
 
  
 

ATT LEDA MIG SJÄLV ATT LEDA ANDRA ATT LEDA FÖRETAGET 

 Ledarskap för företagare i den gröna näringen 
 

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan 
anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa en 
attraktiv arbetsplats och ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig kunskaper och verktyg som 
du direkt kan använda i din vardag och riktar sig till dig som:  

• Äger och driver ett eget företag inom lantbruk eller trädgårdsnäringen. 
• Leder företaget med eller utan anställd personal. 
• Vill förbättra ditt sätt att leda dig själv och andra för att skapa delaktighet och ansvar.  

 

UPPLÄGG 
Programmet finns i tre olika varianter, 1 dag, 3 dagar och 7 dagar.  Vilja Leda 1 dag ger 
grundläggande kunskaper och fungerar både som enskild dag samt som en prova-på-dag inför Vilja 
Leda 3 eller Vilja Leda 7.  
Vilja Leda 3 dagar ger en fördjupning och Vilja Leda 7 dagar möjliggör fördjupningar, reflektioner och 
ett mer omfattande arbete med lärande och träning i att utveckla ledarskapet i det egna företaget.  
 
Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper.  Vi kopplar 
kunskap till praktisk verklighet i din vardag. I Vilja Leda 3 dagar och 7 dagar ingår kvällsaktiviteter för 
ökat utbyte och lärande. Alla tre olika varianterna tar upp de tre viktiga delarna i ett gott 
företagande.  

     
 
 
 
 

    
INNEHÅLL 
       Vilja Leda 1 dag                       Vilja Leda 3 dagar       Vilja Leda 7 dagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grund om: 
• Olika ledarstilar 
• Företagsledning 
• Gruppers utveckling  
• Självkännedom 

 
 

 
 
 
 

Som Vilja Leda 1, 3 och följande: 
• Företagets värdegrund 
• Att arbeta mot mål  
• Planering 
• Coachning 
• Lean/strukturer för styrning 
• Professionella samtal 
• Hälsa och välbefinnande 
• Ekonomiska nyckeltal 

 
 
 
 
 
 

 

Som Vilja Leda 1 och följande: 
• Områden från LER 1 fördjupas 
• Kommunikation  
• Ledarskap i olika faser 
• Egen handlingsplan och 

hemuppgifter 
 
 
 



 
  
 

Ann Falkén, Teamout AB 
Erfaren ledarutvecklare och UGL-handledare. Arbetat 
inom finansbranschen och tillför nyttiga perspektiv 
och erfarenhet från ledarskap inom andra branscher. 

Ulf Jakobsson, Coachway AB 
Med bakgrund som mjölkproducent i Dalarna sadlade 
Ulf om till ledar- och organisationsutvecklare. Ulf är 
Coach och har hjälpt många lantbruksföretagare i 
olika utvecklingsfaser genom åren.  

Lars Bjerke, VD och ekonom Fyrklövern i Mälardalen AB 
Ekonom med lång erfarenhet från de komplexa ekonomiska 
frågor som rör ägarledda företag inom den gröna näringen.   

 

Elisabeth och Folke Andersson Brinckmann 
Vi är kursledare för Vilja Leda. Folke är 
Lantmästare och Elisabeth är ledarutvecklare och 
tillsammans har vi i flera år genomfört 
utbildningar och utvecklingsinsatser för företag i 
den gröna näringen. 
Vi vill skapa lyskraft för dig, gruppen och 
företaget och äger och driver ViljaLysa AB. 

REFERENSER 
80-tal deltagare skattar kursernas meningsfullhet till i snitt 9,2 på en 10 gradig skala. 
Deltagare från tidigare program har uppskattat:  

• Att ni har så stor praktisk erfarenhet. Ni kan sätta fingret på det som är problemet. 
• Att det är flera träffar med hemuppgifter har varit mycket bra. Öppenheten i gruppen.  

100 % av deltagarna kan rekommendera Vilja Leda till andra! 

       
KURSLEDARE 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 
 Mer information på www.viljalysa.se 

Vilja Leda 1 dag:   
Datum för 2021 kommer till hösten. 
TID: 8.30–17.30. 
KOSTNAD: 850 kr/person. 

 

Vilja Leda 3 dagar 
9 feb - digital dag,  
8-9 mars fysisk träff i Kungsör 
TID: Dubbeldagar 9.00 dag 1 till 16.00 dag 2. 
Övrig dag 9.00–17.00. 
KOSTNAD: 4 500 kr/person. 

 

Vilja Leda 7 dagar 
11 feb - digital dag.  
Kungsör: 16–17 mars, 25-26 mars, 14–15 
april  
TID: Dubbeldagar 9.00 dag 1 till 16.00 dag 2. 
Övriga dagar 9.00–17.00.  
KOSTNAD: 9 500 kr per/person. 
ANTAL DELTAGARE: Max 15 deltagare. 

 

Priserna innefattar kursmaterial, samtliga 
måltider och övernattning vid Vilja Leda 3 
dagar och 7 dagar. Kostnad för dryck till 
middagar tillkommer.  

 
Priset möjliggörs genom stöd från 
Landsbygdsprogrammet via 
Jordbruksverket.  
Priserna är exkl. moms. 

 
ANMÄLAN: www.viljalysa.se  
E-post folke@viljalysa.se eller på telefon 
Folke 070-984 15 55   

 

Individuellt stöd 
Coachning mellan gångerna och efter 
utbildningen erbjuds till en extra kostnad 
för den som behöver.   

 


