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– att vara gamemaster
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Sammanfattning
I den här artikeln redogör vi för den coachingsförståelse som vi i Ramböll Management Consulting har arbetat
med under de senaste åren och vi pekar ut de tekniska färdigheter (gamemasterfärdigheter) som vi upplever får
coachrollen till att leva och skapa resultat. Vi tar löpande in olika exempel för att illustrera teknikerna och till slut
redovisas ett större case som beskriver hur coachingteknikerna och synsätten används i praktiken.

Coaching – en nyckelroll i modernt ledarskap
Coaching är i dag ett nyckelbegrepp inom styrning och utgör en av ledarrollens viktigaste egenskaper. Orsaken
till detta är att coaching motsvarar flera av tidens viktigaste krav på ledarskap, speciellt i förhållande till
kompetensutveckling och fokuseringen på värdebaserat ledarskap:
Kompetensstyrning
I kompetensstyrning är kunskapskartläggning, kompetensprofiler och liknande bra redskap som används för att
kunna definiera medarbetarnas kompetenser, kompetensnivåer och utvecklingsbehov. Därefter blir utmaningen
att vidareutveckla de utpekade kompetenserna, vilket bäst sker i förbindelse med det dagliga arbetet
(Kompetencerådets rapport, 2002). Här är coaching ett viktigt verktyg som lätt kan integreras i det dagliga
arbetet och i de dagliga problemlösande samtalen – antingen i form av coaching medarbetare emellan, där de
coachar varandra när de står inför komplexa arbetsuppgifter, eller genom att chefer coachar medarbetare. Det
väsentliga med coaching är att coachen hjälper och inspirerar fokuspersonen (den som blir coachad) till att lära
sig av sina utmaningar och erfarenheter, skapa bra lösningar och därmed gå klokare och bättre rustad vidare
(Stelter, 2002). På så sätt fungerar lyckad coaching kompetensutvecklande.
Värdebaserat ledarskap
Coaching är också ett viktigt redskap när man utövar värdebaserat ledarskap. Huvudtanken i värdebaserat
ledarskap är att ersätta kontroll- och regelstyrning med delegering av ansvar till medarbetarna, som uppmuntras
att handla värdebaserat (Thyssen, 1997). Här är det avgörande att medarbetarna rustas till att kunna handla och
lösa problem självständigt, men i enlighet med verksamhetens värdegrund. En sådan upprustning kan ske genom
att cheferna coachar medarbetarna, eftersom coaching är väl lämpat till att utveckla människors förmåga till
självständig problemlösning utifrån deras medvetandegjorda förutsättningar och värderingar. Coachingssamtal
har alltså en understödande effekt på delegering av ansvar och samtidigt uppnår den coachande chefen en
förståelse för, respektive en överblick över, medarbetarnas kompetenser och kan därmed överlåta ansvaret till
medarbetaren.
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Coachen – en gamemaster
I avsnittet nedan redogör vi för vår förståelse av coachrollen, vilket kan samlas i begreppet ”gamemaster”.
Vi börjar med att gå in på den grundförståelse och människosyn som coaching bygger på, samt den överordnade
syn på problem vi använder oss av. Därefter går vi in på den kommunikativa relationen och beskriver i detalj de
tekniska kommunikationsfärdigheter som gör coachen till en gamemaster.

Människosyn
Coaching bygger på en människosyn som bör ses i kontext av den utveckling som skett de senaste 50-60 åren i
de filosofiska och psykologiska grundtankarna kring människors förståelse av världen, samt kring förståelsen av
det sätt människor lär och utvecklar sig på. Den här utvecklingen har krävt att stora delar av de vetenskapliga
miljöerna, och härmed många som arbetar med rådgivning, terapi, ledning och coaching, rör sig bort från idén
om att det finns en sanning som en expert kan definiera och instruera andra i (t.ex. en sanning om det bästa
sättet att organisera en arbetsplats på). Detta gäller särskilt för de systemiska och socialkonstruktionistiska
förståelseriktningar som den här artikeln bygger på. Ledarens roll är i den här förståelsen inte att vara en
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”verklighetsexpert” som dirigerar medarbetarna mot en ”riktigt” läsning (Egelund et al. 1998). Istället intar
coachen med den här människosynen en respektfull position ovanför fokuspersonens förståelser och handlingar.
Coachens utgångspunkt är att fokuspersonen själv, inspirerad och utmanad av coachens frågor och idéer, kan
skapa de bästa möjliga lösningarna i förhållande till den arbetskontext som uppgiften ska lösas i. Fokuspersonen
både äger sitt problem och innehar förmågor och resurser till att skapa lösningar till problemet och kan även
utveckla sina förutsättningar i processen.

