
Alla har vi ĥ rt orden, sÂ  snart vÂ ra idrottsstj‰ rnor inter-
vjuats i TV. De pratar om att s‰ tta och uppnÂ  mÂ l i idrotts-
karri‰ ren ñ  kortsiktiga och lÂ ngsiktiga mÂ l. Och alla
pÂ stÂ r de att utan att s‰ tta mÂ l skulle de inte nÂ  sina
rekordl‰ ngder, -tider eller -ĥ jder.

Men visste du att det gÂ r att oms‰ tta detta i privat- och
arbetslivet ocksÂ , ‰ ven om du inte ‰ r idrottsstj‰ rna och
heter Anja P‰ rson eller Per Elofsson? Vi har knackat pÂ  hos
LedarCoach i Umestan F̂ retagspark f̂ r att fÂ  receptet! 

■ Utveckla din fulla potential!

ñ  Syftet med vÂ r verksamhet ‰ r att hj‰ lpa m‰ nniskor och
organisationer att utveckla och anv‰ nda sin fulla poten-
tial, s‰ ger Stellan Jonsson, VD pÂ  LedarCoach. Det som
avgˆ r hur stor del av min potential som jag utvecklar och

det som avgˆ r hur jag kommer att
lyckas ‰ r min unika fˆ rmÂ ga att
forma och omforma mig sj‰ lv.
Varje m‰ nniska har n‰ mligen en
unik fˆ rmÂ ga att utveckla den
personlighet som svarar upp mot
hennes ideal och att utforma eller
v‰ lja en miljˆ  som svarar upp mot
hennes unika behov.
Kan man nÂ  hur lÂ ngt som helst?

ñ  Ja, du kan bli den du vill bli,
forts‰ tter Stellan. Det som skiljer
oss m‰ nniskor Â t ‰ r faktiskt att vi
‰ r vad vi t‰ nker pÂ  och vi blir vad
vi t‰ nker pÂ  mest. Om du s‰ tter
klara mÂ l och bˆ rjar styra ditt liv
efter dessa, sÂ  blir den viktigaste
frÂ gan n‰ r du st‰ lls infˆ r ett val:
Vad bˆ r jag nu gˆ ra fˆ r att ta ett
ordentligt steg i riktning mot de

mÂ l jag satt upp? Fˆ ljer du den modellen ‰ r det bara en
tidsfrÂ ga innan du ocksÂ  nÂ r dina mÂ l.

■ Tr‰ ningsprogram och en coach

Receptet, hemligheten ‰ r de tr‰ ningsprogram som
LedarCoach arbetar med. Programmen har utvecklats av
Paul J Meyer pÂ  Leadership Management International i USA.
De ‰ r resultatet av flera decenniers forskning och tester.

Enkelt sett handlar det om att bli fokuserad, s‰ tta kort-
och lÂ ngsiktiga mÂ l och bryta ned dem i veckomÂ l och
dagsmÂ l och att arbeta d‰ refter. Att prioritera det som ‰ r
viktigt och fÂ  tid ˆ ver till det som ‰ r utvecklande och skoj.

Fˆ r att lyckas mÂ ste man dessutom tr‰ na pÂ  hur man
ska gˆ ra och till det kr‰ vs en coach ñ  precis som fˆ r Anja
och andra elitidrottare som nÂ r sina drˆ mmars mÂ l.

ñ  Att jobba med mÂ lformulering och att s‰ tta mÂ l,
bÂ de i arbetslivet och privat, ‰ r den starkaste kraft jag
kommit i kontakt med, inflikar Stellan.

Att l‰ ra sig den h‰ r konsten kan ta flera Â r och sj‰ lva
processen, den pÂ gÂ r livet ut.

I dag har teamet i LedarCoach tr‰ nat och stˆ ttat ˆ ver
1 000 ledare och medarbetare ˆ ver hela landet, bÂ de i
det privata n‰ ringslivet och inom offentlig sektor. Vi
st‰ llde frÂ gan till nÂ gra av dem: hur var det?

