte:  Studiens syfte är att jämföra kommunikatörers coachande arbetssätt i teori och praktik 

för att bilda en uppfattning om hur en coachande kommunikatör arbetar. 

 

Metod och material: En kvalitativ intervjuundersökning har genomförts med tio 

kommunikatörer som arbetar med ett coachande förhållningssätt idag.   

 

Huvudresultat: Resultatet av genomförd studie har visat att kommunikatörens praktiska 

coachningsarbete lägger stor vikt vid dialog och meningsskapande, lyssna och ställa frågor är 

centrala aspekter i arbetet. Makt och hierarkier suddas ut och behovet av att alla ska ha ett 

kommunikativt ansvar gentemot organisationen blir tydligare. Resultatet visade också att 

kommunikatörerna använder ett coachande arbetssätt för att få kommunikationsavdelningen 

att ses mer som en stödenhet och för att få organisationerna i stort att bli mer kommunikativa. 

 

Nyckelord: Kommunikatör, coachning, stöd, yrkesroller, organisationer, strategisk 

kommunikation      
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1. Introduktion och problemformulering  

Vår värld är under ständig förändring och utveckling. Detta påverkar i sin tur samhället och 

organisationerna runt omkring. Inom kommunikationsyrket har utvecklingen gått mot att 

kommunikation anses vara en viktig resurs och kompetens som bör inkluderas i 

ledningsgruppen (Grunig, 2006:160). Denna utveckling har lett till nya utmaningar inom 

yrkesområdet då yrket innefattar fler arbetsuppgifter och kompetenser (Sveriges 

kommunikatörer, 2016).  

 

Den svenska kommunikationsbranschen har sitt ursprung i samband med andra världskriget 

då den svenska staten inrättade en informationsbyrå för att producera och sprida information 

om kriget (Larsson, 2014:339). Sedan dess har kommunikatörens arbetsuppgifter utvecklats i 

takt med näringslivets utveckling och efterfrågan. De senaste åren har efterfrågan på chefer 

och ledare som är mer kommunikativa ökat markant vilket i sin tur har lett till ett ökat krav på 

kommunikationsavdelningen som stödfunktion (Larsson, 2014:13). Sveriges kommunikatörer 

(2017a) menar att denna utveckling pågått sedan millennieskiftet och har ställt krav på att 

kommunikatörens yrkesroll ska inkludera en mer coachande och rådgivande karaktär än 

tidigare. De beskriver den coachande kommunikatören på följande sätt: 

 

Hjälper andra i deras kommunikativa utveckling. Det kan handla både om att vara 

bollplank till chefer, skapa utvärderingssystem för chefernas kommunikativa 

ledarskap eller utbilda medarbetarna i kommunikation (Sveriges kommunikatörer 

2017b).  

 

Utvecklingen anses komma från att organisationer ska vara mer kommunikativa, då krävs 

större kommunikationskompetens genom hela organisationen vilket ställer krav på 

kommunikatören som coach (Heide & Simonsson, 2011:206). Flera forskare anser att 

kommunikation utgör grunden i organisationen och att det är den viktigaste processen som 

håller samman hela organisationen (Putnam et al. 2009:1; Jacobsen & Thorsvik, 2014:255). 

För att hela organisationen ska kunna vara kommunikativ krävs dock att kommunikatörens 

fokus flyttas från att utföra kommunikation till att coacha kommunikation i organisationens 

alla led (Zerfass & Franke, 2013:120f).  
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Trots denna utveckling av kommunikation inom organisationer och kommunikatörens roll 

finns ingen riktig definition av hur en coachande kommunikatör ska vara eller vilka uppgifter 

kommunikatören utför. I ett inlägg på Sveriges kommunikatörers hemsida skriver Ernestrand 

(2016) om coaching och beskriver det som ett uppskattat arbetssätt men att det saknas tydliga 

ramar för hur arbetet ska utföras. Av denna anledning behövs mer forskning om ämnet för att 

kommunikatörer ska kunna använda coaching på ett effektivt sätt. Vidare studier är även av 

intresse för att skapa förståelse inom organisationen, vad de kan förvänta sig av 

kommunikatören samt hur det coachande arbetssättet bidrar till att nå organisationens mål.  

 

Stor del av tidigare forskning inom coachning är inriktad på kommunikationschefer eller 

coachning av chefer överlag (Zerfass & Franke, 2013; Maltbia et al. 2014; Beurer-Züllig et 

al. 2009:169). För att utveckla en kommunikativ organisation behöver dock även medarbetare 

träna sin kommunikativa förmåga (Heide & Simonsson, 2011:202). Fokus på medarbetare är 

en relativt ny forskningsgren som endast använts i skandinavien (Ibid) vilket gör det 

intressant att bygga vidare på och se hur kommunikatörer i svenska organisationer arbetar 

med coachning och ifall medarbetarnas kommunikativa kompetens prioriteras på samma sätt 

som chefernas. Följande studie kommer därför handla om hur kommunikatörer arbetar med 

coachning, deras syn på kommunikatören som coach och vilka coachningen främst vänder sig 

till. 

1.1 Förtydligande kring begrepp  

Kommunikatören som internkonsult har diskuterats länge, då främst som kommunikativt stöd 

till ledningen. Följande studie behandlar begreppet coach vilket inkluderar både 

kommunikatörens stödjande och utbildande funktion i organisationens alla led vilket står i 

enlighet med definitionen av en coachande kommunikatör av Sveriges kommunikatörer 

(2017b). Kommunikatörer benämns i viss litteratur som informatör eller PR-konsult men i 

följande studie kommer begreppet kommunikatör vara det som används genomgående för att 

minska förvirring.  
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1.2 Studiens syfte  

Studiens syfte är att jämföra kommunikatörers coachande arbetssätt i teori och praktik för att 

bilda en uppfattning om hur en coachande kommunikatör arbetar.  

1.3 Frågeställningar  

1. På vilket sätt arbetar kommunikatörer med coachning? 

2. Vilka egenskaper anser kommunikatörer är relevanta för att vara en bra coach?  

3. I vilken utsträckning har kommunikatörer genomgått någon form av utbildning inom 

coaching? 

4. Vilka är kommunikatörers främsta målgrupp för coachning? 

2. Teori & tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den 

kommande analysen. Dessa utgångspunkter är strategisk kommunikation, kommunikatörens 

yrkesroll och coachning som metod. Teorierna i kapitlet har valts för att på bästa sätt kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Då vissa teorier och tidigare forskning går hand 

i hand görs ingen uppdelning utav dessa utan allt presenteras i samma kapitel.  

2.1 Strategisk kommunikation  

Strategisk kommunikation inkluderar en organisations medvetna kommunikationsinsatser för 

att uppnå mål (Falkheimer & Heide, 2014:15). I likhet med detta skriver Hallahan et al. 

(2007:4) att kärnan i strategisk kommunikation är att kommunicera målmedvetet för att 

främja sitt uppdrag och argumenterar för att detta görs av fler yrkesgrupper än bara 

kommunikatörer. Kommunikation planeras och utformas ofta systematiskt från 

organisationens sida medan människor naturligt leds av sina egna intressen och behov. Av 

denna anledning behöver den som ansvarar för strategisk kommunikation ett brett synsätt för 

att kunna förstå båda sidor (Larsson, 2014:175). De människor som ska nås av budskapet som 

framställs via strategisk kommunikation är målgruppen och organisationer har en rad olika 

målgrupper att kommunicera med (Larsson, 2014:179). När det gäller målgruppsarbete 
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beskriver Larsson (2014:181) två steg där första steget är att välja ut målgruppen. Valet kan 

ibland vara enkelt och givet men det kan också hända att målgruppen inte är känd från start. 

Det andra steget är att analysera målgruppen för att kunna anpassa budskapet på bästa sätt. 

Att finna rätt målgrupper och noga analysera dessa löser en rad avvägningar i 

planeringsarbetet då olika strategier och utformningar attraherar olika målgrupper. Vidare går 

det exempelvis prioritera och välja bort målgrupper och utforma argument som värdesätts av 

den planerade målgruppen (Larsson, 2014:191). 

 

Vidare konstateras det att kommunikation ofta är något som tas för givet, det är så pass 

naturligt att det sällan reflekteras över eller problematiseras (Falkheimer & Heide, 2014:35). 

Kommunikation är dock en förutsättning för mänskligt liv och också en fundamental grund i 

andra vetenskapliga områden som exempelvis naturvetenskap och medicin (Ibid). Gällande 

strategi anses den formas ur en linjär och analytisk process som utmärks genom en serie 

separerade sekvenser, som exempelvis situationsanalys, strategiformulering, genomförande 

och utvärdering (Frandsen & Johansen, 2014:230). Enligt arketypen av strategisk arbete är en 

strategi något som en organisation har (Frandsen & Johansen, 2014:232). Forskarna inom 

praktiskt strategiarbete tar dock upp en något djupare bild, enligt dem är strategi något som 

någon gör. Det är en aktivitet inbäddad i ett specifikt organisatoriskt sammanhang, vilket 

skapar ett perspektiv som ser strategi som ett interaktivt beteende snarare än något som är 

statiskt integrerat (Ibid).  

 

När det gäller strategisk kommunikation finns särskilt fokus på hur mening delas, överförs 

eller skapas mellan individ, organisation och samhälle (Falkheimer & Heide, 2014:35). 

Strategisk kommunikation präglades från början av arbete med informationsinsatser där 

jobbet bestod av statisk överföring av information (Falkheimer & Heide, 2011:28). Idag har 

det övergått till ett meningsskapande synsätt där kommunikation handlar om att ha en dialog 

mellan chefer och medarbetare (Heide et al. 2012:126f). Det meningsskapande synsättet har 

satt press på chefer att kunna kommunicera med sin omgivning där de skapar en relation 

mellan varandra vilket har medfört utmaningar för kommunikatörens yrkesroll (Ibid). 

Hallahan et al. (2007:24) beskriver meningsskapande ur en postmodern filosofi där de menar 

att all mening skapas av mottagaren utifrån dennes erfarenheter och intressen. Falkheimer och 

Heide (2011:30) tar också upp att den strategiska kommunikationen har blivit mer 
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deltagarorienterad vilket innebär att det är svårt att urskilja vem som är sändare och 

mottagare i olika sammanhang.  

2.1.1 Intern kommunikation  

Sedan det akademiska genombrottet inom organisationskommunikation som berör den 

interna och externa kommunikationen i en organisation har fokus varit mer riktad mot den 

interna kommunikationen (Heide et al. 2012:63). Allt arbete i en organisation påbörjas 

internt, om inte medarbetarna vet vad företaget står för och vad det strävar mot lär ingen 

utanför heller förstå (Erikson, 2011:71). För att lyckas med den interna kommunikationen och 

göra den så effektiv som möjligt har Eriksson (2011:86) listat några tips. Dessa inkluderar 

bland annat att tydliggöra strukturen för dialogen så att medarbetarna vet vad som förväntas 

av dem samt att avlasta informationsenheten genom att delegera det producerande arbetet.  

 

Erikson (2011:249) nämner även tre olika typer av organisationskulturer, den första är vad 

han kallar för toppstyrda företag vilka representeras av att kommunikationen är noga reglerad 

och centraliserad. Det finns små eller inga möjligheter till återkoppling och reaktion utan den 

största delen av kommunikationen ägnas åt ordergivning. Den andra typen är delegerade 

organisationer som präglas av en mer jämlik kommunikation där även mellanchefer och 

arbetsledning uppmuntras i kommunikationsfrågor. Dialog mellan chefer och medarbetare är 

möjlig men det finns också en tydlig uppdelning mellan chef och medarbetare. Den tredje 

typen av organisation bygger på principen om ömsesidigt ansvar där hierarkier har ersatts av 

dialoger mellan ledning och medarbetare. I en sådan organisation sker kommunikationen 

efter mottagarens behov, denna öppna dialog bygger på synsättet att då man delar med sig av 

makt och kommunikation ökar insikten för organisationen som helhet (Ibid). 

