
Coachande Ledarskap
Spetskompetens för ett
motiverande ledarskap

”På en 5-gradig skala fick UL3 4,9 i utvärderingen 
angående genomförande och kompetens. 

De genomförde Coachande ledarskap 
för oss på ett fantastiskt sätt”

-Per-Åke Svensson, 
VD Kompetenshuset AB



Målgrupp
Chefer, ledare och projektledare som vill utveckla sitt ledarskap,
höja motivationen och ansvarstagandet i sin arbetsgrupp 
för att uppnå bättre individuella och organisatoriska resultat.

Investering
Tid: 2+2 dagar plus egen coachträning mellan träningsdagarna
Datum: 25-26 januari och 22-23 februari 2018 på Orbaden konferens & Spa
Kostnad: 18.000 SEK exkl moms

Information
Ulrik Lork, ulrik.lork@ul3.se, 0708-619181

Anmälan
Via mail eller sms

Coachande Ledarskap är en upplevelse-
baserad utvecklingsprocess för dig som är 
ledare. Du kanske upplever att du inte når 
fram med ditt budskap eller att dina 
medarbetare inte tar det ansvaret du vet 
att de kan ta. Bra coachning i 
ledarsituationer har en avgörande effekt på 
medarbetarnas motivation och förmåga att 
ta egna initiativ. 

En coachande ledare utmärks av att vara 
inspirerande och motiverande i syfte att 
stimulera delaktighet och kreativitet. Visar 
personlig omtanke genom att ge stöd men 
också genom att konfrontera i ett gott 
syfte.
Genom coachande ledarskap stöttar du dina 
medarbetare att utvecklas i sina roller 
genom delaktighet, engagemang och 
ömsesidig respekt.

Coaching ökar förmågan att skapa 
medvetenhet och ansvarstagande genom 
att ställa frågor som leder till konkreta 
handlingar.
För att detta skall ske krävs en 
förtroendefull relation och ömsesidig 
överenskommelse. En viktig komponent i 
det coachande ledarskapet är ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt - att 
fokusera på möjligheterna istället för 
problemen. Syftet är att stärka 
medarbetarnas förmåga att agera 
självständigt och utvecklas genom att 
själv kommit fram till den egna 
lösningen. 
Coachande ledarskap ger dig alla 
verktyg du behöver och tränar dig för din 
dagliga verksamhet. Du får  bekräftelse 
på och större tilltro till det som är bra i 
det du redan gör samt det du kan 
förbättra. Kursledare

Ursula Lork, legitimerad psykolog och PCC-
certifierad coach enligt ICF. Hon har 
specialiserat sig inom organisationspsykologi 
och professionell coaching, Ursula arbetar som 
konsult, kursledare samt skrivit tre böcker.
Ulrik Lork, PCC-certifierad coach och 
organisationskonsult som specialiserat sig på 
att kombinera ledarutveckling med coaching. 
Han har mer än 25 års yrkeserfarenhet från 
en rad olika områden inom näringslivet.
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