OSAKLIG ARTIKEL
Jag läste med stor förvåning artikeln om Skandinaviska Ledarhögskolan och blev ännu mer
förvånad att den publicerades i ECT, som jag upplevt som en bra och saklig tidning.
Det finns flera sätt att vinkla en artikel, felaktiga uppgifter, att utlämna information, att
citera de ”rätta” personerna m.m. och artikeln innehåller ett flertal exempel på alla dessa
sätt. Det skulle ta för stort utrymme att gå in på allt som borde bemötas i artikeln så jag
nöjer mig med ett par saker.
En huvudlinje i artikeln uttrycks som: ”Svenska Ledarhögskolan (Vi heter Skandinaviska
Ledarhögskolan men det är en petitess) utbildar coacher på nio dagar. Psykologförbundet är
kritiska till de korta utbildningarna”(slut på citat)
Ett exempel på att utelämna viktig information är t.ex. att Journalisten upplystes om att
utbildningen är upplagd som en distansutbildning under 6 månader där de egna studierna
och Praktiken kombineras med 60 ”contact hours” (live utbildning under nio dagar).
Många universitet bedriver idag distansutbildningar där ”livedelen” dvs lärarledda lektioner
bara utgör en liten del av utbildningen. I en 30-poängs distansutbildning är ofta den
lärarledda utbildningen betydligt mindre än 60 contact hours.
Utifrån denna vinkling vänder sig så journalisten till en psykolog som också arbetar med
coaching. Utan att den personen vet något om våra kurser så förkastar han den utifrån den
felaktiga informationen att vi certifierar coacher på nio dagar. Dessutom vinklar journalisten
det ytterligare genom att dra in hela Psykologförbundet i ”sågningen”. (Jag är ju själv
Psykolog och med i Psykologförbundet och har inte fått någon kritik därifrån, däremot har en
av våra lärare (Olle Anfelt) haft coachutbildning för Psykologförbundet)
När journalisten ska bedöma våra kurser så vore det ju naturligt att fråga de som gått
kurserna. Vi har i våra coachingkurser gjort en sak som är unik. Vi har frågat alla de som gått
kurserna om vi får publicera deras omdömen. Alla har sagt ja. Det innebär att vi har över 400
omdömen om kurserna som ligger på vår hemsida. Inte en enda av dessa har uttryckt någon
som helst kritik over kursen eller kursgivarna. Istället uttrycker ganska många att detta är
den bästa kurs som de gått. Då ska man betänka att våra kursdeltagare ofta har en hög
utbildning eller profession (En hel del är psykologer, läkare, företagsledare, terapeuter,
konsulter).

Tilläggas kan att den coachutbildning vi ger ”The International Coaching Certification
Training” år 2010 tilldelades ”The European Quality Award”(EQA) av EMCC .- the European
Coaching and Mentoring Council.
Det finns en sak jag håller med om. Coachutbildningen är dyr, speciellt jämfört med våra
utbildningar i mental träning som vi gör till självkostnadspris. Orsaken till detta är att det inte
är SLH, som är certifieringsorganisation. SLH har valts ut av världens största professionella
coachorganisation ICC – International Coaching Community, till att ge deras
coachingutbildningar i Sverige. En stor del av deltagaravgifterna går därför till ICC.
Skandinaviska Ledarhögskolan har under 20 års verksamhet lyckats bygga upp ett mycket
gott rykte runt om i Skandinavien och det vore synd om detta raseras genom en artikel av
detta slaget
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