2.3 Kommunikatörens yrkesroll 

En organisation kan definieras som ett system av olika roller vilket gör roller till en central 

aspekt för att förstå organisationen (Larsson, 2011:307). Kommunikatörens yrkesroll är ett 

välstuderat fenomen inom PR-forskning och forskningen handlar i de flesta fall om att 

identifiera rollen utifrån vilka uppgifter kommunikatören utför (Larsson, 2011:308). Forskare 

har hittat en rörelse i kommunikationsyrket och sett att yrkesrollen går mot en mer ledande 
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och strategisk roll än tidigare. De menar att dagens kommunikatörer i större utsträckning 

ägnar sig åt ledarskapsuppgifter som bland annat coachning snarare än traditionella 

producerande uppgifter (Fieseler et al. 2015). 

 

Den ursprungliga rollforskningen tog avstamp år 1979 då Broom och Smith delade in 

kommunikatören i fyra olika roller: experten, lotsen, problemlösaren och teknikern. De 

menade att experten hanterar kommunikationsfrågor och kommunikativa lösningar, lotsen 

hanterar relationer och kontakt med omvärlden, problemlösaren har hand om interna 

svårigheter medan teknikern är den som i praktiken producerar och sprider material (Broom 

& Smith, 1979). I denna tidiga forskning finns det ingen enskild coachande roll men det går 

att utläsa att både experten och problemlösaren innefattar lite coachande inslag. Broom och 

Smith (1979:48) beskriver experten som den mest informerade personen inom organisationen 

som innehar alla svar. Coachningen blir då som en doktor och patient-relation där coachen är 

den som sitter på all kunskap. Problemlösaren beskrivs som mer relationsorienterad då denne 

vill involvera medarbetaren som kommer med ett problem i hela problemlösningsprocessen. 

Detta för att problemet ska lösas efter behov och även för att lösningen senare ska accepteras. 

Kommunikatören coachar medarbetaren i problemlösning och i hur de ska undvika framtida 

problem (Broom & Smith, 1979:51f).  

 

Vidare har fokus länge varit att studera kommunikatörens roll genom att studera deras 

personliga färdigheter, kunskaper och personliga attribut. Genom att väva samman dessa tre 

kategorier fick Tench och Yeomans (2014:106) fram en lista på vilka kompetenser en 

kommunikatör ska besitta för att kunna vara så effektiv i sin roll som möjligt. De kom fram 

till sex olika kompetenser som ska finnas hos en kommunikatör. Dessa kompetenser är 

rådgivning som handlar om att bygga relationer och vara coachande. Organisering där 

planering av aktiviteter genomförs. Styrning, som handlar om att hantera verksamheten där 

fokus ligger på organisationens kärna. Producering, som innefattar att utföra och producera 

material. Analysering där kompetensen handlar om att analysera och lyssna. Sista 

kompetensen är stöttande med fokus på att utveckla andra (Tench & Moreno, 2015:48). 

Coachning som ingår under kompetensen rådgivning betraktades som en viktig metod för 

kunskapsöverföring då en av kommunikatörens viktigaste kunskapsområden är att kunna sin 
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egen organisation och förmedla den kunskapen till sina medarbetare, en kunskap som de 

argumenterar för endast kan läras ut på jobbet (Tench & Moreno, 2015:55).  

 

Inom europeisk rollforskning är Beurer-Züllig et al. (2009) framträdande då de studerade 

kommunikatören och delade upp rollen i fem olika kluster. Dessa kluster är förhandlare, 

varumärkesansvariga, policyrådgivare, interna kommunikatörer och pressagenter. 

Pressagenter skapade klustret där flest kommunikatörer identifierade sig med uppgifter som 

klassas inom den tekniska produktionen som exempelvis utformning av pressmeddelanden 

(Beurer-Züllig et al. 2009:173). Policyrådgivare utformade ett mindre kluster där 

kommunikatörer med mer erfarenhet befann sig. Polycyrådgivare arbetade nära ledningen 

och var med i beslutsfattande processer de agerade även som rådgivare till ledningsgruppen 

(Beurer-Züllig et al. 2009:169). 

2.3.1 Kommunikativt Ledarskap 

Under 1990-talet gick ledaren från att anses ha medfödda ledaregenskaper till 2000-talet där 

fokus nu ligger på kommunikativt ledarskap med inriktning på coachning (Nilsson et al. 

2014:33f). Kommunikativt ledarskap är ett begrepp inom svenska organisationer som bygger 

på att god kommunikation hjälper organisationen att nå sina mål samt hjälper medarbetarna 

att prestera i sina roller (Johansson et al. 2011:30). Johansson et al. (2012:31) tar vidare upp 

några nyckelfaktorer som hjälper kommunikativa ledare i sitt arbete. En av nyckelfaktorerna 

handlar om att kommunikativa ledare ska inta en coachande roll gentemot sina medarbetare. 

Genom att inta en coachande roll hjälper ledaren sina medarbetare att vara mer självgående 

och ger medarbetaren befogenhet att ta fler egna beslut. Nilsson et al. (2014:96) belyser också 

vikten av det coachande förhållningssättet i kommunikativt ledarskap, de menar att 

ledarskapet till stor del handlar om att delegera ansvar och befogenheter. Vidare menar de att 

coachning som förhållningssätt kan komma till användning i situationer där ledaren vill veta 

vad som motiverar medarbetarna, hur konflikter inom organisationen ska hanteras på ett bra 

sätt samt hur ledaren i sin coachande arbetsroll kan bidra till en förbättrad organisationskultur 

(Ibid). Johansson et al. (2011:32f) förespråkar också värdet av att köpa in utbildningar inom 

coaching. Detta för att ledaren inte ska riskera att stå still i sin roll och kommunicera på 

samma sätt som hen alltid gjort.  
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Även Hamrefors (2009:116f) skriver om ledarskap i form av kontextuellt ledarskap där han 

menar att kommunikatörer med sin kompetens inom kommunikation med fördel kan inta 

denna ledarroll. Den kontextuella ledaren ska bistå som stöd till den centrala ledningen och 

har som signum att bidra med förslag på alternativa och konstruktiva lösningar (Ibid). Inom 

det kontextuella ledarskapet finns fyra roller som kan besittas, dessa är systembyggaren, 

medlaren, coachen och påverkaren (Hamrefors, 2009:118). Coachens roll innefattar att hjälpa 

andra inom organisationen med att utveckla deras kommunikativa förmåga. Det kan vara allt 

från att agera som ett bollplank till ledningsgruppen till att hjälpa ledare i deras offentliga 

framföranden (Hamrefors, 2009:121). Hamrefors (2009:118) poängterar att de fyra rollerna 

inte utesluter varandra utan att den kontextuella ledaren ska kunna besitta alla rollerna i olika 

grad beroende på situation. 

 

Fortsättningsvis diskuterar Tims et al. (2011:121) det kommunikativa ledarskapet i form av 

transformativt ledarskap och hur det påverkar och engagerar medarbetarna till att bli mer 

effektiva. En komponent i transformativt ledarskap kallas individuellt övervägande och 

handlar om att coacha, stötta och stimulera medarbetare i likhet med både kommunikativa 

och kontextuella ledare (Johansson et al. 2012:31; Hamrefors, 2009:121). Vidare känner 

ledaren av medarbetarnas behov av att växa och utvecklas och ser medarbetarna som unika 

individer som behöver individuell handledning (Tims et al. 2011:123). Författarna nämner 

också att en individ som får stöd, inspiration och coachning sannolikt kommer uppleva 

arbetet som mer utmanande, involverande och tillfredsställande. Vilket i sin tur leder till att 

de blir mer engagerade i arbetsuppgifterna och därmed också mer effektiva (Ibid).  

2.3.2 Professionalisering   

Professionalisering innebär att vara expert på något, att skapa legitimitet för en yrkesgrupp 

och har länge varit ett allmänt tema för forskningen om kommunikation (Grandien, 2017:74). 

Kommunikationsbranschen beskrivs ofta som en process av professionalisering. Detta kan 

ses bero på att yrket länge varit det som haft lägst förtroende bland svenska folket (Ibid). 

Under senare år har dock yrket växt i sin professionella framtoning, genom specialiserade 

utbildningar och professionella organisationer har kommunikationsyrket ökat sin status och 

legitimitet (Grandien, 2017:75). Professionaliseringen kan även ses i utövarnas växlande 

arbetsroll främst i framväxten av kommunikativa chefer men också i att rollen går från att 
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vara producerande till att vara mer strategisk (Ibid). Detta är dock en liten del av 

professionalisering och det saknas exempelvis enhetlighet i utbildningar och yrkesrollen 

skiljer sig mycket i olika länder (Falkheimer & Heide, 2014:117). Vidare ses en avsaknad av 

etiska riktlinjer vilket också bidragit till kommunikationsbranschens legitimitetsproblem 

(Ibid). 

 

Även den växande grenen coachning handskas med legitimitetsproblem. Bredden på 

coachningsämnen komplicerar rollen och frågan vilken typ av utbildning och kvalifikationer 

som ska krävas för att vara coach blir central (Ciporen, 2015:10). Likaså anser Matliba et al. 

(2014:179) att rollen skulle öka i trovärdighet om det arbetas mer med legitimitetsfrågan, de 

menar att det behövs mer arbete med att identifiera teorier och modeller som kan stå till 

grund för vad som krävs för kompetenser hos en coach. Detta ska sedan implementeras i 

utbildningar och dokumenteras för allmänheten för att öka trovärdigheten hos coacher (Ibid). 

Det går även utläsa ett problem i att linjen mellan vad coachen faktiskt ska hjälpa till med och 

inte ofta är suddig vilket kan göra coachens avsaknad av psykologisk utbildning till ett 

problem (Ciporen, 2015:13). Det är därför viktigt att coacher arbetar med etiska frågor och 

söker hjälp av andra professioner om så skulle behövas (Ibid). Coachning kan dock vara ett 

ovärderligt stöd i utvecklingen av ledare vilket i sin tur bidrar till mer etiska och lönsamma 

organisationer (Ciporen, 2015:14). 

2.4 Coachning som metod 

Coachning som arbetssätt är ingen exakt vetenskap och det finns ingen metod som passar bäst 

i alla situationer utan det handlar om att komma fram till den metod som passar bäst utifrån 

situation (Berg, 2007:176). Berg (2007:177) har trots detta kommit fram till fem steg som kan 

anpassas generellt. Först är det viktigt med förtroende och öppenhet mellan deltagarna för att 

gå vidare till att kunna sätta en diagnos på vad som behöver förbättras. Sedan behövs det 

sättas upp tydliga mål som följs av en handlingsplan för hur dessa mål ska uppfyllas. 

Avslutningsvis bör en utvärdering göras vilket också kan vara starten till en ny process.  

 

Coaching har som syfte att lyfta fram en individs resurser och utveckla individens färdigheter 

i arbetslivet (Nilsson et al. 2014:93). Grunden i coachning kommer från 
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beteendevetenskapliga principer då tillvägagångssättet generellt handlar om att öka 

välbefinnandet för människor i en organisation men även att förbättra organisationens resultat 

(Ibid). Det finns olika färdigheter som en coach ska besitta för att kunna inta rollen. Förutom 

att coachen bland annat ska vara en god lyssnare, vara närvarande och medveten om hur sitt 

eget betende påverkar någon annans ska även coachen kunna hantera konflikter, ge feedback 

och kunna utveckla relationer (Nilsson et al. 2014:97). Det är dock viktigt att poängtera att 

coaching inte handlar om att ge konkreta tips, rekommendationer eller lösningar utan 

coaching handlar om att uppmuntra den som coachas till självständigt arbete och 

självcoachning (Berg, 2007:34).  

