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VÄLKOMMEN

s. 2

Väkommen till kursen Coachande Ledarskap. I en serie av kapitel/filmer kommer du bli guidad 
genom innehållet i coachning och det coachande ledarskapet. Kursen går igenom perspektiv, 
metoder, verktyg och förhållningssätt vilket ger tillgång till nya dimensioner av såväl ledarskap 
som samarbete och kommunikation. Kapitel 15 innehåller skäl till varför du skall utvecklas som 
ledare. Utbildningstekniskt är den placerad i slutet av kursen men många deltagare har gett feed-
back att de har haft behållning att starta kursen med kap 15. 

Rekommendation
För maximal inlärning är det rekommenderat att du arbetar aktivt med arbetsboken i anslutning till 
varje film/kapitel samt övar i enlighet med givna instruktioner. 

Att göra lista
Kapitel/filmer och arbetsbokens frågor ger möjlighet att reflektera och öva kring en rad frågeställ-
ningar. För varaktigt genomslag behövs ett agerande. Ta för vana att i anslutning till varje kapitel/
film fundera vad avsnittets innehåll kan innebära praktiskt för din del. Vad skall du kanske sluta att 
göra? Vad skall du kanske börja med? Vad gör du redan idag som du kanske skall göra mer utav?

Efter kursen kommer du att veta vad som är viktigt och hur du gör praktiskt för att leda genom 
utveckling. 

Välkommen
Magnus Lewrén
VD, Senior Facilitator
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Har du hört uttrycket “om du har en hammare är varje problem en spik”. Inte för att varje 
problem är en spik utan snarare att det blir ditt perspektiv. Ditt förhållningssätt påverkar 
dina beteenden och av den anledningen är våra framtida tankemönster, känslor och 
beteenden till viss del förutsägbara. 

Genom att öka medvetenheten kring dina förhållningssätt öppnar du upp för möjligheten 
att utöka antalet verktyg att hänga i ditt verktygsbältet bredvid hammaren. Alla problem 
är inte nödvändigtvis en spik som ska slås ner med en hammare utan kan vara något 
annat som du hanterar bättre med andra verktyg på andra sätt.

1 Vad är ditt bästa verktyg? Hur brukar du vanligtvis se på utmaningar och lösa 
dem?
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2 Vad finns det för fördelar med “ditt sätt” för dig och andra?

3 Vad finns det för nackdelar med “ditt sätt” för dig och andra?
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Coachning i sin kärna handlar om framdrift för att uppnå mål. Målen kan komma i form 
av aktiviteter och resultat som är synliga och går att ta på. Men mål kan också komma i 
form av känslomål eller olika sinnesstämningar.

Coachning grundar sig i förvissningen om att motparten (klienten) är resursstark och 
har alla svaren på egen hand. Ditt uppdrag som coach är att hjälpa klienten att upptäc-
ka sina egna svar. Du gör detta genom att ta ansvar för processen i ett samtal, det vill 
säga var ni befinner er i processen av målstyrning. I ett målstyrningsarbete behövs olika 
aspekter. Dels behövs en medvetenhet var man befinner sig nu, det vill säga sin utgång-
spunkt. Det kan finnas en poäng att förstå var man kommit ifrån, det vill säga dåtid för 
att förstå mönster och trender. Och slutligen är det viktigt att veta vad man vill uppnå, 
det vill säga vilket eller vilka mål som ska uppnås. 

Ett samtals innehåll kan befinna sig kring någon av dessa aspekter och en av dina up-
pgifter är att ta ansvar för att ni hanterar och pratar om dessa aspekter. Alla samtal är 
olika och därav kan tyngdvikten fördelas olika mellan nutid, dåtid och målbild men som 
regel är det målet och vad klienten vill uppnå vilket får störst uppmärksamhet. 

Ett sätt att öka möjligheterna att uppnå mål är att använda en metod för målsättning. En 
enkel och välkänd metod är S.M.A.R.T. Enligt metoden skall mål vara: Specifikt. Mätbart. 
Accepterat. Realistiskt. Tidsatt. Använd modellen i ett samtal för att försäkra er om att 
målbilden är tydlig i form av vad som avses att uppnå.

När mål är definierat går samtalet över till att handla om strategi och handlingsplan för 
att uppnå målet. Strategi är den långsiktiga planen och handlingsplan syftar till själva 
genomförandet, vecka för vecka och dag för dag. 

När handlingsplanen är bestämt övergår coachning till att vara en fråga om genom-
förande. I detta skede av arbetet har coachen exempelvis uppgiften att påminna om 
planen, undanröja hinder, motivera och peppa för att hjälpa sin klient att nå fram.