Ett cirkulärt grundtänkande om problemen
– ett problem består aldrig av en enda sak, utan av ett komplext samspel av handlingar, relationer
och förväntningar
Många uppfattningar
Det finns olika sätt att tänka kring problem och problemlösning – t.ex. kan man intuitivt jaga orsaken till
problemet, eller så kan man tänka att det finns många olika uppfattningar om problemet. Hoppar man direkt till
att definiera den ideella, framtida lösningen, eller försöker man först att analysera och förstå? Få av oss är
särskilt medvetna om vilken logik vi löser problem efter, även om själva valet av strategi kan ha otroligt stor
betydelse för om uppgiftslösningen lyckas.
I systemisk coaching använder vi oss av en cirkulär tankegång kring problemen. I den här förståelsen, som är ett
slags komplexitetstänkande, finns det aldrig bara ett sätt förstå ett problem på. Problemen skapas av människors
komplexa samspel av handlingsmönster och relationer. Ett problem förstås därmed nästan alltid olika från person
till person, genom att varje deltagare på sitt eget sätt bidrar till att skapa problemet. Således kan man sällan lösa
problem med att finna ”orsaken”, då det inte finns en utan många orsaker. Samtidigt fastlåser fokus på ett
problem förståelsen och språket i en problemdiskussion. Som Allan Holmgren uttrycker sig:
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Utifrån den här förståelseramen ses människor som autopoetiska system. Ett autopoetiskt system är ett låst
system som skapar och upprätthåller sig själv via sina egna inre förståelser och rörelser. Systemet styrs därmed
inte av yttre kontrollmekanismer, varför instruktion och dirigering inte verkar skapa den önskade lärdomen. Man
kan erbjuda en häst vatten, men man kan inte tvinga den till att dricka! Interventionsförslag och kunskap genom
bl.a. undervisning är något fokuspersonen kan ta till sig och handla efter i den mån han finner det relevant, men
det är inte något coachen medvetet kan styra. Implicit är inlärning, i det här systemiska tankesättet, något en
coach och fokusperson skapar tillsammans, snarare än något coachen undervisar i eller skapar (Schilling 1997,
2000, Anderson 1997, Egelund et al. 1998, Boscolo et al. 1991).

Sida 2

Et problem kan ikke løses ved at studere det; så bliver man højst ekspert i at studere
problemer og fikseringer i sproget og ikke i at skabe muligheder og sproglige åbninger.
Den kreative person taler ud over sine problemer og har sprog om det nye på den
anden side af det fastlåste og ikke-fungerende. (Holmgren, 2002).
Förståelsemönster
Istället är det viktigt att coachen i samtalet utforskar de många mönster av olika förväntningar och förståelser
som problemet är ”omgivet” av. Detta skapar en bredare och mer komplett förståelse av problemets facetter och
av de möjligheter och lösningar som kan skapas.
Konsten är att som coach tänka på problem som komplexa mönster av olika människors samspel, relationer och
förväntningar, och att ha tålamod till att fråga, utveckla och skapa merförståelse och därmed att skapa en grund
för att fokuspersonen i sin tur kan skapa nya lösningar och handlingsmöjligheter.
I avsnittet om gamemasterns färdigheter som vi kommer till senare går vi igenom flera metoder och vägar till att
fråga och utmana fokuspersonens förståelse av problemet och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för
lösningar i samtalet.

