
 

      
      
      
   

 

 

 

Min syn på coaching och min bakgrund 

Jag vill dela in min coachprofil i 4 olika roller, bollplank, stöd, rådgivare, blåslampa. 

Bollplank 

Potentialen för förändring och utveckling finns hos individen själv. Mina främsta verktyg som 
coach är frågor och aktivt lyssnande. Då väcks hos dig som klient tankar och insikter som 
annars kanske inte kommer fram. Du kanske har tankar om framtiden som inte är helt klara. 
Om du får raka och kanske tillspetsade frågor ges du en möjlighet att testa bärigheten. 

Stöd 

Oavsett vilket avtal vi har om våra samtal finns jag som coach alltid tillgänglig mellan de 
regelbundna, inplanerade tillfällena närhelst det uppstår behov att dryfta någon specifik fråga. 

Rådgivare 

Coaching handlar i första hand om att jag som coach skall lyssna aktivt och ställa frågor som 
leder rätt. Ändå anser jag att det kan uppstå situationer där min erfarenhet kan vara till nytta. 
Om jag då ger råd skall vi vara överens om det. Råd som inte är efterfrågade brukar inte falla i 
bördig jord. 

Blåslampa  

Du som klient tar på dig att genomföra sådant som kommer fram vid samtalen. Jag som coach 
tar på mig rollen som blåslampa och ser till att följa upp det du har sagt att du skall göra. 

Du som klient 

Kom ihåg att allt som sägs stannar oss emellan. Vid behov skriver vi ett sekretessavtal. Jag 
som coach har heller ingen som helst egen agenda att bevaka. Mitt enda intresse är att du får 
ut så mycket som möjligt av coachingen. Ju öppnare och ärligare du är desto större utbyte får 
du av coachingen. 
Du kanske har en klar vision om vart du vill komma, om inte hjälps vi åt att skapa den. En väl 
förankrad vision skapar en stark kraft som drar åt rätt håll. 

Min bakgrund 

Efter bergsingenjörsexamen på Tekniska Högskolan, Sthlm arbetade jag med produkt-
utveckling på Sandvik. Därefter marknadschef inom Sandvik och Gränges (numera SAPA). 
Efter en period som VD för ett företag inom The Empire var jag managementkonsult för ett 
amerikanskt konsultbolag (Adizes). Under den tiden började jag en coachutbildning hos 
Coach University, USA. 
De senaste 6 åren har jag huvudsakligen arbetat som näringslivscoach. Nyligen har jag 
kompletterat min coachplattform genom att bli ackrediterad hos Institute for Independent 
Business (IIB). IIB-ackrediteringen har jag nytta av när coachingen har tydligt 
verksamhetsfokus, speciellt när det handlar om små och medelstora företag. 
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