Även om coachning och det coachande ledarskapet handlar om fler aspekter än målsty-
rning är målstyrning kärnan av arbetet och något du bör bära med dig. Var i processen 
är ni? Vad behöver mer uppmärksamhet? Hur hjälper du din motpart/klient/kollega/med-
människa fram till nästa steg på bästa sätt?
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med 
eller göra mer utav?

Aktivitet
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Som specialist utför du arbete men som chef utför du arbete genom andra människor. 
Som chef har du två uppgifter. Det första är att administrera genomförandet av ett sys-
tem. Systemet är själva strukturen, maskineriet, organisationen och tillvägagångssätt 
vilket har bestämts skall användas för att möjliggöra att verksamhetens mål och visioner 
uppnås. 

I framdriften och utförandet av systemet har en del rollen chef/ledare och andra rollen 
som följare. Tänk på pardans. Dansen är systemet och i utförandet av dansen är det en 
person som leder och en person som följer. Att administrera genomförandet av syste-
met är den ena delen som kommer med chefskap. Den andra uppgiften är att besätta 
systemets roller med expertis och färdighet samt stötta dessa personer så de har förut-
sättningar att lyckas prestera. Chefsmässiga beslut kan därför förstås utifrån perspekti-
vet: Vad är rätt sak att göra på rätt sätt, av rätt person och i rätt tid. Att sätta vision, mål, 
strategi, taktik,  driva på ett genomförande och säkerställa nödvändiga resultat är che-
fens uppgift i ett litet format. Chefen har mandat att ta beslut och står för drivkraften. Det 
ligger i rollens natur att vara den som för i dansen. 

Skillnaden mellan en chef och en ledare är att det är ledarens uppgift att på olika sätt få 
medarbetare att anpassa sig till systemet och att prestera i systemet. Som ledare behö-
ver du leda personer som är lätta att dansa med men även personer som kan upplevas 
som svåra att dansa med men som behövs på grund av exempelvis specialkompetens.  

Som ledare behöver du leda olika personer, personligheter i många olika situationer. Det 
finns generellt fyra sätt att åstadkomma detta. Direkt, byråkratisk, flexibelt/coachande- 
och integrativt ledarskap. 

En skillnad mellan ett direkt ledarskap och ett coachande ledarskap är hur de hanterar 
drivkraft. Ett direkt ledarskap tar ägarskap över drivkraften och instruerar vad som skall 
göras, av vem, hur och när. Ett coachande ledarskap hjälper motparten att själv stå för 
innehåll, huret och genomförande. Ett coachande ledarskap  arbetar därför aktiv med att 
flytta över drivkraften till motparten. 

Som coach hjälper du andra personer att själv komma på vad som skall göras, varför, 
när och hur. Det vill säga du faciliterar samtalet som fyller innehållet i processen målstyr-
ning men du påverkar inte kontexten eller innehållet.

Som coachande chef gör du samma sak som coachen men du nudgar både kontext och 
innehåll till viss del. Det bör ligga i linje med vad personen vill men som chef ansvarar 
du samtidigt att det även ligger i linje med vad som är bra för verksamheten och syste-
met i stort.  
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1 Enligt dig, vilka fördelar och nackdelar kommer med ett direkt ledarskap?

2 Enligt dig, vilka fördelar och nackdelar kommer med ett byråkratiskt ledar-
skap?

3 Enligt dig, vilka fördelar och nackdelar kommer med ett flexibelt/coachande 
ledarskap?



s. 10

4 Vilken typ av ledarskap skulle du säga att du utövar? Hur kommer detta
till uttryck?

5 Hur skulle din verksamhet vara om dina medarbetare har en högre nivå av eget 
driv och egen motor?  



s. 11

Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Vi tar in information om världen genom våra sinnen. Information om vår omvärld proces-
sar vi på olika sätt. Vi raderar information, vi lägger till information genom att fylla på med 
egen fantasi, vi tolkar information och ger information olika betydelse. 

I takt med att vi lever våra liv samlar vi på oss upplevelser, erfarenheter och till dessa 
knyts det minnen och känslor. Vi kan uppleva något i nutid som utlöser ett tidigare käns-
lominne vilket påverkar oss här och nu. 

Vi skapar en uppfattning om oss själv, om andra och om världen. Men i egentlig mening 
är detta inte världen utan bara vår upplevelse av världen. Ett annat sätt att uttrycka sam-
ma sak är att beskriva vår upplevelse som vår perception eller vår karta av världen. 

När vi eller någon annan uttrycker sig är det alltid en fråga om den egna kartan, den 
egna representationen. 

Våra beteenden, våra ageranden i världen kan förstås utifrån den egna kartan. Men inget 
är hugget i sten för kartan ändrar sig dels på grund av nya upplevelser men även hur vi 
förhåller oss till oss själva. När vår inre karta är liten ser vi färre möjligheter att agera på 
men i takt med att kartan ökar i storlek ser vi fler möjligheter. 