Språkspel
– varje samtal eller situation människor emellan kan ses som ett spel som innehåller bestämda,
implicita regler för samspelet.
Vi baserar vår förståelse av den kommunikativa relationen på den amerikanska kommunikationsprofessorn
Barnett Pearces arbete (1999) med filosofen Ludwig Wittgensteins begrepp språkspel, samt på Pearces egna
begrepp gameplayer och gamemaster.
Regler för språkspel
Begreppet språkspel står för idén att varje samtal eller situation mellan människor kan ses som ett spel som
innehåller bestämda regler för samspelet (Pearce, 1999). Ett första möte i en nybildad projektgrupp föregås
exempelvis ofta av ett språkspel, bestående av implicita förväntningar om att projektledaren tar täten från
början, att alla ska presentera sig och att man ska gå igenom den gemensamma uppgiften m.m. Språkspel
inrymmer alltså förväntningar till vad som ska ske, vilka roller som ska fyllas och på vilket sätt.
Begreppet är viktigt, dels för att människors förståelse av och förväntningar till språkspelen sällan är helt lika,
och dels för att väldigt få har en praxis där de explicit går igenom och kommer överens om förväntningar och
önskningar till de komplexa och oklara situationer (språkspel) som de ingår i. Det här är källan till många av de
missförstånd och bristande förväntningar om vem som gör vad när, vilket ofta gör livet och det dagliga arbetet
besvärligt på arbetsplatser, och som kräver att ledaren träder in i karaktären som coach.
I den tidigare nämnda nyskapade projektgruppen kommer det givetvis att bli oroligt om en av de vanliga
deltagarna förstår språkspelet som att det är hans roll att välkomna, avklara rollerna i förhållande till gruppens
uppgift o.s.v. Lösningen till de efterföljande samarbetsproblemen skulle givetvis ske genom en uppklarning och
en överenskommelse om vilka språkspel som ska gälla för gruppens arbete. Det här är tydligt en
coachingsuppgift för projektledaren.
Styrkan med begreppet språkspel är att det skärper coachens medvetenhet om komplexiteten i de olika mentala
förståelser som är involverade i coachingssituationen och i de situationer och problemställningar som
fokuspersonen försöker skapa lösningar till. En stärkt blick för de här mentala förståelserna och logikerna är
central för att kunna ha utvecklande samtal.
Pearce menar att det förekommer två sorters spelare i språkspel: en gameplayer och en gamemaster. Den här
uppdelningen är grundläggande för förståelsen av de färdigheter coachen ska bemästra.
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Gameplayern
Gameplayern känner till det gemensamma språket och vet hur man följer spelreglerna. Han kan kompetent
delta i spelet men känner inte till de överordnade villkor och värderingar spelet bygger på. Han har därför inte
den överblick och den förståelse som behövs för att kunna ändra spelets riktning eller kvalité. I projektgruppen
kan den deltagare som har gameplayerkvalitéer på ett bra sätt ingå i samarbetet och uppgiftslösandet, men om
en ny utmaning uppstår där de rutinmässiga sätt att arbeta på inte räcker till, har gameplayern inte den
överordnade förståelse som behövs för att upptäcka det och tillsammans med resten av gruppen skapa nya sätt
att lösa uppgiften på.
Gamemastern
Gamemastern har gameplayerns färdigheter och har dessutom en överordnad förståelse för när det är
ändamålsenligt att spela, när spelet behöver ändras och för hur man skapar nya spel. Gamemastern förmår alltså
att introducera nya språkspel och nya handlingsmöjligheter (Pearce 1999).
Tillbaka till projektgruppen: om en av deltagarna i projektgruppen är gamemaster kommer han i den
ovannämnda situationen, där det finns en oenighet om gruppens uppstart, att vara i stånd till att se olikheterna i
tankesätten och hjälpa de andra med att klara ut vilket språkspel som ska vara gällande och på det här sättet
skapa en gemensam enighet om hur uppstarten ska fortlöpa.
I vår förståelse av coaching är coachen en gamemaster som både är i stånd till att ingå i samtal och situationer
och till att utveckla och ändra dem. Vår definition på coaching är därför:
Coaching är en samtalsform där coachen hjälper och inspirerar fokuspersonen till att reflektera och
att lära sig av sina erfarenheter och att bli klokare på sina handlingsmöjligheter och förmågor i
förhållande till problem och utmaningar.
En coach besitter gamemasterfärdigheter – d.v.s. förmågan att å ena sidan styra och koordinera samtalen
mot gemensamt definierade mål, och å andra sidan förmågan att utveckla den andras förståelse genom
att aktivt lyssna, genom att använda ”störande”, reflektionsskapande frågor och genom att introducera
hypoteser som erbjuder nya förståelser och handlingsmöjligheter.
I den här förståelsen finns det två centrala förhållningssätt:
Hjälpande relation
Det första handlar om den grundförståelse coachen har om den hjälpande relationen. Coachen tar inte på sig
problemet och försöker lösa det genom att komma med svar och lösningar. Istället förblir problemet hos
fokuspersonen vars tankesätt kring problemet och dess möjliga lösningar utmanas, för att därigenom lära sig av
sina erfarenheter och utmaningar, utveckla sig och skapa nya lösningar.
Det andra är den ”dubbla” färdighet som coachen rent tekniskt ska inneha. Det är det vi kallar för
gamemasterfärdigheterna: förmågan att kunna styra och koordinera samtalet mot gemensamt definierade mål,
samtidigt som fokuspersonens förståelse av problemet utvecklas genom utmanande frågor och hypoteser.
Vi går igenom de olika teknikerna som understöder den ”dubbla” färdigheten här nedanför. Vi delar upp den
dubbla färdigheten i två nivåer.
Styra och koordinera
Den första nivån hjälper gamemastern till att styra och koordinera samtalet i riktning mot gemensamt
definierade mål. Här är det ofta nödvändigt att med jämna mellanrum lämna samtalets innehåll och gå upp till ett
metaplan, där man kan diskutera hur samtalet genomförs. Följande tekniker är centrala för att definiera
gemensamma mål och styra samtalet:
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Kontrakt: En fundamentalt avgörande teknik i början av ett coachingssamtal är att etablera ett avtal (ett
kontrakt) om samtalets ämne och mål. Ibland kräver även situationen att man avtalar arbetsform, roller och
den tid man har till förfogande. Styrkan med den här tekniken är att fokuspersonen ofta fördjupas i
problemet, i frustration och i vanmakt. De dominerande tankarna är ofta upptagna av orsakerna till
problemet, en önskan om att ta reda på vems fel problemet är och vem som har begått ett fel. Genom att
fråga efter ”mål” och ”framgångsfaktorer” skapas ett konstruktivt fokus på lösningen, istället för ett ofta
ofruktbart fokus på orsak, skuld och fel. Ett exempel på en fråga från coachen som uppmanar till att man
ingår ett kontrakt är: ” om vårt samtal här är lyckat, vad har du då fått ut av det?” eller ”vad vill du helst ha
ut av det här samtalet?” Målet med kontraktet är alltså att skapa en gemensam, konstruktiv väg för
samtalet. I samtal med mycket komplexa problem tar det ofta tid att definiera kontraktet, då
problemställningen ska ”vecklas” ut. Här finns det ofta en rörelse i samtalet, där man startar med problemet
och först därefter definierar ett kontrakt. Coachen ska inte bli frustrerad över detta. Vissa samtal är färdiga
när fokuspersonen kan definiera vad han vill uppnå. Här har själva oklarheten varit problemställningen och
samtalet har kommit med klarhet.



Timeouts är ett viktigt redskap som används för att skapa uppehåll i samtalet. Här diskuteras själva
processen i samtalet. Ett exempel är:
Coach: “Ska vi fortsätta fokusera på det här? Berör vi de verkliga problemställningarna, eller ska vi välja att
gå en annan väg?”
Timeouts används ofta för att föra tillbaka samtalet till kontraktets fokus eller till att omförhandla
kontraktet, om det framkommer att problemets natur var annorlunda eller betydligt mer komplext än vad
som först antogs (vilket ofta sker). En sådan timeout skulle kunna vara:
Coach: För mig låter det som om din problemställning innehåller flera delproblem. Vilket är viktigast för dig
att vi fokuserar på just nu?
På det sättet skapas en gemensam förståelse för vart man är på väg, vilket är grundläggande för att skapa
effektiva och konstruktiva samtal.



Utvärdering är ett verktyg som används för att få en gemensam förståelse av om samtalet gav det
önskade utbytet eller om det finns ett behov att arbeta mer med saken. Dessutom utvecklar utvärderingar
både coachens och fokuspersonens förmåga till att kommunicera och lösa problem. Utvärdering sker
exempelvis genom att coachen ber fokuspersonen att summera vad denne har fått ut av samtalet i
förhållande till det/de mål som sattes vid kontraktsuppgörelsen.
Coach: Har du fått klarhet i vad du ska göra?

