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Lösningsfokuserat ledarskap 
Anna Buckhöj, Move Management 
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Great things are made 
by a serie of small things 
brought together. 

VINCENT VAN GOGH 
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Två formler 

  Diagnosticera problemet 
  Hitta orsaker till problem 

  Identifiera svagheterna 

  Handlingsplan 

  Beskriv det som är 
önskat? 

  Upptäck det som 
fungerar? 
  Identifiera styrkorna  

  Ta små steg  

Vad är ett Önskat läge för dig…? 

  Tänk en stund för dig 
själv 

  Beskriv ditt önskade läge  

  Välj en rubrik för ditt 
önskade läge  

  Lyssna och reflektera 
 

Problem-…. eller Lösningsfokus?  

  Vad är dåligt? Vad mer? 

  Varför är det så? 

  Hur länge har det varit det? 

  När är det som värst? 

  Vems fel är det? 

  Vad är orsaken? 

  Vilka personliga tillkorta-
kommanden hindrar dig? 

  Vad kommer göra det svårt för 
dig att lyckas? 

  Vilka problem kommer det leda 
till? 

  Vad vill du åstadkomma? I detalj!  

  Om allting var perfekt, vad skulle ha hänt 
då? Vad mer? 

  Vilka fler skulle märka att det var bättre? 

  Vad skulle de märka? 

  Vad fungerar redan / är redan bra? 

  När något trots allt fungerar, vad gör att 
det fungerar då? 

  Vilka små steg kan du ta för att bygga på 
det som fungerar? 

  Vilka personliga styrkor kan du använda? 
Hur då? 

  Vad mer kommer hjälpa dig?  

Vi prövar… 

  Tänk igen på ditt 
önskade läge 

  Rita en skala 0-10 

  Hur långt har du 
kommit? 

  Vad har tagit dig ända 
dit?! 

  Tänk på allt du fått dessa 
dagar… 

  Vad kan ett litet steg 
framåt vara som du kan 
ta? 
  När du vet det, skriv ner 
det. 
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Lösningsfoksuerat ledarskap 

  Beskriv ditt önskade läge  
  Lyft fram det som 
fungerar – byggstenar 

  Bekräfta, uppmuntra, 
uppskatta 

  Ta små steg 

		
Move	on!	

		

Vi tror på den enorma potentialen i varje människa och därmed i varje organisation. När 
människor utvecklar sina förmågor, mår bättre och bidrar mer, är steget inte långt till att  
hela företag och organisationer växer och utvecklas.  

Vi driver förändringsprocesser, utvecklar medvetna ledare, faciliterar viktiga möten och  
skapar en fungerande kommunikation.  


