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360°-‐kartläggning	  samt	  beteendekartläggning	  	  
Coaching i blindo är inte att rekommendera (fritt efter Marshall 
Goldsmith). 
Kursdeltagarna får lära sig att under arbetet som affärscoacher 
att arbeta med en 360°-analys samt en beteendekartläggning 
(SLG Thomas) som underlag. Deltagarna erbjuds också 
möjligheten att själva genomföra dessa kartläggningar för att 
förvärva en egen erfarenhet. 
I samband med kursen finns det möjlighet att gå en separat 
utbildning hos vår samarbetspartner SLG Thomas för att bli 
certifierad användare av Thomas PPA. 
Under avsnittet med Team coaching får kursdeltagarna arbeta 
med en enkät för team-diagnostik. 

Påbyggnadskurs	  	  
Affärs	  Coaching	  (28	  CCE)	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Målsättning	  med	  kursen	  
Deltagarna lär sig att använda sina coachingkunskaper – 
definierad enligt ICF:s kärnkompetenser – för att stödja 
ledare och andra nyckelpersoner på ett sätt som främjar 
utvecklingen både för dessa individer och för deras 
organisation. 
Kursdeltagarna får även tillägna sig de kompetenser som 
beskrivs hos EMCC (European Mentoring and Coaching 
Council).	  	  
För att kunna delta på kursen krävs att deltagaren har en 
grundläggande coachingutbildning. 

Kursmaterial	  
Kursmaterial	  ingår	  i	  avgiften	  och	  håller	  en	  mycket	  hög	  
nivå.	  
Materialet	  består	  av:	  

o Boken	  AffärsCoaching	  –	  i	  privata	  och	  offentliga	  
organisationer,	  Gunnar	  Kihlblom	  2012,	  440	  sidor	  

o Klientpärm	  Coaching,	  praktiskt	  arbetsmaterial	  
för	  ett	  coachinguppdrag.	  

o Övningskompendium	  
Kompletterande	  material	  -‐	  till	  exempel	  power	  points	  och	  
vissa	  blanketter	  -‐	  finns	  tillgängliga	  via	  lösenord	  på	  
hemsidan	  (www.solidcoaching.se).	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Kursprogram	  
Påbyggnadskursen Affärs Coach löper över totalt sex 
dagar.  
De första fyra dagarna är uppdelade på två tillfällen om 
två dagar vardera. Dessa fyra dagar ger 28 CCE-poäng 
vid förnyelse av certifiering hos ICF. 
Utöver dessa fyra dagar tillkommer - valfritt - tio 
timmars mentorcoaching. 
Gemensamt för alla dagarna är en stark betoning på 
praktiska övningar – varvade med kortare 
teorigenomgångar. Alla exempel är hämtade ur en 
praktisk erfarenhet av att arbeta som internationell 
affärs-/executive coach. 
 
Dag 1-2 Definition av affärscoaching – skillnad 

mot andra former av coaching 
 Etiska riktlinjer vid affärscoaching (tre 
 parter i arbetet) 
 Formulera avtal om affärscoaching 
 Ledarskaputmaningar 

Team coaching - coacha ledningsgrupp 
 

Dag 3-4 Affärs coaching – processen 
Genomgångs av Klientpärmen 

 Skapa ett Coaching Program 
Arbete med praktikfall i affärscoaching 
Intressenter och feed-forward 

 
Mentor-            10 timmar mentorcoaching  - ett krav 
coaching vid förnyelse av ACC-certifieringen. 
 Ingår i kursavgiften. Sju timmar i grupp 
 samt tre timmar individuellt. 
  
DISC, 360˚-  Deltagarna blir efter denna extra dag 
kartläggning certifierade användare av dessa verktyg 

och kan börja använda dem i sina 
coachinguppdrag (kan då beställas via 
Solid AffärsCoaching AB). 

 Denna dag ingår i kursavgiften. 
  
