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Coachning

Efter många år med arbete inom lärande och utveckling återkommer tre frågeställningar 
på ämnet coachning. Vad är coachning,  varför ska man lära sig coachning och hur lär vi 
oss coachning snabbt? Den här digitala kursen ger svaret på dessa tre frågor. 

Coachning innehåller aspekter vilket handlar om självförverkligande, kommunikation, rela-
tioner, målstyrning men även förhållningssätt i livet och mental hälsa. Därför kan coachning 
förklaras på flera olika sätt och det finns olika syften för att lära sig coachning. 

Jag propagerar att du ska lära dig coachning för din egen skull och som ett led i din per-
sonliga utveckling och i självförverkligandet av att bli mer av den du är. Det kan låta par-
adoxalt. Vanligtvis  tänker man att coachning handlar om att hjälpa andra. Det stämmer. 
Men för att hjälpa andra behöver du samtidigt höja medvetenheten kring dig själv och 
expandera dina färdigheter inom kommunikation,  relationer och utveckling. 

Stora delar av kursen handlar om dig och din motpart (den andra / “klienten”). I takt med 
att du lär dig coachning kommer det att påverka förhållningssättet du har både till dig själv 
och andra. Detta påverkar i sin tur relationen du har med dig själv och andra samt hur du 
samspelar med andra oavsett det är i samhället i stort, på din arbetsplats, dina nära rela-
tioner, i familjen eller i rollen som partner eller förälder. 

Det är möjligt att lära sig coachning och coachtekniker snabbt men personlig utveckling 
och utveckling av expanderande förhållningssätt tar längre tid. Kursen är sammansatt 
utifrån kravet: Vad är det absolut viktigaste man måste veta för att förstå coachning och 
kunna coacha på egen hand sammansatt på ett sätt vilket maximerar ett lärande på egen 
hand. 

Detta är en coachutbildning men utbildningen fokuserar inte på att du ska klara en ICF 
certifiering. Istället behandlar kursen vad coachning är för något. Kursen lär dig konkreta 
coachtekniker du kan använda direkt. Kursen ger dig också svar på vilken nytta du har av 
coachning utifrån perspektiv som kommunikation, utveckling och relationsbyggande. Är 
du intresserad att veta mer om kommunikation rekommenderar jag att du även går kursen 
Medveten kommunikation. Jobbar du i rollen som chef och vill använda coachning som en 
del i ditt ledarskap rekommenderar jag att du kompletterar med kursen Coachande ledar-
skap. 

Tvekar du inför anledningen att gå en kurs i coachning fokusera på att lära dig coachning 
för din egen del. Låt detta bli en del av din personliga utveckling. 

Välkommen
Magnus Lewrén
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1. Expandera kartan

Cochning kan beskrivas på många sätt. Detta beror på  att det innehåller flera olika aspek-
ter. Men ett sätt att förklara coachning är att det handlar om att expandera kartan. 

Kartan säger du?

Tänk så här. Varje dag bombarderas vi av information om världen vilket vi tar in genom våra 
sinnen. Den här information hanterar och bearbetas på olika sätt: Vi tar bort information. Vi 
lägger till information. Vi drar slutsatser. 

Det vi gör är att vi skapar en egen bild av världen. Men viktigt att komma ihåg. Det är inte 
världen i sig utan det är vår upplevelse av världen. Vi kan kalla den här upplevelsen för 
vår karta av världen. Vår karta kan likna andras karta men de är aldrig lika. Vi ser och tolkar 
världen genom vår egen lins. Utifrån detta kan vi dra slutsatser men det finns inga univer-
sella och objektiva sanningar. Det som finns är snarare olika subjektiva upplevelser. 

När vi agerar och ska fatta beslut då utgår vi från vår egen karta. Om vår karta är liten, on-
yanserad och färglös kommer vi att agera med tunnelseende. Är vår karta stor, nyanserad, 
innehåller färger, ljud, lukt och smak får vi automatiskt en större flexibilitet vilket gör att vi 
bland annat ser fler möjligheter. 

Frågar du någon med liten karta om deras framtidsutsikter kan svaret bli: Jag vet inte. Jag 
ser ingen framtid. Jag känner inget. 

Ställer du samma fråga om framtidsutsikter till en person med stor och flexibel karta kan 
svaret bli: Oj, det finns mängder av svar på den frågan. Framtiden ser ljus ut, jag känner 
mig hoppfull och full av energi.

Coachning handlar om att assistera en motpart/klient att expandera sin karta. När kartan är 
större är den inre upplevelsen av världen expanderad. Med en expanderad karta ser vi fler 
möjligheter, bokstavligen. 

Vi kan likna det med orientering. För att kunna fatta bra beslut behöver vi vika upp kartan 
ordentligt för att se var vi är, varifrån vi kom och vart vi ska härnäst. 

Liten karta av världen. Få möjligheter.

Stor karta av världen. Fler möjligheter. 
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Öppna frågor
Du har ju säkert hört att coachning handlar om att ställa öppna frågor och till viss del är 
detta sant. Öppna frågor är ett sätt att expandera kartan. 

Men det handlar egentligen inte om frågor utan först och främst handlar det om att skapa 
en äkta relation. Det är i relationer till andra som vi existerar på riktigt. Utan en äkta rela-
tion där någon hör oss, förstår oss, accepterar oss lever vi i exil och ensamma i världen. 

När vi har riktiga och äkta relationer med öppen kommunikation och acceptans då exister-
ar psykologiskt trygghet. En äkta relation tillsammans med strukturerad vägledning, bland 
annat i form av öppna frågor, skapar möjlighet till expansion av kartan. 

Coachning skiljer sig från andra samtalsterapier utifrån perspektivet att det till största delen 
har en framåtriktning. Coachning handlar om resultat och mål. Du kan tänka på en idrotts-
coach vilket hjälper sin adept att uppnå specifika mål.

Användningsområden
Coachning handlar om att hjälpa en motpart/klient att uppnå mål. Men för att lära sig 
coachning innebär det ett fördjupat lärande om kommunikation och relationer vilket är 
användbart inom otaliga områden.  

Sammanfattningsvis
När vi expanderar kartan får vi fler möjligheter. Expansion kan ske genom öppna frågor 
men inget låter sig göras om vi inte börjar med att skapa en trygg relation. En relation 
med psykologisk trygghet är ett sätt i sig att expandera kartan. 

För att lära sig coachning behövs det kunskap och färdigheter i hur vi hjälper andra att 
ändra storleken på sin karta. Men detta kräver att vi ökar medvetenheten om vår egen kar-
ta, annars påverkar vår omedvetenhet samtalet omedvetet. Vi behöver veta hur vi skapar 
trygga och äkta relationer. Vi behöver lära oss att lyssna på olika nivåer. Vi behöver lära oss 
olika frågetekniker samt lära oss om målstyrning. 