■ ñ  Vi genomfˆ r just nu en generationsv‰ xling pÂ  F‰ rg
& Tapet med hj‰ lp av LedarCoach, ber‰ ttar VD Georg
Larsson. Fˆ r oss har samarbetet med LedarCoach betytt
v‰ ldigt mycket. Vi har fÂ tt en ny och effektivare organi-
sation baserad pÂ  team, vi har fÂ tt en ny och effektivare
ledning. VÂ ra unga operativa ledare har dessutom fÂ tt en
hˆ gre produktivitet och en stˆ rre kapacitet att ta tillvara
pÂ  kompetensen ute i organisationen pÂ  ett b‰ ttre s‰ tt ñ
det ‰ r ju det som allt bygger pÂ . Jag sj‰ lv har dessutom
fÂ tt en erfaren coach som stˆ d och mentor sÂ  att jag kan
fasa ut mig sj‰ lv ur organisationen pÂ  ett kontrollerat
s‰ tt.

■ ñ  Att fÂ  gÂ  utvecklingsprogrammet î Personligt
Ledarskapî med en personlig coach som st̂ d har varit
oerĥ rt nyttigt, inte bara f̂ r min egen utveckling som f̂ re-
tagsledare utan ocksÂ fˆr  hela ledningsgruppen pÂ
B‰ cklunds byggvaruhus, s‰ ger VD Anders ÷ stholm. N‰ r
jag d‰ rf̂ r anst‰ llde en ny butiks- och varuhuschef f̂ r en
tid sedan, fick han inleda med att gÂ  programmet. Det ‰ r
den b‰ sta inskolning han fÂ tt pÂ  ett nytt jobb, pÂ stÂ r han.

■ ñ  Fˆ r mig st‰ mmer det sÂ  v‰ l ̂ verens med ideologin
frÂ n mitt tidigare jobb som officer, med mÂ lstyrningspro-
cesser och hur man fÂ r allt att fungera med hj‰ lp av tyd-
liga mÂ l, huvudmÂ l och delmÂ l, inflikar Per Lundgren,
logistikschef pÂ  Servera. Mina chefer gÂ r ocksÂ  pro-
grammet nu och vi har fÂ tt ett ˆ ppnare klimat mellan
varandra. Vi kan vara rakare i kommunikationen utan att
det stˆ r.

■ Specialister pÂ  mÂ lstyrning

LedarCoach tr‰ nar inte bara individer utan ocksÂ  team
pÂ  alla nivÂ er i organisationen. De tr‰ nar upp ledare och
medarbetare att bli b‰ ttre pÂ  att leda sig sj‰ lva, teamen
tr‰ nas att fungera b‰ ttre som team och ledarna att ocksÂ
bli b‰ ttre pÂ  att leda andra.

ñ  Vi tr‰ nar ‰ ven upp det strategiska ledarskapet i en
organisation ñ  fˆ r att ledare ska bli b‰ ttre i strategiarbe-

tet och pÂ  att fˆ rverkliga sina strategier, ber‰ ttar Stellan.
Vi ‰ r specialister pÂ  mÂ lstyrning och har ledningsmodell-
ler som gˆ r att en organisation kan beskriva sin mÂ lstyr-
ning. Kan man det sÂ  kan man ocksÂ  skapa ett syste-
matiskt fˆ rb‰ ttringsarbete av sin mÂ lstyrning.

Alla har vi m̂ jlighet att l‰ ra oss och utvecklas, verkty-
gen finns, det som kr‰ vs ‰ r motivation och tr‰ ning. Att
k‰ nna att man st‰ ndigt utvecklas kanske ‰ r den st̂ rsta
tryggheten vi kan hitta i livet, avslutar Stellan.

JAN JOHANSSON

Sikta mot stj‰ rnorna ñ  och nÂ  fram
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Georg Larsson genomfˆ r en generationsv‰ xling pÂ  F‰ rg &
Tapet med hj‰ lp av LedarCoach.

Anders ÷ stholm, VD pÂ  B‰ cklunds, fick hela ledningsgruppen
att gÂ  utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap.

