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BusinessTALKs® 
Mentor och Coach 

 
Handledning och affärsutveckling  
Även den bäste behöver råd och stöd. Att arbeta under eget ansvar låter bra men är ofta 
ensamt. Oavsett om du är egenföretagare, chef eller ledare så hamnar du säkerligen ofta 
i pressade situationer där du skulle behöva ett bra bollplank. 
Det finns tryck, önskningar och förväntningar från många 
olika och du befinner dig i mitten av kaos. Nästan hela tiden 
är det roligt och utmanande men ibland kan vi behöva en 
objektiv handledare eller mentor.  
 

Coachande leadarskap och affärsutvecklingär ett 

personligt processtöd och utvecklingsprogram. Programmet 
erbjuds både som processtöd och utvecklingsprogram för 
organisationer som behöver hjälp med förändrings- eller förnyelseprocesser. Det kan också vara 
framtagning av affärsplaner och affärsutvecklingsprogram.  Det erbjuds även som individuellt 
stöd för personer som behöver arbeta med sin egen utvecklingsprocess eller stärka sin egen 
handlingsplan.  
 

”Förändringsprocesser tar tid. Varaktiga resultat kommer 
genom träget arbete – genvägar är få och sällsynta!” 

 
Oavsett om vi arbetar med en organisation, grupp eller med en person så är relationen mellan 
mig och den som anlitar mig byggd på några hörnstenar: 
 

- Att vi trivs med varandra är grundläggande 
- Ett bra mentorskap handlar om mer än att enbart lyssna. De flesta vill ha konkreta 

verktyg och metoder. 
- Tidsbrist är det normala. Därför är jag flexibel i hur vi lägger våra samtal. 

 
När jag arbetar personligt är den fjärde hörnstenen viktig: 
 

- Mentorprogrammet handlar om hela människan – inte bara yrkeslivet! 
 
Konceptet utgår från ett program om minst 8 träffar. Förändring skapas över tid. Det är en 
process med olika delsteg som behöver genomföras för att varaktiga resultat ska kunna uppnås. 
Till hjälp har du en arbetspärm med teori, verktyg och metoder och arbetsmaterial. Under 
processens gång kommer du att skapa din egen logg där du kan följa hur processen går framåt.  
Det gör att du sedan kan gå tillbaka efter kursens slut till ditt material, din ”uppslagsbok” för att 
finna inspiration och vägledning. 
 
Låter det intressant? Kontakta mig gärna för mer information! 

http://www.msimonsson.se/
mailto:info@msimonsson.se

