
AffärsCoaching
D E T  B Ä S T A  A V  T V Å  V Ä R L D A R

 Det intuitiva sinnet är en gåva och det rationella sinnet är en trogen tjänare.
  Vi har skapat ett samhälle där vi har glömt bort gåvan och hedrar tjänaren  

Albert Einstein

”
www.strengthinside.com



PRESTATION OCH INSPIRATION

Att höja prestation och resultat för människor har varit 
en inspiration och en röd tråd i Martins liv sedan 
tonåren. Idag finns nu även en Masterexamina på 
Supercoach Academy i Los Angeles där han har arbetat 
som lärare. 

Han är certifierad för avancerad utbildning av företag 
och organisationer på:
 ”Insight Principles Advanced Course”. 

En resultatdriven praktisk och pragmatisk erfarenhet i 
små och stora företag kryddad med en djup kunskap 
om hur människan fungerar där inspiration och 
entreprenörskap lockas fram - Det bästa av två världar.

Mindre företag behöver få in struktur och målstyrning, större att få tillbaka                                                                                      
entreprenörskap och inspiration – kombinationen skapar vinnarna

Martin Järnland

”

AFFÄRSMÄSSIG ERFARENHET

Martin har mer än 30 års erfarenhet från 
affärsvärlden, spetsad med kunskap om livet. 
Som entreprenör, VD och drivande i olika 
organisationer har Martin skaffat sig en gedigen 
plattform genom åren. 

En utvecklingsresa som format personligheten 
och inte minst människosynen hos honom. 
Regelverket för såväl småföretagande som 
entreprenörskap är han väl insatt i. Strukturer och 
målstyrning för större företag och organisationer 
är villkor han kan fullt ut.

Kombinationen av dessa båda kompetenser och 
erfarenheter har visat sig vara både framgångsrikt 
och lönsamt.

MARTIN JÄRNLAND



VISION OCH STRUKTUR

Inom Strength Inside arbetar vi bl a med 
grundstrukturerna i företag och organisationer. 
En tydlig och uttalad vision med handlingsplan, 
från ägare till alla medarbetare, gör det mycket 
lättare att både se och nå målbilder. En tydlig 
kommunikation från styrelse och ledning ger 
inga utrymmen för tvivel inom organisationen. 
Synergierna av ett metodiskt och konsekvent 
visionsarbete blir ofta stora. 

DET INRE LEDARSKAPET

Den mjuka delen, den där vi tittar på hur vi får ut maximalt 
av oss själva och varandra i det vi gör. Vi tittar på hur vi kan 
öka vår kapacitet med 50% - med minskad stress,  mindre
tidsåtgång och energiförlust.  Livsbalansen och ett inre 
visdomsfyllt ledarskap är essensen i denna mjuka del. 

Martin fick mig att gå ner till 8 timmars arbetstid 
samtidigt som jag fick mycket mer gjort, vägen 

till viktiga beslut gick dubbelt så fort

Peter, VD i medelstort företag

”

Ägarvision    
Styrelseordning 

Affärsplan   Budget  
Organisation   Optimering   

Kundnöjdhet 
Positionering

Liv i balans   
Stresshantering 
Beslutsprecision 

Inre & yttre ledarskap  
Visdom

Humanism

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR



Vi startar med ett möte eller samtal där vi känner på varandra och tittar på förutsättningarna 
tillsammans.
 
Om vi bestämmer oss för att fortsätta så sätter vi gemensamt en vision om vart vi vill nå efter hur 
problemställningen ser ut. Vi identifierar då både mjuka och hårda mål.

Visionen och dess utformning ligger till grund för vår nöjd kundgaranti.
Processen tar sedan mellan 4-12 månader beroende på hur grundvision ser ut och hur era 
målbilder formulerats.

Direkta möten blandas med video- eller telefonkonversationer. Målet är att er dagliga verksamhet 
inte skall störas, enbart stärkas.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Strength Inside AB, Köpenhamnsvägen 105 D, 217 75 Malmö
Mob. 070-535 76 20, e-post: martin@strengthinside.com

www.strengthinside.com

Det bästa
av två världar

Vårt mål inom Strength Inside är 
att Du som kund inom ett år fått 
tillbaka minst 10 gånger insatsen!


