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Fundera på 
en klient eller 

en grupp



There is one way to see it 
and there is another way to see it



Vi tror att alla människor har resurser  
 

Vi fokuserar på det som fungerar 
 

Vi utgår ifrån att alla människor vill något 
 

Vi tror att alla människor har olika vägar att ta sig till 
målet 

 
Vi har tilltro till att människor har sina egna lösningar 
	



Sco%	Miller	



Faktorer för förändring �
enligt klienter



Vårt	samarbete	
passade	mig	
helt	

Utvärdering	coachning	
	

	
_________________________________________________________________________________________________	
	
Tack	så	mycket	för	att	du	har	varit	klient	idag.	Vi	hoppas	att	samtalet	
kommer	att	vara	till	nytta	för	dig	och	vi	önskar	dig	all	lycka	i	framtiden	
	
Var	vänlig	att	skatta	samtalet	genom	att	sätta	en	markering	på	linjen,	sätt	
markeringen	i	det	läge	som	bäst	stämmer	med	din	upplevelse:	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	

Relation	
	
	
I------------------------------------------------------------------------I	
	
	

	
																	Mål	och	ämnen	

		
																				I--------------------------------------------------------------------------I	

	
	
	 															Sätt	att	arbeta	på	eller	metod	
	

	
I--------------------------------------------------------------------------I	
	
	
	

Allmänt	
	

	
I--------------------------------------------------------------------------I	
	
	
	

Har	du	frågor	eller	funderingar	så	tveka	inte	att	höra	av	dig	till	oss:	
Mikael	Thunblom	0765692214	mikael.thunblom@vasteras.se	
Martin	Larsson	0704778903	martin.larsson@vasteras.se	
	
	
	

Jag	känner	mig	
hörd,	förstådd	och		
respekterad	

Vi	arbetade	
inte	med	det	
som	jag	vill	
arbeta	med	

Vi	arbetade	med	
det	som	jag	ville	
arbeta	med	
	

Sättet	vi	
arbetade	på	
passar	mig	inte	
	

Sättet	vi	
arbetade	på	
passar	mig	bra	
	

Jag	känner	mig	inte	
hörd,	förstådd	och	
respekterad	

Det	var	något	
som	saknades	i	
vårt	samarbete	
	



Expert Coach

Ledarskap
Hur leder jag?

Problem
Kartlägga/Analysera

Fördöma
Korrigera"

Förslag på lösning"
(expertens/chefens)

Klientens lösning
Klientens ide om första steg

Feedback på framsteg

SamarbeteMotstånd	







Fler än 100 000 kemiska 
reaktioner händer i din hjärna 

varje sekund.



Vi har ungefär 70 000 tankar 
varje dag. Information kan flyga 
runt i hjärna i en hastighet av 

400 kilometer i timmen.



Hjärnan har ungefär samma 
konsistens som den japanska 

sojaosten tofu.









Confirmation Bias�
(bekräftelsefelet)

Vi söker information som bekräftar vad vi redan vet



Attributionsfelet
I våra bedömningar av andra människor, bildar vi oftast 

felaktiga uppfattningar. Det vanliga är att vi lägger för stor vikt 
vid personliga egenskaper och för lite vikt vid situationens 
betydelse när vi söker efter orsaker till någons beteende. 



1. Identifiering av beteende
 

Vad händer?

2. Attribution
 

Varför händer 
det?





Varför ser vi 
inte björnen?



Den centrala 
uppgiften

enligt
förhållningssättet



Leta efter resurser snarare än brister 
hos människor/organisationer



Utforska den framtid som människan 
eller organisationen vill ha



Utforska vad som redan händer i 
människans/organisationens 

liv som leder mot den önskade framtiden



0 10



Vad har personen/gruppen 
som du tänker på för 

styrkor, resurser och goda 
egenskaper.



Ledarskap



Feedback



Feedback ger återkoppling 
till systemet i form av ny 

input vilket hjälper systemet/
individen att utvecklas. 



Feedback och arbetsallians





På en skala mellan 0-10 var befinner 
ni er idag i er arbetsallians?

Så vad finns som fungerar mellan 0 
och den siffra du har satt?



Vad gynnar din klient 
att du petar in i 

systemet igen i form 
av feedback?



Ge din bänkgranne feedback 
på det som imponerar i hens 

process?


