
Följ 
semmeltåget-tipsen

”En massa kloka ord 
från dig till oss till dig”





Göran Cronwall och Johan Dahl har känt
varandra både professionellt och privat
sedan många år. En dag i början av

2016 befann sig Göran på resa och passade
på att lägga ut en bild från sitt hotellrum på Fa-
cebook med frågan:
- Vet någon var jag är? Jag bjuder på kaffe och
en semla till den som först svarar rätt.

Johan, som är en berest man, såg direkt att bil-
den var från First Hotel Strand i Sundsvall och
då inleddes den inbördes tävling som resulterat
i över 70 st. vunna semlor från rätta svar på ho-
tell och andra platser över hela världen. Det är
fortfarande bara Göran och Johan som tävlar
men allt fler är nyfikna och kommenterar deras
inlägg.

Eftersom båda gillar semlor men insåg det 

orimliga i att sätta i sig alla dessa semlor på
egen hand föddes idén om att bjuda på alla de
vunna semlorna och samtidigt göra ett intres-
sant evenemang av det hela.

En gemensam nämnare som Göran och
Johan har är att de båda brinner för le-
darskap och nu är vi framme vid aktivite-

ten ”Semmeltåget för bättre ledarskap”, en
nätverksträff för alla som intresserar sig för le-
darskap och som dessutom gillar semlor. 

I samband med invigningen av Gävle Innovation
Hub och DoSpace i Gävle kom kom ledare, fö-
retagare och andra med ett intresse för ledar-
skap för att fika, mingla och dela med sig av
sina bästa ledarskapstips. Några av dem finns
med i det här häftet.

The story of the Semmeltåg:



En semla, även kallad fastlagsbulle, fettisdagsbulle eller i versionen
med varm mjölk, även hetvägg, är ett slags bakelse av ljust vetebröd
med fyllning av mandelmassa och grädde. 
Bullen förekommer i olika former i Skandinavien samt Finland och
Baltikum och är associerad med fastlagen före påskfastan; särskilt
fettisdagen men också blåmåndagen, då den äts enligt traditionen.



Visst vill du bidra till att semmeltåget för 
bättre ledarskap växer vidare? 

Bjud någon eller några på en fika (studier pekar på att det blir bäst effekt 
med semlor fast det går även att ersätta semlorna med t.ex. frukt eller 
att endast ta en slät fika).

Utgå ifrån något eller några av de här tipsen och diskutera hur du
kan använda dem på bästa sätt.

Prova och se vilka resultat det ger.

Starta om på punkt 1. 
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• Lyhördhet
• Ödmjukhet
• Struktur
• Glädje 
• Respekt

Ola Sterler, Gävle-Z Redovisning

”



Se alltid till att alla medarbetare 
känner sig sedda och hörda.

Eija Urnefelt, Änglavård
”



Den fiktive detektiven 
Ture Sventon kallar semlan
för temla, på grund av sitt 
talfel. 
Ture Sventon äter alltid 
semlor, då han funnit att de
på konditori "Rota", om 
hörnet, bakar dem året runt.



Skapa en kultur av gemenskap och lika värde. 
Skapa glädje och se lösningar. 
Ta ett steg ut från sin egen roll och se orsak 
och verkan ur ett bredare perspektiv.

Emma Groth

”



Verka så att alla blir vinnare.

Ulf Delén, Bokrut”



Vill du ha ett välmående team där alla kan och 
vill prestera - ge kontinuerlig och uppriktig 
feedback på prestation och beteende.

Stefan Magnusson, Pavo Consulting

”



Bruket att äta semla av vetebröd i form av rund bulle, 
vanligen med ilagd mandelmassa, till mjölk uppträdde 
i Stockholm första gången 1679. 
Semlan förtärdes huvudsakligen endast under fastlagen.



Var synlig, modig och lyhörd. 
Våga blotta dig och erkänn misstag. 
Var prestigelös och visa tillit.

Pernilla Dalborg, Brynäs IF, En bra start

”



Ha din egen värdegrund klar för dig 
och var i integritet med den.

Anna Carina Alfsdotter
”



Ge positiv återkoppling ofta.

Mats Strandow, ThinkThank Sweden”



Fastlagsbrödet bakades ursprungligen utan några
kryddor men blev smakrikare med tiden. 
På 1500-talet började man gröpa ur det och blandade
innehållet med grädde eller kokade det med grädde
och smör varefter brödet fylldes med röran.



En bra ledare är en duktig lyssnare som 
också är tydlig i sin kommunikation samt ödmjuk, glad och
trevlig i sitt bemötande.