 

Fortsättningsvis belyser Mossboda et al. (2001:49) vikten av att coachning handlar om att 

medarbetaren kommer till coachen och inte tvärtom. I rollen som coach hjälper coachen 

medarbetaren att själv komma fram till lösningen genom att använda frågor på ett öppet och 

lyhört sätt. Vidare diskuterar författarna att coachen alltid ska arbeta utefter tre frågor, dessa 

tre handlar om hur den som coachas känner sig, vad de tänker på och vad de vill göra. Genom 

att använda dessa frågor kommer den som coachas att se flera handlingsalternativ istället för 

att angripa problemet med sin första strategi (Mossboda et al. 2001:51). Vad som kan vara 

viktigt att tänka på enligt Mossboda et al. (2001:55) är att när coachning utövas hjälper 

coachen till med att ta itu med problemet på ett annat sätt än vad den som blir coachad först 

tänkt på men senare kommer fram till. Därav bidrar coachen till individens utveckling utan 

att individen själv reflekterar över det (Ibid).  

 

Maltbia et al. (2014:166) definierar coachning som en utvecklingsprocess som bygger en 

ledares förmåga att uppnå organisationens mål samt ledarens professionella mål. Fokus ligger 

på organisationens nuvarande tillstånd där coachen försöker realisera en önskvärd framtid. 

Artikeln belyser även att coachen tillsammans med ledaren jobbar sida vid sida. Först klargör 

coachen den rådande situationen och sedan arbetar de tillsammans och förvandlar utmaningar 

till segrar. Det ligger på coachens ansvar att målet nås (Ibid). Fortsättningsvis tar artikeln upp 

några grundprinciper för individer och organisationer som arbetar med coachning. Bland 

dessa grundprinciper nämns att coaching används för att höja prestandan genom att utveckla 

ledare och hjälpa dem att anpassa sig till förändringar i den yttre miljön (Maltbia et al. 

2014:171). Vidare kan det ses att coachning kan ske både externt och internt inom 
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organisationen. Dock behöver en effektiv coach kunna sätta sig in i organisationen och dess 

kultur vilket förutsätter att coachen har jobbat i organisationen under en längre tid (Berg, 

2007:335). Berg (2007:336) ser den interna coachen som en tillgång inom organisationen. 

Genom att stötta och utbilda tväryrkesmässiga nätverk av interna coacher höjs kvaliteten på 

coachningen samtidigt som det är mer lönsamt för en organisation då de inte behöver anställa 

en extern coach (Ibid).  

 

En av de vanligaste grenarna inom coachning är så kallad “skills and performance coaching” 

(SPC). Denna metod utgår från grunden “att hjälpa någon att lära sig att göra någonting 

bättre”. Metoden utgår ofta från att det finns ett rätt och fel sätt, men det finns ofta många 

olika sätt att göra saker vilket är något utövare av SPC måste ta hänsyn till för att metoden 

ska vara effektiv (Tschannen-Moran, 2014:201). För att hjälpa andra att få nya kunskaper 

finns sju mål som coachen måste hjälpa den som coachas att uppfylla: 

1. Hitta positiv motivation  

2. Utveckla medvetenheten 

3. Skapa själveffektivitet 

4. Känna igen möjligheter att lära 

5. Designa experiment för att lära 

6. Stödja ihärdiga försök 

7. Ta vara på varje framgång  

 
För att coachen ska kunna hjälpa till att uppfylla dessa mål krävs att de kopplar ihop behovet 

av lärandet tillsammans med individens egenvärde, den som coachas måste vara villig att 

lära. Det är även viktigt att lyssna för att kunna stötta den som coachas i eventuella 

utmaningar, vidare behöver coachen också ta vara på individens egna styrkor och kapaciteter 

(Tschannen-Moran, 2014:202f). Grunden för att lyckas med SPC är att sätta upp konkreta 

mål och en vision för hur dessa mål ska uppfyllas för att sedan kunna uppskatta framgången 

innan nya mål sätts upp (Tschannen-Moran, 2014:203).  

2.4.1  Den coachande kommunikatören  

Inom området coachning finns mycket studier om hur en coach ska vara och hur rollen är 

utformad gentemot chefer. Dock är det svårt att finna hur en coachande kommunikatör ska 
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arbeta och agera. I en artikel av Moss et al. (2005:878) har de studerat kommunikationschefer 

och deras roll i organisationer. De utgick från ett enkätformulär med 57 frågor för att leda in 

arbetet i en viss dimension. De hade åtta olika dimensioner som de utgick från, däribland 

coachning. Resultatet visade att fem av dessa dimensioner var de som betraktades som det 

huvudsakliga ansvaret hos kommunikationschefen. Den coachande dimensionen betraktades 

inte som ett av dessa fem huvudsakliga ansvar. Däremot sågs strategisk rådgivning som ett 

huvudansvar hos kommunikationscheferna. Till skillnad från coachningsarbete inkluderade 

denna dimension endast rådgivning som uteslutet riktades till ledningsgruppen i olika typer 

av kommunikativa frågor (Moss et al. 2005:879f). I kontrast till detta skriver Heide och 

Simonsson (2011:202) om vikten av kommunikativ rådgivning även till medarbetare. De 

menar att medarbetare ofta ses som några som ska ledas och följa men argumenterar för att de 

istället ska ses som aktiva deltagare i skapandet av kommunikation och arbetsmiljö. Vidare 

menar de då att behovet av att utbilda och träna medarbetare i sin kommunikativa kompetens 

är lika stort som behovet att utveckla och stötta ledarskap (Heide & Simonsson, 2011:208). 

 

I en artikel av Frisch (2001) diskuteras intern coachning som ett växande fenomen. Artikeln 

belyser en gräns mellan att specifika avdelningar rådgiver inom sitt tekniska område och 

intern coachning (Frisch, 2001:243). Författaren menar att om exempelvis HR-avdelningen 

ger råd om anställningsformer eller kommunikatörer ger råd om kommunikativa åtgärder är 

detta ej inkluderat i intern coachning. Vidare diskuterar han att intern coachning fokuserar på 

individnivå med mål att få den som coachas att vara mer effektiv (ibid). Zerfass & Franke 

(2013:123) tar också upp intern coachning och belyser två olika former av detta med fokus på 

kommunikationschefer. Den första kallar de för expertrådgivning vilket innebär att coachen 

är en expert som överför information och ger förslag på alternativa åtgärder. Den andra 

formen kallar de processrådgivning vilket istället fokuserar på den som coachas (klientens) 

egna beslutsförmåga. Målet med denna form av coachning är att möjliggöra för klienten att 

lösa problem och fatta beslut självständigt genom att göra underliggande processer och 

strukturer transparenta och främja egna reflektioner. Författarna anser att båda dessa former 

är av relevans för en kommunikationschef att besitta och att de ska anpassas beroende på 

situation (Ibid).  
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Zerfass & Franke (2013:130f) delar även upp formerna av intern coachning i 

kommunikations- eller uppgiftsorienterade frågor. När det gäller kommunikationsorienterade 

frågor i expertrådgivning söks kommunikationsavdelningen upp som experthjälp och ger råd 

om vilken åtgärd som bör tas. Processrådgivning i kommunikationsorienterade frågor handlar 

istället om att hjälpa klienten att klara kommunikativa utmaningar på egen hand (Ibid). 

Gällande uppgiftsorienterade frågor behandlar expertrådgivning det genom att ge insikter för 

beslutsfattande inom den egna kommunikationsavdelningen. Processrådgivning fokuserar 

istället på förståelse och att bygga upp och uppmuntra medvetenheten om den 

kommunikativa dimensionen utanför kommunikationsavdelningen (Ibid). Zerfass & Franke 

(2013:131) anser att varje kommunikationsavdelning ska kunna täcka alla dessa dimensioner. 

Dock är det inte bara personliga förmågor som spelar in i coachningsarbetet utan även 

självuppfattning och acceptans av andra är mycket avgörande för att uppfylla rollen som 

intern kommunikationskonsult (Ibid). 

3. Metod & material  

I följande kapitel presenteras och diskuteras val av metod, urval och genomförande. Dessa 

har valts för att besvara syftet med undersökningen och tillhörande frågeställningar. 

Avslutningsvis diskuteras problematik och kvalitet av studien.  

3.1 Val av metod 

Då denna studie handlar om att få fördjupad kunskap om en coachande kommunikatör, vilket 

är ett relativt outforskat ämne är samtalsintervjuer att föredra då det är svårt att förutse 

relevanta kategorier som behövs som grund i mer statistiska analyser (Esaiasson et al. 

2012:253). Följande studie syftar till att bidra med fördjupad förståelse om kommunikatörens 

coachande arbete och när det gäller att få djupare förståelse och tolkning av relationer är 

kvalitativa metoder dominerande (Daymon & Holloway, 2002:7). Samtalsintervjuer 

prefereras även för att kunna få utförligare och mer oväntade svar (Esaiasson et al. 2012:251). 

Det går att anta att kommunikatörer praktiserar coachning på olika sätt vilket gör det svårt att 

på förhand veta hur de arbetar. Detta gör intervjuer fördelaktiga för att få dessa mer utförliga 

svar som inte går att förutse innan. En annan fördel med intervju som metod är att svaren som 
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samlas in under intervjun är inom intervjupersonens egna sociala sammanhang (Daymon & 

Holloway, 2002:221). Där i detta fall kommunikatörens egna subjektiva tolkningar av en 

coachande kommunikatör framställs vilket är av relevans för att få ta del av 

kommunikatörens personliga erfarenheter och kunna koppla dessa till tidigare forskning.  

3.2 Urval  

Organisationerna har valts med utgångspunkt att de ska vara medelstora och besitta en 

kommunikationsenhet samt vara statligt eller kommunalt ägda för att få ett bättre urval i ett 

jämförande syfte. Denna typ av homogent urval är användbart för att studera en specifik 

grupp med särskilda egenskaper (Daymond & Holloway, 2002:214) och för att stärka den 

interna validiteten (Essaiasson et al. 2012:155). Det är troligt att det coachande arbetssättet 

används på flera olika organisationer och orter och då alla styrande variabler är lika kan 

studien vara likvärdigt oavsett organisation eller plats (Larsson, 2010:62). Det är dock vanligt 

att forskare tvingas ta praktiska hänsyn i sina urval och bästa sättet att få bra uppfattningar 

om människors värderingar är genom personliga möten (Larsson, 2010:65). Därför fokuserar 

denna studie på organisationer med säte i Sundsvallsområdet för att kunna utföra intervjuer 

genom personliga möten istället för via telefon. Urvalet gjordes genom att lista kommunala 

och statliga bolag i Sundsvallsområdet. Därefter kontaktades organisationerna i en 

slumpmässig turordning tills urvalet kändes tillräckligt stort. Totalt kontaktades tolv olika 

organisationer där ett par ej arbetade med coachning och några ej hade möjlighet att ställa 

upp. Detta ledde till att sex olika organisationer ingick i studien, detta för att i viss mån kunna 

få ett brett resultat och därmed kunna utläsa om coachning skiljer sig mellan olika 

kommunikatörer.  

 

Vidare har urvalet av intervjupersoner skett genom att i kontakten med olika organisationer 

fråga om någon av kommunikatörerna arbetar med coachning och där dessa sedan 

kontaktades vidare för intervju. Urvalet har alltså skett strategiskt då det samlades in mer 

information (Essaiasson et al. 2012:102) för att finna de kommunikatörer som arbetar med 

coachning. Då studien syftar till att undersöka kommunikatörer som arbetar med någon form 

av coachning oavsett om de har position som kommunikationschef eller kommunikatör var 

arbetstiteln ej avgörande i urvalsprocessen. I många fall kontaktades en person på företaget 
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som sedan kunde rekommendera andra som arbetar med coachning. Urvalet skedde sedan 

successivt för att få en bra variation av intervjupersoner vilket stämmer överens med vad 

Larsson (2010:63) påpekar är en bra metod för att säkerställa sitt urval. Vid kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att urvalet ej är för stort då varje intervju och bearbetning av denna är 

en tidskrävande process, samtidigt måste materialet vara av sådant omfång och kvalité att de 

utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys (Dalen, 2007:54). Under studiens gång 

framgick dock att sex intervjuer var för lite för att få ett mättat resultat. Vissa organisationer 

bidrog därför med två intervjupersoner. Detta då det ej ansågs påverka resultatet vilken 

organisation kommunikatören arbetade på då syftet är att undersöka den enskilda 

kommunikatören. I denna studie intervjuades till sist tio kommunikatörer som har det 

coachande arbetssättet i sin yrkesroll. Efter att dessa genomförts kändes resultatet mättat, 

mängden var bra och svaren började följa samma spår, därav skulle inte fler intervjuer gett ett 

annorlunda resultat (Larsson, 2010:77). Respondenterna i denna undersökning består av 30% 

män och 70% kvinnor vilket representerar hur arbetsmarknaden ser ut för kommunikatörer i 

Sverige. År 2014 var 78% av Sveriges kommunikatörers medlemmar kvinnor (Sveriges 

kommunikatörer, 2014). 