ñ  MÂ lstyrningsprocesserna har hj‰ lp mig mycket, s‰ ger Per
Lundgren, logistikchef pÂ  Servera.
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Stellan Jonsson har jobbat 10 Â r
som coach och processledare.

LedarCoach oms‰ tter det som fÂ r elitidrottarna att nÂ  sina mÂ l, till privat-
och arbetslivet.
ñ  Vi motiverar helt enkelt m‰ nniskor och organisationer att utveckla och
anv‰ nda sin fulla potential, s‰ ger VD Stellan Jonsson. Det som kr‰ vs ‰ r att
s‰ tta upp mÂ l samt ett tr‰ ningsprogram och en coach.

Stellan Jonsson har jobbat 19 år 
som coach och processledare.

Tänk att få sikta mot stjärnorna och nå ända fram
LedarCoach omsätter det som får elitidrottarna att nå sina mål till privat- 
och arbetslivet.
– Vi motiverar helt enkelt människor och organisationer att utveckla och 
använda sin fulla potential, säger VD:n Stellan Jonsson. Det som krävs är att 
sätta upp mål, ett träningsprogram och en coach.

Alla har vi hört orden, så snart våra idrottsstjärnor 
intervjuats i TV. De pratar om att sätta och uppnå mål i 
idrottskarriären – kortsiktiga och långsiktiga mål. Och 
alla påstår de att utan att sätta mål skulle de inte nå sina 
rekordlängder, -tider eller -höjder. 
 Men visste du att det går att omsätta detta i privat- och 
arbetslivet också, även om du inte är idrottsstjärna och 
heter Anja Persson eller Björn Ferry? Vi har knackat på hos 
LedarCoach Sweden AB för att få receptet! 

     Utveckla din fulla potential!
– Syftet med vår verksamhet är att hjälpa människor och 
organisationer att utveckla och använda sin fulla potential, 
säger Stellan Jonsson, VD på LedarCoach. Det som avgör 
hur stor del av min potential som jag utvecklar och det 

som avgör hur jag kommer att lyckas 
är min unika förmåga att forma och 
omforma mig själv. Varje människa 
har nämligen en unik förmåga att 
utveckla den personlighet som svarar 
upp mot hennes ideal och att utforma 
eller välja en miljö som svarar upp 
mot hennes unika behov.

Kan man nå hur långt som helst?
– Ja, du kan bli den du vill bli, 
fortsätter Stellan. Det som skiljer oss 
människor åt är faktiskt att vi är vad 
vi tänker på och vi blir vad vi tänker 
på mest. Om du sätter klara mål och 
börjar styra ditt liv efter dessa, så blir 
den viktigaste frågan när du ställs 
inför ett val: Vad bör jag nu göra för 
att ta ett ordentligt steg i riktning mot 
de mål jag satt upp? Följer du den 

modellen är det bara en tidsfråga innan du också når  
dina mål.

     Träningsprogram och en coach
Receptet, hemligheten är de träningsprogram som 
LedarCoach arbetar med. Programmen bygger på svensk 
kultur och svensk forskning. Framförallt så grundar de 
sig på värderingar som vi i LedarCoach känner att vi 
kan stå för. Den viktigaste värderingen är kvalitet. Enkelt 
sett handlar det om att bli fokuserad, sätta kort- och 
långsiktiga mål och bryta ned dem i veckomål och 
dagsmål och att arbeta därefter. Att prioritera det som är 
viktigt och få tid över till det som är utvecklande och skoj. 
 För att lyckas måste man dessutom träna på hur man 
ska göra och till det krävs en coach – precis som för Anja, 

Pär och de andra idrottsstjärnorna som når sina  
drömmars mål. 
– Att jobba med målformulering och att sätta mål, både i 
arbetslivet och privat, är den starkaste kraft jag kommit i 
kontakt med, inflikar Stellan.
 Att lära sig den här konsten kan ta flera år och själva 
processen, den pågår livet ut.
 
