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FGK AKADEMI LEDARUTBILDNING. 2020 är här och fordonsindustrins transforma-
tion har rullat in i ett nytt decennium av utmaningar och möjligheter. För att bli en vinnare i 
den fjärde industriella revolutionen i en snabb föränderlig värld med höga förväntningar är 
kompetensutveckling nödvändig. Som ledare ansvarar du för att leverera utveckling och re-
sultat samtidigt som du ska engagera och motivera.  I en tid med kortsiktiga mål och snabba 
resultat behöver du som ledare ha en egen inre styrka, intelligens, tydlig GPS, självsäkerhet, 
integritet, uthållighet och en förmåga att se och vilja utveckla potentialen både hos dig själv 
och dina medarbetare. Syftet med Vägen Upp® ledarskapsprogram är att bidra kraftfullt till 
din personliga och professionella utveckling. Vi kombinerar beprövade verktyg med en pro-
cess över längre tid, som effektivt hjälper både ledare och medarbetare att utvecklas med 
bestående resultat för både individ och verksamhet. 

Det står en ny generation och knackar på dörren till arbetslivet där autonomi står högt på 
agendan. VägenUpp® är för ledare och organisationer som vill mer och som vill verka i tiden. 

• Värdebaserat

• Målinriktat

• Resultatskapande

• Utvecklande
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FKG AKADEMI LEDARUTBILDNING

Individ- & Verksamhetsutveckling för Ledare 
- ett samarbete mellan FKG och Vägen Upp®

UTVECKLING

DATUM: 
TID: 
PLATS: 
FKG PRIS:  

Uppstart 23 april               (kostnadsfri)
13.00 - 15.00
FKG. Lindholmspiren 3. Göteborg
42 000 kr ex moms. (ord. pris 47 000 kr) 

UTBILDNINGSTID:  8 - 10 månader
ANMÄLAN: Senast 2020-04-09 

KONTAKTPERSON:  Adela Carlsson
adela.carlsson@vagenupp.se 
076 804 40 30

ANMÄLAN

Tillsammans utvecklar vi fordonskomponentbranschen!  Mer info hittar du på www.vagenupp.se



UPPSTART 23 april hos FKG i Göteborg, kl 13-15. 
Inför workshopen får du möjligheten att göra ett djupgående 
precisionstest i syfte att utveckla ditt ledarskap och få ett effektivt 
chefsstöd.

MÅLGRUPP Ledarskapsprogrammet vänder sig till både erfarna 
och nya ledare.

ERFARENHETSUTBYTE. En viktig del av utbildningen är 
erfarenhetsutbytet deltagare emellan. Ett nätverk som du kan  ha 
stor nytta av långt efter utbildningen.

OMFATTNING. Ledarprogrammet pågår under 8–10 månader, 
en uppstartsträff, åtta individuella träffar, halvtids-utvärdering 
och slutavstämning. 

VÄRDET FÖR DIG Utvecklingsarbetet är baserat på dina egna 
frågeställningar med utgångspunkt i din yrkesroll och var-dag. 
Genom ett målorienterat arbetssätt utvecklas förmågan att leda 
genom att den generella ledarkompetensen stärks, du får ökat 
fokus på det som är viktigast, bättre och snabbare mål-
uppfyllnad, effektivare arbetssätt både personligt och organisa-
toriskt, därutöver bättre balans i livet som helhet. Programmet 
integrerar verksamhet, ledarskap och personlig utveckling. 

Referenser: https://vagenupp.se/resultat-ledarskapsutveckling/

VÄRDET FÖR ORGANISATIONEN Organisationen får 
en snabbare måluppfyllnad och resultat genom att ledare får 
en ökad förmåga att hantera utveckling och förändring bättre, 
utvecklar effektivare arbetssätt, motiverade ledare med ökat 
engagemang och ansvarstagande, ökad konkurrenskraft i 
termer av starkare ledarskap och en attraktivare arbetsplats, 
frigjord potential och kapacitet.