En av coachens uppgift är att hjälpa sina klienter att expandera sin karta av världen.

1 Smyg på dig själv. Observera dina beteenden och tankar i olika situationer. Om 
du skulle beskriva dig själv: Är du en person som vanligtvis hjälper andra att 
vika upp eller ihop sin karta?
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2 Skulle du beskriva dig själv som en öppen person eller någon som 
tävlar och ofta vill ha rätt? Hur kommer ditt sätt att vara som person 
till uttryck?

3 Observera dig själv i samtal,  dina egna tankar och lusten att berätta om din 
åsikt eller om dig själv. Vad gör du för reflektioner kring ditt sätt att vara?
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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En del av coachning och dess uppgift kan förstås genom metaforen att klientens tankar 
och funderingar är som ett flöde, ett vattendrag. En aspekt du behöver vara vaksam på 
som coach är att inte lägga ner dina egna stenar i motpartens vattendraget, inte dämma 
upp med eget material eller leda in på alternativa vägar. Gör du det handlar det mer om 
dig och inte om den andra personen. Det behöver inte vara fel att ta initiativ i ett sam-
tal men då är det inte coachning. Att styra vattnet är däremot en bra beskrivning på ett 
direkt ledarskap. 

Coachning är en metod som innebär att fokus ligger på den andra personen, att vara 
nyfiken och hjälpa till så att klienten berättar mer om sin karta och sin perception av värl-
den. 

Att vara återhållsam med eget innehåll, nyfiken och öppen i ett samtal är inte alla gånger 
det vi vanligtvis gör. Det som vanligen händer är att när någon börjar att prata så sätter 
våra egna tankar igång och då kan vi ta över samtalet och ge uttryck för vår karta istället. 

Uppgiften du har nu är att bli medveten om hur mycket du gör detta för egen del samt 
observera hur andra gör när de interagerar.

1 Kom på dig själv i samtal med andra. Gör ett aktivt och medvetet beslut att 
minska på mängden eget prat. Försök att vara tyst och observera samtalen. 
Notera den andras ”karta” samt notera vad som händer inom dig. Hur går dina 
tankar? Hur känns det att göra detta?
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2 Observera andras samtal (tjuvlyssna) och hur de pratar. Lyssnar de färdigt, 
ställer de frågor eller leder de över samtalet på sig själva, sina tankar och sin 
”karta”?
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Olika saker händer med en person som blir instruerad, tillsagd eller rentav påtvingad om 
riktning. Bland annat sker en passivisering. Så snart aktiviteterna är gjorda behöver du 
kontrollera att de genomförts på rätt sätt, i rätt tid och med rätt kvalité. Därefter behöver 
du aktivera personen på nytt. Systemet belönar inte eget initiativ utan mottagaren lär sig 
att stå still och invänta nästa instruktion. 

Instruerande ledarskap är handlingskraftigt och det leder till att saker blir gjorda. Det 
finns många situationer där detta är att föredra. Men direkt ledarskap leder även till  
passivisering för det är du som chef som har drivkraften i situationen. 

Om mottagaren är mottaglig, vill ha instruktion och tydlighet samt att det är lämpligt 
utifrån uppgift och mål kan direkt och byråkratiskt ledarskap vara att föredra. Men en 
negativ konsekvens är om mottagaren inte är mottaglig att ledas på dessa sätt. Att styra 
någon som inte vill leder till att olika former av motstånd byggs upp. 

Är detta ett problem?
• När det kommer till brist på engagemang på arbetsplatser är det ett problem. 
• När det kommer till att skapa tillåtande kulturer som påverkar den psykosociala ar-

betsmiljön är det ett problem. 
• När det kommer till att skapa medarbetarskap, det vill säga en situation där alla tar 

eget ägarskap, agerar och driver själv och växeldrar tillsammans är det ett problem. 

Som personer behöver vi känna att vi styr våra liv och att vi kan påverka vår livssituation 
vilket inkluderar vår arbetssituation. Vi behöver ett egenbestämmande. En del föredrar 
att få instruktioner i högre utsträckning och andra föredrar att bestämma mer själva. 
Variationer förekommer också beroende på situation och var i livet man befinner sig.  

Dock går det inte att ha en arbetssituation där alla går runt och gör precis vad de själv 
vill. Arbetet måste vara i en viss riktning. 

Men vad som kan göras är att ta fram en del av riktningen tillsammans, ta fram huret till-
sammans och hitta ett förhållningssätt till uppgifterna som gör att de upplevs menings-
fulla. Det är möjligt att använda coachning som ett sätt att hantera innehåll men även 
känslan inför innehållet som i sin tur påverkar drivkrafter och engagemang.  