Camilla Westman, Fastighetsmani

”



Lyssna, var nyfiken, inkludera och 
gör något spontant och roligt med ditt team. 
Ställ frågor dela tips och information, nätverka,

Pia Loinder, Sandvik

”



3 ord som räcker långt: Hej, tack och förlåt. 
Bygg tillit och lyssna mer än du pratar.

AnnSofie Gustavsson, Sandvik
”



Konsum Alfa hade den 21 januari 1964 årspremiär 
för semlor. Priset var 57 öre/styck. 

I dagens pris skulle det vara ungefär 5:95 kr/styck.



Var lyhörd och noga med att gruppen 
har de resurser de behöver för att klara sin uppgift. 

Björn Ersson, Xelent
”



Se till att din personal mår bra, 
sätt ihop team som kompletterar varandra.

Susanne Hedblom, Nuuka Solutions
”



Ledarens självkännedom och 
förmåga att inspirera medarbetarna 
att tycka bra om sig själva.

Alicia Espinosa, Casa de Diamantes AB

”



Hetväggen skapades på 1700-talet då strutar åts doppade 
i varm mjölk. Detta är den första direkta förbindelsen 
mellan fastlagsbröd och strut. 
Bara i Sverige, gjordes nästa koppling, den mellan det 
bakade vetebrödet och hetvägg.



Var lyhörd, ha kul, var dig själv 
och justera dig när det behövs.

Anna Leima, Ung Företagsamhet
”



Den svenska kungen Adolf Fredrik 
avled år 1771 bl a genom inmundigande
av hetvägg.



Fastna aldrig i nöjdfällan. 
Det finns alltid saker att förbättra.

Bruno Ahlqvist, Ahlqvist Advice
”



Skaffa dig en mentor eller en personlig coach 
som du kan bolla dina ledarskapsfrågor med.

Delegera, människor växer med ansvar.

Var rädd om dig. Motionera, prioritera sömn 
och ät bra kost.

Göran Cronwall, Göran Cronwall Affärsutveckling

”



Personligt ledarskap och personligt ansvar – 
två av de mest avgörande faktorerna för den 
som vill leda andra.

Ledarskap är att lyfta andra – vem har du lyft idag?

3 x T – nycklar till hållbart och framgångsrikt 
ledarskap: Tillstånd – Tillsammans - Tillit.

Johan Dahl, Johan Dahl Utveckling

”



Göran Cronwall

Välmeriterad ledare med 30 års erfarenhet av att arbeta i företagsledningar
inom flertalet olika branscher och befattningar som VD, försäljningschef, mark-
nadschef och HR-chef.
Affärsidén som egen företagare är att hjälpa företag och organisationer att nå
sina mål. Det gör han genom arbete i företagsledningar och att arbeta i styrel-
ser. Interimsuppdrag och chefscoaching är också en del av hans vardag.
Göran har utsetts som en förebild som ledare inom American Express.

Han anlitas genom organisationen Nyföretagarcentrum som rådgivare i
nyföretagarfrågor och medverkade under 2018 till att det startades 24 nya
företag i Gästrikland.



- Jag tror på dialogen, där man ger och tar och där
samtalet i sig är en process. Där båda känner sig
respekterade. 
När en individ känner sig respekterad
finns möjlighet till förändring och utveckling.
Problem löser sig lättare och det blir enklare att
få medarbetarna med på förändringsresan.



Johan Dahl

Föreläsare, författare och förbättrare som hjälper människor och företag 
att må bra och gå bra.
Johan har startat och drivit ett tiotal bolag där han lärt av såväl motgångar 
som framgångar. 
Idag är han en efterfrågad föreläsare, utbildare och coach inom försäljning, 
ledarskap och kommunikation.
Johan har skrivit tre böcker, utsetts till Årets Mentor 2 ggr, 
Årets Rådgivare (Ung Företagsamhet) och nominerats till Stora Målpriset. 
Johan har som en av ytterst få talare fått utmärkelsen Platinum Speaker och
han är framröstad till ”Sveriges populäraste föreläsare” på Eventeffects Topp-
100 lista.



- Min vision är en värld där människor lever 
rikare liv genom att kommunicera bättre med sig
själva och varandra. 
För att bidra till detta arbetar jag för att beröra
människor med mina orangea berättelser som
leder till insikter, som inspirerar och skapar
energi och som underlättar konkret handling.

Min filosofi är att en ledare/chef ska bottna 
i sina personliga värderingar och företagets 
värderingar. När dina och företagets värderingar 
är i samklang blir kompassriktningen rak, 
besluten enklare, arbetet mer meningsfullt 
och resultaten bättre.



Kommer du på flera kloka ord så skriv ner här:





gorancronwall.se
goran@gorancronwall.se

072-229 90 11

jdu.se
johan@jdu.se
0709-10 43 00


