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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 både från individens och 
organisationens värderingar och önskade resultat. Utgångspunkten är en stor tilltro 
till varje människas förmåga och potential.

Vägen Upp börjar hos dig själv! All utveckling kommer inifrån. Det är när du 
utkristalliserar ditt tänkande och agerar utifrån vad som är viktigt för dig som din 
inre motivation lyfts fram. Vägen Upp stärker ditt personliga ledarskap! 

Ett värd baserat och målorienterat Coaching Verktyg .

Du får arbeta med ett svenskt forsknings- och erfarenhetsbaserat material med en 
integrerad personlig utvecklings- och handlingsplan. Även om materialet följer en 
naturlig process kan det användas fullständigt flexibelt beroende på vilka frågor 
som är viktiga för dig. Den teori och de erfarenheter som materialet bygger på finns 
både i skrift och på mp3. Det bidrar till ett mångsidigt och flexibelt sätt att lära och 
reflektera. Sättet att arbeta med verktyget varierar och anpassas också individuellt. 
Det ökar möjligheten att verkligen utnyttja programmet. Du utvecklar ledarskapet, 
dig som människa och verksamheten i linje med önskat resultat.

Vägen Upp utgår från din verklighet och dina frågor. Samtidigt får du ta del av 15 års 
erfarenheter från möten och coaching med ledare i olika svenska organisationer och 
branscher. Programmet erbjuder beprövade och tillämpbara verktyg och processer 
som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående resultat.
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Vägen Upp leder till resultat!

Programmet ger insikt, struktur och prioritering. Teorin varvas med reflektion. Med 
personlig coaching ökar medvetenheten om vad som är viktig och varför. Tillsammans 
skapar du och din coach en kraftfull relation. Du får energi och handlingskraft att 
växa som människa och du når resultat. 

Verkliga resultat skapas genom att programmet arbetar med konkreta målsättningar 
som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. Programmet löper under ca 10 
månader. Under perioden arbetar du tillsammans med din coach, steg för steg med 
de frågor som är viktiga för dig. Coachingen sker vid 8 möten som tar ca 90 minuter, 
var 3-4 vecka.

Du får resultat i termer av att: 
– Du får snabbare och bättre måluppfyllnad. 
– Du lyckas nå mål du inte tidigare nått. 
– Du utvecklar ett effektivare arbetssätt. 
– Du utvecklas som människa och ledare. 
– Du får bättre balans i livet som helhet. 

Positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot 
meningsfulla mål skapar resultat i utveckling som håller. 

                                                                        
                                                                                       

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

Vägen Upp coacher finns reprsenterade från Malmö i söder till Kiruna i norr. 
Gå in på www.vagenupp.se
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