
Coachande ledarskap - få dina anställda 
att växa och nå sin fulla potential. 
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Del 1.  
Onsdagen den 12 oktober, kl 8.30 -10.30
• 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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Del 2  
Onsdagen den 19 oktober, kl 8.30 -10.30

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

• Välformulerade målsättningar. TISBE och SMART
• Hantera ”jag vet inte”

• Motivation - från och till
• Fler frågemodeller
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En vetenskaplig bild av grupputveckling (WHEELAN)
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• Teamet genomför effektivt och kreativt sina åtaganden.

• Alla känner till och står upp för teamets mål.


• Allas roller och status är kända och accepterade.


• De har öppen kommunikation - mycket uppgiftsfeedback.

• Konflikter ses som gemensamma  

och utvecklande.


• Ledarskapet växlar med lätthet i gruppen.


• Teamet samverkar med andra.

• Har uppgiften i fokus. 

Vad kännetecknar ett högpresterande team?
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• Mål


• Rolltagande


• Ömsesidigt beroende


• Ledarskap


• Kommunikation och feedback


• Diskussion, beslutsfattande och planering


• Implementering och utvärdering


• Normer och individuella olikheter


• Struktur


• Samarbete och konfliktlösning

Nyckelfaktorer för att utveckla team
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Fem principer för att nå framgång. 

1. Veta vart du ska till. 


2. Action - utan action blir det inga resultat. 


3. Var närvarande och medveten på om du närmar dig målet. 


4. Flexibilitet


5. Se till att du använder en fysisk och psykisk excellens. 
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Valda sanningar 

• Kartan är inte verkligheten.


• Det finns inga misslyckanden, endast feedback. 


• Acceptera personen, förändra beteendet. 


• Människor har alla resurser de behöver för att skapa de förändringar de önskar. 


• Gör du som du alltid gjort, får du garanterat samma resultat. 


• Meningen med din kommunikation är den respons du får. 


• Människor gör det bästa de kan med de resurser de har tillgängliga.


Källa: Richard Bandler och John Grinder, NLP
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Kommunikation

• Tonen, tonhöjd, tempo 

• Ansiktsuttryck, gester,  

andning, kroppsställningar

• Omedvetet 98%


• Medvetet 2%

• Ord
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Kropp

KänslaTanke



12

Matchning och rapport
En känsla om ”att vara på samma våglängd”. För att skapa en känsla 
av igenkännande och kontakt för att nå fram och utveckla relationer.   

Matchning 
• Ordval 
• Tillstånd 
• Andning 
• Kroppshållning 
• Tempo 
• Gester 
• Röstens tonläge 
• Yttre (te x. kläder, frisyr, smycken, tatueringar) 



13

• Låtsas lyssna 
Att göra annat, förbereda motrepliker, vara ointresserad.  
Du har fel, så ska du inte känna! 
Ta över samtalet. 

Missmatcha  

• Aktivt lyssnande.  
Berätta mer!  - Jag vill förstå vad du säger… 
Använda öppna frågor.  
Sammanfatta och återkoppla. Har jag förstått rätt?  
Matcha och skapa rapport. 

Konsten att lyssna
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• Öppna frågor - kräver ett längre svar och mer och tankeverksamhet.  

”Hur…? 

”Vad…? 

”Vilka…? 

”Vem…? 

”När…? 

• Slutna frågor - kan besvaras med ja eller nej. Vanliga sätt att börja med slutna 

frågor är:  

”Finns det…? 

”Är det…? 

”Skulle det…? 

”Kan du…?

Öppna och stängda frågor
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Övning i aktivt lyssnande
Syfte: Att öva på aktivt lyssnande och rapport samt känna på 
skillnaden.   

Gör så här!  
Berätta någonting och låtsas vara medarbetare, chef och åskådare.  
3 & 3, 5 min per person, totalt 15 min.  

• Scenario 1  
Du lyssnar inte utan gör allt annat än att vara ”där”.  

• Scenario 2 
Aktivt lyssnande, sammanfatta och öppna frågor.  

• Reflektionsstund  - Vad blir skillnaden?  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Vad lärde du dig? 
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Till nästa gång  
ska jag öva på…
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Varje ögonblick är en ny början. 