I dag har teamet i LedarCoach tränat och stöttat över  
1 000 ledare och medarbetare över hela landet, både 
i det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Vi 
ställde frågan till några av dem i Umeå, hur det var?

     – Vi har genomfört en generationsväxling på 
Färg & Tapet med hjälp av LedarCoach, berättar f d 
VD:n Georg Larsson. För oss har samarbetet med 
LedarCoach betytt väldigt mycket. Vi har fått en ny 
och effektivare organisation baserad på team, vi har 
fått en ny och effektivare ledning. Våra unga operativa 
ledare har dessutom fått en högre produktivitet och 
en större kapacitet att ta tillvara på kompetensen ute i 
organisationen på ett bättre sätt – det är ju det som allt 
bygger på. Jag själv har dessutom fått en erfaren coach 
som stöd och mentor så att jag kunnat fasa ut mig själv ur 
organisationen på ett kontrollerat sätt.

     – Att få gå ett träningsprogram i LedarCoach med en 
personlig coach som stöd har varit oerhört nyttigt, inte 
bara för min egen utveckling som företagsledare utan 
också för hela företaget, säger Lundquistgruppens VD, 
Christofer Yourstone. Jag har fått konkreta verktyg och 
motivation att börja jobba med hela vår företagskultur och 
att utveckla den i önskvärd riktning.

     – Som ett resultat av programmet arbetar vi nu 
tydligare med mål i min säljgrupp, inflikar Jörgen Öberg, 
säljchef för Detaljhandeln på Norrmejerier. Själv har 
jag fått en bättre personlig effektivitet och planering 
och avsätter exempelvis tid för långsiktigt arbete och 
reflektion. Dessutom känner jag mig tryggare i ledarrollen. 

     Specialister på verksamhetsutveckling
LedarCoach tränar inte bara individer utan också team 
på alla nivåer i organisationen. De tränar upp ledare och 
medarbetare att bli bättre på att leda sig själva, teamen 
tränas att fungera bättre som team och ledarna att också 
bli bättre på att leda andra. 
– Vi arbetar också med att coacha företag och 
organisationer i strategisk verksamhetsutveckling. 
Coachingprogrammen fokuserar på en ökad förståelse för 

och kunskap om omvärlden och dess betydelse. En ökad 
förståelse för betydelsen av organisationen/företagets 
förmåga att reagera på det som händer i omvärlden ligger 
också i fokus liksom en ökad förståelse för teamets roll 
och betydelse för att uppnå ett framgångsrikt arbete med 
strategisk planering. 
 Strategiarbete och att leda sig själv och andra är tufft 
i dagens samhälle, men samtidigt en otroligt positiv 
utmaning. Alla har vi möjlighet att lära oss och utvecklas, 
verktygen finns, det som krävs är motivation och träning. 
Att känna att man ständigt utvecklas kanske är den 
största tryggheten vi kan hitta i livet, avslutar Stellan.
                                                          Jan Johansson
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Alla har vi ĥ rt orden, sÂ  snart vÂ ra idrottsstj‰ rnor inter-
vjuats i TV. De pratar om att s‰ tta och uppnÂ  mÂ l i idrotts-
karri‰ ren ñ  kortsiktiga och lÂ ngsiktiga mÂ l. Och alla
pÂ stÂ r de att utan att s‰ tta mÂ l skulle de inte nÂ  sina
rekordl‰ ngder, -tider eller -ĥ jder.

Men visste du att det gÂ r att oms‰ tta detta i privat- och
arbetslivet ocksÂ , ‰ ven om du inte ‰ r idrottsstj‰ rna och
heter Anja P‰ rson eller Per Elofsson? Vi har knackat pÂ  hos
LedarCoach i Umestan F̂ retagspark f̂ r att fÂ  receptet! 

■ Utveckla din fulla potential!