Du kommer få lära dig allt du behöver, steg för steg. Nästa film och kapitel i arbetsboken 
ägnas åt målstyrning samt hur vi kan likna ett coachande samtal med ett vattendrag vilket 
långsamt flyter fram genom ett landskap. 

Egna noteringar:   
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2. Målstyrning

När vi har ett vanligt samtal kan det liknas med en pingismatch. En kommentar följs av en 
annan. Det flödar fram och tillbaka. Det finns inte någon direkt början och inte något slut. 

Nutid, dåtid och framtid - tre hållplatser
Ett coachande samtal däremot utgår från en struktur vilket innehåller olika hållplatser.  
Antingen pratar vi om det som händer just nu, nutid.  Eller pratar vi om det som har varit, 
dåtid. Eller pratar vi om dit vi vill, framtid. 

För att göra det enkelt kan vi tänka oss att nutid är vår första hållplats 1, dåtid är vår andra 
hållplats 2 och framtid är vår tredje hållplats 3. Vi gör den här indelningen för att göra det 
enkelt att veta i vilken ordning de kan hanteras. 

Exempel 

Nutid 
Berätta vad är du nu? Hur mår du nu? Vad händer i ditt liv här och nu? Hur känns det när 
du är mitt uppe i detta? 

Dåtid
Har det alltid sett ut så här? Berätta hur detta började för dig? Hur var det för fem år se-
dan? Hur kändes det då? 

Framtid
Hur skulle du vilja att det är om 1 år? Var är du då? Hur skulle du vilja att det känns då?

I andra samtalsformer kan man ägna mer tid åt dåtid. Man kan medvetandegöra, analysera, 
komma till insikt och dra olika slutsatser. Men coachning är inte terapi. Därför analyserar vi 
inte dåtiden eller uppehåller oss vid den i någon större utsträckning. Det vi gör med dåtid 
är att konstatera: Följande hände... Andra gjorde... Jag gjorde... 
Mina resonemang var... Så här kände jag...

När vi pratar om nutid och dåtid kan man bli medveten kring mönster i beteende och 
känslor vilket återkommer. Att medvetandegöra mönster innebär att det är möjligt att 
spekulera kring framtiden. 

Exempel med rökning
Du säger att du vill sluta att röka. Bara så att jag förstår dig rätt. Du röker nu, ett paket 
om dagen. Du började röka för 15 år sedan. Om inget beteeende ändras kommer du att 
fortsätta att röka i exempelvis ytterligare 15 år. Hur skulle en sådan framtid kunna se ut för 
dig? Vad känner du inför det här och nu? 

Även ett kort samtal eller en kort sammanfattning innehåller strukturen: Nutid. Dåtid. 
Framtid. Det vi gör därefter är att börja prata om en alternativ framtid, om det är detta din 
motpart/klient vill få hjälp med: 
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Så det här med att sluta röka. Om du får välja själv. Hur skulle du vilja att framtiden ser ut? 
Vilken version av dig själv är du då och vad känner du inför det?

När vi pratat om och broderat ut framtiden då kan detta sammanfattas med att vi har 
målet klart för oss. Vad som därefter behövs är en strategi för hur målet ska uppnås och en 
lista på aktiviteter och beteenden vilket ska påbörjas, genomföras eller upphöra. När vi har 
kommit så långt är coachens uppgift därefter att påminna om slutmålet och supportera för 
att motparten ska lyckas. 

Åtta hållplatser
Det coachande samtalet innehåller förutom hållplatserna nutid, dåtid och framtid även 
målformulering, strategi, handlingsplan, påminnelse och uppföljning. Samtalet innebär i 
själva verket åtta hållplatser. Men åtta hållplatser är för komplicerat att förhålla oss till här 
och nu. Men i en senare avsnitt i kursen kommer vi tillbaka till dessa. 

Vem driver?
Det är inte coachens uppgift att göra jobbet åt motparten/klienten utan snarare att hjälpa 
till att klargöra mål, känslor, strategi, aktiviteter och beteenden. Du kan leda en häst till 
vatten men du kan inte tvinga hästen till att dricka. Samma princip gäller här. Som coach 
hjälper du till att mejsla fram mål, strategi och aktiviteter. Coachen kan påminna och pep-
pa under resans gång men det är motparten/klientens ansvar att genomföra. 

Varför kan man inte börja prata om framtiden direkt? 
Anledningen att det inte går att börja ett samtal om framtid har med kartans storlek att 
göra. Om kartan är liten ser man bokstavligt talat inte framtiden. Ställer du en fråga om 
framtiden för tidigt kan svaret bli:  Jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill. Jag kan inte 
föreställa mig hur det skulle kunna vara på något annat sätt än vad det är idag. 

Den här typen av svar speglar att kartan är liten och frågan om framtiden är ställd för 
tidigt. Genom att prata mer om nutid, dåtid och bygga på relationen hjälper vi till att göra 
kartan större. 

Ett vattendrag
Rent praktiskt är samtal sällan linjära utifrån en serie hållplatser som nutid, dåtid, framtid, 
mål, strategi, aktivitetslista och uppföljning. Innehållet i ett samtal flyter istället fram och 
tillbaka. Du kan se coachssamtalet likt ett vattendrag vilket sakta slingrar sig fram i na-
turen. Vattnet är din motpart/klients tankar, associationer, minnen, historier, förklaringar, 
beteenden och känslor.  Din uppgift som coach är att hjälpa till så att det här vattnet flyter 
på och inte stoppa flödet. 

Stoppa flödet
Ett vanligt samtal är som pingis där bollen skjuts fram och tillbaka. Metabeskrivningen av 
samtal likt pingis är att du berättar om din karta och sedan berättar jag om min karta och 
på det viset håller det på. Men coachning handlar inte om att jag som coach ska berätta 
om min karta, om det inte finns ett specifikt syfte. Coachning handlar om motparten/klien-
tens karta av  Att förstå den bättre och att expandera den. 

Om coachen lägger sig i, berättar om sin karta, pratar om egna upplevelser, egna lösning-
ar hjälper det inte motparten/klienten. Det som händer är att coachen då öser ner bråte i 
vattendraget vilket gör att vattnet flyter sämre. Coachens egna upplevelser och goda råd 
är i själva verket ett försvårande. 
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I rollen som coach är din karta, åsikter och goda råd som ett par glasögon. Bara för att 
någon säger att de är närsynta innebär det inte att du ska replikera: Jaha. Här ta mina 
glasögon. Dom har fungerat bra för mig. Dom hjälper garanterat dig också. Vad som 
fungerar bäst för din motpart/klient är individuellt och inget vi kan veta något om. Av den 
anledningen hjälper vi motparten/klienten att hitta sina egna lösningar. 