Coachande ledarskap är en balansakt. Det är inte bara vad som är bra för verksamheten 
eller vad du vill eller vad din motpart vill. Det kan vara allt samtidigt, det ena utesluta inte 
det andra. Genom att utforska och expandera tillsammans kan vi hitta nya vägar fram. 
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1 På vilket sätt föredrar du själv att bli ledd? När känner du engagemang
och på vilket sätt är detta ett naturligt innehåll i relationen till din egen chef?

2 Hur betydelsefullt är det för dig att vara med i innehållet i vad som skall göras? 
Hur betydelsefullt är det för dig att vara med i hur innehållet skall utföras? Hur 
betydelsefullt tror du detta är för andra? 
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Vem av dessa två personer eller beteende är du mest positiv inför? Någon som frågar 
om dig och som är intresserad av dig och det du uttrycker? Eller en person som säger 
emot dig, ifrågasätter, är kritisk och misstänksam? 

Vanligen är vi mer positiva när vi kan vara oss själva, när vi inte blir granskade, inte kri-
tiseras eller döms. I ett sådant sällskap kan vi känna oss bekväma och vi behöver inte 
vara på vår vakt. Vanligtvis sker detta i vårt eget sällskap men vi känner oss även tillfreds 
med andra som ger oss samma känsla, det vill säga med andra personer som är lite som 
vi själv.

Din uppgift är nu att lära dig detta. Du kommer därför att lära dig om både medveten och 
omedveten kommunikation. Detta sker i olika steg.  

Lektion 1

Lyssna och bekräfta innehåll.

I nästa samtal du har. Börja med att lyssna på vad som sägs och inte på din egen 
karta. När din motpart pratat en stund bryt in om säg följande: 

• 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?

Ställ frågor.

När du tycker det känns hanterbar att sammanfatta och bekräfta gå vidare med att 
ställa frågor. Använd och alternera mellan:  

• Berätta mer?
• Vad hände sedan?

Lektion 2
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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I föregående kapitel övade du på att bekräfta innehåll och ställa utvidgande frågor. Detta 
var ett smakprov på hur du dels bygger förtroende, bekräftar samt hjälper andra att vika 
upp sin karta. Nu behöver du öva på att medvetet göra det motsatta. I följande lektioner 
kommer du bygga erfarenhet hur du medvetet gör för att vika ihop någons karta. 

Poängen med dessa övningar är inte att lära dig hur du förstöra för andra. Poängen är  en 
ökad medvetenhet kring hur du vanligtvis inte bör göra i ett coachande samtal. 

Lektion 3
Lyssna och förstå fel.

I nästa samtal du har. Lyssna på vad personen säger och efter en stund bryt in och 
säg följande: 

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

fatta medvetet fel.
• Stämmer detta, har jag förstått dig rätt?

Ha ont om tid.

Stressa den andra personen genom att agera otåligt och dra upp hastigheten i sam-
talet. Använd och alternera mellan:  

• Så vad blev resultatet? (agera att du har ont om tid)
• Kom till poängen!
• Ja, ja, ja, ja. Alternativt: Ah, ah, ah, ah. (indikerar att du slutat lyssna).

Lektion 4

Ifrågasätt.

Stressa den andra personen genom att ifrågasätta innehållet verbalt, be dem att 
förklara sig ytterligare. Använd och alternera mellan:  

• Vad är bra med det?
• Vad menar du?
• Hur definierar du...?

Lektion 5
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Resultatet av en interaktion beror på dig, den andra personen samt påverkas av kontex-
ten ni befinner er i. Frågan att fundera på i den här delen av utbildningen är vad du tar 
med dig in i en interaktion. Hur kan du potentiellt påverka andra personer och situatio-
ner?

I enlighet med informationen i filmen kring röd och grön kommunikation:

• Röd: Pratar helst om sig själv, klagar, är orolig, rigid, fyrkantig, ifrågasätter, utmanar,-
tävlar, agerar skeptiskt och misstänksamt. 

• Grön: Lyssnar, speglar, bekräftar, frågar efter mer information, berömmer, uppmuntrar 
och sammanfatta? 

1 Hur skulle du beskriva dig själv och ditt sätt att vara, är du mer röd eller grön i 
din kommunikation och interaktion med andra och din omgivning?



s. 26

2 Fråga personer du känner om hur de uppfattar och upplever dig. På vilket
sätt beskriver de ditt sätt att vara?
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Coachning är målstyrt och handlingsorienterat. En del av receptet coachning är att du ac-
cepterar och tillåter andra att vara precis som de är. Du bekräftar andra i hur de än uttrycker 
sig själv. De är inte trasiga och behöver inte lagas. De har alla resurser som behövs för att 
uppnå mål på egen hand. Du hjälper dem att vika upp sin karta och guidar för att underlätta 
att de är projektledare i sitt eget liv. 

