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Individ- och verksamhetsutveckling för ledare 

 

 

Värdebaserad coaching som skapar resultat! 

Vägen Upp är ett svenskt utvecklingsprogram från Upway Business & People. Det är 

ett program för dig som vill utveckla ditt ledarskap, skapa resultat för din verksamhet 

och växa som människa.  

 

Vägen Upp är också en process och ett synsätt som utgår från individens värderingar 

och önskade resultat med en stor tilltro till varje människas förmåga och potential. 

 

Vägen Upp börjar hos individen. All utveckling kommer inifrån. Det är när vi utkristal-

liserar vårt tänkande och agerar utifrån vad som är viktigt som den inre motivationen 

aktiveras. Vägen Upp stärker det personliga ledarskapet, ökar ledarförmågan. 

Ledarprogrammet omsätts kontinuerligt i aktiviteter och kommunikation med fokus på 

den verksamhetsmässiga utmaningen. 

 

När chefer stärker sin ledarförmåga ökar även kvaliteten i medarbetarskapet. 

 

Ett värdebaserat och målorienterat ledarprogram. 

Ledarskapsprogrammet är ett svenskt forsknings- och erfarenhetsbaserat program 

med många praktiska verktyg samt en personlig utvecklings- och handlingsplan. Även 

om materialet följer en naturlig utvecklingsprocess kan det användas fullständigt 

flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga.  

 

Den teori och de erfarenheter som materialet bygger på finns både i skrift (även som   

e-bok) och på mp3. Det bidrar till ett mångsidigt och flexibelt sätt att lära och 

reflektera. Det blir lätt att repetera och att utnyttja programmet för att utveckla både 

ledarskapet och verksamheten utifrån det formulerade uppdraget.  

 

Vägen Upp utgår från var och ens verklighet och frågor. Samtidigt erbjuder program-

met 20 års erfarenheter från många uppdrag med ledare i olika svenska organisationer 

och branscher.  
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Vägen Upp leder till resultat! 

Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachingen ger insikter och 

kraft. Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som 

integrerar människa, ledarskap och verksamhet.  

 

Programmet löper under ca 6-10 månader. Under denna period arbetar varje ledare 

tillsammans med en erfaren coach. Steg för steg tydliggörs framgångsfaktorer och 

ledarbeteende som tränas mot verksamhetens prioriterade mål och aktiviteter. 

Coachingen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka. 

 

Resultatet kan beskrivas i termer av:  

– Varje ledare blir mer förtrogen med sitt bästa sätt att leda. 

– Den generella ledarkompetensen stärks. 

– Ökat fokus på det som är viktigast inom ansvarsområdet. 

– Bättre måluppfyllnad.  

– Effektivare arbetssätt både personligt och organisatoriskt.  

– Utvecklingsprogrammet adresserar livet som helhet – Människor som 

  mår bra, presterar bäst! 

 

 

Positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot 

meningsfulla mål skapar hållbara resultat.                                                                              

                                                                 
Ledarskap handlar om att skapa resultat tillsammans med andra. Ledarskap 

förutsätter kommunikation, effektiva arbetssätt, medvetna värderingar och mål som är 

gemensamma. Genom coaching, erfarenhetsutbyte, handling och reflektion utvecklas 

ledarförmågan. 

 

Vägen Upp hjälper individer och företag att lyckas med det de vill och tror på! 

 

Vägen Upp coacher finns reprsenterade från Malmö i söder till Umeå i norr. Gå in på 

www.vagenupp.se för att hitta din coach. 

http://www.vagenupp.se/