Sammanfattningsvis
Ett coachsamtal handlar om målstyrning. Samtalet består av åtta hållplatser. De huvudsakli-
ga hållplatserna att bekanta sig med från detta avsnittet är: Nutid, dåtid och framtid. 

Ett coachande samtal kan liknas med ett vattendrag vilket flyter fram i ett landskap. 
Coachens uppgift är att underlätta vattenflödet, inte att stoppa upp det genom att berätta 
om sin egen karta. 

Egna noteringar:
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3. Drivkrafter och relation

I rollen som coach hjälper du din motpart/klient att själv komma på vad som ska göras, att 
förtydliga varför, när och hur. Det vill säga. Coachen faciliterar samtalet och hållplatserna 
men inte innehållet. Detta är betydelsefullt att förhålla sig till på grund av att dina ager-
anden kan påverka din motpart/klients karta och drivkrafter. 

Som personer behöver vi känna att vi styr våra egna liv. Att vi kan påverka vår livssituation. 
Vi behöver och mår bra av frihet och egenbestämmande. När vi bestämmer vart vi ska, 
vad vi ska göra och hur vi ska ta oss fram då är det vi som har motivation och drivkraft att 
gå framåt i livet. Men om du som coach bestämmer åt någon annan och medvetet eller 
omedvetet försöker att påverka är det du som äger drivkraften. 

Om vi jämför en coach med en personlig tränare på ett gym är det en annan sak för då 
kan tränaren stå bredvid och peppa på, utmana och på olika sätt påverka någon att köra 
hårdare och ta en vända till. Men coachning är annorlunda för du som coach är inte med i 
vardagen. Du har F2F möten och möjligen stöttande samtal över telefon men 99,99 % av 
tiden är du som coach inte med. Då behöver din motpart/klient ha egen drivkraft. Uppsatta 
mål, strategi och drivkraften för att genomföra aktiviteter ska till 100 % vara din motpart/
klients egna val.  

Vertikala och horisontella relationer
Det finns två olika typer av relationer: Den första är vertikala relationer och den andra är 
horisontella relationer. I en vertikal relation finns det alltid någon som är över och en som 
är under, det är en fråga om dominans, påverkan, inflytande och “manipulation”. 

Som coach berömmer jag dig inte och jag kritiserar inte. Oavsett det är beröm eller kritik 
är detta något som kan liknas med manipulation. Indirekt kan beröm eller kritik göra mot-
parten/klienten beroende av coachen för att få påfyllning av drivkraft.

Beröm och kritik placerar andra i en vertikal position där deras värde bestäms av någon 
annans omdöme. Vertikala relationer kan innebära att den dominanta personen ser ner på 
den andra personens förmåga att fatta egna beslut och leva sitt liv. Det är precis detta vi 
inte vill. 

• Som coach vill du stärka motparten/klientens egenvärde,  tilltro till sin egen förmåga 
och duglighet. 

• Som coach utgår du ifrån att din motpart/klient är resursstark och har allt som krävs för 
att komma fram till beslut och förmåga att realisera beslut. 

• Som coach utgår du ifrån att din motpart/klient inte är trasig och någon som behöver 
lagas. Istället utgår du ifrån att din motpart/klient är en fullt kapabel och duglig person 
precis som de är. 

• Som coach utgår du från att du och din motpart/klient inte har en relation vilket vilar på 
beroende där någons åsikter är bättre och mer värda. 

• Som coach väljer du att se på din och din motpart/klients relation utifrån ett horisontellt 
plan och inte på en vertikal skala. 
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Coachning handlar om att stötta och assistera en annan person. Att hjälpa motparten/
klienten att uppnå sina mål. Det är klientens val att leva livet som hen vill. Din uppgift som 
coach är att  assistera i detta. För att detta ska ske behöver coachen agera utifrån en posi-
tion av horisontell relation. Supportera att veckla ut din motpart/klients karta. 

För vems skull?
Det kan vara relevant att fundera på varför du är intresserad av en kurs i coachning? Re-
flektera innan du går in i ett samtal för vems skull du är där. Vill du coacha för att det kan 
kännas härligt med ett transparent samtal och en nära kontakt? Eller är du villig att låna ut 
dig själv som redskap? Vilken version av dig själv tar du med dig in över tröskeln? 

Om du har coachande samtal för din egen skull då bygger du vertikala relationer för då 
finns din motpart/klient där för din skull. Men om du har coachande samtal för din mot-
part/klients skull då bygger du horisontella relationer och det är ett horisontellt förhålln-
ingssätt som hjälper din motpart/klient bäst. 

Paradoxen
För att du ska kunna vara till hjälp för andra innebär en utbildning i coachning paradoxalt 
nog om att expandera din egen medvetenhet. Du behöver bli medveten om dig själv och 
dina karta för att denna inte ska komma ivägen när du lånar ut dig själv som verktyg för att 
hjälpa någon annan. 

För att du ska kunna lägga dig själv åt sidan behöver du öka medvetenheten kring dig 
själv. Detta innebär att du ofrånkomligt kommer att lära känna dig själv, dina tankar, dina 
känlsor och dina betenden och drivkrafter. 

Det är detta som gör att coachning är utmanande att beskriva. Coachning är indirekt en 
resa i din egen utveckling. Det är fullt möjligt att använda en coachutbildning som en kurs i 
personlig utveckling och aldrig ägna en enda sekund till att coacha någon på riktigt. 

Fundera på vilka drivkrafter du har i livet. Är de dina eller är du beroende av 
beröm och kritik från andra? Fundera på vilken typ av relationer du har med andra, 
är de vertikala eller horisontella och vad innebär detta i termer av egenbestäm-
mande och kraft att leva fullt ut? Vad gör coachning intressant, för vems skull?  
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4. Spela och bekräfta

Föreställ dig att du sitter tillsammans med någon. Du berättar om ett semesterminne du 
har. När det blir en naturlig paus är det stor sannolikhet att den andra personen kontrar 
med att kommentera på ditt semesterminne eller berätta om ett eget semesterminne. Det 
spelar ingen roll vem som är först ut i samtalet för detta är mönstret i många samtal när 
samtalen är som pingis. 

Nu ska du får öva praktiskt på aktivt lyssnande. Din uppgift är att lära dig detta steg för 
steg. Du kommer att lära dig både medveten och omedveten kommunikation. Men för att 
detta ska vara hanterbart är det viktigt att du lär dig grunderna, steg för steg i olika lektion-
er.  

