
 
 

En PT bygger dina muskler, en TC 
(Team Coach) bygger ditt team ! 
 
Ledarskap & Engagemang. Självledarskap & Motivation. Tillit & Effekt. 
Frigör potentialen i ditt team. 
 
Inom sportens värld använder många en PT (Personlig Tränare) för att få till en bättre utveckling och 
snabbare nå sina mål.  Få tänker på att den möjligheten även finns för team.  
 
Arbetet börjar hos var och en av oss med att ta vårt eget ansvar i allt vi gör och i alla våra relationer. Därefter 
identifierar vi våra styrkor, drivkrafter och vår potential. Självledarskap. Sedan maximerar vi individens talang 
och potential i den specifika organisationen. När det finns tillit och symbios mellan individens och 
organisationens drivkrafter och mål uppnås den verkliga effekten och önskade resultatet. Individer har 
således eget ansvar gällande medarbetarengagemanget.  
 
Vi hjälper dig att få individerna i teamet att se potential i sig själva och teamet.  
 

Team Coaching - som en PT för ditt team 
Jessica Löwenhielm Stockholm Boel Mörner  
Telefon: +46 708 83 63 89   Telefon: +46 707 55 68 81 

E-post: jessica@wholly.se  E-post: boel.morner@earheart.se 
www.wholly.se  www.earheart.se 
 

EN GRUND SOM SKAPAR TILLIT, ANSVAR, KREATIVITET & EFFEKT  
 

• ·       Gemensamt ramverk som alla är överens om 
• ·       Alla team-medlemmar känner att de är en del av teamet 
• ·       Gemensam förståelse och beteenden i teamet 
• ·       Skapande av individuella och gruppgemensamma åtaganden 
• ·       Ökad tillit till egen och andras förmåga 
• ·       Ökad interaktion mellan teamets medlemmar och övriga i organisationen 
• ·       Skapande av verkligt team work och kreativitet 
• ·       Högre motivation och engagemang och nöjdhet 
• ·       Ökad produktivitet, effektivitet och attraktivitet 
• ·       Nöjdare kunder, ökad omsättning och vinst 

 

VÅR PROCESS 
 
1) Föreläsning om varför forskningen säger att vi ska jobba o team för att lyckas. Detta skapar 
intresse och engagemang i teamet för den kommande teamutvecklingen.  
 
2) Teamet gör ett nulägestest för att de ska få insikter om vad som behöver jobba på för att bli ett 
starkare team.  
 
3) Under en två dagars off site presenteras resultatet för teamet. Med de insikter som testsvaren 
givit teamet lägger vi tillsammans upp en unik plan för ni ska utvecklas till ett högpresterande 
team.  
 
4) Vi stöttar teamet i dess utveckling var annan månad, fyra timmar per gång för att förändringen 
inte ska gå i stå. Coacherna anpassar upplägg och övningar till de utmaningar som teamet har 
både vad gäller business och samarbete. Fokus ligger hela tiden på kommunikationen inom 
teamet, medarbetarnas styrkor och potential vilket bygger tillit till den egna och de andra 
teammedlemmarnas förmåga.  
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Vi finns här för att stötta dig i din ambition med ditt team och 
ledarskap.  

Välkommen att kontakta oss för ett första utforskande möte!  
 

 

Team Coaching-Processen 
 
I tillägg till de verktyg och processer vi använder, styr vi teamet att tänka mer effektivt själva, snarare än 
att ge svar. Vi identifierar teamets gemensamma beteenden, agerande och sätt att tänka vilket skapar 
kännedom om vad som behöver stärkas, byggas eller skrotas.   

 
Vår Team Coaching är anpassad efter dina behov. Vi erbjuder kortare uppdrag likväl som hela program 
av moduler över flera månader. Vårt första steg är aktivt lyssnande och diagnos av nuläge. 
Tillsammans identifierar vi potential och önskad utkomst. Skräddarsydd coaching på individ och 
teamnivå, facilitering av möten och work shops kommer att bli designade för era behov.  
 
Vi erbjuder work shops som ett första steg för att identifiera ditt teams potential. Vi gör alla medvetna 
om deras individuella och gemensamma preferenser och frigör möjligheter för att maximera teamets 
utveckling. 

Team Coaching - som en PT för ditt team 
Jessica Löwenhielm Stockholm Boel Mörner  
Telefon: +46 708 83 63 89   Telefon: +46 707 55 68 81 

E-post: jessica@wholly.se  E-post: boel.morner@earheart.se 
www.wholly.se  www.earheart.se 
 

 
Jessica Löwenhielm är en färgstark managementkonsult, diplomerad coach (CTI) 
och organisationsutvecklare som håller hög standard och attraherar klienter som 
har höga krav. Hennes kreativa coachingfärdigheter ökar välmående, 
engagemang och effektiviteten hos sina klienter samt stärker det personliga 
ledarskapet. Dessa färdigheter använder hon i utbildningssammanhang, då hon 
coachar ledare och team, i konsultuppdraguppdrag, då hon faciliterar work shops 
och som uppskattad föreläsare.  
 
Jessica har mer än 18 års bakgrund som ledare i både nationella och 
internationella organisationer och som marknadsförings-, kommunikation- och 
förändringskonsult.  Hennes bakgrund har gett henne en spetskompetens inom 
förändringsledning, kommunikation och teamutveckling samt egenskapen att hitta 
lösningar i komplexa system. Med ett brilliant sinne, brinnande engagemang och 
en genuin lyhördhet skapar hon en trygg och öppen atmosfär som ger en utmärkt 
grund för vidareutveckling. 

Boel Mörner är en inspirerande, driven och kreativ coach som arbetar med 
individuell ledarskapscoaching samt processer inriktade på att utveckla team 
så att de blir framgångsrika och hållbara. Hon arbetar med individer och 
företag som är intresserade av att finna sina styrkor och ta sig till nästa nivå. 
Boel  har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med kommunikation 
och relationer i olika former, olika nationaliteter på mellanchef och 
ledningsnivå bl.a. som exekutiv film producent  
 
Boel är utbildad kommunikolog, certifierad coach, CPCC i från en av 
världens ledande coachutbildningar Coaches Training Institut (CTI*) samt 
Certifierad Team Performance Coach (CTPC) 
 
Hennes kombination av yrkes- och livserfarenheter gör henne till en bra 
samarbetspartner för företag och människor som vill ha förändring och 
maximera sin kapacitet.  


