
MASTER MIND 2019 - LEDARTRÄNING 
& MATLAGNING MED STJÄRNKOCKAR 

MED JAN LUNDBERG, MELKER ANDERSSON & JONAS SVENSSON 
 

EGNA VÄGENS LEDARSKAP BJUDER IN TILL ETT MASTER MIND PROGRAM 
START 24 JANUARI - 4 TILLFÄLLEN UNDER 2019 

 

Jag har jobbat med att vilja ge andra en förhöjning i livet, både med mat och människor hela mitt yrkesliv.  
Vill du dela ett år med mig och andra som också tycker det ska vara roligt att leda? Detta sker i en unik 
kombination av ledarskapstärning och matlagning. 

 
Utgångspunkt 
Jag kommer under kursen att dela med mig av 
tio års hemligheter kring hur man skapar 
framgång i sitt ledarskap. Kursens rika 
avsmakningsmeny innehåller åtta steg i en unik 
ledarskapsmetodik. Allt detta är samlat i en ny 
arbetsbok med många tips, övningar och 
handledning som du kan omsätta direkt i din 
vardag. 
 

Målsättning 
Under ett år får du upptäcka hur du som ledare 
skapar ett framgångsrikt team och en hälsosam 
arbetsplats där människor trivs och mår bra.  
Du får dessutom en vinnande strategi för ditt 
liv och din roll med hjälp av den nya 
strategikartan, som innehåller 
framgångsnycklar som gör det praktiskt, enkelt 
och överblickbart att lyckas. Och du får laga 
mat med stjärnkockarna Melker Andersson och 
hans parhäst Jonas Svensson. 
 
 

Matlagning och ledarskap 
Jag har valt kombinationen matlagning och ledarskap för att jag älskar matlagning, och för jag vet 
utmaningarna med att leda ett team i ett kök. 
 

Under detta Master-Mind program får du, förutom möjligheten att laga mat med stjärnkockar, även lyssna till 
deras ledarskapsresa och vilka frestelser och utmaningar som kan dyka upp på vägen. Jag har även kokat ner 
tips ur min kommande bok. Hur man får aptit på att ta hand om sitt välbefinnande. Den boken vill att du ska 
undvika ”väggen”. 
 

Vi kommer också att jobba i ett kök tillsammans för att det är en bra metafor för vad som krävs för att skapa 
ett vinnande team. Workshop-serien består av fyra heldagar. Året med ledarträningen ska lyfta dig till en helt 
ny nivå i ledarskap och framgång i det professionella livet.  
 
 
 



 
Dessa träffar kommer att ge Dig möjlighet att skapa det bästa året för dig hittills med: 
• Lektioner om ledarskap 
• Laga mat med stjärnkockar och höra deras ledarskapsberättelser 
• Äta en god lunch tillsammans 
• Forma en personlig riktning och inspirerande mål för livet och ledarskapet 
• Lära dig hur du arbetar framgångsrikt genom andra människor 
• Samtal med andra spännande ledare som stödjer varandra under året 
• Jan Lundbergs personliga reflektioner och erfarenheter som ledare och ledarkonsult 
• Ny ”Workbook - kraften i den egna vägens ledarskap”, på 180 sidor 
• Mer att lära av hemlig gäst som kommer att dyka upp 
 
Tid, plats, pris: 
Start: torsdag 24 januari 2019 
Övriga datum: 11 april, 5 september, 21 november 
Alla träffarna ses vi: kl. 09.00-16.00 
Plats: Mitt kontor på Birger Jarlsgatan 18. Matlagning i grupp sker på närliggande restauranger i city 
Pris: 29.500:- 
Gruppen blir liten och exklusiv för att ge plats för dialogen och arbetet i köket 
 
 
 
 
 
 
MASTER MIND TEAMET: 
 

Jan Lundberg, ledarskapskonsult, före detta toppkock  
Min kockkarriär startade på Operakällaren och ledarträningen som VD för en stor 
restaurangkedja. Ett av mina senaste uppdrag var att sitta i juryn för att utse ”Årets bästa 
arbetsplats” inom restaurangbranschen. Priset delades ut för andra året i rad på 

Restauranggalan på Cirkus i oktober 2018. Senaste åren har jag arbetat med att hjälpa fler än 50 
ledningsgrupper att lyckas. Jag jobbar med principen att utgå från sina personliga förutsättningar och lära sig 
förmågan att skapa resultat genom andra i samspel med organisationens mål. Jag har skrivit boken ”Egna 
vägens ledarskap” utgiven 2016 och nu finns också en gedigen arbetsbok som praktisk fördjupning för 
metodiken. 
 

Hör podcasten: ”De bästa ledarna är sig själva” på Prata Mat, där Jan Lundberg intervjuas av chefredaktör 
Lisbeth Rauden. https://soundcloud.com/lisbeth-rauden/janne-lundberg 
 

Melker Andersson, stjärnkock, restaurangföretagare 
Stjärnkocken och krögaren Melker Andersson har hittills skapat 18 restauranger, bland dem 
legendariska Michelin-krönta F12 i Stockholm. Melker har tävlat i Kockarnas kamp, Matakuten 
och skrivit flera kokböcker.  

 
Jonas Svensson, stjärnkock, restaurangföretagare 
Framgångsrik stjärnkock och krögarkompanjon med Melker Andersson. De driver bland annat 
restaurangerna Miss Voon och Mister Voon i Stockholm. Jonas har medverkat i Kockarnas kamp 
på TV.  

 

Anmäl dig till: jan@egnavagen.se eller ring +46703618923 
Du får då mer information om detaljer och programmet. 

 


