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Boken har sålt +8 000 ex i originalutgåva.  
Kommer nu äntligen i pocket. 
 

”Med glimten i ögat ger den tydliga råd och sanningar som man behöver som ledare.  
Läs den!”  Maria Stagmo, HR chef, Sparbanken Skåne 
 

"Boken har hjälpt mig med praktiska tips för att ge ny kraft 
och inspiration till medarbetarna - varje dag."   
Merja Wising, Divisionschef Guldfynd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OM BOKEN	
Praktiskt handbok i coachande ledarskap.  
- Framgångsrik coachning - Coachande förhållningssätt- Hur motivera andra - Mål 
och motivation - Coachsamtalet - Framgångsloopen för bästa resultat med mera.  
 

I boken får du bl a lära dig coachens fyra uppgifter, frågor som förändrar och verktyg 
för att få fler lagspelare som presterar mer. Du kan direkt använda dig av det du 
läser. Innehåller: bl a 26 coachverktyg, 15 fristående kapitelfrågor för din reflektion, 
mer än 50 exempel på coachfrågor. * Nu utökad med tips för att hantera stress. 
 
”Konkret, enkelt och rakt på sak.” Ingrid Alestig, affärsutvecklare, Novasell 
”En blandning av kloka insikter och en operfekt charm.” Anna Lindström, Brunnsvik Folkhögskola 
”Ger många praktiska tips hur man tillämpar coachingen i verkligheten.” Ola Eklund, Nordea  
 
”Boken andas rutin och erfarenhet. Praktiskt, enkelt och rakt på sak.” 
Det är inte konstigt att boken redan är en bästsäljare med över 8 000 ex sålda. 
 
 

FÖRFATTARE 

	

KORTA FAKTA 
 

Utgivning: 15 januari 2016. 
Distribution: Stjärndistribution  
Originalupplaga såld i + 8000 ex (danskt band) 
Prisgrupp: Pocketstandard, J 
Förlag: RB Publishing ISBN: 9789186439347 
Antal sidor: 160 Vikt: 93 gram F-pris: 50:- 
Målgrupp: alla som leder och motiverar andra, 
chefer och ledare i privat och offentligsektor. Även 
idrottsledare och ledare inom ideella verksamheter 
har nytta av tankarna, exemplen, övningarna och 
reflektionerna som ges. 

Kenth Åkerman är efterfrågad talare och expert inom 
ledarskap, medarbetarskap, arbetsglädje och service. 
Med 25 års erfarenhet som chef, projektledare och 
affärsutvecklare inom många branscher. Uppdrag i 
hundratals företag och med tusentals medarbetare och 
chefer som deltagare. Åkerman skriver för närvarande 
på sin femte bok som kommer under våren.  
 	