3.3 Tillvägagångssätt 

En intervjumanual upprättades i början för att kunna svara på frågeställningarna i studien. 

Intervjumanualen är indelad i sju olika teman där varje tema har en övergripande fråga som 

sedan följs av flera fördjupningsfrågor (Se bilaga). Tematiseringen av frågorna utgick från 

Kvale & Brinkmanns (2009:105) nyckelfrågor, varför, vad och hur för att kunna få svar på 

hur kommunikatörerna arbetar med coachning. Därefter sattes de teman som var mer 

allmänna tidigt i manualen för att övergå i mer specifika, detta för att minska risken för att 

svaret på en viss fråga påverkas av svaren på tidigare frågor (Grønmo, 2006:182). Manualen 

är formad för att kunna samla liknande data från alla intervjupersoner, dock behövde den inte 

följas strikt utan intervjuprocessen kunde avgöra hur frågorna ställdes i enlighet med vad som 

beskrivs som semistrukturerade intervjuer (Daymond & Holloway, 2002:171). Frågorna i 

intervjumanualen är samtidigt kopplade till studiens teorier och tidigare forskning, detta för 

att säkerhetsställa validiteten (Esaiasson et al. 2012:56), att studien endast undersöker den 

coachande kommunikatören. Eftersom kommunikatörernas berättelser utifrån deras 
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kunskaper, egenskaper och attityder inom det valda ämnet är det intressanta och det material 

som ligger till grund för undersökningen är frågorna utformade därefter. Frågorna har ställts 

på ett sätt så att kommunikatörerna kunde känna att de hade utrymme att öppna upp sig och 

berätta om deras upplevelser och frågorna är därför till stor del av beskrivande karaktär 

(Dalen, 2007:32).  

3.3.1 Genomförande av intervjuerna 

För att få bästa uppfattning om människors inställningar och värderingar är personliga möten 

det bästa tillvägagångssättet (Larsson, 2010:65) i likhet med detta beskriver Von Platen & 

Young (2014:29) att intervjuer ökar vår förståelse för människor och fenomen. Intervjuerna 

genomfördes därför genom personliga möten med intervjupersonerna i så stor utsträckning 

som möjligt. En av kommunikatörerna kunde dock inte besökas vilket resulterade i ett 

videosamtal över skype, detta för att efterlikna en personlig intervju på bästa möjliga sätt. 

Intervjupersoner känner sig tryggare och mer avslappnade i bekanta miljöer (Esaiasson et al. 

2012:268). Av denna anledning genomfördes resterande intervjuer på kommunikatörernas 

egen arbetsplats. Intervjupersonens kroppsspråk kan även vara viktig information i senare 

analysarbete (Larsson, 2010:66) då intervjuerna genomgående genomfördes av båda 

författarna fokuserade därför den ena på att observera minspel och gester. Intervjuerna 

behandlades även anonymt för att respondenterna skulle känna trygghet i att berätta precis 

vad de tycker vilket gör att de i följande kapitel kommer att benämnas som kommunikatör 

1-10.  

 

Ofta genomförs en testintervju för att bedöma om frågeformuleringarna i intervjumanualen är 

lätta att förstå och om det behövs göras några justeringar (Larsson, 2010:65). Testintervjun 

gör det även möjligt att se om de teman som väljs i intervjumanualen följer en logisk ordning 

(Esaiasson, 2012:268). Därför genomfördes en testintervju med en klasskamrat där det 

framkom att intervjumanualen följde en bra ordning. Dock gjordes några omformuleringar 

för att frågorna skulle bli tydligare och ett par av de fördjupade frågorna ströks då svaren gick 

in i varandra och de kändes därmed överflödiga för resultatet. Under testintervjun 

kontrollerades även att inspelningen fungerade korrekt och om vi som intervjuade kunde 

utveckla vår teknik för att utelämna egna värderingar i så stor utsträckning som möjligt.  
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3.3.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnts närvarade båda författarna vid varje intervjutillfälle, de inspelade 

intervjuerna delades sedan upp för transkribering. Det är viktigt att själv transkribera det 

insamlade materialet eftersom detta är en unik chans att lära känna sitt material (Dalen, 

2007:65). Av denna anledning var det bäst att dela upp och transkribera fem intervjuer var för 

att vara effektiva och få en bra inblick i materialet för vidare analys. När alla intervjuer 

transkriberats var det dessa texter som utgjorde råmaterialet för analysen (Dalen, 2007:66). 

Daymon & Holloway (2011:304f) skriver att analys av intervjuer borde vara pågående under 

hela arbetets gång. Därför sammanfattades intervjuernas manifesta innehåll efter varje 

transkribering där nyckelord och väl använda begrepp plockades ut för att också lättare kunna 

utläsa olika teman. Dessa nyckelord och begrepp sammanställdes i en tabell under varje 

transkribering för att lätt kunna ha en översikt av intervjun. Oftast är det intressant nog att 

hålla sig till det manifesta innehållet och det underlättar för att inte tillskriva 

intervjupersonernas synsätt (Esaiasson et al. 2012:271). Sammanställningen fungerade som 

stöd för att utveckla de teman som kunde utläsas i intervjusvaren och det var dessa som sedan 

lade grunden till analysen vilket är en vanlig presentationsform för intervjuer (Dalen, 

2007:84). Genom att använda teman i kodningen av materialet kunde särskilda mönster och 

kategorier i det empiriska materialet utläsas som vidare kunde kopplas till tidigare teorier, 

detta i enlighet med hur Daymon & Holloway (2011:321) anser att intervjuer ska analyseras. 

Tematiseringen utgick också från syfte och frågeställningar för att på bästa sätt kunna besvara 

dessa i resultat och analys.  

3.4 Problemlösning och analys av svagheter  

När det gäller intervju som metod är det mycket viktigt med noggrannhet då intervjuerna lätt 

kan influeras av intervjuarens egna värderingar (Svenning, 1999:63). Av denna anledning 

kopplades intervjumanualen noggrant till teorier. Det är dock svårt att utelämna egna 

värderingar helt då de kan märkas i tonfall och liknande under intervjun, men genom att vara 

medveten om detta kan det antas att risken minskar en aning. I kvalitativa studier är det svårt 

att uppnå reliabilitet eftersom det kräver replikerbarhet och stabilitet (Heide & Simonsson, 

2014:220). Istället fokuserar kvalitativa studier på att studera det som i situationen är 

intressant och forskarna kan ändra och forma studien därefter (Ibid). Detta har varit av 
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relevans i denna studie då det inte funnits några svar från början utan en öppen process har 

behövts för att kunna uppnå förståelse för den coachande kommunikatören allt eftersom. I 

kvalitativa studier är det även svårt att uppnå ett generaliserbart resultat i form av att vara 

representativt i förhållande till en stor population (Ekström & Larsson, 2010:18). Då denna 

studie utgår från ett färre antal kvalitativa intervjuer är inte målet att generalisera utan att 

bidra med en grundlig och djup förståelse som vidare studier sedan kan bygga vidare på för 

att då tillsammans kunna skapa ett mer generaliserbart resultat.  

 

Det är också viktigt att ha i åtanke under intervjun att personen som intervjuas svarar utefter 

vad de tror intervjuaren vill höra (Daymon & Holloway, 2002:239) eller att de kanske väljer 

att inte berätta något som de känner är för privat (Svenning, 1999:63). För att motverka detta 

är intervjufrågorna öppet formulerade i ett försök att undvika att vinkla intervjupersonen, 

samt meddelades att intervjuerna behandlas helt anonymt för att intervjupersonerna i största 

möjliga mån skulle känna trygghet i att berätta precis vad de tycker. Under vissa intervjuer 

kunde det märkas att den som observerade kunde distrahera den intervjuade genom att skriva 

anteckningar. Detta löstes genom att inte ha anteckningsblocket direkt öppet på bordet utan 

diskret ha den i knät eller liknande för att förhindra att den som intervjuar fokuserar på vad 

observatören skriver.  

 

För att stärka validiteten i studien har varje steg i forskningsprocessen förankrats i de teorier 

som valts och de frågeställningar som skapats (Larsson, 2010:63). Dalen (2007:115f) nämner 

även att det är viktigt att reflektera över den egna forskarrollen för att kunna möta kritik om 

intersubjektivitet. Då studien har genomförts av två personer bidrar det i viss mån till att det 

går att kontrollera sin egen subjektivitet då materialet genomgående diskuterats sinsemellan. 

Dessutom har ingen av författarna någon speciell anknytning till undersökningsobjekten eller 

ämnet i sig vilket gör att förhållandet mellan forskare och intervjuperson ordnats för att kunna 

skapa intersubjektivitet. Vidare har alla steg i forskningsprocessen tydligt presenterats för att 

studien ska kunna göras oberoende av forskare. De slutsatser som dragits är också synligt 

motiverade för att andra forskare ska kunna se det författarna sett (Esaiasson et al. 2012:26). 

22 



4. Resultat & analys  

I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten av samtalsintervjuerna med samtliga 

respondenter. Resultat och analys redogörs löpande med koppling till de teman som 

identifierats för att på bästa sätt besvara de inledande frågeställningarna.  

4.1 Kommunikatörernas syn på coaching 

Samtliga respondenter i denna undersökning svarade på frågan, hur de arbetar med 

coachning, genom att beskriva det som ett arbetssätt. Kommunikatör 10 nämner att coachning 

handlar om att finnas till som ett stöd och att agera bollplank inom organisationen. Detta 

inslag finns även i  Hamrefors (2009:121) kontextuella ledare men där han menar att stödet 

endast riktar sig till ledningen. Vidare visar resultatet från denna studie att coachen ska ställa 

frågor och inte komma med egna svar utan snarare få den andra parten att aktivt ta del i 

kommunikationsarbetet. De flesta respondenter beskrev coachning som ett arbetssätt eller ett 

verktyg som de plockar fram vid behov. Exempelvis beskrev kommunikatör 4 coachning som 

ett medel att nå mål, inte att det är ett mål i sig. Resultaten går i enlighet med Bergs 

(2007:176) uttalande om att coaching inte är en exakt vetenskap, flera av respondenterna såg 

det som ett verktyg som måste anpassas efter person och situation.  

 

Det går även utläsa i svaren att det sällan är uttalat att det sker coachning men det är något 

som kommunikatörerna använder i många olika sammanhang. Det kan vara kommunikatören 

som ser ett behov av coachning men flera beskrev att det oftast är någon som kommer till 

dem och vill ha råd eller hjälp. Kommunikatör 9 diskuterade kring mottagligheten för 

coachning och sa: 

  

Det är ju bättre om mottagaren kommer, det är ju absolut bättre än att vi kommer dit 

och säger att det här behöver du. Och det är väl samma om man jämför med den här 

kuratorsrollen, det är ju inte så att kuratorn går till dig och säger; jag ser att du har 

ett behov av att prata utan det är ju du som kommer. Så det blir ju bättre naturligtvis 

om det är på dens initiativ. 
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Resultatet tyder på, precis som Mossboda et al. (2001:49) belyst, att det är bättre om den som 

ska coachas själv söker upp coachen. Vidare tyder resultatet på att om kommunikatören själv 

ser ett behov av coachning kanske det inte tas emot på ett lika bra sätt som om medarbetaren 

eller ledaren letar upp kommunikatören för att få stöd. I enlighet med Berg (2007:177) ses här 

att det är viktigt att relationen mellan coachen och den som blir coachad andas förtroende och 

öppenhet. Detta för att den som blir coachad ska känna sig trygg med att söka upp 

kommunikationsavdelningen i olika ärenden.  