Lektion ett - Lyssna och bekräfta innehåll
I nästa samtal du har. Oavsett med vem det är börja med att lyssna på vad de säger och 
inte på din egen karta. När de har pratat en stund vill jag att du bryter in om säger föl-
jande: 

• Bara så jag förstår dig rätt. 
• Det du har sagt är: Gör en kortare sammanfattning av vad du hört. 
• Stämmer detta, har jag förstått dig rätt?
  
Ibland får jag frågan om man måste använda dessa exakta fraser? Ja det är rekommend-
erat. Detta är som körskola. I lektion ett övar vi på dragläge på parkeringsplatsen på ett 
specifikt sätt i ordnade former. 

Vad är det som händer när vi upplever att någon lyssnar till vad vi säger och förstår vad vi 
säger? Jo då är det som om vi existerar på riktigt. Att bli sedd och förstådd är detsamma 
som att existera i en relation. Det spelar ingen roll hur många personer du har omkring dig. 
Blir du  aldrig blir sedd, förstådd eller accepterad är du existentiellt ensam.  

Fundera på vad som hände i samtal när du gjorde övningen. Vad hände med dig, 
vad hände med den andra personen? 
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5. Missförstå

I lektion ett övade du på att spegla och bekräfta innehåll. I denna lektionen ska du öva på 
att medvetet göra tvärtom.  

Lektion två - lyssna och förstå fel
I nästa samtal du har. Lyssna på vad som sägs. När din motpart har pratat en stund vill jag 
att du bryter in och säger följande: 

• Bara så jag förstår dig rätt. 
• Det du har sagt är: Gör en kortare sammanfattning av vad du hört men sammanfatta 

medvetet fel. Har personen berättat att semestern innebar en båttur i juni sammanfatta 
med att du hörde de berätta om bilsemestern i augusti. 

• Stämmer detta, har jag förstått dig rätt?

Det här kan vara både en rolig men även en jobbig övning. Vad händer med en person 
som i motsatt till att bli förstådd istället blir missförstådd? Svaret är att man tynar bort. Det 
som ofta händer i början är att vi förklarar igen: “nej det var inte så jag menade utan ...”. 
Men har det där pågått ett tag ger vi efterhand upp. 

Vi är flockdjur och som människor existerar vi både själva och i relation till andra. När vi är i 
harmoni med vår omvärld då finns det psykologiskt trygghet. När det är tryggt kan vi vara  
oss själva och då finns det förutsättningar för aspekter som nyfikenhet, kreativitet och ett 
fritt uttryck.

Men om vi går omkring i ett liv och inte känner oss sedda eller bekräftade utan istället 
missförstådda vad händer då? Då finns det ingen trygghet i relationer. Istället utgör rela-
tioner en  källa av stress och påslag. Personer som inte blir sedda ger upp, dissocierar och 
vänder sig inåt. Kanske kommer de fram till slutsatsen att det är fel på dem själva. Detta 
blir extra  bekymmersamt för det innebär en inre konflikt utöver yttre konflikter.  

Övningen med att medvetet missförstå gör vi för att bli medvetna om vad som 
händer. Vad hände i samtal när du gjorde övningen. Vad hände i dig? Vad hände 
med den andra personen?
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6. Ställ frågor

I lektion ett och två har du övat på att spegla, bekräfta samt att missförstå och sammanfatta 
fel. I lektion tre ska du gå tillbaka till att spegla och bekräfta på ett korrekt sätt. Men utöver 
detta ska du nu även ställa  expanderande frågor. 

Körlektion tre - ställ frågor och smyg på dig själv
När du lärt dig och tycker det känns hanterbar att sammanfatta och bekräftat att du förstått 
rätt och inte missförstår går du vidare med att lägga till frågor. Som du märker är det rela-
tivt neutrala frågor och därför är de bra att börja med. Använda och alternera mellan föl-
jande frågor: 

• Berätta mer?
• Vad hände sedan?
• Hur kändes det?

När du gör detta smyg på dig själv samtidigt. När du får höra någon berätta om ett semes-
terminne kommer detta att väcka tankar och minnen i dig. Det är något som tar tag i dina 
associationer. Detta kan väcka en lust att vilja kommentera och dela med sig “jajaja precis, 
det har jag också varit med om - för mig hände det när …..”. Notera dina tankar, känslor 
och bli medveten om vad som händer men håll tillbaka från att kommentera. Fråga istället 
någon av ovanstående tre frågor. Öva på att hålla på dina tankar och känslor för dig själv. 

Fundera på vad som hände i samtal när du gjorde övningen. Vad hände med dig, 
vad hände med den andra personen? 
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7. Ha ont om tid och ifrågasätt

I den här lektionen ska du få öva på att minska kartan igen. Den här gången ska du stressa 
din motpart genom att agera som om du har ont om tid samt att ifrågasätta det som sägs.  

Lektion fyra - ha ont om tid
Stressa den andra personen genom att agera otåligt och dra upp hastigheten i samtalet. 

• Så vad blev resultatet (agera att du har ont om tid)?
• Kom till poängen!
• Ja, ja, ja, ja. Alternativt: Ah, ah, ah, ah (indikera att du har slutat lyssna).
• Ja, jag lyssnar (samtidigt som du tar fram mobilen och börjar scrolla). 

Lektion fem - ifrågasätt
Stressa den andra personen genom att ifrågasätta innehållet verbalt, be dem att förklara 
sig ytterligare. 

• Vad är bra med det?
• Vad menar du?
• Jag håller inte med, hur tänker du?
• Hur definierar du...?

Om du tyckte att de inledande lektionerna var svåra att genomföra kan dessa kännas ännu 
mer besvärande. Att stressa någon omedvetet är en sak men när du gör det medvetet är 
det ett exempel på härskartekniker. Övningar kan kännas olustigt men det är betydelsefullt 
att du övar på att försvåra för att verkligen förstå dess negativa effekt. 

I lektion två, fyra och fem lägger du ut hinder i vattendraget. Både samtal och relationer 
kommer att påverkas på ett negativt sätt. 

Fundera på vad som hände i samtal när du gjorde övningen. Vad hände med dig, 
vad hände med den andra personen? 
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8. Spegla känslan

Det som händer när vi sammanfattar, bekräftar och ställer expanderande frågor är att vi 
speglar personen vi har framför oss. Vi matchar dem. Det som händer när vi missförstår, 
ställer fel eller stängda frågor,  stressar med tidsnöd eller ifrågasättande är att vi miss-
matchar den person vi har framför oss. 

Kommunikation sker på många olika sätt, inte bara genom innehållet i det vi säger. Föru-
tom innehållet kommunicerar vi även genom attityd, tempot i tal, dialekt, via mimik och 
kroppsspråk. Du kommunicerar din identitet och det som är betydelsefullt för dig och dina 
värderingar på en mängd olika sätt. Det är allt från vilka kläder du bär, vilken bil du kör, din 
livsstil med mera. Hela du och allt du gör är kommunikation. Vi kan se och känna när en 
person är glad på samma sätt som att vi kan se och känna när en person är håglös, deprim-
erad och saknar energi. 

