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Vi har öppet när 
du har semester!

Trevlig sommar!

GRUNNE. Ale kommun 
blev årets klättrare på 
Svenskt Näringslivs 
ranking över landets 
företagsklimat.

Förhoppningen är 
emellertid att resultatet 
ska förbättras ytterli-
gare.

Lennart Johansson är 
mitt upp i ett försöks-
projekt som syftar till 
att coacha företagsleda-
re i Ale.

Det var ett samtal mellan 
Lennart Johansson och den 
tidigare näringslivschefen i 
Ale kommun, Jannike Åhl-
gren, som ledde fram till den 
satsning som just nu genom-
förs.

– Jag kände att jag ville 
dra mitt strå till stacken. Vad 
det här kan leda till i en för-
längning återstår att se. Kalla 
det ett pilotprojekt, säger 
Lennart Johansson.

I USA och i England är 
coaching av företagsledare 
en självklarhet. I Sverige fö-
rekommer det företrädelse-
vis i storstäderna.

– Det fi nns väl någon 
machostämpel att man som 
chef ska klara sig själv och att 
coaching vore något fl um-
migt, säger Lennart Johans-

son.
– En coach fungerar som 

ett professionellt bollplank, 
ett stöd för vederbörande. 
Jag utger mig inte för att 
kunna allt, jag har emeller-
tid sett kraften av coaching 
och mentoring. Jag vet vad 

det betydde för mig som fö-
retagsledare. Jag hoppas få 
andra att upptäcka samma 
sak. För många kan det bli en 
hjälp att utveckla sitt företag 
och sitt ledarskap.

Cecilia och Daniel Fer-
dinand driver var sitt bolag 

och får nu agera så kallade 
försökskaniner i coachings-
projektet. Cecilia driver 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
medan hennes man Daniel 
står bakom DiskPartner, 
som säljer nya och begag-
nade diskmaskiner till caféer 

och restauranger.
– Det är en helt annan 

upplevelse än vad jag hade 
förväntat mig. Jag tyckte det 
lät lite mystiskt först, men så 
är det inte alls. Om jag vill 
att mitt företag ska växa? Det 
är jag inte så säker på, däre-

mot vill jag utvecklas i min 
roll, säger Daniel Ferdinand.

Lennart Johansson kom-
mer att träffa sina klienter 
vid fyra tillfällen. Det inne-
bär egentligen bara att man 
hinner skrapa lite på ytan 
som Lennart själv uttrycker 
det. 

Normer och myter
– De företagare och före-
tagsledare som lyckas är de 
som bryter sig loss från nor-
mer och myter. Ofta handlar 
det om att bryta sig ur sina 
egna tankebanor. I coacning 
handlar det mycket om mju-
ka värden, att du som före-
tagsledare ska våga tro på 
dig själv. Man står inför di-
lemman som måste låsas upp 
och som gör att man vågar 
ta beslut, säger Lennart Jo-
hansson.

– I den amerikanska kul-
turen är det accepterat att 
säga: Jag ska lyckas! Där är 
det också okej att misslyckas. 
I Sverige uttrycker vi oss på 
ett annat sätt: Vi får se om 
jag lyckas…

Vad gör coacning så 
intressant?

– Det som gör coaching så 
intressant är att det faktiskt 
fungerar att med hjälp av att 
lyssna och ställa frågor hjäl-
pa klienten att sätta upp mål, 
skapa en plan och faktiskt nå 
dessa mål.

Bra ska bli ännu bättre. För att lyfta näringslivsklimatet i Ale till ännu högre höjder vill Lennart Johansson dra sitt strå till stacken. 
Just nu genomför han ett pilotprojekt genom att coacha Cecilia och Daniel Ferdinand, som båda driver eget företag.

Företagare coachas till framgång
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