 

Fortsättningsvis kan det utläsas att nästan alla kommunikatörerna ansåg att coaching är en 

stor del av deras arbetsdag och att det är en viktig kunskap för en kommunikatör att besitta. 

Flera belyste att coachning är ett verktyg som kan tas fram oavsett om det är en grupp eller en 

individ de ska hjälpa. Detta stämmer inte överens med det som Frisch (2001:243) skrev i sin 

artikel där han menar att intern coaching är något som endast sker på individnivå. Resultatet 

visar därför att kommunikatörer använder coachning som ett verktyg i sitt dagliga arbete 

snarare än att de betraktas som interna coacher. Dessutom kan det utifrån resultaten ses att 

coachning sker i enlighet med det meningsskapande synsättet då ett nyckelord som många 

respondenter använde var dialog vilket är vad Heide et al. (2012:16f) belyser som grunden i 

meningsskapande. I enlighet med detta beskrev kommunikatör 6 coachning på följande sätt: 

 

Vi hittar en bra dialog helt enkelt så att vi kan börja ställa frågor till varandra då 

händer det någonting, då kan man börja hitta engagemang. 

 

Betoningen på dialog är något som även stämmer överens med Bergs (2007:177) beskrivning 

av coachning där han menar att processen börjar i samtalet och att det är viktigt med 

öppenhet mellan deltagarna. Resultatet visar att många av respondenterna såg detta som en 

utveckling av kommunikationen. Tidigare har beställningar av kommunikationsinsatser 

kommit till kommunikatören i slutet av projekten men samtliga kommunikatörer vill komma 

in i processen tidigare för att kunna vara med i dialogen och hjälpa till att forma 

kommunikationsinsatserna så att de blir mer effektiva. Exempelvis beskrev kommunikatör 10 

att chefer och medarbetare aktivt borde arbeta med kommunikationsfrågor istället för att 

komma i slutet av processen med alla kommunikationsfrågor vilket ofta är fallet i dagsläget. 

Kommunikatör 10 menar istället att detta borde ske genom dialog genomgående i hela 
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processen. Resultatet visar att kommunikatörerna efterfrågar att involveras tidigare i olika 

processer för att kunna arbeta mer strategiskt. Detta kan kopplas till Frandsen & Johansens 

(2014:230) teori om strategier, de menar att för att vara strategisk behöver processen 

genomgå olika steg, från situationsanalys till utvärdering. Resultatet från denna studie visar 

att det finns ett behov av att kommunikatörer ska vara mer strategiska i sitt coachande 

arbetssätt för att på ett effektivare sätt uppnå de mål som sätts.  

 

Vidare belyste Kommunikatör 1 en formulering att coachning handlar om att stärka redan 

duktiga att bli ännu bättre vilket också är grunden i coachning-modellen SPC 

(Tschannen-Moran, 2014:201) och vidare kan kopplas till Nilsson et al. (2014:93) vilka 

beskriver att syftet med coachning är att lyfta fram en individs egna resurser. Kommunikatör 

10 berörde i enlighet med detta att coachning handlar om att leda framåt utan att ta för 

mycket plats själv vilket också kan kopplas till Zerfass & Franke (2013:123) beskrivning av 

processrådgivning där målet är att den som coachas ska komma fram till egna lösningar. 

Kommunikatör 5 svarade på liknande sätt gällande att syftet med coachning är att hjälpa 

personen att hitta lösningar själv men samtidigt bistå med sin del av kunskapen. Utifrån 

Zerfass & Frankes (2013:123) beskrivning av process- och expertrådgivning kan det ses att 

respondenten använde dessa roller i en kombination där kommunikatören kan hjälpa 

personen att komma fram till egna lösningar samtidigt som kommunikatören kan bistå med 

experthjälp inom sitt område. Även kommunikatör 2 belyser denna kombination av 

coachning: 

 

Det är ett tvådelat syfte det ena är ju att föra över kunskap i ett ämne som jag kan 

bättre. Och det andra är ju att få människor att tänka i nya banor / --- / för att dom 

allra flesta gånger så har ju människorna som man samtalar med svaren själva, det 

gäller bara att ställa rätt frågor för att ta fram dom. 

 

Dessa inslag finns även att hitta i Broom & Smiths (1979:51f) rollforskning. De två rollerna 

experten och problemlösaren beskrivs som två olika roller där den ena bistår med expertis 

och den andra hjälper personen i fråga att själv lösa problem vilket också kan appliceras på 

Zerfass & Frankes (2013:123) process- och expertrådgivare. Forskarna menar att dessa olika 

roller ska finnas inom en kommunikationsavdelning och anpassas efter situation (Ibid) men 
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utifrån svaren från respondenterna i denna undersökning kan det ses att kommunikatörer 

kanske snarare använder dessa roller i kombination än uppdelade i olika situationer.  

4.1.1 Coachande frågor 

Samtliga respondenter i denna undersökning belyste vikten av att ställa frågor i 

coachningsarbetet. Exempelvis beskrev kommunikatör 7 att coachning handlar om att inse 

kunskapen hos personerna som coachas. Genom öppna frågor och nyfikenhet få personerna 

att komma till insikt om att de har lösningen själva vilket även går att utläsa i vad Berg 

(2007:34) belyser som viktigt med coachning. Även kommunikatör 1 benämnde frågor som 

det centrala i coachningsarbetet och att det handlar mycket om att få fram nuläget och 

personens målbild vilket stämmer överens med de tre frågorna som Mossboda et al. 

(2001:51) hävdar att alla coacher ska utgå från. De flesta respondenter nämnde frågor som ett 

sätt att få den som coachas att komma på lösningar själv och själv äga sin egen 

kommunikation, kommunikatör 1 belyste detta: 

 

Det är lite manipulativt också, jag kan ju sitta och veta att det kommer landa i att vi 

gör såhär och jag vill att vi ska göra så för att det är så vi brukar göra. Men det är 

mycket bättre om den personen tror att dom har kommit på det själv.  

 

Kommunikatör 7 lyfte även fram ett problem i att man ibland är snabb att komma med 

lösningar eller dra egna slutsatser och nämnde då att frågan varför är mycket användbar. 

Samtliga respondenter uppmärksammade också vikten av att vara lyhörd, när de öppna 

frågorna ställts är det viktigt att lyssna och vara mottaglig för svaret. Resultatet tyder på, 

precis som Nilsson et al. (2014:97) hävdat, att viktiga färdigheter för en coach är att vara en 

god lyssnare och närvarande i situationen. 

4.1.2 Bra egenskaper att ha som coach 

Som tidigare nämnts var en genomgående egenskap som samtliga respondenter nämnde som 

viktig, lyhördhet. Kommunikatör 9 benämnde att vara en god lyssnare som A och O för att 

arbeta med coachning men även att det krävs flexibilitet, om den som coachas inte är mogen 

eller medveten om vad kommunikation ger eller vart de vill komma så behövs också styrning 

för att de ska hamna i rätt riktning. Kommunikatör 1 beskrev lyhördhet på följande vis: 
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Man tar sig tid att lyssna och förstå, man måste hinna rama in personens huvudvärk 

innan man kommer med frågor som passar. 

 

Vidare nämnde flera av kommunikatörerna vikten av att vara ärlig och tydlig, kommunikatör 

8 beskrev ärligheten på följande sätt: 

 

Också vara ärlig i det man inte kan. Något som jag skulle värdera högt om jag hade 

en egen coach det är att säga, du vet det här kan inte jag coacha dig i du måste gå till 

någon annan. Det tycker jag är viktigt, att man inte sätter sig själv på en piedestal 

och jag är coach så nu kan jag coacha i allt. För det kan jag ju inte. Jag kan ju bara 

mitt eget specialistområde.  

 

Detta resultat visar, precis som Ciporen (2015:13) nämnde som centralt för att coachning ska 

vara mer professionellt, att det krävs att coachen har insikt i sina egna kunskaper och söker 

hjälp hos andra om så skulle behövas. Vidare pratade flera kommunikatörer om vikten av 

förtroende. Kommunikatör 1 nämnde att de som kommer in på en arbetsplats helt nya kanske 

har svårare att gå in i en coachande roll för att det krävs respekt och förtroende för att den 

som coachas ska ta åt sig av coachningen vilket även är ett av Bergs (2007:177) fem 

generella steg för att lyckas med coachning. Vidare kan detta också ses i Beurer-Züllig et al. 

(2009:169) rollforskning där de kom fram till att de som arbetar med rådgivning ofta är 

personer med längre arbetslivserfarenhet. Coachning har tidigare nämnts som något som sker 

i dialog och samverkan, av denna anledning beskrev kommunikatör 2 de egenskaper som 

behövs på nedanstående sätt: 

 

Jag tror att det är viktigt att man dels har någon form av människokännedom, alltså 

att man är bra på att prata med människor. Sen så tror jag att det är bra att ha lite 

självförtroende i arbetet.   

 

Även kommunikatör 3 stämmer in i detta och beskriver bra egenskaper i det personliga 

mötet, att kunna skapa en relation med människor och vara öppen så att det kan skapas en bra 

dialog. Flera av respondenterna uppmärksammade också att det inte bara är coachens 
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egenskaper som spelar in i ett coachningssamtal utan att det även är viktigt att den som 

coachas är villig att ta till sig av coachningen. Kommunikatör 1 beskrev det på följande sätt: 

 
/ --- / så då försöker man svänga över i att coacha dom till att själva ta sitt 

kommunikationsansvar. Men det vill dom inte för dom tycker inte att dom kan och då 

är det jättesvårt. Då kan jag coacha ihjäl mig men dom tycker liksom att det här är 

inte vårt jobb eller uppdrag, vi vill inte det här, vi vill bara ha hjälp med produktion 

och då har vi ingenting mer att erbjuda egentligen. Så då är det ju jättesvårt. 

 
Resultatet kan ses i enlighet med SPC där Tschannen-Moran (2014:202) belyser att en viktig 

grund för att lyckas med coachning är att koppla ihop coachningen med individens 

egenvärde. Om personen i fråga inte är villig att lära är det svårt att få bra effekter av 

samtalet.  

4.1.3 Kommunikatörernas mål med coachning 

Få av kommunikatörerna i denna undersökning sa att coachning är något som uttalat ingår i 

deras arbetsbeskrivning däremot hade många av kommunikatörerna uttalat att de skulle vara 

ett stöd vilket de flesta kopplade ihop med coachning. Flera av kommunikatörerna benämnde 

coachning som något som sker naturligt, det är inte strukturerat utan det finns med som ett 

verktyg. Kommunikatör 1 beskrev det på följande sätt:  

 

Jag tror mer att det handlar om ett verktyg och det är ett verktyg som jag använder 

mig mycket av. Mycket kopplat till kommunikation med medarbetare och så, men det 

är inte uttalat att jag är coach.  

 

Flera av respondenterna nämnde coachning som ett verktyg för att utvecklas och bli 

effektivare, kommunikatör 7 belyste målet med coachning på följande sätt:  

 
Största syftet är faktiskt att utveckla verksamheten och få till en förändring och det får 

du bäst om den som är närmast verksamheten gör det. 

 
Även kommunikatör 4 menade att det övergripande syftet med coachning är att 

kommunikationen ska bli mer effektiv och leverera ett värde utifrån de mål som är uppsatta. I 
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likhet med detta kan vi se Frisch (2001:243) studie där även han belyser att coachning alltid 

sker med mål att bli effektivare. Till skillnad från detta trodde dock kommunikatör 10 att 

coaching inte är mätbart i effektivitet, utan att det kanske kan leda till effektivitet på sikt men 

att målet mer är en tillfredställelse i stunden, att den som coachas äger och förstår sina frågor. 