Om vi sätter in de tre koordineringsteknikerna i en kronologisk modell över förloppet i ett samtal ser det ut som i
figuren nedan. Då teknikerna används till att styra samtalet genom att diskutera det, och därmed gå ner på en
metanivå, kallar vi den nivån i samtalet för samtalets metanivå.
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Figur 1 Kontrakt, timeout & utvärdering
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Den andra nivån i gamemasterns dubbla färdigheter är när coachen/gamemastern vill skapa reflektion hos
fokuspersonen samt introducera nya idéer, synvinklar och förståelser i samtalet. Här är följande kommunikativa
tekniker och metoder väsentliga:


Genom att aktivt lyssna visar gamemastern fokuspersonen att han försöker leva sig in i fokuspersonens
situation. Den trygghet som därmed skapas är helt avgörande för att fokuspersonen förhåller sig (själv-)
rannsakande och reflektivt till sitt problem. När man lyssnar aktivt gäller det att inte bara tyst lyssna utan
att aktivt demonstrera att man har hört och förstått det som sägs verbalt och ickeverbalt. Genom att
gamemastern ”speglar” sin uppfattning av styrande förståelseformer eller sätt att säga saker på i samtalet,
får fokuspersonen möjlighet att själv iaktta och tänka över sina egna mönster eller grundförståelser, som
denna ofta inte medvetet reflekterat över. Exempel på aktivt lyssnande kommentarer kan vara: ”Jag har
lagt märke till att du ofta säger ”det är ledarens ansvar?”, ”Ni talar om kunderna som besvärliga. Är det er
generella hållning?”, ”Du sa att din roll och dina kompetenser var ouppklarade. Är det något som gör sig
gällande på andra ställen??”



Generativa frågor är frågor som genererar ny förståelse och nya lösningar. Det här sker ofta genom att
frågorna riktar sig mot områden, sammanhang, möjligheter, olika personers förväntningar och
uppfattningar m.m. som fokuspersonen inte tänkt på tidigare. En klassisk fråga som kan generera ny
förståelse är frågan till den medarbetare som är involverad i en konflikt: “Har du övervägt om du kanske
själv gör något som bidrar till att upprätthålla konflikten? Den här frågan ska naturligtvis ställas mycket
finkänsligt.
Längre fram i artikeln kommer ett mer djupgående avsnitt om frågetekniker.
Förmågan att vara kreativ, frågvis och nyfiken, i förhållande till de problem fokuspersonen berättar om, är
grundläggande för gamemastern. Det hänger tätt ihop med förmågan att skapa hypoteser, vilket är nästa
grundteknik.



Skapandet av hypoteser – en aktiv nyfikenhet i coaching
Coachens förmåga att skapa hypoteser – alltså att komma med förslag på lösningar, ny förståelse och nya
perspektiv på saken – är ofta det som avgör om samtalet avgörande för fokuspersonen framåt. Vår
förståelse av hypotesskapandet är inspirerad av den systemiska teorins arbete med neutralitetsbegreppet,
som kopplas till nyfikenhet och hypotesskapande.
Inom systemisk terapi, liksom inom coaching, arbetade man tidigare med neutralitet som ett ideal för att
försäkra att coachen/terapeuten inte blev fastlåst i sina (för-)förståelser och hypoteser om fokuspersonens
problem (Cecchin et al. 1980). Begreppet har kritiserats för att vara en illusion (vi är alltid subjektiva på ett
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eller annat sätt) och för att medföra en avsaknad involvering från coachens sida. Neutralitetsbegreppet
byttes därför ut mot nyfikenhet. 2
Neutralitet i den här ”nyfikenhetsförståelsen” är betydligt mer dynamisk och resulterar i utforskning och
undersökning av olika perspektiv, förståelser och synvinklar. Nyfikenhet och neutralitet hänger tätt ihop; så
länge vi är nyfikna intar vi många positioner och förtolkning och förblir därmed neutrala. Om vi slutar vara
nyfikna slutar vi med att leta efter nya förklaringar och man överser väsentliga element som också kan vara
betydelsefulla. Nyfikenhet hänger också tätt ihop med hypotesskapande. Den nyfikne coachen kan inte låta
bli att hela tiden i samtalet skapa hypoteser om möjliga sammanhang, andra möjligheter och förslag på
lösningar och introducera dem i form av frågor eller genom att stoppa samtalet och ”annonsera” att han har
en hypotes.
Ett exempel på en hypotes från ett samtal är:
Coach: “Jag börjar få uppfattningen av att det din förtroenderepresentant vill åstadkomma med krismötet
inte har så mycket med den konkreta saken att göra, utan att det snarare är ett uttryck för en önskan att
diskutera den långsiktiga utvecklingen av organisationen. Vad tror du om det?
Det tar tid att utveckla den kreativitet och mentala flexibilitet som en bra hypotesskapare besitter. Vi
upplever att många utvecklas till att vara nyfikna och duktiga på att skapa hypoteser när de släpper idén
om att det finns ett svar och en lösning och istället tillåter sig själva att ”leka” med många olika möjligheter
och alternativ.