  
Mentor	  coaching	  och	  referensbrev	  ingår	  
Efter Dag 1-4 finns en möjlighet att lägga till mentor 
coaching – en obligatorisk del för förnyelse av ICF 
certifiering (ACC) . Detta ingår i avgiften. 
De tio timmar mentor coaching genomförs dels av sju 
timmar (en dag) i grupp om cirka åtta personer. 
Deltagarna arbetar då med frågor som rör hur de kan 
utveckla sin kompetens vidare.  
De tre resterande timmarna mentor coaching sker sedan 
individuellt – normalt vid två tillfällen.  
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Gunnar	  Kihlblom,	  grundare	  av	  Solid	  Affärs	  
Coaching,	  är	  PCC	  certifierad	  coach	  (Professional	  
Certified	  Coach)	  enligt	  ICF	  och	  medlem	  i	  EMCC	  
(European	  Mentoring	  and	  Coaching	  Council).	  
Internationellt	  utbildad	  och	  erfaren	  affärscoach	  med	  
en	  egen	  gedigen	  ledarerfarenhet	  från	  företags-‐
ledande	  befattningar.	  

Prov	  och	  diplomering	  
Om	  deltagaren	  har	  en	  ACC-‐utbildning	  kan	  hon/han	  efter	  
ett	  prov	  blir	  Diplomerad	  Affärs	  Coach.	  Diplomeringen	  är	  
ackrediterad	  av	  både	  ICF	  (International	  Coach	  
Federation)	  och	  EMCC	  (European	  Mentoring	  and	  
Coaching	  Council).	  
Provet	  består	  av	  en	  teoretisk	  del	  där	  deltagarna	  
i	  grupp	  ska	  besvara	  ett	  antal	  frågor	  samt	  föreslå	  lösning	  
av	  ett	  praktikfall.	  	  
Vid	  fullföljande	  av	  Dag	  1-‐4	  får	  deltagarna	  	  
ett	  diplom	  avseende	  28	  CCE-‐	  
poäng	  –	  att	  användas	  vid	  	  
förnyelse	  av	  ICF-‐certifiering.	  

Övnings	  coaching	  
Kursen	  bygger	  till	  stor	  del	  på	  
praktiska	  övningar	  och	  deltagarna	  	  
övar	  olika	  delar	  genom	  att	  coacha	  	  
varandra.	  För	  bästa	  resultat	  är	  det	  	  
önskvärt	  att	  du	  som	  deltagare	  har	  	  
med	  dig	  realistiska	  ämnen	  som	  du	  
önskar	  bli	  coachad	  i.	  Bäst	  är	  det	  när	  	  
dessa	  områden	  är	  hämtade	  ur	  din	  egen	  arbetssituation.	  
Naturligtvis	  avgör	  du	  hur	  mycket	  av	  dig	  själv	  du	  önskar	  
”lämna	  ut”	  i	  dessa	  situationer.	  Coachingens	  etiska	  
riktlinjer	  –	  bland	  annat	  avseende	  sekretess	  –	  gäller	  även	  
när	  deltagarna	  coachar	  varandra	  under	  kursen.	  
Kursmaterialet	  innehåller	  exempel	  på	  coaching	  ämnen	  
för	  din	  inspiration.	  
	  
	  
Ta	  igen	  missade	  kurstillfällen	  
Deltagare	  som	  missat	  kurstillfälle	  ansvarar	  själv	  för	  att	  ta	  
igen	  det	  aktuella	  avsnittet.	  Kursledare	  kan	  bistå	  med	  
anvisningar	  och	  tips.	  	  
Efter	  överenskommelse	  kan	  kursledare	  bistå	  när	  
deltagare	  har	  missat	  något	  kurstillfälle.	  
	  

Ansvarig	  kursledare	  
  

Ulla	  Kihlblom	  är	  verksam	  	  
med	  forskning	  inom	  området	  	  
arbetsliv	  och	  socialvetenskap	  	  
och	  tidigare	  som	  universitets-‐	  
lärare.	  Hon	  är	  Fil	  Dr	  i	  pedago-‐	  
gik	  med	  inriktning	  mot	  social-‐	  
psykologi.	  
Ulla	  medverkar	  som	  instruktör	  
	  på	  kurserna	  och	  är	  ACC-‐	  	  
certifierad	  coach	  	  
(Associate	  Certified	  Coach)	  	  
och	  arbetar	  även	  aktivt	  som	  coach.	  
	  

Påbyggnadskurs	  	  
Affärs	  Coaching	  (28	  CCE)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