Många menade också att målet med coachning är att skapa enhetlighet, kommunikatör 6 sa 

att coachning hjälper företaget att visa en enhetlig bild, mycket av coachningen riktades mot 

chefer för att de alla ska stå för samma budskap gentemot medarbetarna. Även kommunikatör 

3 nämnde enhetlighet men sa det på följande sätt: 

 

Få en enhetlighet i kommunikationen och få en tydlig bild av varumärket utåt. Ju 

bättre vi blir på att kommunicer rätt, desto tydligare blir bilden för alla andra. 

 

Där fokuset då istället låg på att skapa en enhetlig bild utåt mot samhället istället för inom 

organisationen som kommunikatör 6 jobbade mot. Utifrån detta visar resultatet på att både 

den interna och den externa bilden av organisationen gynnas och kan erhålla mer enhetlighet 

med hjälp av coachning. Vid frågan vad kommunikatörerna vill se för resultat med 

coachningen svarade kommunikatör 10: 

 

Att man bottnar mer i frågorna tror jag, att man kanske jobbar med värderingsfrågor 

på ett annat sätt och att man kanske undviker förtroendekriser på ett sätt som /… / gör 

att det flyter bättre det vet ju ni också att när kommunikation funkar så är det ju en 

olja i maskineriet och funkar det inte ja då havererar det mesta.  

 

Resultatet tyder på att coachning också krävs för att skapa en medvetenhet i organisationen 

att kommunikation är viktigt. Flera kommunikationsforskare anser att kommunikation utgör 

grunden i en organisation ( Putnam et al. 2009:1; Jacobsen & Thorsvik, 2014:255). Utifrån 

resultatet i denna studie går det se att kommunikatörer genom coachning kan skapa vidare 

förståelse för detta. Resultatet visar också på att coachen är en tillgång till organisationen 

vilket är i enlighet med vad Berg (2007:336) menar när han säger coachen höjer lönsamheten 

i organisationen samt stärker kvaliteten i arbetet. Vidare talar resultatet för, precis som 

Grandien (2017:75) hävdat, att kommunikatörens professionalisering ökar i takt med att fler 

förstår vikten av god kommunikation.  
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4.2 Kunskap inom coachning 

Respondenterna i denna undersökning anser att deras kunskap inom coachning kommer från 

deras olika bakgrunder och intressen. De påpekar att coachning finns inom alla 

yrkeskategorier och kan tillämpas såväl i arbetslivet som i privatlivet. Vid närmare eftertanke 

har deras roll handlat mycket om att ge råd, stöd och handleda i kommunikation i olika 

situationer. Vilket har bidragit till att de själva har utvecklat en kompetens inom coachning 

redan från det att de tog sin examen men att de aldrig satt ord på vad det är. Kommunikatör 2 

beskriver det enligt följande på frågan om hur hen har fått kunskap om coachning: 

 

Det har jag ju egentligen inte. Men utan att vi har kallat det någonting, vi har aldrig 

satt ord på det, så har vi ju alltid jobbat med att handleda andra inom 

kommunikation, det har ju hela tiden vart jobbet / --- / så att utan att egentligen veta 

någon särskild metod så har vi ju arbetat med att handleda.  

 

Det kommunikatör 2 berättar kan kopplas till Broom & Smiths (1979:48f) rollforskning där 

de pratar om kommunikatörens olika roller. Kommunikatören kan bland annat inta en 

expertroll eller en problemlösande roll där rådgivning och handledning är en del av rollen 

utan att det uttalat sägs att kommunikatören coachar. Rollerna involverar inslag av coachning 

men det är inte det konkreta fokuset. Även kommunikatör 3 berör att kunskap om coachning 

kommer mycket från erfarenheter: 

 

Det är ju mycket i vardagen, hur man hanterar folk skulle jag säga. Jag har jobbat 

mycket med olika typer av chefer som vill ha det på olika sätt och man får ju lära sig 

att bli en människokännare.  

 

Resultatet visar att kommunikatörerna är omedvetna om begreppet coachning och få har 

genomgått kurser inom coachning. Vidare kan det då diskuteras om detta snarare gör dem till 

rådgivare inom sitt specifika område istället för interna coacher med koppling till Frisch 

(2001:243) antydan om att dessa två har relevanta skillnader. Detta då många av 

kommunikatörerna antydde att de gav råd inom kommunikation med ett coachande verktyg.  
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4.2.1 Utbildning inom coachning  

Det framkom under intervjuerna att relativt få av kommunikatörerna hade fått någon form av 

utbildning inom coachning. Det finns få renodlade coachingutbildningar för kommunikatörer 

men coachningen ingår som en viss del i exempelvis ledarskaps- eller 

projektledarutbildningar. Kommunikatör 5 berättade hur hen fått kunskap om coachning: 

 

Ja det är väl dels genom kommunikatörsutbildningen i sig då, olika kurser man går 

har ju delarna i sig, har man gått projektledarutbildning har ju det i sig, har man gått 

kommunikationsutbildningar så handlar det mycket om att vara ett chefsstöd och det 

är det ju coachdelar i.  

 

Det var dock många av respondenterna som själva fann intresset för att utbilda sig inom 

coaching för att hänga med i utvecklingen av kommunikatörens roll. Kommunikatör 8 

nämnde vikten av att ha en bra chef som har förståelse för kommunikatörens utveckling och 

förändringen av kommunikatörens roll för att på bästa sätt kunna ta del av nya utbildningar. 

Alla respondenterna i studien nämnde också att kommunikatörens arbete idag inte endast 

handlar om att beställa broschyrer och producera material utan arbetet handlar om att vara 

mer strategisk och finnas till som ett stöd för chefer och medarbetare. Resultaten tyder på, 

precis som Grandien (2017:75) hävdat att professionaliseringen av yrket utvecklas, där rollen 

gått från att vara producerande till mer strategisk och att kommunikatörer genom 

specialiserade utbildningar kan öka sin status och legitimitet.  

 

Kurserna som respondenterna genomgått har oftast varit enstaka kurstillfällen ofta internt 

inom företaget där någon ur arbetsgruppen har hållit i utbildningen eller att de har hyrt in en 

extern konsult. Vissa av respondenterna har gått enstaka externa kurser inom coachning men 

det är inget som sker kontinuerligt. Kommunikatör 1 berättar hur hen ser på utbildningar: 

 

Vi har ju utbildningar hela tiden för att utvecklas inom kommunikatörsrollen, så är 

det olika områden och olika verktyg som man behöver behärska och där är ju 

coachning ett sånt verktyg som är bra att hålla lite levande. Men det är inte mycket 

viktigare än något annat egentligen. 
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Till skillnad från detta hävdar Ciporen (2015:10) att vilka utbildningar en coach har 

genomgått är centralt för att stärka legitimiteten hos den som coachar. Även Johansson et al. 

(2011:32f) belyser vikten av utbildningar inom coachning för att kommunikatören inte ska 

fastna i gamla vanor. Resultatet visar att kommunikatörer söker utbildningar för att stärka sin 

legitimitet som kommunikatör och att coachning endast är en del i detta. Det är inte meningen 

att kommunikatörer ska vara legitima coacher utan detta är endast en del i 

kommunikatörsrollen. Vidare konstaterar Ciporen (2015:14) att coachingen kan vara ett 

värdefullt stöd i organisationer då resultatet av coachningen bidrar till mer etiska och 

lönsamma organisationer. Flera av kommunikatörerna uttrycker att nyttan med att utbilda sig 

inom coachning handlar om att bli bättre på att hjälpa chefer och ledare att vara mer 

kommunikativa. Kommunikatör 6 belyser detta: 

 

Kommunikationen blir ju förstås bättre om vi rustar cheferna, att dom blir mer 

kunniga hur de ska jobba med sin kommunikation. 

 

Resultatet kan å ena sidan visa på att de enstaka kurserna och utbildningarna som 

kommunikatörerna genomgått lägger större vikt vid ledaren då denne anses vara den första i 

ledet som ska coachas. Ledaren ska sedan i sin tur avspegla sin kunskap på medarbetarna. 

Resultatet kan å andra sidan visa på en brist av att kommunikatörerna inte prioriterar 

medarbetarna lika högt som ledarna då coachning i teorin ofta ses som ett sätt att utveckla 

och stärka ledare för effektivisera arbetet i organisationen (Maltbia et al. 2014:166). Vidare 

kan det diskuteras om utbildningarna endast ska inrikta sig till chefer eller om utbildningen 

ska omfatta coachning i alla led vilket Zerfass & Franke (2013:120f) ser som vikten för att 

utveckla en kommunikativ organisation.  

4.2.2 Efterfrågan av modeller i arbetet  

Utifrån svaren om hur respondenterna hade fått utbildning inom coachning framkom det även 

en efterfrågan av att få mer utbildning inom området bland annat för att ta del av modeller 

som kan skapa mer struktur i coachningsarbetet. Genom att ha gemensamma modeller inom 

organisationen skulle kommunikatörerna kunna stärka sin position då de kan bli mer 

enhetliga i processen. I enlighet med vad Matliba et al. (2014:179) nämner om att det behövs 
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mer arbete med att identifiera teorier och modeller som kan stå till grund för vilka 

kompetenser en coach ska besitta, belyser kommunikatör 9 vilken effekt modellerna och 

strukturen kan ge: 

 

Jag skulle vilja ha en mer gemensam (modell). Då vet organisationen också vad de 

kan förvänta sig av oss i den processen. 

 
Efterfrågan av modeller och utbildningar kan ses som ett resultat av att kommunikatörerna 

vill kunna visa tydligt för sina medarbetare vad de gör i sin vardag. De vill kunna visa hur 

viktig kommunikation är för organisationen och genom att ha modeller och struktur i sitt 

arbete få mer förtroende i organisationen. Återigen för att kunna stärka sin status och 

legitimitet i organisationen i enlighet med processen om professionalisering (Grandien, 

2017:15). Det ställdes inga krav från respondenterna att det behövdes flera olika modeller 

utan de ansåg att det räckte med att ha en övergripande modell som gällde för flera 

målgrupper. Kommunikatörerna poängterade att modellerna är ett bra hjälpmedel att ha när 

de utövar coachning, inte bara för att kunna ska skapa struktur utan också för att underlätta 

det dagliga arbetet. Vissa av respondenterna hade coachningsmodeller som de använde i sin 

arbetsvardag medans andra respondenter inte jobbade utefter modeller men efterfrågade 

detta. Kommunikatör 9 arbetade ej efter modeller men berättade hur hen tänker att de kan 

bidra i arbetet:  

 

Att ta sig framåt och utvecklas. Jag tänker att man ska ta sig längre. Man tar sig en 

viss bit med den kunskap man har idag men att jobba mer efter modeller. Har man 

dom stegen är det lättare att följa upp liksom. Vi har gjort de här stegen och vad gav 

det för utfall. Jag tror att det skulle hjälpa oerhört. 

 

Utifrån teorin om att coachen tillsammans med medarbetaren jobbar sida vid sida för att nå 

organisationens mål och att det ligger på coachens ansvar att målet nås (Maltbia et al. 

2014:166) ses här ett exempel på vilken roll modeller kan ha i arbetet. Resultatet visar att 

modeller underlättar det dagliga arbetet för kommunikatörerna i sin coachande roll men att 

modeller även är ett bra verktyg för att kunna följa upp och se effekten av det coachande 

arbetet. Flera respondenter såg en avsaknad av att mäta effekter av kommunikationsinsatser 
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och coachning framförallt. Coachningssamtalen följs sällan upp och resultaten blir därmed 

svåra att påvisa. Ett av Bergs (2007:177) fem generella steg för coachning är utvärdering 

vilket studiens resultat visar att kommunikatörer behöver arbeta mer med. Genom utvärdering 

kan denna efterfrågade struktur uppnås ytterligare och det coachande arbetet kan förbättras.  