ñ  Syftet med vÂ r verksamhet ‰ r att hj‰ lpa m‰ nniskor och
organisationer att utveckla och anv‰ nda sin fulla poten-
tial, s‰ ger Stellan Jonsson, VD pÂ  LedarCoach. Det som
avgˆ r hur stor del av min potential som jag utvecklar och

det som avgˆ r hur jag kommer att
lyckas ‰ r min unika fˆ rmÂ ga att
forma och omforma mig sj‰ lv.
Varje m‰ nniska har n‰ mligen en
unik fˆ rmÂ ga att utveckla den
personlighet som svarar upp mot
hennes ideal och att utforma eller
v‰ lja en miljˆ  som svarar upp mot
hennes unika behov.
Kan man nÂ  hur lÂ ngt som helst?

ñ  Ja, du kan bli den du vill bli,
forts‰ tter Stellan. Det som skiljer
oss m‰ nniskor Â t ‰ r faktiskt att vi
‰ r vad vi t‰ nker pÂ  och vi blir vad
vi t‰ nker pÂ  mest. Om du s‰ tter
klara mÂ l och bˆ rjar styra ditt liv
efter dessa, sÂ  blir den viktigaste
frÂ gan n‰ r du st‰ lls infˆ r ett val:
Vad bˆ r jag nu gˆ ra fˆ r att ta ett
ordentligt steg i riktning mot de

mÂ l jag satt upp? Fˆ ljer du den modellen ‰ r det bara en
tidsfrÂ ga innan du ocksÂ  nÂ r dina mÂ l.

■ Tr‰ ningsprogram och en coach

Receptet, hemligheten ‰ r de tr‰ ningsprogram som
LedarCoach arbetar med. Programmen har utvecklats av
Paul J Meyer pÂ  Leadership Management International i USA.
De ‰ r resultatet av flera decenniers forskning och tester.

Enkelt sett handlar det om att bli fokuserad, s‰ tta kort-
och lÂ ngsiktiga mÂ l och bryta ned dem i veckomÂ l och
dagsmÂ l och att arbeta d‰ refter. Att prioritera det som ‰ r
viktigt och fÂ  tid ˆ ver till det som ‰ r utvecklande och skoj.

Fˆ r att lyckas mÂ ste man dessutom tr‰ na pÂ  hur man
ska gˆ ra och till det kr‰ vs en coach ñ  precis som fˆ r Anja
och andra elitidrottare som nÂ r sina drˆ mmars mÂ l.

ñ  Att jobba med mÂ lformulering och att s‰ tta mÂ l,
bÂ de i arbetslivet och privat, ‰ r den starkaste kraft jag
kommit i kontakt med, inflikar Stellan.

Att l‰ ra sig den h‰ r konsten kan ta flera Â r och sj‰ lva
processen, den pÂ gÂ r livet ut.

I dag har teamet i LedarCoach tr‰ nat och stˆ ttat ˆ ver
1 000 ledare och medarbetare ˆ ver hela landet, bÂ de i
det privata n‰ ringslivet och inom offentlig sektor. Vi
st‰ llde frÂ gan till nÂ gra av dem: hur var det?

■ ñ  Vi genomfˆ r just nu en generationsv‰ xling pÂ  F‰ rg
& Tapet med hj‰ lp av LedarCoach, ber‰ ttar VD Georg
Larsson. Fˆ r oss har samarbetet med LedarCoach betytt
v‰ ldigt mycket. Vi har fÂ tt en ny och effektivare organi-
sation baserad pÂ  team, vi har fÂ tt en ny och effektivare
ledning. VÂ ra unga operativa ledare har dessutom fÂ tt en
hˆ gre produktivitet och en stˆ rre kapacitet att ta tillvara
pÂ  kompetensen ute i organisationen pÂ  ett b‰ ttre s‰ tt ñ
det ‰ r ju det som allt bygger pÂ . Jag sj‰ lv har dessutom
fÂ tt en erfaren coach som stˆ d och mentor sÂ  att jag kan
fasa ut mig sj‰ lv ur organisationen pÂ  ett kontrollerat
s‰ tt.