Ett tankesätt som har stor potential till att göra coachen till en kreativ och flexibel hypotesskapare är den
styrkebaserade metoden, som rent tekniskt kommer till uttryck i samtal i form av uppskattande frågor,
positiva omformuleringar och genom att arbeta med idealistiska, önskade framtidsscenarier och lösningar.
De flesta systemiska skolor arbetar idag med en styrkebaserad och uppskattande infallsvinkel för att skapa
utveckling och förändring hos enskilda individer (t.ex. i coaching), i grupper och organisationer.3
Infallsvinkeln vilar på ett grundantagande om att det språk vi använder är med och skapar det sätt vi
uppfattar världen på. Talar vi t.ex. tillräckligt länge om våra problem med chefen så förstärker vi problemen
och hamnar ofta snabbt i en position där vi blir eniga med oss själva om att han är oduglig – om vi däremot
talar om de situationer där relationen trots allt är bra, och om de förhoppningar, önskningar och förslag på
lösningar vi har för att förbättra situationen, så rör vi oss i en helt annan konstruktiv riktning (Hoffman
(1987), White & Epston (1990), Cecchin (1987), Holmgren (1991)). Det är det här grundläggande
tankesättet, med fokus på resurser, på bästa praxis och på önskningar inför framtiden, som är fördelen med
den styrkebaserade metoden.
Den styrkebaserade metoden kopplas direkt till en aktiv användning av språket och fokuserar på resurser
och kvalitéer hos fokuspersonen. Det här görs på flera sätt, t.ex. genom så kallade affirmative questions
(uppskattande frågor) som medvetet bygger in konnotationer och positiva förståelser i frågorna (Boscolo et
al., (1991)). Ett klassiskt exempel på detta är:

2

“I propose that we describe neutrality as the creation of a state of curiosity in the mind of the (coach). Curiosity
leads to exploration and invention of alternatives and moves, and different moves and views breed curiosity”
(Cecchin, 1987, 406). För att ytterligare skärpa medvetenheten om neutralitet och nyfikenhet introducerade
Cecchin et al. senare opietetsbegreppet (irrereverence). Coachen ska förhålla sig opietet och därmed kritisk till
sina egna antagningar, teorier och hypoteser och vara villig att överge dem. Opietet är tänkt som ett försvar mot
slutgiltiga hypoteser eller sanna historier, som kan göra att coachen blir låst.
3

Det här gäller främst den engelska traditionen som med begreppet appreciation fokuserar på styrkebaserade.

Hela den skandinaviska systemiska traditionen följer i samma spår. Också innanför den systemiska
organisationsutvecklingen är den här tendensen dominerande, vilket Appreciative Inquiry-riktningen är ett
uttryck för (f.eks: Cooperrider & Srivastva (1984).
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Fokuspersonen: de senaste åren som jag varit avdelningschef har varit en lång prövning.
Coachen: Hur har du hittat kraft att orka med det?
Den här för ofta samtalet över i en mer konstruktiv riktning där ledaren blir motiverad och stärkt – inte till
att finna sig i status quo, utan till att göra något åt sin situation.
Ett annat sätt att arbeta uppskattande på är genom positiva omformuleringar (Rosenberg et al. 1998), som
vänder fokus på avsaknad till fokus på förbättringar och möjligheter, t.ex:
Fokuspersonen: ”Det är fullständigt omotiverande att ha möten i vår ledningsgrupp.”
Coach: ”Så du skulle kunna peka ut flera saker som skulle kunna fungera bättre?”


Det relaterade begreppet re-authoring (White & Epston, 1990) är också en stark teknik. Begreppet ska
förstås som ett sätt att inbjuda fokuspersonen till att ”återberätta” en existerande, fastlåsande förståelse av
problemet. Genom att omformulera en negativ förståelse eller genom att flytta bort fokuset från problemet
till resurser och möjligheter, ställs saken i ett mer nyanserat och positivt ljus. Det här skapar ofta nya
positiva förstålelser av relationer, vilket öppnar för ett konstruktivt samarbete. Coachen kan lika bra
introducera styrkebaserade hypoteser, som inbjuder till ett styrkebaserat sätt att tänka om problemet,
andra möjliga lösningar m.m. som kan sätta igång fokuspersonens reflektioner.
Exempelvis: en chef berättar i ett coachingssamtal att han är ”otroligt trött på några av medarbetarnas
evinnerliga bråk”. Några få nyfikna, utforskande frågor från coachen tydliggör ett mönster – en chef som är
trött på att medarbetarna beklagar sig och några medarbetare som är trötta av att ledaren inte lyssnar på
dem och inte gör något – kort sagt är det en dåligt fungerande, konfliktfull relation. Coachen introducerar
härefter en hypotes som erbjuder ett nytt kreativt sätt att bemöta situationen på: ”Det låter som om ni
hamnat i en ond cirkel, ni förstår inte varandra och ni är ordentligt trötta på varandra. Men jag tänker som
så att de måste ju beklaga sig, för det handlar om något som är viktigt för dem. Har du övervägt att försöka
ta reda på varför det är så viktigt för medarbetarna, alltså berätta för dem att du skulle vilja förstå dem?”
Chefen skulle lika bra kunnat fortsatt tänka på sitt sätt, men gick med på idén och fick därefter en betydligt
bättre relation till sina medarbetare.

3 F:en
Det styrkebaserade perspektivet kan också användas som en överordnad strategi för samtalet, där
man ställer upp idealistiska, önskade framtidsscenarier i samtalet och därefter skapar lösningar. Vi
använder här en modell med tre faser; de 3 F:en, där man i samtalet arbetar enligt tre
överordnande faser4.
Den första fasen är Förståelsefasen. Här handlar det om att fokuspersonen utforskar och förstår
vad det är som fungerar i relation till det aktuella ämnet och tar reda på vilka resurser, kvaliteter
och handlingar som möjliggör de lyckade episoderna. Om man arbetar med kundservice är man
alltså i den här fasen intresserad av att förstå vad det är fokuspersonen gör när hans kundbetjäning
är riktigt bra. Det ligger som regel en stor lärdom i att upptäcka vad man egentligen gör när man får
sakerna att lyckas. Har fokuspersonen inga positiva erfarenheter med sin problemställning kan
coachen fråga efter erfarenheter med liknande uppgifter. Dessa erfarenheter rymmer, enligt det här
tankesättet, lärdomar som kan överföras och användas i den pågående problemsituationen.
4

