
Utvecklande 
Ledarskap

Utvecklande Ledare kännetecknas av 

att ledaren uppträder som föredöme 

och lyfter upp frågor om moral och 

etik samt agerar utifrån en 

synliggjord värdegrund. En 

utvecklande ledare utmärks även av 

inspiration och motivation i syfte att 

stimulera delaktighet och kreativitet 

samt av personlig omtanke för att ge 

stöd men också att konfrontera i ett 

gott syfte, både för individen och för 

organisationen.

Utvecklande Ledarskap (UL) är en utvecklingsprocess som 

omfattar en ledarbedömning, fyra dagars utbildning och ett  

coachsamtal under ca. tre månaders tid. UL är utvecklat 

och kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och har funnits på 

den svenska kommersiella marknaden sedan 2004. 

Utvecklande ledarskap är utvecklad utifrån en bred 

vetenskaplig bas av personer med utgångspunkter i 

organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, 

socialpsykologi och sociologi.

Utvecklande Ledarskap är vår utvecklingsprocess för chefer 

och ledare som ger effekt på 3 månader. Den mätbara 

effekten kan uppnås genom två separata mätningar av 

kursdeltagares ledarbeteenden. Innan utbildningen sker i 

så fall första mätningen och två veckor efter avslutningen 

sker andra mätningen med samma personer som vid första 

mätningen. Skillnaden ger ledaren ett utvecklingsindex 

över insatsens effekt. Intresserad? Kontakta oss.

Utvecklande ledarskap inleds med en 

360-graders bedömning av respektive 

kursdeltagares ledarbeteenden. 

Ledarskapet bedöms av överordnad, 

sidoordnade och underordnade 

samtidigt som deltagaren gör en 

självskattning. Försvarshögskolan 

sammanställer bedömningarna som  

utgör grunden för det fortsatta arbetet 

under utbildningen. Grundkursen 

genomförs under tre dagar och efter ca 

två månader sker en fördjupningsdag 

som avslutar utvecklingsprocessen. 

Däremellan sker ett individuellt samtal 

mellan kursledare och varje 

kursdeltagare via ett telefonmöte för 

att stödja individuell utveckling. 

Citat från tidigare deltagare:

”Mycket resultat på så kort tid är
imponerande”

Elisabeth Henriksson, VD

”Jag kan nu äntligen leda mig själv 
i mitt ledarskap. Snacka om tre välinvesterade dagar!”
Mikael Sandström, Administrativ chef



Öppna UL-kurser under 2019:

Datum Plats Sista anmälningsdag

19-21/2 + 29/3 Stockholm 1 februari

3-5/4 + 27/5 Göteborg 25 mars

18-20/9 + 17/10 Stockholm 1 oktober

När passar det dig att gå Utvecklande Ledarskap?

Kontakta mig och boka plats på tid som passar.

Varmt välkommen!

Ulrik Lork
ulrik@ul3.se
0708-619181

Målgrupp

Chefer, ledare och projektledare som vill utforska, 

reflektera och aktivt utveckla sitt ledarskap i syfte 

att skapa bättre resultat i sin arbetsgrupp.

Investering

Tid: 4 dagar plus individuell coaching via telefon

Kostnad: 18 500 SEK ex moms

Efter utvecklingsprocessen har du:

 Kunskap om Utvecklande ledarskap 

 Personlig 360° feedback på ditt ledarskap

 Ökat din självinsikt och självkänsla

 Förtydligat dina utvecklingsbehov som ledare

 Skapat en personlig utvecklingsplan för ditt ledarskap

 Konkreta verktyg för dina utmaningar och din utveckling

Ansvarig handledare

Ulrik Lork, organisationskonsult och professionell coach som specialiserat 

sig på att kombinera ledarutveckling med individuell coaching.

Han har lång erfarenhet som UL-handledare och har handlett mer än fyrtio 

UL-kurser på svenska och engelska sedan 2007.

mailto:ulrik@ul3.se

