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JESSICA WEST
 

Analytisk. Lugn. Blyg. Social. Osocial. Estetisk.
Självkritisk. Kreativ. Orädd. Envis. Ambitiös.
Introvert. Strukturerad. Laget före jaget.
Prestationsinriktad. Målfokuserad.
Lösningsorienterat. Duktig.   



Tidsbrist. Höga egna krav. Prestationsångest. Duktig. Rädsla för att misslyckas. 
Långa to-do-listor. Överfyllda mail-inkorgar. Ständigt tillgänglig. Osäkerhet inför
framtiden. Svårt att hitta rätt. Svårt att sätta gränser, svårt att säga nej. 

Kulturen ”det är fint att ha mycket att göra".  Ständigt uppkopplad. Ständigt
upptagen. Långa arbetsdagar. Prestera både på jobbet och hemma. 

En strävan efter att lyckas.  En strävan efter att må bra.

Mobbning. Osakligt bemötande. Trakasserier. 
Distansledarskap – svårt finnas där för sin medarbetare. 
Otydlighet i krav kontra resurser, upplevda eller faktiska. 
En kultur som inte tar jämna steg med utvecklingen. 
Ett ledarskap som inte finns. Osäkerhet. Sorg. Besvikelse. Skam. 
Ett ledarskap som inte förändras i förhållande till de som ska ledas. 

För hög arbetsbelastning. 
För lite tid för återhämtning. 
För lite tid till livet.



Ledarskap handlar om att få de du
leder att må och prestera bättre

I nämnd ordning. Vad handlar då självledarskap om? 



Innebär att styra sina tankar
och beteenden mot ett mål,
att förstå vad du ska göra, i
vilken ordning du ska göra
det och se till att du får rätt

förutsättningar för det. 

SJÄLVLEDARSKAP
Stresshantering, mental träning, motion,
återhämtning. Hantera feedback,
utvärdering, kommunikation. Ansvar (både
över situationen, om jag är missnöjd hur
gör jag då och över det egna arbetet). Att
strukturera, organisera och planera sin
arbetsvardag. Personlig utveckling,
inlärning, självbild, målbild, kompetens.

 

I KONKRETA TERMER Att leda 
sig själv
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Bara du själv kan bli
kapten över ditt liv

Hur navigerar du ute på öppet hav?



Våga vara sann mot dej själv
Verbalisera andras styrkor 
Tydlig kommunikation, rak 
Konflikter går aldrig om
Kommunikationsmissar kostar
Att ha bråttom är en vuxens sätt att passa in
Ge utrymme för andra att tänka annorlunda 
Fastän man ofta visar upp en stark yta är alla lite
söndringa på insidan

KOMPASSKURS



"Jag hör vad du säger. Men jag
förstår inte riktigt hur du menar, vill
du utveckla så att jag kan förstå?"

"Så kan det också vara. Kan du
förklara hur du menar?"

 
Kommunikationstips: 

"Vad tråkigt att du känner så! Finns
det något jag kan göra för att det
ska kännas bättre?"

"Det är bra att ni diskuterar. Vill ni
dela era tankar med oss?" 

"Du menade säkert inget illa och jag
hör dej gärna berätta mer om hur du
tänkte. Men först vill jag bara säga
att det du sa nog landade rätt illa
hos mej.""Hur kan jag vara värdefull för dej

idag?"



ALLA har ett ansvar
för att skapa god
stämning



Det bästa sättet att bli
motiverad i morgon är
att vara motiverad idag
Det är frestande att fastna i sina drömmar. Men
motivation uppstår först då du har en riktning.   



Jag försöker, men det är för
obehagligt/jobbigt/utmanande.

Jag är för impulsiv.

Jag kommer inte igång.

Jag vet inte om det är det
här jag egentligen vill. 

Jag är för rädd/orolig. 

Jag ger upp för snabbt. 

Vanliga hinder



Vilket är ditt konkreta mål? 
SPECIFIKT MÅL 

Hur kan jag mäta att det är uppnått? 
MÄTBARHET 

Kan jag acceptera målet?
ACCEPTANS

Är det realistiskt för mej att uppnå?
REALISTISKT

Hur skapa
smarta mål?
Målformuleringsverktyget SMART; 
Specific (specifik), Measurable (mätbarhet),
Accurate/Approved (Acceptans), Realistic
(realistiskt), Timebound (tidsram).

TIDSRAM
När ska målet vara uppnått?Vad börjar du med idag?



ATT FÖRA
DISKUSSIONEN VIDARE

Frågor som förändrar 

ATT STÄLLA
UTVECKLANDE FRÅGOR 

Hur tänkte du när...?
Vad var det som fick dej att...?
Vad tror du är anledningen till...?
Hur kändes det att...?
Vad skulle du säga om...?
Vad skulle du vilja att...?
Hur upplevde du...?
Berätta mer om när du...?

När jag hör dej berätta, så tänker jag...
Jag får intrycket av att du...
Jag lägger märke till att du...
Det som du berättar för mig nu...
Du beskriver det här som att...
Jag hör dig säga att...

ATT BEKRÄFTA 
GENOM ATT LYSSNA

Hur brukar du göra i andra situationer
där du får det att fungera?
Om du skulle få välja vilken fråga jag
skulle ställa dej nu, vilken fråga skulle
det vara?
Om en god vän skulle vara i dina skor,
vilket råd skulle du då ge personen?
Om du var 10 gånger modigare, vad
skulle du göra då?
Om det här verkligen är det du vill,
varför har du inte börjat på med det
ännu? Vad är det som hindrar dig?



Självledarskap
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Fripassagerarsyndromet
Teammedlemmar som bara glider med.
Hur kan det motarbetas? Varför finns det
syndromet och hur ska det hanteras?

Då gruppen blir farlig
Ungdomsgäng, religiösa sekter,
hjälteideal, att underkasta sig gruppen
osv. kan vara exempel på farliga grupper.
Vad kan man göra då motsvarande
uppstår? Går det att förhindra? 

Dålig motivation är dyrt 
Hur mycket kostar dålig motivation
organisationen? Höga krav sänker motivationen
för dem med låga krav. De med låga krav sänker
motivationen för de som presterar. Hur ska  vi
anpassa oss efter det prestationsbehov som finns?

Stämningsmätare 
Olika typer av "feelisbarometrar" har blivit oerhört
populära. Går "feelis" att mäta?  Är god stämning
mätbart? Hur ska vi i så fall göra det? 

VERKLIGA CASEUTMANINGAR FÖR
DEJ SOM SCOUTLEDARE: 