Läsare som känner till faserna i Appreciative Inquiry-modellen (Cooperrider & Srivastva, 1984) kommer att se
den tydliga inspirationen från den modellen.
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Nästa fas är Föreställningsfasen. Här handlar det om att fokuspersonen friställer sig från
problemet och tydligt beskriver det tillstånd eller den egenskap han önskar utveckla, så som den ser
ut när det lyckades. I förbindelse med kundservice blir frågan här: föreställ dig hur det ser ut om tre
månader, vad gör du konkret när du ger kunderna den bästa möjliga service du kan föreställa dig?
Den sista fasen är Frigörelsefasen. Här efterfrågas de konkreta handlingar som ska göras och de
resurser som ska frigöras för att påbörja den önskade utvecklingen.
Det centrala man bör vara uppmärksam på när man arbetar med de 3 F:en är att fokuspersonen
slipper arbetet med att skapa lösningar och tillåter sig själv att ”drömma”. För många är detta
ganska svårt, vilket är bra. Det visar att fokuspersonen reflekterar och arbetar på nya ovana sätt,
och för flera kan det resultera i genombrott i deras förståelse av deras problem när de rent konkret
får avklarat vad det är de optimalt sett önskar sig och ”drömmer” om5.
I modellen över de 3 F:en nedan har vi skrivit in ett case där fokuspersonen i ett samtal berättar om
en förändringsprocess i en större organisation. Förändringen innebär att det kommer ske
förändringar på avdelningarna och att en chef måste släppa ifrån sig makt och inflytande till
fokuspersonen, som är en ny chef.
Fokuspersonen: Ledningsgruppen genomsyras av frustration och outtalade konflikter. Vi kan i stort
sett inte arbeta tillsammans och jag tvivlar allvarligt på hur vi ska kunna leda medarbetarna genom
förändringsprocessen som ska påbörjas om 5 månader.
Coach: (leder samtalet efter de 3 F:en. Han börjar med frågorna i Förståelsefasen och arbetar
därefter genom modellens faser och frågor. Se modellen nedan)

5

Det finns flera argument inom nyare inlärningsteori och pedagogisk, idrottspsykologisk, psykologisk vetenskap,
som understöder att den här infallsvinkeln skapar lärdomar och utveckling. Intresserade hänvisas till Cooperrider,
1997, Søholm (2001), Søholm & Storch, 2000.

Sida 9

Figur 2 De 3 F:en
- Kan du inte komma på några episoder där
ni trots allt förmår samarbeta.
Beskriv vad ni gör där!

Förstå

Förstå
Förställ
Frigör
Föreställ

- Vad är det första du kan göra nu för att
skapa en god utveckling?

- Vad kan du be andra att göra?

- Vilka handlingar ska verkställas i övrigt?

- Finns det något karaktäristiskt med det
sätt ni arbetar på i de episoderna, eller
har det någonting att göra med vilket
ämne som berörs?
- Försök att föreställa dig att ni nu är fyra
månader längre fram, det vill säga en
månad före avdelningarnas omläggning.
Ledningsgruppen har genomgått en
positiv utveckling och du känner dig säker
på att ni nu kan föra genom
förändringarna. Försök att beskriva hur
gruppen fungerar!

- Vad är nu välfungerande?

- Vad har klarats upp?

- Vad resulterar det i för möjligheter för er
som grupp att ni har nått hit?

Med de
många
teknikerna blir coachingssamtalet, speciellt inom det styrkebaserade perspektivet, en sorts
- Vad
ska frigöras?
- Vilka önskningar
och drömmar har hjälper
vi inför fokuspersonen
språklig verkstad där coachen med frågor, positiva omformuleringar
och framtidsscenarier
framtiden?
att skapa nya historier om, förståelser av och förväntningar till sig själv och andra involverade i problemet, som
framhäver resurser och möjligheter framför problem och brister.
En samlad bild av den dubbla färdighet gamemastern besitter visas i modellen nedan. Då aktivt lyssnande,
generativa frågor, hypotesskapande och de styrkebaserade metoderna är delar av samtalets handlingsnivå har vi
valt att kalla modellens nedersta nivå för handlingsnivån.
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Figur 3 Gamemasterns dubbla färdighet på samtalets metanivå och handlingsnivå

Avtal

Timeout

Utvärdering

Arbetsform,
ämne och mål.

Kommentarer
om
processen,
omförhandlingar
av kontraktet.

Var står du nu
med ditt problem?
Vad fick du ut av
samtalet?

Samtalets
metanivå

Handlingsnivå
 Aktivt lyssnande
 Generativa frågor
 Hypotesskapande
 Styrkebaserade
metoder

