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Mellan raderna, 
här finns  

möjligheter!

    Så hur kan du hitta 
möjligheter mellan  
raderna i din  
nuvarande tjänst?

Att lyssna och läsa mel-
lan raderna är något jag 
verkligen älskar att göra, 

men något som verkar vara 
svårt för många. 

Jag vet inte hur många gånger 
jag ställt en fråga, och enbart fått 
ett nej det går inte punkt. Ställer jag 
då frågan, men hur skulle vi kunna 
tänka för att hitta möjligheter på 
något sätt? Nä, det är omöjligt, utan 
att ens reflektera och ta tid för att se 
över frågan och dess möjligheter. 

Jag älskar verkligen att reflektera 
och ta mina tankar från ett mikro-
skop, till ett helikopter perspektiv. 
Jag älskar att vrida och vända på 
tankar för att syna dom i alla hörn 
och kanter. Jag älskar att tänka 
utanför boxen, eller som någon sa 
vidga boxen. För jag tror på möjlig-
heter, om vi bara vågar reflektera. 

Vad tror du? Vilken typ av männ-
iska är du och hur ser ditt liv ut? 
Finns möjligheterna mellan raderna, 
eller är det fyrkantigt och svårt att 
skapa möjligheter både hos dig själv 
och i din vardag?

Jag minns vid ett tillfälle när jag 
ställde en fråga om en möjlighet, 
men där svaret var nej Tina det kan 
jag inte göra för dig. Ok, men du som 
då kan branschen skulle du kunna 
hitta en möjlighet att få det möjligt? 

Det jag visste var att denna person, 
kunde tänka mellan raderna. Och 
så plötsligt Tina, jag kom på en idé 
hur vi skulle kunna lösa det. Hur 
låter det här? Å, så bra var mitt 
svar. Detta hade jag aldrig kommit 
på själv, tack för att du ville tänka 
mellan raderna. 

Det jag vet är att jag inte  
alltid kan och har inte koll på allt, 
men jag vågar vara nyfiken. Ibland 
är inte alltid frågorna rätt formule-
rade eller passar inte in i verksam-
hetsplanen eller enligt ramar, men 
ändå jag vågar ställa frågan. För att 
sedan få din hjälp att se om mina 
tankar, kan vara något att spåna 
vidare på. 

Kanske jag får delta i ett möte 
inom ett område som inte är min 
starkaste sida, men jag kan ändå 
vara nyfiken som en novis och ställa 
frågor. För vet ni vad jag har upp-
täckt? Mina frågor kan faktiskt göra 
skillnad, när någon kan säga det var 
ju en riktigt bra fråga. Så där har 
vi aldrig tänkt innan, det ska vi ta 
med oss. 

Det har ju också varit tillfällen 
där jag fått riktigt sura kommen-
tarer, som skickat mig rakt in i 
skamvrån. Så jag kan förstå om du 
inte vågar, men tänk så här istäl-
let. Det är mest synd om dom, som 
inte vågade läsa och lyssna mellan 
raderna. För så är det och så ska du 
gå vidare starkare, och ta med dig 
erfarenheter, att du vågade fråga. 

Jag tänker också på våra 
arbets givare idag, i denna 
turbulenta tid. Det är många som 
fått avsluta sin anställning, men 
det är också väldigt många som vill 
karriär växla. För dom vill ha något 
mer, än det dom får idag. Så vad kan 
vi hitta mellan raderna här?

Jag tänker att sätt dig ner 
med din chef eller tvärtom du som 
arbetsgivare, och se över deras och 
er plattform. Vad finns det mer, som 
ni som arbetsgivare skulle kunna ta 
vara på hos era anställda? Jag tänker 
är det inte dags att hitta härliga kom-
binationer, för att utveckla och växa 
som verksamhet tillsammans med 
era anställda? Karriärväxla inom 
verksamheten, vore inte det något?

Jag jobbade själv heltid som 
ekonom under många år, men det 
skulle inte funka idag. Nog för jag 
älskar ekonomi och grotta ner mig i 
siffror, men jag måste också få andas 
och inspirera människor. Så hur kan 
du hitta möjligheter mellan raderna 
i din nuvarande tjänst, och växla 
upp utan att byta arbetsgivare?

Att lyssna mellan raderna är något 
jag älskar och något som jag brukar 
säga, när jag berättar om min Walk 
and Talk coaching. Här lyssnar jag 
mellan raderna, för att trycka på 
tankeknutar och lossa på fastbrända 
tankar. 

För ett tag sedan tryckte jag på 
en tankeknut, som fick kunden att 
känna tårarna komma och allt jag 
då gjorde var att jag sa. Andas och 
landa. Kunden landade och tackade, 
efter det kom underbara kreativa 
tankar som hen inte hade tänkt 
förut. Tankar som fanns där mellan 
raderna, som behövde få hjälp att 
hitta ut. 

Det finns så mycket underbara 
möjligheter mellan raderna. Så 
vad tror du skulle hända om du 
vågade detoxa dina tankar, för 
att släppa på dina tankeknutar?

Din mentala hälsoinspiratör  
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