1 Hurpass kritiskt bedömer du att du är mot andra, på en skala från 1-10? 
Hur påverkar det din tillit till andra personers förmågor? 

2 Hurpass tålmodig bedömer du att du är mot andra, på en skala från 1-10? 
Hur påverkar din nivå av tålmodighet din förmåga att låta ett samtal och en 
process att ha sin gång? 
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Kommunikation sker på många olika sätt, inte bara genom innehåll i vad som sägs. Vi kom-
municerar hela tiden och kan inte undvika att kommunicera. Vår karta av världen läcker 
igenom i allt från attityd, tempo i tal, ansiktsmimik till kroppsspråk. Vår sinnesstämning och 
känsla är ett annat sätt vi kommunicerar på. Det kan exemplifieras med att det går att se och 
uppleva när en person är glad på samma sätt som du kan känna när en person är håglös och 
har brist på energi. 

Eftersom kommunikation sker på många sätt innebär det att det finns många möjligheter att 
både spegla och missmatcha en annan person på, både medvetet och omedvetet. 

För vår del i det coachande ledarskap är en viktig aspekt att kunna spegla en annan persons 
känsla samt acceptera den. När vi får vår känsla speglad och bekräftad kommer det med  
konsekvensen att vi känner oss sedda, vi känner oss accepterade som personer samt att 
vårt egenvärde blir bekräftat. Behöver vi kämpa för att bli sedda, om vi inte känner oss trodda 
utan istället förringade, kritiserade och dömda får det motsatt effekt och kan leda till aliene-
ring. Detta kan få olyckliga konsekvenser även om det sker omedvetet. När det sker medvetet 
kan det däremot sorteras in under etiketter som härskarteknik och mobbning.

Spegla känslan
Om personen framför dig verkar tom på energi eller har mycket energi är det rätt sak att 
bekräfta detta. 

• Jag upplever att du verkar vara låg på energi. Stämmer det?
• Du ser glad ut, det verkar som du mår bra. Stämmer det?
• När du pratar om det du pratar om ser man på dig att det händer något. Du lever upp och 

känns mer på hugget. Känner du igen dig i den beskrivningen, stämmer det?
• Du ser arg och frustrerad ut. Stämmer det?

Acceptera känslan
Oavsett vilken känsla du upplever att din motpart/klient har acceptera den.

• Jag förstår. Hade samma sak hänt mig hade jag kanske också varit låg på energi. 
• Jag förstår. Hade jag fått det beskedet hade jag kanske känt på samma sätt. 
• Jag förstår. Hade det varit ombytta roller hade det lika gärna kunnat vara jag.
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I nästa samtal du har öva på att spegla motpartens känsla och öva på 
att acceptera den. Motstå alla impulser att försöka lösa några problem eller 
komma med förslag. Lyssna, spegla och acceptera.

Vad händer i dig? Vad händer med den andra personen? Vad händer i ert samtal 
och i er relation där och då?   

1

När någon blir bekräftad och accepterad behövs inte energi till att hålla uppe masker och för-
svar. När försvaren krackelerar är det vanligt att det följs av en frigörelse av uppdämd energi 
och spänningar som släpps. Det är vanligt att spänningar kommer ut i form av gråt men kan 
även komma i form av ilska och aggression.

När någon gråter är vår instinkt att trösta. Men egentligen är det inte primärt den andra perso-
nen vi tröstar, det är oss själva. Vi blir påverkade av en annan persons gråt, smärta eller sorg 
och det kan påverka att vi själv mår dåligt i den situationen. 

Det är inte farligt när någon gråter eller visar exempelvis ilska eller frustration. Om det händer, 
låt den andra personen ha sin känsla i fred. Ditt uppdrag är att sitta kvar och vara lugn. Ditt 
lugn är ett stöd som hjälper den andra personen att uppleva sina känslor utan att bli rädd och 
vilja undvika dem. Det är inte betraktelse från avstånd, det går bra att sitta nära men istället 
för att trösta med syfte att få deras känsla att sluta erbjud ditt lugn som stöd att våga upple-
va känslan. När du gör detta kommer du istället att hjälpa din motpart att dels integrera sina 
känslor samt att lära sig att trösta sig själv. 

Sitt kvar. Att vara rädd är inget att vara rädd för. Ditt uppdrag är att vara ett stöd, håll dig lugn.
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer av?

Reflektion och aktiviteter
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Frågor är ett ett kraftfullt verktyg. De kan användas för att expandera möjligheter. De kan 
användas för att minska och snäva av ett ämne. De kan användas för att förtydliga och 
skapa klarhet i ett ämne. Coachning är målorienterat, du använder frågor för att hjälpa din 
motpart få klarhet i positionerna X (dåtid), A (nutid) och B (framtid). Vad dessa positioner 
innebär, hur det känns och hur klienten vill känna och uppnå. Därefter används öppna frå-
gor för att mejsla fram strategi och plan för genomförande (målstyrning).