I modellen illustrerar den gröna linjen teoretiskt sett rörelserna i samtalet. Först inviterar coachen fokuspersonen
till metanivå och avtalar samtalets syfte och mål (=Kontrakt). Därefter går de i gång med samtalet på
handlingsnivån. Coachen lyssnar, ställer frågor och introducerar hypoteser. Senare i samtalet inviterar coachen
igen, om det behövs, fokuspersonen till metanivå och omförhandlar kontraktet och riktningen för resten av
samtalet (=Timeout). Härefter fortsätter samtalet på handlingsnivå och slutar med en gemensam utvärdering på
metanivå (= Utvärdering).
Konsten med dessa tekniker är att hitta den rätta balansen mellan att vara koordinerande respektive styrande i
sin kommunikationsform och samtidigt kreativt frågande och nyfiken. Den här balansen ska alltid finnas i det
konkreta samtalet, lyckas det kan det skapa fantastiskt välkoordinerade och effektiva samtal.
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Olika typer av frågor som stör och utmanar
”Coaching is more about asking the right questions than providing answers” (Zeus & Skiffington
2000, p.3).
Frågor är ett grundläggande redskap i alla former av coaching. Enligt den systemiska filosofin kan man säga att
de frågor vi ställer bestämmer vad vi finner och hur den efterföljande världsbilden konstrueras i dialogen
(Cooperrider & Whitney 2000). Frågor är därmed nyckeln till framgångsrik coaching. Det är de som centrerar
samtalet kring fokuspersonen och som ökar dennes engagemang. När frågor ställs på rätt sätt verkar de utmana
till reflektion (Anderson & Swim 1993; Clemensen, 2002).
Systemisk coaching
Inom den systemiska coachingen har många haft bra erfarenheter av att använda Karl Tomms (1992) fyra
frågekategorier.
Tomm arbetar efter två grundläggande aspekter som används som axlar i ett koordinatsystem:


Coachens syfte med att ställa den enskilda frågan. Är man intresserad i att utforska dåtiden eller frågar
man efter möjligheter i framtiden? Den här axeln har därmed dåtid som sin ena ytterpool och framtid som
den andra.



De antaganden coachen arbetar utifrån när denne ställer den enskilda frågan. Baserar man sina antaganden
på att världen är enkel, och att det därför kan ges enkla, precisa svar på orsaken till problemet, eller
arbetar man baserat på en grundtanke om en komplex värld, där man utforskar många olika förståelser av
och orsaker till problemet.

Tomm ställer upp de två aspekterna som axlar i ett koordinatsystem, vilket ger fyra kategorier av frågor utifrån
syfte och antagande (se figuren nedan).
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Figur 4 Diagram för att särskilja fyra huvudgrupper av frågor baserat på
coachens antagelser och syften (Tomm 1992).