Eftersom kommunikation sker på många sätt har vi möjlighet att både matcha eller miss-
matcha den vi har framför oss. En viktig aspekt att spegla, bekräfta och acceptera är 
känslor.

Lektion sex - spegla känslan
Om personen framför dig verkar tom på energi eller har mycket energi är det rätt sak att 
spegla och bekräfta detta. 

• Jag upplever att du verkar vara låg på energi. Stämmer det?
• Du ser glad ut, det verkar som att du mår bra. Stämmer det?
• När du pratar om det här så ser jag att det händer något. Det är som att du lever upp 

och det känns som att du är mer på hugget. Känner du igen dig i den beskrivningen, 
stämmer det?

• Du ser arg och frustrerad ut. Stämmer det?

Fortsätt på det här viset. Spegla det du ser och fråga för säkerhets skull om det stämmer. 
Om det inte stämmer kommer din motpart/klient att säga ifrån. 

Lektion sju - acceptera känslan
Det andra som är viktigt att göra med känslan är att acceptera den.  

• Jag förstår. Hade det varit jag som råkat ut för det som du berättar hade jag nog också 
varit låg på energi. 

• Jag förstår. Hade jag fått det där beskedet hade jag nog också varit glad.
• Jag förstår. Hade det varit jag hade jag kanske känt på samma sätt som du gör.
• Jag förstår, du beskriver att du är frustrerad och arg. Stämmer det? Hade samma sak 

hänt mig hade det lika gärna kunnat vara jag som känt mig frustrerad och arg. 

Energi
Det som händer i en situation där vi inte blir ifrågasatta, inte dömda, inte missförstådda, 
inte styrda är något helt fantastiskt. All energi som vi vanligtvis lägger på att skydda oss 
själva, spela spel och ha förklaringar behövs inte längre. Du blir trodd och accepterad oav-
sett och kan därför vara dig själv i just den stunden. 
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Resultatet av en interaktion med bekräftelse och acceptans till skillnad från en interaktion 
utan bekräftelse och acceptans kan vara enorm. 

Exempel
Tänk dig att du är förälder till ett mindre barn som sprungit och ramlat och nu slagit sig på 
knät. Låt oss bemöta barnet på två olika sätt: 

Alternativ 1 
F: Vad har hänt?
B: Jag har ramlat. Snyftar barnet.
F: Det var väl inte så farligt, upp och hoppa. Nu räcker det, sluta gråt nu. Se dig för nästa 
gång. Så iväg med dig, fortsätt lek. 

Vad händer efter den här interaktionen? Eventuellt kommer gråten att tillta ännu mer men 
nu handlar gråten inte om smärtan av att falla. När vi är små och känner obehagliga känslor 
behöver vi hjälp av våra föräldrar att reglera, förstå och integrera dessa känslor.  Men får 
vi inte den hjälpen lämnas vi att hantera situationen själv och detta har vi inte verktyg till 
som barn. Utöver detta måste vi även hantera smärtan av att inte bli sedd eller bemött. Det 
fysiska obehaget av fallet kan lägga sig relativt snabbt men det som är kvar och är källan 
till förlängd gråt är ett negativt bemötandet och att inte bli sedd. Tårarna kan sitta i länge. 
Känslan kan intensifieras och kanske är barnet svår att trösta i 10-15 minuter, kanske ännu 
längre. Upprepas den här typen av interaktion lär sig barnet att den inte kommer att bli 
bemött och kan istället utveckla undvikande strategier till lek och börja dissociera från egna 
känslor och bli avtrubbad. 

Alternativ 2
F: Vad har hänt?
B: Jag har ramlat. Snyftar barnet.
F: Har du ramlat. Aj då. Slog du dig på knät?
B: Ja. Säger barnet och pekar på knät.
F: Ja just det. Jag ser att det är skrubbat på knät där du pekar. Du gråter. Är du ledsen? Är 
de för att det gör ont?
B: Ja det är därför och att det är mina favoritkläder. Säger barnet och snyftar vidare.
F: Jag förstår det. Hade jag ramlat och slagit i knät och byxan gått sönder hade jag också 
blivit ledsen.

Ni sitter kvar bredvid varandra och säger inte så mycket utan väntar en stund. Barnet lutar 
sig mot dig och behöver din trygghet för att hjälpa till och bära sin känsla. Tryggheten att 
få din hjälp och bekräftelsen över bemötandet ger ett lugn. Känslor kan vara obehagliga 
om de är starka, kommer för snabbt och för snart. Men vi kan lära oss att bära dem och in-
tegrera dem när vi får hjälp av någon som är trygg i stunden. Det hjälper barn att utvecklas 
till trygga vuxna som i sin tur för den tryggheten vidare till nästa generation. 

När det lugnat sig lite tittar ni varandra i ögonen och etablerar en kontakt. 

F: Ska jag blåsa på knät? Vill du ha ett plåster?
B: Ja det vill jag. Säger barnet, torkar tårarna, andas ut och ser lite glad ut.
F: Vilket plåster vill du ha. Ett utan motiv eller ett med stålmannen eller hello kitty på? Du 
förresten. Vad vad det som hände. Hur kom det sig att du ramlade?
B: Ja, jo ehh jag sprang och i kurvan där borta halkade jag på gruset. 
F: Aha då förstår jag. Du sprang i kurvan och halkade på gruset. Vad tänker du kring det?
B: Grus är halt. 
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F: Jaa, jag förstår. Grus är halt säger du.
B: Ja grus är halt. Det är bättre att springa bredvid.
F: Du förresten, det ser ut som att du är lite gladare nu. Stämmer det? Hur känns det nu? 
B: Ja. Nu känns det bra igen. 
F: Va bra. Vill du ha en kram?

Sedan springer barnet iväg igen. Hela förfarandet tog kanske 2-3 minuter. Efteråt är den 
fysiska smärtan mindre eller borta. Det finns en lärdom hur man kan göra när man kan 
bära och integrera känslor tillsammans. Det finns en trygg relation att återvända till om det 
skulle knipa och när vi har en säker hamn ger det oss möjlighet att utveckla den säkerheten 
i oss själva vilket ger möjlighet att utforska världen på ett kreativt och nyfiket sätt. Det finns 
ett plåster på såret och en lärdom att grus kan vara halt. En glad unge och en kram på det. 

Skillnaden är enorm. Vem av dessa två versioner av barn kommer att vara mest resursstark? 
Vilket barn kommer att kasta sig ut i lek igen? Vilket barn kommer att lära sig hur de kan 
trösta sig själv, bli trygga vuxna och utforska världen?