■ ñ  Att fÂ  gÂ  utvecklingsprogrammet î Personligt
Ledarskapî med en personlig coach som st̂ d har varit
oerĥ rt nyttigt, inte bara f̂ r min egen utveckling som f̂ re-
tagsledare utan ocksÂ fˆr  hela ledningsgruppen pÂ
B‰ cklunds byggvaruhus, s‰ ger VD Anders ÷ stholm. N‰ r
jag d‰ rf̂ r anst‰ llde en ny butiks- och varuhuschef f̂ r en
tid sedan, fick han inleda med att gÂ  programmet. Det ‰ r
den b‰ sta inskolning han fÂ tt pÂ  ett nytt jobb, pÂ stÂ r han.

■ ñ  Fˆ r mig st‰ mmer det sÂ  v‰ l ̂ verens med ideologin
frÂ n mitt tidigare jobb som officer, med mÂ lstyrningspro-
cesser och hur man fÂ r allt att fungera med hj‰ lp av tyd-
liga mÂ l, huvudmÂ l och delmÂ l, inflikar Per Lundgren,
logistikschef pÂ  Servera. Mina chefer gÂ r ocksÂ  pro-
grammet nu och vi har fÂ tt ett ˆ ppnare klimat mellan
varandra. Vi kan vara rakare i kommunikationen utan att
det stˆ r.

■ Specialister pÂ  mÂ lstyrning

LedarCoach tr‰ nar inte bara individer utan ocksÂ  team
pÂ  alla nivÂ er i organisationen. De tr‰ nar upp ledare och
medarbetare att bli b‰ ttre pÂ  att leda sig sj‰ lva, teamen
tr‰ nas att fungera b‰ ttre som team och ledarna att ocksÂ
bli b‰ ttre pÂ  att leda andra.

ñ  Vi tr‰ nar ‰ ven upp det strategiska ledarskapet i en
organisation ñ  fˆ r att ledare ska bli b‰ ttre i strategiarbe-

tet och pÂ  att fˆ rverkliga sina strategier, ber‰ ttar Stellan.
Vi ‰ r specialister pÂ  mÂ lstyrning och har ledningsmodell-
ler som gˆ r att en organisation kan beskriva sin mÂ lstyr-
ning. Kan man det sÂ  kan man ocksÂ  skapa ett syste-
matiskt fˆ rb‰ ttringsarbete av sin mÂ lstyrning.

Alla har vi m̂ jlighet att l‰ ra oss och utvecklas, verkty-
gen finns, det som kr‰ vs ‰ r motivation och tr‰ ning. Att
k‰ nna att man st‰ ndigt utvecklas kanske ‰ r den st̂ rsta
tryggheten vi kan hitta i livet, avslutar Stellan.

JAN JOHANSSON

Sikta mot stj‰ rnorna ñ  och nÂ  fram

FOTO: JAN JOHANSSON

Georg Larsson genomfˆ r en generationsv‰ xling pÂ  F‰ rg &
Tapet med hj‰ lp av LedarCoach.

Anders ÷ stholm, VD pÂ  B‰ cklunds, fick hela ledningsgruppen
att gÂ  utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap.

ñ  MÂ lstyrningsprocesserna har hj‰ lp mig mycket, s‰ ger Per
Lundgren, logistikchef pÂ  Servera.
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Stellan Jonsson har jobbat 10 Â r
som coach och processledare.

LedarCoach oms‰ tter det som fÂ r elitidrottarna att nÂ  sina mÂ l, till privat-
och arbetslivet.
ñ  Vi motiverar helt enkelt m‰ nniskor och organisationer att utveckla och
anv‰ nda sin fulla potential, s‰ ger VD Stellan Jonsson. Det som kr‰ vs ‰ r att
s‰ tta upp mÂ l samt ett tr‰ ningsprogram och en coach.

Georg Larsson har genomfört en generationsväxling  
på Färg & Tapet med hjälp av LedarCoach.

Jörgen Öberg, säljchef för Detaljhandeln på Norrmejerier, 
jobbar som ett resultat av programmet bland annat med 
tydligare mål i sin säljargrupp.

– Jag har fått konkreta verktyg och motivation att börja utveckla 
hela vår företagskultur i önskvärd riktning, säger Christofer 
Yourstone, VD på Lundquistgruppen.
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