Enkla antaganden

Dåtidsorienterade

Framtidsorienterade
enkla frågor

enkla frågor

Dåtid

- Problemlösande
- Problemdefinierande
- Undersökande syfte

- Ledande
- Konfronterande
- Instruerande

Dåtidsorienterade
komplexa frågor

Framtidsorienterade
komplexa frågor

- Frågor om skillnader i
beteende
- Frågor om olika
perspektiv

- Hypotesfrågor
- Scenariefrågor
- Mirakelfrågor

Framtid

Komplexa antaganden

Frågorna delas alltså in i bestämda kategorier utifrån vilket syfte eller grundantagande coachen ställer frågorna
från. Dessutom pekar Tomm på att de olika frågetyperna var för sig har en sannolik verkan på fokuspersonen.
Här följer en kort definition av de olika kategorierna av frågor:
Frågor
Dåtidsorienterade enkla frågor baseras på ett enkelt (linjärt) orsak-verkan samband och coachens syfte är att
fokuspersonen och coachen orienteras i problemet. Det frågas på ”detektivmanér” efter fakta och konkreta
exempel: ”hur många gånger har projektet gått dåligt för dig?”, ”Vad är problemet?”, ”Vem är involverad?”, ”När
startade det?”
Den sannolika effekten av dessa frågor är att de håller fast fokuspersonen i en linjär förståelse då han/hon
naturligtvis tänker i linjära banor kring sina problem. Med andra ord sker det förmodligen ingen utveckling i
förståelsen utan snarare en fastlåsning. Omvänt är det som regel bekräftande och betryggande för
fokuspersonen att coachen hör och uppskattar hans version av saken.
Framtidorienterade enkla frågor är på samma sätt baserade på ett linjärt orsak-verkan samband och
coachens syfte är att påverka klientsystemet direkt och instruktivt. Dessa frågor kan jämföras med ledande
frågor. De inrymmer en tydlig hypotes eller en framtida handlingsmöjlighet som prövas med frågan: ”Skulle det
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inte vara den bästa lösningen att planera projekten bättre?” ”Är det inte lite naivt att tro att hon inte kommer att
göra samma sak igen?”
Effekten av frågorna är naturligtvis att de verkar begränsande eller konfrontationsstimulerande då fokuspersonen
upplever en aspekt av ”tvång” implicit i frågan. Grunden till att den här formen av frågor fortfarande ställs är att
de med fördel kan användas till att utmana fixerade tankemönster för att förstå belysta lösningar och kanske
längre fram acceptera dessa.
Dåtidsorienterade komplexa frågor baseras på komplexa (cirkulära) föreställningar om sakens natur. Syftet
med dessa frågor är att utforska och belysa fenomenets cirkulära karaktär så coachen och fokuspersonen
utvecklar en mer komplex förståelse av problemets cirkulära karaktär (Tomm 1992).
Det handlar ofta om perspektivfrågor som försöker få fram de olika intressenternas upplevelse av, motivation för
och förståelse av problemet. Dåtidsorienterade komplexa frågor skulle kunna vara: ”Vad tror du är hans
motivation till att handla så?”, ”Upplevde medlemmarna i din senaste projektgrupp förloppet på samma sätt?”
Dessa frågor verkar ofta frigörande, då de hjälper fokuspersonen till att utveckla en djupare förståelse av
problemets mångsidighet. Därmed berikas de tidigare utforskade linjära förståelserna. Speciellt vid konflikter
uppdagas andra motiv genom dåtidsorienterade komplexa frågor.
Framtidsorienterade komplexa frågor är på samma vis baserade på cirkulära föreställningar om saken.
Syftet med dessa frågor är att skapa reflektiv aktivitet i fokuspersonen förståelser och uppfattningar av framtida
handlingsmöjligheter. Därmed påverkas personen indirekt till att själv skapa ny förståelse och se nya
handlingsmöjligheter.
Exempel på sådana frågor kan vara: ”Om du skulle fråga medlemmarna om vad som behövs för att få projektet
att fungera bättre, vad skulle det då vara?” ”Nästa gång du leder en projektgrupp, vad kommer då vara det
viktigaste för dig att säkerställa?”
Scenariofrågor, som är en speciell sorts framtidsorienterade frågor, kan vara särskilt verkningsfulla. Dessa frågar
efter framtida scenarier och önskade lösningar. När man riktar frågor mot framtiden och hypoteser får systemet
frihet till att föreställa sig alternativa lösningar på problemet. De involverade är inte längre bundna av nutidens
formella regler, roller, hierarkier och normer. Därmed blir fokuspersonen satt i en metaposition till sitt problem
och samtidigt tydliggörs dennes utvecklingspotential (Penn 1985).
Exempel på framtidsfrågor är: ”försök att föreställa dig att vi nu är i juni. Etableringen av firman lyckades över all
förväntan. Titta tillbaka, vilka saker togs om hand på vägen hit?”
”Föreställ dig att problemet med att avklara kompetens är löst, hur skulle din relation till Susan då vara? Vad
hindrar dig från att ha den relationen med Susan idag?”
Framtidsorienterade komplexa frågor verkar ofta utvecklande, då frågornas natur får fokuspersonen till att
reflektera över olika personers uppfattningar och över nya perspektiv, riktningar och nya synpunkter.
Fyra frågetyper
Det är viktigt att uppmärksamma att ingen av de ovanstående fyra frågetyperna är mer rätt än den andra. Tomm
beskriver hur frågetyperna ofta är framträdande vid olika tidpunkter i en systemisk intervju. Coachen startar
typiskt med att ställa dåtidsorienterade enkla frågor för att bli orienterad om saken. Därefter kommer han ofta
att försöka skapa reflektion genom dåtidsorienterade komplexa frågor, vilket kan öka fokuspersonens förståelse
av problemets komplexivitet och dess relationella och cirkulära karaktär. Om coachen upplever att det är fråga
om särskilt fixerade tankemönster kommer de framtidsorienterade enkla frågorna ibland verka genom att utmana
och konfrontera fokuspersonen. De framtidsorienterade komplexa frågorna kommer ofta till användning sent i
intervjun, när fokuspersonens medvetenhet och förståelse av problemets cirkulära karaktär har utvecklats genom
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de dåtidsorienterade komplexa frågorna. De framtidsorienterade komplexa frågorna får fokuspersonen till att
överväga nya framtida förståelser och handlingsmöjligheter, och de har därför med stor sannolikhet karaktär av
förändringsskapande intervention (Tomm 1992, Egelund et al. 1998).
Teorin är alltså att det rör sig om en ofta förekommande rörelse i coahcningssamtalet som går från de inledande
enkla frågorna, till de komplexa frågorna. Detta är dock inte ett fast mönster som alla coachingsintervjuer följer i
praktiken. Situationen avgör användbarheten av de enkla frågorna och deras ordningsföljd. I praktiken
förekommer många villkorliga hopp mellan frågetyperna och då oftast i ett coachingssamtal som leds av en
erfaren coach.

Avslutande kommentarer
För alla chefer som önskar använda sig av coaching är det avgörande att de hittar sin egen stil som passar till
den situation och kultur de befinner sig i. Det finns inte två människor som är lika när det kommer till
personlighet, kunskapsnivå och preferenser, och det finns inte två organisationer som är lika. Det blir därför upp
till den enskilde att förhålla sig till teorierna och komma fram till vad som kan omsättas i dennes situation och
kultur. Det är också centralt att se coaching som en av många ledarroller. Coaching strävar efter att vara ett
maktfritt samtal, vilket inte passar i alla ledarskapssammanhang där opopulära, nödvändiga eller fackligt
diskutabla beslut ska tas och genomföras. Primärt är coaching bara användbart då man befinner sig i ett
sammanhang och en kontext där det ska ställas frågor och inte när man vill ha ett bestämt svar eller har behov
för faktiska svar! Inte desto mindre är coaching ett verktyg som lätt kan integreras i verksamheters dagliga
arbete. De problemställningar som är allra viktigast att ta upp i coachingssamtal är komplexa, upprepade och
sammansatta problemställningar, såsom upprepade samarbets- och ledningsproblem. Konkreta exempel på detta
är projektledaren som inte kan få sina projektgrupper att fungera och hålla deadlines, chefer som har börjat på
ett nytt arbete och som därför kan behöva utveckla en överblick, nya förståelser och nya förmågor till att
bemästra jobbet, den erfarne och rutinerade chefen som har lust till/användning av att utveckla sig i sitt arbete,
säljaren som mister kunder m.m.
I artikeln har vi teoretiskt föreslagit flera ”tankeredskap” och kommunikationsredskap som används i rollen som
gamemaster. Om coachen förstår att vara gamemaster på rätt sätt, sett i förhållande till hans/hennes
organisation, skapas en dialogisk, nyfiken, frågande samtalsform som kan vara speciellt effektiv till att inspirera
fokuspersonen till att lära sig att lära, och att på bakgrund av sina egna medvetandegjorda egenskaper och
värderingar ta ansvar för att självständigt lösa problemen. Detta är ytterst användbart i en värld där nya
komplexa krav på verksamheter är vardagsmat.
Till den läsare som har fått blodad tand vill vi föreslå följande: nästa gång en medarbetare eller kollega kommer
till dig med ett komplext problem, försök att vända hans frågor mot honom själv, att skapa ett kontrakt och se
vad som händer!
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