4.3 Coachning mot chefer eller medarbetare  

Respondenterna nämnde i intervjuerna att det är cheferna som är den främsta målgruppen för 

coaching. Detta beror på att kommunikatörerna i sina arbetsbeskrivningar ska agera som en 

stödfunktion till cheferna. Enligt teorin om kommunikativt ledarskap är kommunikation det 

som hjälper medarbetarna att prestera i sin roll samtidigt som det hjälper organisationen att nå 

sina mål (Johansson et al. 2011:30). Vidare kan det därför ses att resultatet i denna studie 

visar att ledarna är den främsta målgruppen gällande coachning för att de senare ska vara bra 

på att kommunicera vidare till sina medarbetare. Tidigare forskning visar att ledarna ska inta 

en coachande roll för att hjälpa medarbetarna att vara självgående och kunna ta fler egna 

beslut (Johansson et al. 2012:31). Respondenterna i denna studie belyser även att det är 

ledarna som syns utåt i organisationerna och att coachningen därför oftast sker mellan 

kommunikatören och ledaren. Kommunikatör 3 poängterar detta på frågan om mot vilken 

målgrupp som coachningen oftast sker: 

 

De flesta fall är det chefer eller andra ansvariga så. Det är oftast de som syns utåt 

och uttalar sig liksom. Det kan vara både VD eller personalchefer, marknadschef, en 

chefredaktör. Oftast skulle jag säga att det är på en lite högre nivå i alla fall.  

 

Dock poängterar flera av kommunikatörerna att det är av vikt och relevans att även coacha 

medarbetarna men betonar att medarbetare är en så pass stor grupp att möjligheten att coacha 

dem är sämre än att ta det via cheferna. Kommunikatör 3 nämner dock att målet med 

coachningen är att få alla medarbetare att kommunicera bra, hen sa:  

 

Det är inte bara vi som kommunikationsavdelning som ska sitta och säga de här bra 

sakerna utan att vi faktiskt ska få alla att jobba med, / --- / alla ska kunna gå ut och 

prata om företaget på ett bra sätt. 
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Flera respondenter nämnde att det är cheferna som den större delen av det coachande arbetet 

riktar sig till, det är ofta de som har ansvaret och uttalar sig. I likhet med rollen 

policyrådgivare ( Beurer-Züllig et al. 2009:169)  nämnde många av respondenterna också att 

det är mer uttalat att kommunikatörerna ska vara ett chefsstöd än ett allmänt 

organisationsstöd. Vidare leder detta till att cheferna också har lättare än medarbetarna att 

söka upp kommunikationsavdelningen i ett coachande syfte. Kommunikatör 7 belyste detta:  

 

Vi är sällan inne på medarbetarnivå, de är mer chefens uppgift att, för den 

avdelningen. / --- / så det vi ska göra är att stötta cheferna så att de i sin tur klarar 

sitt uppdrag. Det blir deras roll (att coacha medarbetarna).  

 

Resultatet visar att kommunikativ coachning oftast sker till personer med ansvar men 

resultatet tyder även på att behovet av att coacha medarbetare också existerar men kanske inte 

ses som lika viktigt vilket Heide och Simonsson (2011:208) hävdar. Exempelvis såg 

kommunikatör 6 ett behov i att upplysa medarbetare om offentlighetsprincipen och coacha 

medarbetare i sociala medier på grund av dess framväxt och genomslag i dagens samhälle. 

Visa hur de kan använda plattformarna, vad de ska tänka på och vilka regler som gäller vid 

användandet av plattformarna. Dock sätter ofta tid och resurser stopp och det inte är 

tillräckligt uttalat att kommunikationsavdelningen ska vara ett stöd för hela organisationen 

vilket gör att medarbetarna inte vet att de kan komma till kommunikationsavdelningen för att 

få hjälp.  

 

Vissa av respondenterna såg en skillnad i utförandet av coachningen beroende på vem de 

coachar. Kommunikatör 4 såg skillnaden i vem coachingen riktar sig mot och beskrev det så 

här:  

 

Ja det gör jag ju. Mot mina anställda då kanske de inte handlar om att man ska 

komma på en kommunikationslösning utan där handlar det om att du ska coacha dom 

att de ska, de har en annan issue eller så. Så det är lite olika mål med coachningen 

kan man säga. 
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Detta tyder på precis som Larsson (2014:191) hävdat att kommunikation anpassas beroende 

på målgrupp vilket kan appliceras även på den coachande typen av kommunikation. 

Budskapet behöver tänkas igenom och formas efter vad den som coachas värdesätter. Det 

framkom även under undersökningen att coachningen ter sig annorlunda beroende på vem det 

är som coachar. Kommunikatörens personliga egenskaper spelar in i hur denne coachar olika 

målgrupper. Resultaten tyder därför på, precis som Zerfass & Franke (2013:131) hävdat, att 

det krävs kunskap från kommunikatörens sida för att kunna se vilket förhållningssätt de ska 

ha mot den som blir coachad. Samtidigt som kommunikatören ska vara medveten om sina 

egna egenskaper och hur dessa kan användas för att nå önskvärt resultat.  

4.3.1 Syftet med coachning  

Det framkommer tydligt utifrån intervjuerna att coachning är en viktigt del av arbetet och att 

det borde vara tydligare i organisationen. Inom teorin om det transformativa ledarskapet 

belyser Tims et al. (2011:123) att bemötandet av en ledare kan påverka medarbetarna att bli 

mer engagerade och effektiva i sitt arbetet. I enlighet med detta svarade kommunikatör 7 på 

frågan om vad hen tycker att det coachande förhållningssättet bidrar till organisationen:  

 

Jag tror att effekten för att genomföra förändringar och utmaningar blir bättre. Sen 

tror jag det höjer självkänslan och självförtroende hos medarbetaren. 

 

De andra respondenterna svarade i likhet med kommunikatör 7 att det coachande 

förhållningssättet bidrar till att förbättra organisationen och att organisationen blir mer 

kommunikativ. Kommunikatör 1 nämner också att det coachande förhållningssättet är en 

bidragande faktor till relationsskapande vilket banar väg för kommunikatörer att få vara med 

i processen för olika projekt redan från start. Hen anser att det ligger en problematik i att 

kunden ser kommunikatörerna som enbart som producenter vilket gör att kommunikatörer 

endast får vara med i slutet av en process istället för att kunna vara med från start. 

Respondenten menar att genom att snabbt leverera en produkt och skapa ett förtroende och ett 

bra samarbete kan kommunikatören i senare uppdrag få komma in i processen tidigare. I 

likhet anser kommunikatör 8 att de får chansen att ställa de mer ingående frågorna om 

kommunikationsavdelningen involveras i ett tidigt stadie. Detta leder då till att kunden förstår 

att kommunikatören faktiskt kan bidra med så mycket mer än endast produktion. Resultatet 
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visar på den utveckling som Fieseler et al. (2015) tar upp där kommunikatören idag arbetar 

mer strategiskt och har intagit en ledande roll som innefattar bland annat coachning istället 

för de traditionella producerade arbetsuppgifterna. Det går att se utifrån resultaten av 

genomförd studie att den snabba samhällsförändringen och digitaliseringen också anses 

påverka medarbetarna inom en organisation genom att medarbetarna måste ta sitt 

kommunikativa ansvar. Kommunikatör 10 poängterade detta:  

 

 I och med digitaliseringen också så kommer det ställas så mycket större krav på att 

man måste klara sig själv.  

 

Genom att stödja och utveckla medarbetarna till att bli mer kommunikativa kan allt fler lösa 

kommunikativa problem men kommunikatör 8 ser inget hinder med att det skulle påverka 

kommunikatörens coachande roll, snarare tvärtom. Kommunikatör 8 berättade:  

 

Vi pratar mycket om att förvalta och utveckla kommunikation och det tror jag vi 

måste fortsätta göra. Om en ledare säger “jag kan det här” då drar jag öronen åt 

mig alltså, nej du kan förmodligen inte. Vi har tiden att sitta och fundera och klura på 

ett sätt som inte chefer har. Sen medarbetare, man ska inte ta ifrån ansvaret från 

medarbetarna heller. Det funkar inte att ha en kommunikativ organisation om man 

inte har kommunikativa ledare och kommunikativa medarbetare. Medarbetarna måste 

ju berätta om sina förväntningar och vad man behöver så det kan man inte komma 

undan. Dom kanske behöver stöd. Nu har vi satsat mycket på ledare under en tid och 

kommer säkert göra det under nästa år också. Längre fram ska vi ha kommunikativa 

medarbetare också för att kunna bli en kommunikativ organisation. 

 

I och med ett coachande förhållningssätt ökar insikten för organisationen som helhet och en 

öppen dialog bidrar till att fler ansvarar för att organisationen uppfyller sitt kommunikativa 

ansvar. Resultatet kan kopplas till Erikssons (2011:249) tredje organisationskultur eftersom 

denna studiens resultat visar att utvecklingen går mot att det inte endast är kommunikatörer 

som ska vara kommunikativa utan detta måste genomsyra hela organisationen. Vidare kan det 

ses att alla respondenter i denna undersökning använder coachning för att skapa en öppen 
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dialog vilket leder till att de kan dela makt och kommunikation vilket också är vad Eriksson 

(2011:249) belyser som en relevant del i den tredje organisationskulturen.  

4.4 Framtidens coachande kommunikatör  

Tidigare studier menar att grunden av coachning kommer från beteendevetenskapliga 

principer där syftet är att öka välbefinnandet för individer i en organisation för att förbättra 

organisationens resultat (Nilsson et al. 2014:93). Trots att respondenterna i denna 

undersökning framför svar med liknande syfte är det endast några få respondenter som kan se 

att arbetssättet kommer utvecklas till en egen titel. Större delen ansåg att det är en metod som 

kommer att utvecklas och få en större betydelse dock utmärkte sig kommunikatör 8 som var 

den enda av respondenterna som såg coachande kommunikatör som en egen titel:  

 

Det skulle inte vara så dumt om vi hade någon som bara var coach. Alltså tänk att 

vara kommunikationscoach och bara det jag pysslar med. Jag var en som chefer eller 

medarbetare kunde boka tid med och få ett coachande samtal med inriktning på 

kommunikation. Eller effekten skulle bli god kommunikation. Det skulle vara guld 

men den tiden har vi ju inte idag. Men jag tror att vi är påväg dit ändå på något sätt.  

 

Utifrån detta tyder resultatet på att coachning kommer fortsätta vara ett betydande arbetssätt 

som många kommunikatörer anammar men att det kanske inte blir en heltidstjänst då det 

fortfarande är många olika uppgifter som en kommunikatör behöver hantera. Den tid och de 

resurser som krävs för att utveckla denna roll är det förmodligen inte många organisationer 

som har i dagsläget men det hindrar inte att det kanske skulle vara uppskattat av både 

kommunikatörer och organisationer i stort. På frågan om kommunikatörens framtida roll 

lyftes de olika arbetsuppgifter som en kommunikatör har och kommunikatör 1 såg 

utvecklingen av kommunikatörens framtida arbetsroll enligt följande: 

 

Kombinationerna att kunna vara coachande och vara strateg men ändå kunna 

erbjuda någon slags produktion, tror jag liksom är ett vinnande koncept. Framöver 

också. 
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Även här visar resultatet på att det coachande arbetssättet kommer att ha större betydelse i 

kommunikatörens arbetsroll. Resultatet går i linje med den utveckling som har skett de 

senaste åren för kommunikatörer där fokus idag ligger på att vara stödjande och coachande 

(Larsson, 2014:13). Det kan utifrån den utvecklingen i kombination med resultaten i denna 

studie antas att begreppet coachande kommunikatör kommer fortsätta att växa och utvecklas.  

5. Slutsatser och slutdiskussion 

I följande kapitel knyts säcken samman. Resultaten diskuteras i samband med studiens syfte 

och frågeställningar följt av en diskussion av författarnas egna reflektioner av studien. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare studier inom det valda ämnet. 