• Berätta mer!
• 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 ... senast inträffade...
• Hur var det innan det här började...
• Vad är det som har förändrats...
• 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 ..., 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...
• Vad skulle kunna vara ett rimligt steg för dig inom det här området...
• Om du bestämde dig för att göra något, hur skulle du gå till väga...
• Hur passar ditt nuvarande liv ihop med det liv du skulle vilja ha...
• Om du skulle välja tre grundvärderingar som du vill sträva mot, vilka skulle de vara...
• Finns det någon person som är viktig för dig som påverkas av detta...
• Vad är det som gör att du tycker att det är viktigt att förändra detta...
• Om du bestämde dig, hur skulle du göra för att lyckas...
• Vilka erfarenheter kan du ha nytta av i detta läge...
• På vilket sätt skulle ditt liv förbättras om du genomförde detta...
• Vilka av dina egenskaper kan vara dig till hjälp i detta...
• Vad är det som gör att du skulle vilja prioritera detta nu...
• Vad har du redan gjort...
• Vad skulle kunna vara ett första steg...
• Du har en del valmöjligheter, vad tror du att ett rimligt steg för dig 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...
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1 Välj ut från listan, sök eller kom själv på 3-4 frågor som leder din motpart
att utforska positionerna X, A och B (målstyrning).  

2 Välj ut från listan, sök eller kom själv på 3-4 frågor som leder din motpart att 
utforma en handlingsplan och prioritera innehållet. 

3 Välj ut från listan, sök eller kom själv på 3-4 frågor som leder din motpart till 
handlingskraft och börjar agera redan idag för att nå sina mål. 
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer utav?

Reflektion och aktiviteter
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Den praktiska implementeringen av coachning på jobbet: 

Steg 1
• Du ser _______ ut. Stämmer det? 
• Berätta, vad är det som händer.

Steg 2
• Så vad jag hör dig säga är_____________. 
• Har jag förstått dig rätt?
• Spegla innehåll, känslor och acceptera detta.

Steg 3
• Utforska A. Berätta mer!
• Utforska X. Har det alltid varit så här?
• Utforska B. Hur skulle du vilja att det var istället. Hur skulle du vilja känna? 

Steg 4
• Utforska möjliga vägar fram, strategi och aktiviteter för genomförande.

Steg 5
Snäva av till handlingsplan:
• Om du funderar på det du har nu. 
• Vad tar de olika aktiviteterna i tid om du skulle tidsätta dem? 
• Vad är viktigast? 
• Vilka fem saker behöver du bli klar med först?
• Vad känner du mest energi inför?
• När skulle vara en rimlig tid att bli färdig med dem?

Steg 6
Sätt deadline och undanröj kvarvarande hinder.
• När är det rimligt att du är klar med de första fem aktiviteterna?
• Är det något som hindrar dig från att starta här och nu?

Steg 7
• Nästa möte.
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Dina reflektioner såhär långt in i utbildningen. Vad är coachning för dig?   1

Coachning är många saker

• Coachning är målorienterat och rollen som coach innebär att facilitera processen som 
hjälper motparten att uppnå mål. 

• Coachning innebär att det vi utforskar är olika upplevelser, en persons karta av världen.

• Coachning innebär att underlätta flödet i interaktionen genom att lugna dina egna impulser 
att fylla på med egna hinder som stoppar upp eller avleder flödet. Undvika din karta av 
världen.

• Coachning innebär att kunna etablera tillit, acceptans och öppenhet inför vem som helst. 

• Coachning innebär att hitta ditt lugn och vara ett stöd där motparten kan utforska och 
uppleva sig själv på nya sätt och som en biprodukt integrera egna känslor och lära sig 
trösta och coacha sig själv. 

• Coachning innebär att expandera möjligheter genom frågeställning. Att skapa mål genom 
frågeställning. Att snäva av genom frågeställning och hjälpa motparten att med egen driv-
kraft lyckas med att uppnå mål.
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Ett direkt ledarskap och ett byråkratiskt ledarskap kommer med en inbyggd distans mellan 
ledare och följare. Resultatet av direkt och byråkratiskt ledarskap är att det på en mängd 
olika sätt avhumaniserar arbetsplatser och reducerar människor till delar i en mekanik. Hela 
70 procent av världens arbetsplatser bedöms vara exempelvis byråkratiska och en anled-
ning till detta är att mekaniska organisationer är effektiva. 

Ett coachande ledarskap ersätter inte direkta och byråkratiska ledarskap. Det ena behöver 
inte utesluta det andra. De kan samexistera för olika ändamål.