Lektion sex och sju handlar om att spegla och acceptera känslor. Vad är det du ser hos 
personen framför dig? Sätt ord på känslan du ser, fråga om det stämmer och acceptera 
känslan. 

Fundera på vad som hände i samtal när du gjorde övningen. Vad hände med dig, 
vad hände med den andra personen? 
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9. Kognition och kropp

Vad är en känsla? Rent tekniskt är en känsla en sensation/upplevelse i kroppen, aktivering 
av vårt sympatiska eller parasympatiska nervsystemet, vilket i sin tur leder till muskelspän-
ning vilket i sin tur leder till en sinnesstämning. Sinnesstämningen har vi lärt oss att namnge 
med olika etiketter: Rädd. Glad. Varm. Trött. Törstig. Hungrig. 

Vi kan ta känslan hunger. Vi har ett tillstånd i kroppen som kallas homeostas vars syfte är att 
hålla vårt biologiska system i balans bland annat genom att reglera blodsockernivå. I fallet 
med hunger triggas systemet av att nivån av blodsocker faller vilket leder till en sensation i 
kroppen, en form av obehag som i sin tur leder till en anspänning i vilket påverkar humöret. 

Som små barn förstår vi inte vad som händer. Det lilla barnet skruvar på sig, gnäller och när 
obehaget inte försvinner skriker barnet rakt ut.  Som föräldrar lär vi oss hur våra barn ser ut 
när dom är hungriga, trötta, behöver bytas på, rädda, glada eller uttråkade. Men inte bara 
hur de ser ut även hur de känns. 

Tänk dig en flock med antiloper om du någon gång har sett det i ett naturprogram. Hela 
flocken betar lugnt när en av antiloperna reser på huvudet och blir still och vaksam. Öro-
nen reser sig upp. Antilopen lyssnar intensivt. Kanske hör den ljud som associeras med fara 
och då ändras spänningen i djuret. På given signal sprider sig spänningen från djur till djur i 
flocken och ögonblicket senare springer alla iväg. 

Alla flockdjur kan kommunicera genom kroppsspråk, spänningar och sinnesstämning.  Eft-
ersom även vi är flockdjur påverkas vi, vår “spänning” och känslor på samma sätt. Det som 
gör att vi kan känna andras känslor är att vi omedvetet imiterar delar av andras kroppsspråk 
alltså spänningar i kroppen vilket leder till att vi känner liknande känslor. Känslor kommuni-
cerar genom att känslor smittar. 

Den här mekanismen gör det möjligt att du kan gå in i ett rum och “känna” att något är fel. 
Du kan känna att det finns en viss atmosfär eller en viss känsla. Du kan känna när någon är 
glad, du kan känna när någon är rädd, ledsen eller orolig. Detta är användbart på många 
sätt och i coachning kan du använda det för att förstå din motpart eller klient. 

Lektion åtta - vad känner du själv?
Istället för att bara fundera på hur din motpart mår och känner fråga dig själv. 

• Vad känner jag själv i den här stunden? 

Exempel
• När du pratar om detta så ser du du glad ut, stämmer det? 
• Mmmmm ja. 
• Det märks på fler sätt för jag noterar att även jag sitter här med en känsla av att vara 

glad och upprymd. Jag blev nyfiken om det där var min eller din känsla? 
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Lektion nio - kontrollera om något stämmer
Du kan även använda din känsla för att kontrollera om något stämmer eller inte. 

• Du säger att det inte är något och att allt är bra men det är inte den känslan jag känner 
där du pratar om det här. Jag känner mig tung och nedstämd och funderar på om det 
där är min känsla eller något jag plockat upp från dig?

När vi utvecklas till människor tog det lång tid. Den största delen under vår evolutionära 
utveckling skedde kommunikation ordlöst och istället genom nervsystem och känslor. Idag 
har vi ett utvecklat tal och vår största hjärna (neocortex) ger oss en kognitiv förmåga att 
tänka. Men vi har fortfarande vårt evolutionära arv med oss i form av vårt limbiska system 
(mellanhjärnan) och hjärnstammen (reptilhjärnan). Påverkan från vårt evolutionära arv är 
mycket starkt. När vi hör en sak men känner det motsatta noterar vi omedvetet känslan i 
form av att känna att “det är något som inte stämmer”. När tal och känsla säger samma sak 
upplever vi att det är i synk, det vi upplever är kongruent och på riktigt. 

Mycket av vår dagliga medvetna kommunikation i form av text, tal och olika tekniker riktar 
sig till våra kognitiva förmågor alltså vår storhjärna, neocortex. Men det vi undersöker nu är 
istället vad vi känner och automatiskt reagerar på. 

För att coachning ska fungera behöver det finnas tillit, trygghet och ett lugn. Det går inte 
att skapa detta genom att ställa massa olika frågor eller med olika tekniker. Det enklaste 
sättet att skapa trygghet och lugn är genom att du själv är lugn, trygg, stabil, grundad, tar 
ett andetag, släpper ner axlarna, är närvarande och välkomnar mötet. 

Man brukar säga att vi har fem sinnen: syn, smak, hörsel, lukt och känsel men vi har faktiskt 
ett sinne till och det är förmågan att känna vår egen känsla. Den moderna människans liv 
levs till största del i huvudet. Mycket handlar om vår kognition, våra tankar. Vi är inte lika 
medvetna och närvarande i kroppen utan mer eller mindre bortkopplade från oss själva. 
Resultatet på detta kan märkas i form av att inte känna hunger, inte känna törst eller inte 
känna när vi är trötta och behöver vila. 

En avtrubbning gör att det kanske behövs starka och intensiva upplevelser för att känna 
något. Filmer behöver vara känsloladdade och med högt tempo för att kännas. Maten 
behöver vara stark eller salt för att smaka något. Kärleksrelationer behöver vara intensiva,  
passionerade eller turbulenta för att kännas. Bilen behöver köras snabbt och dagen prop-
pad med aktiviteter för att ge en stimulans som känns. 

Biologiskt är det möjligt för vem som helst att känna andras känslor men ändå är det inte 
alla som är förmögna att göra det. Oförmågan beror på för mycket egen anspänning, 
frånkoppling av kroppen och/eller ett liv som levs för mycket i huvudet. Observerar vi per-
soner som kämpar med samspelet med andra personer beror en del av detta på att man 
har brister i förmågan att känna in och läsa av en situation, att kunna “läsa mellan raderna”. 
Detta är till största delen en utmaning som har att göra med att det egna nervsystemet är 
för uppvarvat. 