Jag har blivit en starkare ledare och kommit underfund med vem jag själv är. Jag är tydligare, 

vågar ta större ansvar och tror på mig själv. Jag har både genomfört och lyckats med saker som jag förr 

trodde var omöjliga. Jag har tidigare sett på saker som om de var större än vad de är. Nu ger jag dem rätt 

proportioner. Jag ser färre hinder och fler möjligheter! Vägen Upp® har gett mig både personlig utveckling 

och resultat i verksamheten, mycket på grund av att vi hela tiden arbetat med min verklighet. 

Ett tydligt tecken på värde är att vi fortsatt vårt samarbete även efter programmet”

Marcus Möller. Verksamhetschef Skövde Biogas.

Mats Kinnby. Global Technical Support Manager. AP&T Group

FKG MEDLEMSERBJUDANDE

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarskapsprogram, som passar dig som 
vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa.

Tillsammans utvecklar vi fordonskomponentbranschen!  Mer info hittar du på www.vagenupp.se



PRIS 42 000 kr (exkl moms) för FKG-medlemmar. I priset ingår 
ett JobMatch talent test, värde 5 000 kr ex moms. Milersättning 
och restidsersättning kan tillkomma beroende på avstånd/tid.

PLATS Var programmet bäst genomförs beror på dina önske-
mål och förutsättningar. Våra ledarutvecklare finns spridda 
över landet. Genomförandet sker antingen hos ledarutveck-
laren, på ditt företag eller på plats hos FKG. Vid långa avstånd 
kan möten ske via Skype el Zoom. En fungerande lösning hittas 
mellan ledarutvecklare och dig. 

MATERIAL Vägen Upp® -dokumentation levereras i pärm 
eller som E-bok (du väljer) samt ljudfil till mobilen (bra om du 
ofta är på resande fot eller föredrar att lyssna istället för att 
läsa). Övrig dokumentation mejlas inför varje möte och vissa 
uppgifter görs online.

METODIK Du får praktisera teoretiska kunskaper genom 
verklighetsnära träning. Varje modul i Vägen Upp® ledar-
skapsprogram kan omsättas direkt till den dagliga verksam-
heten. För att uppnå bästa effekt, lärtransfer, jobbar vi med 
”blended learning” där aktiviteter blandas mellan teori-vardag- 
coaching-reflektion-uppföljning individuellt och ev i grupp. 
Vardag och teori hänger ihop, du får verktyg och djuplodande 
insikter vilket bidrar till hållbara resultat. 

UPPFÖLJNING För att kvalitetssäkra våra processer görs en 
uppföljning av varje uppdrag. Uppföljningen görs med både 
ledare och uppdragsgivare och sker i två steg: (1) i anslutning 
till utvecklingsinsatsen och (2) tre månader senare. 

LEDARUTVECKLARE Tillsammans med en erfaren ledar-
utvecklare skapas den insikt och kraft som möjliggör utveckling 
och förändring med fokus på just dina och företagets viktigaste 
frågor och mål. Ledarutvecklare finns med olika yrkesbakgrund, 
chefs- och ledarerfarenheter, kompetensområden och person-
ligheter från Malmö i söder till Luleå i norr. 

SAMVERKAN. Vägen Upp® kombinerar svensk och utländsk 
forskning med konkret teori. Resultatet är två program, ett 
ledarprogram och ett medarbetarprogram som bygger på 
många års erfarenhet från de kunder vi mött. Varje ny 
organisation och individ bidrar till programmens utveckling 
och därför är de under ständig utveckling - precis som du är. 

PROCESSEN Programmet har en tydlig struktur och process, 
men formas samtidigt helt utifrån din situation under 8 - 10 
månader. För att en förändring av ledarkvalitet och personlig 
utveckling verkligen ska ske krävs tid för reflektion och hand-
ling. Vägen Upp®processen stöttar ledare att bli mer medvetna, 
motiverade och bygga upp en inre styrka och hållbarhet för att 
skapa en yttre handlingskraft och förståelse av samskapandets 
betydelse - att leda utifrån en flerdimensionell ledarintelligens.

Tillsammans utvecklar vi fordonskomponentbranschen!  Mer info hittar du på www.vagenupp.se
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