
VILL DU BLI EN 
BÄTTRE LEDARE?
Sitter du ofta fast i operativa frågor och har svårt  
att få tid till att utveckla verksamheten?

Den egna vägens ledarskap frigör tid,  
skapar tillväxt och ger dig högre livskvalitet.

Jan Lundberg har bakgrund från restaurangbranschen 
och SAS Service Partner. Som personalansvarig för ett 
40-tal restauranger var det lätt för honom att se 
skillnaden mellan de bästa och sämsta restaurangerna. 
De som lyckades var de som arbetade med sitt 
ledarskap.

Bland Jans kunder finns Bonnie Roupé, Bonzun,  
2005 mest lovande entreprenör, Louise Sköld, 
Hairtalk, Entrepreneur of the year 2018.  
Kullens Trafikskola, årets nyföretagare 2019.  
Ann Nyström, nominerad till årets ledare och årets 
företagare 2020. Melker Andersson, stjärnkock 
F12-gruppen. De har alla aktivt fokuserat på sitt 
personliga ledarskap för att lyckas.

Jan Lundberg
Egna vägens ledarskap
+ 46 703 61 89 23 
jan@egnavagen.se
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LEDNINGSGRUPPSPROGRAM
Bygg en högpresterande ledningsgrupp  
på 8 veckor

EGNA VÄGENS 
LEDARSKAP  
I ÅTTA STEG

VECKA 1: STORY/PRÄGLING 
Insikt om dig själv. Hur ser självbilden kring ledarrollen ut?

VECKA 2: DINA PERSONLIGA STYRKOR 
Vilka unika egenskaper hjälper dig att lyckas som ledare?

VECKA 3: DIN LEDARVISION 
Skapa en vision kring vart du är på väg och vad du vill åstadkomma. 

VECKA 4: DIN ENERGINIVÅ 
Hur du bygger upp ett hållbart ledarskap genom balans i livet.

VECKA 5: COACHING/FEEDBACK 
Verktyg för ett coachande ledarskap andra.

VECKA 6: DELEGERING OCH UPPFÖLJNING 
Större delaktighet och kompetenshöjning genom delegering och 
uppföljning.

VECKA 7: SKAPA ETT ENGAGERAT TEAM 
Kartläggning, diagnos och målsättning ger högre prestation och 
engagemang.

VECKA 8: TYDLIGA MÅL 
Skapa en systematisk målsättningsprocess och sätt mätbara mål.

AGENDA VARJE VECKA
	Coaching/utbildning måndagar 1 tim 30 min

 Eget arbete tisdag-fredag

  Check-in coaching fredagar, 1 timme egen reflektion  
och utvärdering (Zoom el Skype)

 Obegränsad fri rådgivning mellan tillfällen.

Upplever du att vara ledare är som att mata fågelungar som aldrig 
blir mätta? Under workshopen går vi igenom fem principer för att 
utvecklas som ledare.

INNEHÅLL:
		Det viktigaste är inte motivation utan mental klarhet  

och plattform.

		Hur släppa kontrollen genom att arbeta aktivt med delegering 
och få mer tid med familjen.

		Hur går man från detaljer och micromanagement till att  
hålla fokus, överblick och kunna prioritera områden  
som ger störst effekt i verksamheten.

		De fem vanligaste frestelserna som entreprenör, som kan  
bidra till psykisk ohälsa, utbrändhet och hur du undviker dem.

		De fyra effektivaste ledarbeteendena som kan transformera  
ditt företag.

Mentorskapet säkerställer att du och ledningsgruppen håller  
fokus kring de frågor som är viktigast för ledarskap, organisation, 
ditt team och ditt personliga liv. I programmet jobbar vi med  
att se till att alla de åtta stegen i metodiken är förankrade  
i organisationen.

Mentorskapet är ett kraftfullt stöd för gruppen så att de  
personligen är ansvariga för sina åtaganden och prioriteringar.

	Gruppen träffas 4 heldagsworkshops/år, en gång per kvartal.

		Inför varje workshop får alla deltagare uppgifter med frågor  
om vilka behov och prioriteringar man vill ta upp.

	Två luncher per år för utvärdering.

		Sista tillfället görs ett bokslut över hur processen fungerat  
och vilka resultat men ser. Därifrån planlägger man sin  
verksamhet de kommande 6 – 12 månaderna.

WORKSHOP
Från operatör till entreprenör

RÅDGIVNING FÖR  
LEDNINGSGRUPPEN – 1 ÅR
Hur du behåller kraften och implementerar  
de åtta stegen i Egna vägens ledarskap

Sätta tydliga mål

Coachning/feedback

JLL metodik
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