Den huvudsakliga meningen med lektion åtta och nio är att öka medvetenheten om dina 
egna känslor. Ta för vana att ofta under dagen återkomma till frågan. Var i kroppen känns 
det nu? Titta dig om kring, släpp ner axlarna och andas ut och känn in dig själv.
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Fundera på vad som händer i dig när du stannar upp och känner in dig själv? Var i 
kroppen känns det och hur känner du inför det?
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10. Åtta hållplatser

Avsnittet målstyrning fokuserade på tre primära hållplatser för ett coachande samtal: Nutid, 
dåtid och framtid. Nu är det tid att återkomma till dessa samt att komplettera med åter-
stående fem hållplatser. Under ett coachande samtal kommer du och din motpart/klient att 
stanna på dessa hållplatser. Som coach faciliterar du resan och ditt förhållningssätt kring 
frågor, stöd och assistans är de du har övat på i kursens lektioner. 

På hållplats ett startar vi med att prata om nutid. 
• Berätta, var är du nu?
• På vilket sätt är detta ett bekymmer för dig?
• Vad tycker du är positivt (eller negativt) med att... ?
• Berätta gärna om ett exempel?
• Berätta gärna om hur det var när detta hände senast?
• Hur känner du inför det här nu?
• Finns det någon person som är viktig för dig eller som står dig nära som påverkas av 

detta?
• Vad är det som gör att du tycker att det är viktigt att förändra detta?
• På vilket sätt skulle ditt liv förbättras om du genomförde...?
• Vad är det egentliga problemet?

På hållplats två pratar vi om dåtid. 
• Hur var det innan det här började?
• Har det alltid varit så här?
• Vad är det som har förändrats?
• Hur kändes det då?

På hållplats tre pratar vi om framtid. 
• Om du inte gör någon förändring utan fortsätter som du gjort hittills, hur tror du då att 

ditt liv ser ut om 1–10 år? 
• Om du förändrar X, hur skulle det vara då?
• Vad är det värsta (eller bästa) som kan hända?
• Vad är det som oroar dig mest med...?
• Om du skulle sluta helt och hållet, hur skulle det bli för dig då?
• Vad är det bästa som kan hända om du gör en förändring?
• Vad betyder mest för dig i ditt liv?
• Vad oroar dig (eller kan bekymra dig) med... ?
• Vad skulle du vilja göra eller ändra när det handlar om... ?
• Hur passar ditt nuvarande liv ihop med det liv du skulle vilja ha?

På fjärde hållplatsen formuleras mål. 
• Om du fick välja fritt. Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut om ett år?
• Berätta mer om det?
• Hur skulle det kännas att vara där?
• Hur känns det att prata om detta, vad händer i dig nu?
• Om du skulle välja tre grundvärderingar som du vill sträva mot, vilka skulle det vara?
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Femte hållplatsen handlar om strategier för att uppnå mål.
• Om du bestämde dig, hur skulle du göra för att lyckas?
• Vilka erfarenheter kan du ha nytta av i detta läge?
• Vilka av dina egenskaper kan till hjälp i detta?
• Vad har du redan gjort?
• Om du bestämde dig för att göra något, hur skulle du gå tillväga då?
• Vad kan vara ett första steg?
• Du har olika valmöjligheter, vad tror du att ett rimligt steg är?
• Vad är du redo att göra?
• Vad är det första du kommer göra för att nå målet du vill nå?
• Vad tänker du göra nu?

Vi hållplats sex tar vi ett steg tillbaka och testar motivationen genom att erbjuda mot-
stånd. 
• Vad är det som hindrar dig?
• Vad är det som gör att du skulle vilja prioritera detta nu?
• Du har berättat att du försökt tidigare utan att lyckas, vad är skillnaden den här gången?
• Vad skulle kunna hindra dig från att börja?
• Vad skulle kunna hindra dig från att fortsätta?

På hållplats sju formulerar din motpart/klient en handlingsplan.
• Vilka tre saker kan du göra redan idag för att komma igång?
• Vad är rimligt att du gör till vi ses nästa gång om en vecka?

På hållplats åtta handlar det om att hålla farten uppe. 
• Sist gång vi sågs bestämde du dig för att göra följande saker a, b och c. 
• Berätta, vad har hänt och var är du idag? 

Vid ett uppföljningssamtal börjar ofta det på hållplats ett och på hållplats åtta. Oavsett 
vad som kommer som svar under hållplats åtta börjar samtalet där. Uppföljningssamtal kan 
innebära att väldigt mycket har hänt eller att ingenting har hänt. 

Har motparten/klienten ångan uppe handlar samtalet att prata om kartan, lärdomar och 
mejsla fram nya aktiviteter. Har motparten/klienten inte genomfört några av de planerade 
aktiviteterna ägnas samtalet åt det istället. Det kan innebära ofta att genomföra hela tågre-
san och alla hållplatserna på nytt. 

I ett riktigt samtal kommer du inte att hinna med att ta upp alla frågor vilket har listats som 
exempel utan bara ett fåtal. Vilka du kommer att använda är något som du behöver utfors-
ka på egen hand i dina samtal. 

Fundera på hållplatser och frågorna. Vilka skulle du själv vilja få och vilka skulle 
du inte vilja få? Gå igenom alla frågor och se om du kan besvara dem. Notera vad 
som händer i dig när du gör detta. Vilka reflektioner gör du kring dig själv?
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11. Start och avslut

Du har fått alla delarna hur du håller i själva samtalet men inte svaret på hur du gör för att 
starta eller avsluta ett coachsamtal. 

Start
• Hur känns det att vara här?  
• Innan vi startar tänkte jag berätta om själva formalian. Är det okey med dig?
• Det första jag vill säga är att allt vi pratar om här är konfidentiellt, det vi pratar om är 

inget jag berätta vidare. Jag kommer att ta anteckningar under samtalet. Dessa är inte 
för dokumentation utan som stöd för att komma ihåg var vi är i själva samtalet. Efter 
vårt samtal kastar jag dessa anteckningar. Vill du själv anteckna och dokumentera är det 
fritt fram. 

• Vi har nu 50 minuter idag. Hur hjälper jag dig på bästa sätt? Vad vill du prata om och 
var vill du vara när vi är klara? 

Därefter genomförs samtalet enligt de olika hållplatserna och de öppna frågorna som tidi-
gare beskrivits. Det är din uppgift som coach att disponera tiden på ett sådant sätt att ni 
når det önskade målet innan tiden är slut. 

Avslut
När det är ungefär 10 minuter kvar kan du säga:
• Det börjar bli dags att runda av men innan vi gör det. Är det något som du tycker jag 

borde ha frågat idag eller något vi borde ha tagit upp som vi inte har gjort? 