I takt med att dansen blir svårare, det vill säga att arbetet blir mer abstrakt och mer kom-
plext kan det inte längre effektivt hanteras med ett direkt och byråkratiskt ledarskap. För att 
ha möjlighet att hantera abstraktion och komplexitet behöver vi ta bort alla aspekter som 
lägger hinder i vägen för vårt samarbete. 

En relation är en abstraktion. När vi kan ha samtal om hur vi relaterar och förhåller oss till 
varandra har vi möjlighet att öka kvaliteten på vår relation:

• Vi behöver hitta fram till varandra. 
• Vi måste prata om vår relation. 
• Vi behöver prata om våra känslor. 

I samma stund som kvaliteten på våra relationer ökar är det hinder som plockas bort från 
vårt gemensamma vattendrag. Organisationen kan vara mekanisk men kan kompletteras 
med en kultur som accepterar alla och bygger på acceptans och personlig utveckling. 

Utforska dina relationer, grupper/team och nätverk genom att ta upp: 

• Hur är det att jobba tillsammans med mig, vem blir du tillsammans med mig? 
• Såhär är det att jobba med dig, detta är vem jag blir tillsammans med dig?
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1 I samtal ställ frågan. Hur är det att jobba tillsammans med mig? Vem blir
du tillsammans med mig? 

2 I samtal utforska möjligheten till fördjupad relation. Ha ett samtal där du delar 
med dig: Såhär är det att jobba med dig. Detta är den jag blir i vårt samarbete.

3 I samtal utforska nya möjligheter. Inte bara hur ni har det utan hur ni tar det. Ställ 
er frågan: Från vilket perspektiv kan vi se vår situation för att komma fram till svar 
som gör oss effektivare, lyckligare och mer engagerade i vår dans tillsammans?
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer av?

Reflektion och aktiviteter
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Varför skall du gå en sådan här kurs? Varför skall du utvecklas som ledare? Visste du att 
häpnadsväckande 70 % av alla chefer faktiskt misslyckas i sitt uppdrag. De gör det på 
grund av brister i återkommande 9 områden, dessa är: 

1. De saknar affärsmannaskap.
2. De kan inte hantera komplexitet.
3. De agerar reaktivt och taktiskt.
4. De kan inte delegera.
5. De kan inte bygga team.
6. De kan inte bygga långvariga relationer och nätverk.
7. Deras känslor påverkar deras omdöme.
8. De lär sig långsamt.
9. Defekter i deras personlighet påverkar ledarskapet negativt.

Genom att utveckla ditt ledarskap att även innefatta det coachande ledarskapet adresserar 
du sju av ovanstående nio områden (fetmarkerade/se ovan). 

Ett coachande ledarskap ger dig:

1. Bättre samarbete ger fler möjlighet att hantera komplexitet på en högre nivå.
2. Du kommer bli medveten kring reaktiva beteenden och taktiska ageranden hos dig själv 

och andra vilket gör att du har möjlighet att adressera dessa aspekter.
3. Delegering kommer att bli bättre för delegering är mer än att flytta på ansvar och ägar-

skap. Delegering kan även förstås utifrån perspektivet initiativ och drivkraft vilket du nu 
känner till är en central del av coachning.

4. Du kommer bli bättre på att bygga team för en viktig aspekt med att utveckla fram-
gångsrika team är kvalite på relationerna inom teamet för de påverkar teamets förmåga 
att hantera utmaningar.  

5. Kvalitet i långvariga relationer och nätverk ökar i takt med att du börjar med ett coach-
ande förhållningssätt. Du kommer att upptäcka hur ett coachande förhållningssätt får 
positiv påverkan i många sammanhang som inkluderar interaktion och samarbete.  

6. Du kommer se mönster hos dig själv och andra vilket är kopplat till känslodimensioner 
vilket ger dig möjlighet till distansering av känslomässig påverkan vid beslutsfattande.

7. Du kommer bli medveten kring beteendemässig rigiditet med kopplingar till defekter i 
personlighet både hos dig själv och andra. Du kommer ha högre förståelse och accep-
tans för dig själv och andra och genom att fördjupa relationer till andra kommer ni ge-
mensamt kunna hitta vägar fram där olikheter kompletterar.
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När vi känner negativa känslor, exempelvis inför en framtida situation, är det en form av mot-
stånd till verkligheten. Att prata om svåra saker är bland det svåraste som finns för vi har en 
fantasi om vad som kommer att hända. Konsekvensen är att vi undviker att prata om svåra 
saker. Problemet med att ha undvikande som strategi är att det kan leda till större problem. 
Det kan förefalla kontraintuitivt men genom att prata om svåra saker leder det istället till att vi 
skapar bättre samarbeten. 

Harmonisyn leder till konflikt. Konfliktsyn leder till harmoni. 

