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”...som inom  
kort kommer  
att leda till  
några förvärv”
– Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén
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Jim Palmquist arbetar som coach för chefer och 
säljare. Sitt arbete bedriver han till stor del på dis-
tans och delar sin tid mellan Järvsö och Uppsala. 

Under hösten tog han med sig företaget där 
han fungerar som säljchef till Järvsö för tre utma-
nande dagar.

TEXT & FOTO: ALICIA MÅRTENSSON

DET VAR ETT tuff och lärorik vistelse för mäklarföretaget 
Husman hagberg när de besökte Järvsö i höstas. Jim Palmquist 
som är säljchef på Husmanhagberg och coach, med sitt egna 
företag Train U, tog med sig kollegorna på en tre dagars lärorik 
och utmanande utbildning.

– När man kopplar ihop teori med hur det blir i verkligheten 
då händer det någonting. Man når inte bara fram och in utan 
man skapar känslor också, säger Jim och berättar att det var 

starka känslorna som uppstod när deltagarna trillade in uppe på 
resturang Eftertanken i slutet av dagen.

EFTER EN DAGS teori, där de bland annat gick igenom 
personlighetsprofiler och hur man ger feedback, skickades 
grupperna iväg på en prövning som visade hur de reagerar när 
det verkligen gäller. I ett maxat program av Järvsöguiderna hade 
deltagarna i slutet av dagen tagit sig runt på Öjeberget i fyra 
timmar. Genom olika utmaningar samlade de poäng och satte 
sina prioriteringar på prov. Utmaningarna var många och bland 
annat ingick att göra eld, klättra Via Ferrata (klättring med 
vajer) och klättervägg.

– När man gick ut med sin grupp på berget hade vi delat in 
dem i färgrena grupper efter så kallade disc-profiler, säger Jim 
och förklarar att det är en typ av personlighetsprofil med vilka 
prioriteringar man har. 

Det resulterade i att en av grupperna fick göra om kontrollerna 
flera gånger och en annan gick ut på bergsklättringen utan att 
reflektera över att det hade blivit mörkt ute.

MAXAD UPPLEVELSE PÅ ÖJEBERGET

JIM PALMQUIST
Ålder: 53 år.
Bor: Järvsö och Uppsala.
Familj: Sambon Sonja med 
två sönder och två egna 
döttrar.
Gör: Arbetar som coach för 
ledare och säljare.

Jim Palmquist bor både i Uppsala och Järvsö.

Husmanhagberg ska svetsa samman sitt gäng... ...och uppgifterna var många och trixiga.

Patrik Klûft hos Järvsöguiderna höll i 
dagens fullmatade äventyr.

➢

NäringslivNäringsliv



20

– Det är magiskt när man får iakta ett team och se hur myn-
tet ramlar ner när alla under lite stress och press faller in i sina 
ofta ganska tydliga prioriteringar och beteenden, säger Jim som 
berättar att det efter denna utmaning blev tydligt för vissa av 
dessa ledare hur viktigt det är med att tänka till kring sina egna 
beteenden, säger Jim som berättar att det efter denna utmaning 
blev tydligt för vissa av dessa ledare hur viktigt det är att tänka 
till kring sina egna beteenden, och hur man jobbar med sitt 
team för att de ska bli högpresterande. 

ATT DET VAR just Järvsö Jim tog med sig dem till handlar om att 
han numera delvis bor där. När Jim träffade sin sambo Sonja 
visade det sig att de båda hade Järvsö gemensamt. Jim hade 
flera gånger under vintrarna hyrt stuga med sina barn och Sonja 
hade bott med sina barn på campingen.

– Så när vi började leta efter ett må-bra-boende blev det 
ganska naturligt att det blev här, säger Jim och fortsätter:

– Sen finns det en fantastisk sammanhållning bland bolagen 
här uppe och man känner att man tar ansvar för varandras 
affärer. Det känns spännande att få bli en del av det där och se 
vad jag kan tillföra med mina erfarenheter.

För Jim fungerar det bra att pendla mellan Järvsö och Upp-
sala eftersom han inte är beroende av att vara på en viss plats i 
sitt dagliga arbete.

– Jag jobbar mycket med teams och coachar folk från hela 
Sverige varje dag. Så det funkar hur bra som helst och spelar 
inte mig sån stor roll var jag är, säger Jim och berättar att han i 
framtiden hoppas kunna ta hit fler företag och ge dem samma 
upplevelse.

– Nästa steg för mig är att jobba med grupper och använda 
Järvsös alla kapabiliteter både sommar och vinter, avslutar Jim. #

JIMS TRE TIPS FÖR 
ATT VARA EN BRA 
LEDARE:
1. Skapa en tydlig vision. 
2. Få med dig ditt team på den 
visionen, förklara bakgrunden 
till den och varför ni ska ta er 
åt det hållet. 
3. Var duktig på att skapa 
en genomförandeplan som 
fungerar i praktiken.

”När man kopplar ihop teori med hur 
det blir i verkligheten då händer det 

någonting. Man når inte bara fram och 
in utan man skapar känslor också”

Alla deltagare var indelade i färgrena grupper, efter så 
kallade disc-profiler. Mycket spännande!

Gör eld! Utmanade när inte tändaren finns till hands.

Efter vägen upp längs Bergsväggen fanns olika koder som skulle memoreras.
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