Det kan mycket väl komma något här och därför behöver det finnas tid kvar att prata om 
det. Finns det mycket att prata om men inte mer tid använd detta som en brygga genom 
att säga: 

• Det finns mer att prata om men tyvärr är tiden slut för idag. Ett förslag är att vi återkom-
mer till detta när vi ses nästa gång. Låter det bra för dig? 

• När har vi nästa tid? 
• För att summera. Vilka delar var det du skulle göra till nästa gång? 
• Hur vill du att jag hjälper dig med det? Vill du att jag hör av mig i veckan och påmin-

ner? 
• Bra då har vi nästa datum bokat.
• Innan vi lämnar. Hur summerar du mötet? Vad har varit mest betydelsefullt? Vad har du 

lärt dig om dig själv? (Spegla och bekräfta det du hör, ser och känner).
• Med det sätter vi punkt för idag. 
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12. Summering

Coachning är många olika saker. Det vi har gått igenom i kursen är.

• När vi expanderar kartan ger det fler möjligheter och det är detta som är kärnan med 
coachning, coachande samtal och ett coachande förhållningssätt. Det handlar om att på 
olika sätt expandera kartan. 

• Att expandera kartan handlar inte bara om frågeteknik för det skulle vara att reducera 
mänsklig interaktion genom att säga tryck på knapp A för att få B som resultat. Insla-
get av teknik finns i form av frågor och genom samtalets hållplatser. Men expansion av 
kartan handlar mycket mer om att hjälpa din motpart/klient att se mer av sig själv och 
att acceptera detta. Som coach åstadkommer du delar av detta genom att spegla och 
bekräftar det du ser, hör och känner. Du åstadkommer också detta genom att vara  en 
accepterande, trygg och stabil person i samtalet. När det finns psykologiskt trygghet 
skapar det en situation vilket kan bära ett samtal och det genererar i sin tur förutsättnin-
gar för flexibilitet, kreativitet, spontanitet, glädje, acceptans, välkomnande och mö-
jligheten att vara arkitekten av sitt eget liv och framtid. 

• Teknik och den stegvisa processen i ett samtal är betydelsefullt. Framförallt för att det 
ger en struktur och till viss del en förutsägbarhet i samtalet men också för att det ger 
dig som coach ett mentalt räcke att hålla dig till. Men strukturen och tekniken får inte ta 
tolkningsföreträde. Det som händer i samtalet och i rummet är viktigare än processen 
eller vad som står i schemat. 

• Det övergripande uppdraget för coachning är målstyrning. 
• Din egen karta bör inte komma i vägen i ett samtal för det kan påverka såväl relation, 

svar som drivkraft på ett negativt sätt. Det är viktigt att det är din motpart/klient som 
har drivkraften och inte att den ligger hos dig. Du har drivkraften i själva samtalet men 
inte när det kommer till innehållet.

• Ett sätt att förhålla sig till drivkraft är genom vertikala och horisontella relationer. Den 
praktiska innebörden av en horisontell relation är att utgå från att din motpart/klient är 
är hel och har alla resurser som behövs för att leva och hantera sitt liv. Din uppgift som 
coach är att hjälpa till med att expandera kartan och att säkerställa och konkretisera 
framåtdrift genom målstyrning och samtalets åtta hållplatser. 

I kursen har du steg för steg övat på att spegla, bekräfta, känna och acceptera. Men du har 
även övat på att medvetet göra fel. Det vi åstadkommer med dessa lektioner är två aspek-
ter:
 
1. Dels så lär du dig rent praktiskt hur du ska göra för att expandera och skapa förutsät-

tningar för ett bra samtal. 
2. Dels ökar det medvetenheten om hur du effektivt gör för att “förstöra” ett samtal. 

Det kan kännas besvärligt att bli medveten om alla misstag man gör i ett samtal men det 
finns en poäng med att bli bekant med detta. Det finns olika sätt du aktivt kan göra för att 
säkerställa ett bra samtal. Men det finns ännu fler sätt du omedvetet gör vilket gör saken 
sämre. Det gäller att få syn på dessa och öva upp förmågan att bromsa sig själv.  
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Förhållningssätt
När du kommer på dig själv att bli medveten om din karta, dina kommentarer, inspel, 
frågor, funderingar även i andra sammanhang än under coachande samtal då har coach-
ning smittat av sig. Då kan vi prata om att du har ett coachande förhållningssätt i livet.

Att förändra världen
Hur skulle världen, våra samhällen, organisationer, arbetsplatser,  familjer och relationer se 
ut om fler personer hade ett coachande förhållningssätt? Det skulle innebära fler horison-
tella relationer och det skulle innebära fler trygga, lugna och stabila personer. 

Personlig utveckling
Det bästa sättet att förändra världen är att förändra sig själv. Att gå en kurs i coachning be-
höver inte innebära att du någonsin kommer att coacha. Du kan lära dig coachning som en 
del av din personliga utveckling. Coachning är kurs i praktisk kommunikation och relations-
byggande. Det kommer att påverka dig och dina relationer på ett positivt sätt oavsett det 
är till andra i samhället, på arbetsplatsen, i nära relationer, i din familj och som förälder. 

Coachande ledarskap
När det kommer till att coacha som chef hamnar man i en kolliderande paradox utifrån ett 
systemperspektiv där chef och ledare har ansvar för att driva en verksamhet. Vad man be-
höver göra är att att kombinera verksamhetsansvar med olika sätt att leda. Ett sätt att leda 
är att agera utifrån ett coachande ledarskap (coachande förhållningssätt). Men detta är inte 
det mest effektiva alla gånger i alla lägen. Därför behövs det en förståelse för hur man nav-
igerar och lär sig när ett coachande ledarskap kan användas och när det inte kan användas. 
För dig som är intresserad av det coachande ledarskapet rekommenderas kursen Coachan-
de Ledarskap. 

Medveten kommunikation
För dig som vill gå vidare och expandera förståelsen av dig själv ur ett kommunikativt pers-
pektiv rekommenderas kursen Medveten kommunikation.

Dags att runda av
Nu är det dags att avsluta kursen.  

• Är det något du tycker borde ingått i kursen som inte fanns med?
• Är det något jag tagit upp vilket jag borde behandlat mer eller mindre om?
• Vad tar du med dig från den här utbildning? Vad har du lärt dig om dig själv och vilka 

delar kan du börja att använda redan idag?

Lämna dina svar i utvärderingen av kursen. Berätta, vad och hur vi kan hjälpa dig på bästa 
sätt?

Ta hand om dig.

/Magnus
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Vad har varit det viktigaste från kursen? Vad har du lärt dig om dig själv?
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För skräddarsydd F2F utbildning, föreläsningar eller 
konsultation ta kontakt genom att skicka mail till: 

Magnus@Lewren.se
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