Anledningen till att vi undviker svåra samtal är att vi oroar oss för vad som kan hända. Men 
det finns en metod som gör att du kan ha svåra samtal utan att det leder till konflikt och nega-
tiva konsekvenser. Det handlar om att du utgår från dig själv, din karta (inklusive dina känslor) 
och inte skuldbelägger och kritiserar motparten.  

Sista övningen:
Välj ut en person och ett ämne som du gärna vill undvika att prata med/om. Justera i manuset  
så det passar ditt innehåll. Säg följande:

• Det är något jag vill prata med dig om.
• Men jag har dragit på det, med oro för hur du kanske skulle reagera (din egen oro/karta).
• Syftet är inte att kritisera eller döma (tillitsfullt). 
• Syftet är att prata för att förstå (förstå och inte kritisera) och jag känner att jag behöver 

detta nu för det påverkar mitt arbetet negativt (utgå från dig själv). 
• Det jag skulle vilja prata om är när vi jobbar tillsammans med.....  (din karta)
• Jag upplever att det ofta blir fel i vad som ska göras med ………. (din karta)
• Jag har en fantasi (din karta) att när detta sker så är det på grund av …….. (din karta)
• Att det blir så här är på grund av att jag upplever (din karta) att du medvetet eller omedve-

tet gör …... (din karta)
• Stämmer det? (frågande istället för ifrågasättande. Dvs: Stämmer min fantasi, stämmer min 

karta)?

Det som händer med den här approachen är att du: 
• Utgår från din egen känsla.
• Försäkrar om att syftet är att förstå.
• Utgår från din fantasi (dvs din karta av världen).
• Frågar om det stämmer? 
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Detta är en öppen approach som gör det möjligt att prata om det som känns svårt utan 
att det behöver uppfattas som attack. Det är grön kommunikation och signalerar 
utforskande. Om ni redan har en bra relation är detta en väg fram för att utveckla relationen 
vidare. Om ni inte har relation är detta en väg fram att börja jobba på en. Har ni en ansträngd 
relation kan detta vara en väg fram för att reparera den.

Även om du använder den här metoden kan samtal ändå hetta till. Mottagaren kan bli över-
raskad, vara mer eller mindre mottaglig eller känna sig påhoppad. Oavsett vilken reaktion som 
kan komma är det okey. Sitt kvar och låt motpartens reaktion och känslor komma. Försök inte 
lösa något. Försök inte trösta eller ta bort den. Bekräfta känslan och acceptera att den finns.

• Jag upplever att du blir irriterad/sårad/ledsen. Stämmer det?
• Jag förstår dig. Hade det varit du som kommit till mig med samma sak hade jag kanske 

reagerat på samma sätt. 
• Syftet är inte att göra dig upprörd men jag förstår om du blir det.
• Jag har dragit mig för samtalet, orolig för din reaktion, orolig kring min egen oförmåga att 

ha det här samtalet men också orolig för hur detta kan påverkar vår relation. 
• Syftet är inte att försämra. 
• Syftet är att bli bättre tillsammans.

Märker du hur coachning inte bara är en kommunikationsteknik, inte bara målstyrning och 
projektledning. Coachning leder även fram till nya förhållningssätt. Förhållningssätt som inne-
bär att vi blir bättre tillsammans för det är tillåtande istället för skuldbeläggande, vi kan vara 
oss själva istället för att lägga tid på masker, spel och försvar. När vi gör detta kan vi utforska 
lösningar ihop, titta på våra kartor tillsammans och säga: vad innebär detta för vår del? 

Det är också ett förhållningssätt som gör världen mer mänsklig. Mänskligt innebär inte att 
det är slappt utan det innebär att vi lär oss om andras situation dvs empati och vi lär oss att 
respektera och känna inför deras situation dvs sympati. 

Direkt och byråkratiskt ledarskap ger oss möjlighet att bygga mekaniken i effektiva organi-
sationer det vill säga våra system. Coachande ledarskap ger möjlighet att hantera komplex 
problematik som strukturen inte råder på samt skapar en kultur som bygger på gemenskap, 
samhörighet, tillåtelse och acceptans. En kultur för alla. En kultur där 1 plus 1 blir 10.

Va tuff i sakfrågor men mjuk med personer.
Utforska möjligheten att expandera tillsammans.
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Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om dig själv? 
Vilka aktiviteter skall du enligt dig själv sluta med, börja med eller göra mer av?

Reflektion och aktiviteter
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Gå igenom arbetshäftet och dina anteckningar. Vilka aktiviteter skulle få störst positiv 
påverkan på ditt ledarskap om du implementerar dem i din vardag? 

Plan
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Välj ut fem aktiviteter från din lista på föregående sida. Prioritera dem i fallande ord-
ning kring vad du vill göra först. 

Prioritering

Är det något som hindrar dig från att börja med ovanstående lista idag? Om du upp-
lever hinder, vad behöver du för att ändå kunna starta idag?  
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