
Uppdragshandledning – en 
pusselbit i vår professionella 
utveckling



Primärt mål och syfte 
med uppdragshandledning
Handledningen syftar till att jag som 
konsult ska öka mina möjligheter till 
goda slutleveranser mot kund genom 
att få hjälp av mina kollegor att 
öppet reflektera och sortera kring 
problem och frågeställningar i 
anslutning till mitt uppdrag



Varför arbetar vi på Masarin med 
uppdragshandledning

Det är en naturlig del av 
Masarins sätt att arbeta 
med- och upprätthålla 
vår kultur på företaget

Det är en del av Masarins 
systematiska 
arbetsmiljöarbete och bidrar 
till att reglera stress och tryck 
på individen, och bidrar till en 
ökad psykologisk trygghet

Det sätter fortsatt fokus på 
utveckling av individen i sitt 
uppdrag, som människa och 
yrkesperson och vi skapar tid för 
reflektion, stöd och utmaning

Det skapar ett värdefullt 
internt nätverk mellan 
kollegor och en känsla 
av sammanhang



Om uppdragshandledningen…

Uppdragshandledningen utgår ifrån 
ett coachande förhållningssätt, och 
har ett bredare metodinslag utifrån 
konsultens behov av stöd i uppdraget

• Reflektionsstöd kring problem, 
utmaningar och dilemman

• Bidra till andra perspektiv än mitt eget
• Bolla idéer och tankar
• Möjlighet till ventilering och debriefing 

när livet är jobbigt – rikta om
• Ta del av andras erfarenheter och 

kunskaper



Om uppdragshandledningen…

Som del i uppdraghandledningen 
får du tillgång till dina kollegors 
samlade erfarenhet och kompetens

• Vi lär känna varandras uppdrag 
och situation

• Vi bygger relationer
• Vi får bättre tillgång till våra egna 

smartaste tankar, tillsammans 
med andra

• Vi blir bättre i våra uppdrag
• Det ger stöd i vardagen





Vår absolut viktigaste del av företaget 
är vi som arbetar här, människorna. 

Vill du bli en del av Masarin?
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