
Ledarskapsutbildning
’’Vad är skillnaden i resultat för en grupp 

där 8 av 10 människor är lösningsorienterade 
i stället för problemorienterade?’’



LUGN • VÄLMÅENDE • NÄRVARO • HARMONI • FOKUS 
TRYGGHET • TRANSPARENS  • TLLIT  • SAMARBETE 
TYDLIGHET  • ACCEPTANS  • SYNERGIER

Martin Järnland, har varit entreprenör, VD och har drivit olika organisationer i 
över 30 år. Ett ägarlett entreprenörskap som inkluderat ett aktivt styrelsearbete 
med en implementering av storbolagens struktur, ordning och planering. Han 
har under de senaste sju åren forskat och utbildat sig i människans natur och 
grundläggande psykologi. Att höja prestation och resultat för människor, företag 
och organisationer har funnits som en röd tråd i hans liv sedan tonåren. Han 
arbetar nu som transformativ businesslivscoach och är även lärare på coachut-
bildningar.

Mikael Thonell, har lång ingenjörsrelaterad bakgrund som konsult, konsultchef 
och Vice VD inom en av de mest välkända konsultbolagskoncerner i Sverige. Han 
har suttit med i nationella såväl som internationella ledningsgrupper, verkat i glo-
bala projekt och styrgrupper samt som Key Account Manager gentemot en av de 
största konsultköparna i norra Europa. Han vill bidra till att människor, organisa-
tioner och samhälle förbättrar sin bärkraft och hållbarhet där relationer, resultat, 
visdom och teknik binds samman med människans behov i centrum. Mikael har 
utöver sina ledande roller även arbetat med utbildningar inom ledarskap och 
personlig utveckling i mer än 20 år.

Två eldsjälar som funnit varandra

Övertron att prestationer och resultat handlar om att 
använda rätt modeller, metoder, system, processer, 
tekniker, formler och former bidrar till att människan 
endast använder 20 procent av vår kapacitet och po-
tential och lämnar 80 procent outnyttjad. 
 
Vår mänskliga intelligens 
Människan har en design och ett operativsystem 
som står i direkt relation till prestationen och resul-
taten. Dessa 80 procent är nästan helt outforskade 
och oanvända.
 
Omedelbara resultat 
När vi ger oss tillgång till dessa 80 procent förbättras 
prestationen och resultaten omgående.

• Vi agerar mer lösningsorienterat. 
• Innovationsförmågan förbättras. 
• Kreativiteten och inspirationen ökar. 
• Vi tar större personligt ansvar.
• Samarbetet utvecklas och förbättras.
• Produktiviteten ökar.
• Mål uppnås oftare och snabbare.

En outnyttjad potential

Vänder sig till Ledningsgrupper – Styrelser – Mark-
nadsteam – Utvecklingsteam – Personalgrupper
 
Genomförande 
Vår utbildning om Human Intelligence är 3,5 da-
gar och öppnar upp för de outnyttjade 80 procent. 
Utbildningen är en unik upplevelsebaserad resa i 
självinsikter, öppenhet, tillit och acceptans. Oavsett 
vilka frågeställningar ni står inför kommer en övervä-
gande del av dem redan att klaras upp under utbild-
ningen. Ni uppnår insikter, samarbeten och resultat 
ni inte trodde var möjliga.

Human Intelligence
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’’En invenstering som ger minst fem gånger tillbaka inom ett år.
Dessutom med resultatgaranti.’’