5.1 Inledande diskussion 

Denna studie utgick från hur kommunikatörer på sex olika statliga och kommunala bolag i 

Sundsvallsområdet arbetar med coachning. Detta gör att studien blir mindre generaliserbar än 

om undersökningen hade innefattat flera olika organisationer över hela Sverige, men då syftet 

låg i den djupare förståelsen om ett relativt outforskat ämne sågs det bättre att göra en mindre 

mer kvalitativ undersökning. De slutsatser som dras är därför med hänsyn till detta, det som 

upptäckts i denna studie kan ändå i viss mån antas vara applicerbart på andra organisationer 

eftersom den utgår från kommunikatörernas enskilda syn på coaching men det kan inte 

generaliseras i stort. Genom att titta tillbaka på genomförd studie ses ett problem som stöttes 

på under urvalet då vi efter några utförda intervjuer insåg att det skulle behöva utföras fler 

intervjuer för att få ett mättat resultat. I detta läge hade det kanske varit bättre att leta nya 

organisationer som arbetar med coachning för att kunna få ett ännu bredare urval. Dock 

utgick undersökningen från kommunikatörens enskilda roll och synsätt vilket gjorde att det 

inte sågs som ett problem att ta in fler kommunikatörer från samma organisation. 

Organisationerna kanske dock påverkade mer än förväntat då kommunikatörerna som 

arbetade på samma organisation kanske genomgått samma utbildningar eller präglats av hur 

den organisationen ser på coachning vilket gjorde deras svar mer lika än vad som först anats.  
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Det övergripande syftet med denna studie var att jämföra hur kommunikatörers coachande 

arbetssätt förhåller sig i teori och praktik för att bilda en uppfattning om hur en coachande 

kommunikatör arbetar. Utifrån resultatet kan det ses att kommunikatörernas uppfattning om 

coachning ofta går i enlighet med tidigare forskning. Resultatet visar att kommunikatörens 

praktiska coachningsarbete lägger stor vikt vid dialog och meningsskapande vilket även 

tidigare forskning visar på. Makt och hierarkier suddas ut och behovet av att alla ska ha ett 

kommunikativt ansvar i organisationen blir tydligare. Flertalet såg att coachning bidrar till 

utvecklingen mot att kommunikationsavdelningen ses mer som en stödenhet och att 

organisationen blir mer kommunikativ. Det går dock även utläsa att coachningen inte är 

speciellt uttalad och att det inte finns någon struktur kring coachingsarbetet utan det ses som 

en del av yrkesrollen. Utifrån resultatet kan det argumenteras för att utvecklingen av 

coachning ändå går mot att både kommunikatörer och organisationer blir mer medvetna om 

metoden och att det i framtiden kanske blir ett mer uttalat inslag i kommunikatörens 

arbetsbeskrivning.  

5.2 Studiens bidrag till teori och praktik   

Utifrån genomförd studie kan slutsatsen dras att kommunikatörers coachande arbete är något 

som anses positivt av kommunikatörer och som bidrar till att organisationer förstår 

kommunikationens betydelse. Utifrån detta går det även att argumentera för att coachande 

kommunikatörer bidrar till yrkets legitimitet och professionalitet då ett coachande arbetssätt 

stärker relationerna till andra yrkesgrupper inom organisationerna. 

 

Med utgångspunkt i den första frågeställningen för denna studie visar resultatet att en 

coachande kommunikatör arbetar med coachning genom att lyssna och ställa frågor. Det är 

samtalet och den öppna dialogen som är i fokus vilket även går hand i hand med tidigare 

forskning om coachning. Det går även att utläsa ett behov av förtroende, det är viktigt att 

kommunikatörerna skapar goda relationer för att andra inom organisationen aktivt ska söka 

sig till kommunikationsavdelningen för att få stöttning. Vidare kan det sägas att coachning är 

något som sker i många kommunikatörers dagliga arbete och att flertalet såg det som ett 

användbart verktyg. Det går att urskilja att det skulle behövas tydligare strukturer kring 

arbetet för att göra det mer effektivt. Ytterligare kan det även hjälpa att vara mer öppen om 
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att kommunikationsavdelningen är en stödfunktion som arbetar med coachning dit både 

ledare och medarbetare kan vända sig för att få hjälp med sin kommunikation. Det kan 

argumenteras för att efterfrågan och behovet av bättre riktlinjer inom det coachande 

arbetssättet är en effekt av att medielandskapet har förändrats vilket i sin tur gett en effekt av 

att alla måste kommunicera bra i alla kanaler. Målet med coachning och det 

kommunikatörerna vill att arbetssättet ska bidra med i stort är att organisationerna blir mer 

kommunikativa och får ett större förtroende för kommunikatörer vilket i sin tur kan bidra till 

ett mer professionaliserat yrke.  

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka egenskaper en coachande kommunikatör ska 

besitta. Där visar resultaten från studien att kommunikatören ska vara lyhörd, engagerad och 

ärlig vilket kan ses som generella egenskaper för att kunna föra en dialog. Resultaten visade 

också att kommunikatörer ska ha bra insikt om sin egen kunskap, ha självförtroende i arbetet 

och vara en god människokännare. Utifrån detta kan det konstateras att stor vikt läggs vid 

kommunikatörens personlighet snarare än att det krävs speciella kunskaper eller egenskaper 

som kan läras ut. Då flertalet respondenter ändå efterfrågade mer utbildning inom coachning 

kan det antas att detta är för att få mer struktur i arbetet och att coachningen ska utföras mer 

enhetligt och vara mer uttalat. 

 

Utifrån den tredje frågeställningen som handlar om kunskaper inom coachning visar 

resultatet att kommunikatörerna mestadels fått kunskap genom arbetslivserfarenhet och eget 

intresse. Vissa har gått kurser inom sin organisation och andra har gått enskilda externa 

kurser för att själv bygga på sin kompetens som coachande kommunikatör. Det kan dock ses 

att flera kommunikatörer saknar större kunskap om coachning men att många av 

respondenterna i denna undersökning såg ett behov av detta och efterfrågade mer utbildning 

inom ämnet.  

 

Inom tidigare forskning diskuteras coachning mycket i samband med att utveckla ledare. Det 

kommunikativa ledarskapet bidrar till att nå organisationens mål och utveckla medarbetarna 

att prestera bättre i deras arbetsroll (Johansson et al. 2011:30). Utifrån den fjärde 

frågeställningen visar resultaten i studien att större delen av coachning sker till just chefer och 

ledare. Med utgångspunkt i undersökningen kan det även argumenteras för att det finns ett 
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större behov av att rikta coachningen mer till medarbetarna direkt, att coachningen sker 

mellan kommunikatören och medarbetarna istället för att kommunikatörerna coachar ledare 

som sedan tar det vidare till medarbetarna. Detta är något som inte belysts eller synts så väl i 

tidigare studier inom området och som därmed hamnar i bakgrunden hos många 

kommunikatörer.  

5.3 Förslag på vidare forskning  

Med denna studie som grund skulle det vara av intresse att göra en större kvantitativ studie 

för att få ett mer generaliserbart resultat där det vidare kan diskuteras hur en coachande 

kommunikatör arbetar i ett större perspektiv. Det skulle även vara intressant att gå djupare in 

på vilka effekter coachningen ger för att stärka legitimiteten hos kommunikatören som coach. 

Utifrån denna studie kan det ses att kommunikatörer jobbar stöttande och coachande utan att 

det är en konkret arbetsuppgift eller ingår i deras arbetsbeskrivning. Flera av respondenterna i 

denna undersökning efterfrågar en större tydlighet kring detta vilket också skulle kunna 

framkomma med hjälp av vidare forskning. Från denna studiens resultat kan det ses att 

kommunikatörerna ser ett behov av att vara en coachande kommunikatör. Ett förslag på 

vidare studier kan därför vara att undersöka om även chefer och medarbetare anser att 

behovet finns för att ytterligare stärka att kommunikatörer ska arbeta coachande. Det kan 

även ses ett behov av fler studier som riktar in sig på hur kommunikatörer coachar 

medarbetare och inte enbart chefer. Detta för att belysa vikten av att coacha medarbetare och 

vad det ger för resultat. Det skulle även vara intressant att se utveckligen i den coachande 

rollen då rollen som coach finns inom många yrkeskategorier. Vidare skulle det då vara 

intressant att se om andra avdelningar, exempelvis personalavdelningen, också ser ett utökat 

behov av att vara mer coachande och jämföra dessa coachande roller. 
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Bilaga - Intervjumanual 
Intervjun kommer som ni redan är informerade om handla om den coachande 
kommunikatören, det coachande arbetssättet i kombination med er erfarenhet kring det. 
Intervjun behandlas anonymt så inga namn eller organisationer kommer nämnas i uppsatsen 
och vill ni ta del av studien senare får ni gärna göra det. Intervjun kommer att ta mellan 45-60 
minuter och den kommer att spelas in men det är endast vi som lyssnar på inspelningen. Det 
finns inga rätt eller fel svar på frågorna, är det något du undrar innan vi sätter igång? 
 

Tema Övergripande fråga Fördjupande frågor  

Den egna rollen Berätta kort om din bakgrund 
(utbildning och tidigare 
erfarenheter) 

Vad arbetar du med idag? 
Hur är er kommunikationsavdelning 
uppbyggd? 
Ingår coachning i din uttalade 
arbetsbeskrivning? 

Det coachande 
arbetssättet 

Berätta lite om hur du ser på att 
arbeta med coachning? 

Har ni någon definition av coaching 
på er organisation?  
Anser du att alla kommunikatörer 
borde arbeta med coachning? 
Varför/ varför inte? Hur ser det ut 
hos er? 
Vad anser du är syftet med 
arbetssättet? Vad vill du se för 
resultat? 

Kunskap om coachning Hur har du fått kunskap om 
coachning? 

Hur länge har du arbetat med 
coachning? 
Går du på kontinuerliga utbildningar 
som har fokus coachning?  
Är utbildningarna i så fall internt 
inom organisationen eller är de 
externa? 
Vad anser du är viktigt att kunna för 
att arbeta med coachning? 
Vilka egenskaper anser du är viktiga 
att ha som coach? 

Målgrupp  Mot vilken målgrupp riktar sig 
coachningen i de flesta fall? 

Varför riktar ni er oftast mot den 
målgruppen? 
Coachar ni även andra målgrupper? 
Om ja, vilka och varför? 
Ser coachningen olika ut beroende 
på målgrupp? 
Om nej, ser ni ett behov av att 
coacha andra målgrupper? 
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Praktiken / 
genomförandet 

Hur arbetar du med coachning? 
Kan du ge exempel? 

Vem brukar initiera coachningen? 
(du chef kollega medarbetare?) 
Hur stor del av din arbetstid läggs på 
coachning? 
Hur gör du för att de ska ta till sig av 
coachningen? 
Har ni någon modell eller liknande 
som ni brukar följa gällande 
coachning? 
Brukar du följa upp resultat av 
coachningen på något sätt? I så fall 
hur? 
Kan du ge ett exempel på när 
coachningen gick bra, varför blev 
det så tror du? 
Kan du ge ett exempel på när 
coachningen gick mindre bra, varför 
blev det så tror du? 

Organisationen Vad anser du att det coachande 
arbetssättet tillför i er 
organisation? 

Ställs några krav på coachningen 
från organisationens sida? (Visst 
många gånger? Visst mycket tid? 
Visst utförande?) 
Tycker du att ni är en kommunikativ 
organisation?  
Anser du att coaching bidrar till 
detta? På vilket sätt? 

Framtiden Hur ser du på kommunikatörens 
framtida roll? 

Hur tror du det coachande 
arbetssättet kommer utvecklas? 

 
Avslutningsvis, är det något annat du kommer att tänka på som kan vara bra för oss att veta? 
Om vi skulle behöva komplettera med någon fråga, kan vi då höra av oss till dig?  
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