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GRUNNE. En coach i 
vardagen.

Det har blivit en 
vanlig företeelse inom 
näringslivet, men även 
en tjänst som privat-
personer nyttjar i allt 
större utsträckning.

Efter en lång karriär 
i stora internationella 
företag har Lennart 
Johansson börjat jobba 
inom just detta område 
– coaching, mentoring 
och ledarskap.

Lennart Johansson, 55 år, har 
sina rötter i småländska Nässjö. 
Efter avslutad gymnasieutbild-
ning styrde han dock kosan mot 
Göteborg för att läsa på Chal-
mers Tekniska Högskola.

– Jag utbildade mig till ci-
vilingenjör inom teknisk fysik, 
men kom senare att glida över 
allt mer på elektronik och data, 
berättar Lennart.

Efter anställningar på Bofors 
AB i Karlskoga och SKF i Göte-
borg arbetade Lennart 20 år på 
Hewlett-Packard Sverige AB i 

ledande befattningar, varav de 
sista sju åren som ansvarig för 
konsultverksamheten.

– Innan jag bestämde mig för 
att starta eget hann jag också 
med att jobba fyra år i koncern-
ledningen för ett nordeurope-
iskt företag med säte i Göte-
borg.

Certifierad coach
Lennart Johansson har nyli-
gen startat sitt företag Len-
nart Johansson Consulting. 
Han har genomgått en utbild-
ning i London och är certifie-
rad coach.

– Den utbildning som 
Coaching Development Ltd 
erbjuder är en av de bästa kur-
serna som finns i Europa. Ut-
bildningen är oerhört lärorikt 
och intressant.

Vad fick dig att anta den 
här utmaningen och starta 
eget?

– Jag insåg tidigt att ledar-
skap faktiskt är ett yrke i sig 
själv. Att leda människor och 
verksamheter framåt är otro-
ligt stimulerande. Jag kände att 
det var detta som jag ville ägna 
min tid åt. Syftet är att coacha 

människor så att de når sin fulla 
potential.

Hur skulle du vilja defi-
niera begreppet coaching?

– Det är en fortlöpande pro-
fessionell relation som hjälper 
människor att uppnå extraor-
dinära resultat i sina liv, kar-
riärer, företag eller organisa-
tioner. Med hjälp av coaching 
fördjupar de sina erfarenheter, 
ökar sina prestationer och sin 
livskvalitet.

Vilka är de personer som 
vanligtvis efterfrågar coach-
ing?

– Oftast är det människor 
som fungerar mycket bra i sam-
hället och som uppnått olika 
grader av framgång i sina yr-
kesmässiga och privata liv. Vad 
de vill är att fortsätta växa och 
uppnå sin fulla potential. Att bli 
mer integrerade, mer hela, mer 
kompletta, säger Lennart och 
fortsätter:

– De människor som söker 
sig till mig som coach letar 
efter en speciell sorts partner-
skap som de kan engagera sig i 
och bli stärkta av. Någon som 
stöttar dem, så att de kan acce-

lerera sin resa i livet.
Vad är det för skillnad på 

en mentor och en coach?
– Som mentor överför du 

din kunskap och erfarenhet 
till någon annan. I rollen som 
coach är det klienten som sitter 
på alla svaren. Vad jag gör är 
att jag får igång tankeproces-
sen. Jag är ett bollplank, stäl-
ler frågor som leder till en rö-
relse framåt.

Vad är den viktigaste 
egenskapen som coach?

– Att lyssna. Jag har lärt 
mig lyssna efter sådant som 
inte sägs.

Kontoret har Lennart 
hemma i villan i Grunne, dit 
han flyttade med familjen för 
tre år sedan. Nu är han en av 
kommunens många enmansfö-
retagare, som ser ljust på fram-
tiden.

– Jag brinner för det här och 
jag hoppas få ge mig i kast med 
några av alla de företag som 
finns på hemmaplan, avslutar 
Lennart Johansson.

Hjälper människor att uppnå sin fulla potential
– Lennart Johansson jobbar med coaching

Lennart Johansson har en lång erfarenhet av arbete i internationella företag och därmed olika kulturer. Nu har han sadlat 
om, blivit egen företagare som erbjuder coaching. – Det är för människor som vill fortsätta växa, säger Lennart.
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Jonas Andersson
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Välkommen till SjövallenVälkommen till Sjövallen
Division 2 Västra Götaland

Söndag 28 juni kl 17.00

Ahlafors IF   Ahlafors IF   vs  vs   Varberg BOIS Varberg BOIS
Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg

Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 
10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 

10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Matchvärd:

Köp sadel för 5000 kr eller mer, under Juni månad 

-  så bjuder vi på ett 
schabrak med namnbrodyr 

för de begagnade plus stigläder, 
stigbyglar och sadelgjord 

för de nya.

PS! Du vet väl att du får provrida/provhoppa 
alla sadlar direkt i vårt ridhus? 

Diplomerad sadelutprovare nästan alla 
dagar samt utbildad sadelmakare på onsdagar!

Kaffe/té till alla våra kunder 
Hjärtligt välkomna!

Mån-Fre: 12-18 Lör: 10-14
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

www.aleridsport.nu


