
Coachande ledarskap - få dina anställda 
att växa och nå sin fulla potential.  

Dag 2
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Del 2  
Onsdagen den 19 oktober, kl 8.30 -10.30

• Frågetyper - Problem & resultatfrågor, öppna och sluta frågor, automatiska lösningsfrågor

• Motivation - från och till
• Välformulerade målsättningar. TISBE och SMART

• Hantera ”jag vet inte”
• Fler frågemodeller - om vi hinner..
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Repetition del 1. 
• När är det kraftfullt att använda ett coachande ledarskap?

• Effektiva team - Susan Weelan 
• Lyssnarens betydelse för talaren.
• Kommunikationsmodellen och tillstånd
• Matchning, rapport, följa-leda principen

• Frågetyper - Problem & resultatfrågor, öppna och sluta frågor, automatiska lösningsfrågor
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Jag har övat på… 
och lärt mig….
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Varje ögonblick är en ny början. 
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Olika frågor skapar olika känslor hos 
mottagaren? 

• Viktigt att känna till för att kunna rikta sin kommunikation medvetet? 
• Det hjälper dig att skapa förutsättningar för utveckling.  
• Det hjälper till för att skapa motivation (från och till).  
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Problem och resultat frågor
Fokuserar på olika delar för att skapa olika känslor och fokus.  

Problemfrågor 
Hur länge har du haft det här problemet? 
Hur begränsar det dig? Och mer? 
Vilka fler runt omkring dig påverkar det? Och mer?  
Vad inser du nu när du har pratat om detta? Och mer? 
Vad inser du nu?   

Resultatfrågor 
Vad vill du ha istället för problemet? 
Så vilka olika sätt finns det att lösa det här på? Och fler sätt? Och fler sätt?  
Om du föreställer att du har löst det nu, hur skulle det kännas? 
Vad kommer det att ge dig då? Och mer? Och mer?  
Hur mer kommer det att påverka det du har omkring dig? 
Vad inser du nu?  

Övning -  2&2, 5-7 min per person. Internt. 
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Istället? 
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TISBE & SMART



25

• Mål drar oss emot framtiden som en magnet. 
• Hjälper oss att rikta vårt fokus.  
• Hjälper oss att vänja oss vid tanken på vart vi vill.  
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Välformulerade målsättningar 
T - Tillformulerat 
Vart är det du vill till? 

I - Initierat av dig 
Är det du som vill detta? Med vem och när? 
 
S - Sinnesbaserat 
Vad är det du ser, hör, känner, säger till dig själv? 

B - Bevara positiva biprodukter 
Vad av det som du har idag vill du behålla och ta med dig in i det nya? 

E - Ekologi 
Hur väl stämmer det mål du skrivit med dig själv internt och det du har omkring dig?  

Bandler & Grinder, NLP 
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SMART - modellen
S - Specifikt 
Vart är det mer specifikt du vill uppnå? Vad mer specifikt är målet? 

M - Mätbart 
Hur kan vi mäta att vi är framme? Vad är kvittot?  
 
A - Accepterat 
Hur attraktivt känns målet för dig/er? 

R - Realistiskt 
Hur realistiskt är det mål du satt upp? 

T- Tidsbestämt 
När ska du göra det här? När ska du ha nått ditt mål?  
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Hantera ”jag vet inte”
Men OM du visste? 

Om vi bara leker med tanken att du visste? 

Om du redan var där nu och tänker dig in i situationen, hur gjorde du då för att ta dig dit? 

Hur gör andra?  

Så om vi bara skulle köra till med några dåliga idéer, vad skulle de kunna vara? 

Bandler & Grinder
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Vad lärde du dig? 
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Tack!

Kontaktuppgifter Jenny Andersson
Tel: 0763-410439
Mail: info@jenny-andersson.se
Hemsidor: www.jenny-andersson.se och www.herocle.se


