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UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) - öppen kurs 
 
 

Vilken ledare vill du vara – konventionell eller utvecklande? 
 
UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) kännetecknas av att chefen/ledaren; 
 

 är ett föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund 

 inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet 

 konfronterar & stödjer med ett gott syfte för både individen och organisationen 
 

Nu har du som – chef, ledare, projektledare – möjlighet till att anmäla dig till en fyra- 
dagars mycket intressant och utvecklande ledarskapsutbildning. 
 

 

 

 

 

 

Priset inkluderar: 360-graders feedback (ULL), dokumentation samt luncher. 
 
UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) – utvecklad av Försvarshögskolan – är en ledarskapsmodell som 
utmärker sig när det handlar om förbättrad effektivitet inom alla organisationer. Skillnaden mellan 
konventionellt och utvecklande ledarskap, är att det konventionella styrs av regler, plikter och 
skyldigheter; jag måste. Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av att motivera, inspirera och 
stödja; jag vill.  

 
MÅLSÄTTNINGEN MED KURSEN är att öka din medvetenhet om hur ditt ledarskap uppfattas samt 
med nya kunskaper och insikter från UL´s ledarskapsmodell – utveckla ditt ledarskap. Du kommer 
känna dig tryggare i din ledarroll och genom motivation, arbetsglädje samt fokus på uppgifterna - 
utveckla dina medarbetare. På sikt leder det till högre effektivitet i organisationen. 

 
I KURSEN INGÅR att ta fram en handlingsplan för utveckling av det egna ledarskap baserat på 
ledarskapsmodellen, feedback samt personliga mål.  
 
För dig som gått UGL tidigare, så är denna kurs ett utmärkt komplement! 
 

Susanne Lehtinen och Joar Orefjärd – UL-handledare från Directa genomför kursen;  
 
 

 

Två mycket skickliga konsulter,  
med mångårig erfarenhet av ledarskaps- och  
organisationsutveckling inom olika branscher.  

 
   
Directa Svenska AB genomför kursen – Utbildningsgruppen AB administrerar kursen.  
 

För anmälan/information, gå in på www.utbildningsgruppen.se eller kontakta mig direkt; 
Kursadministratör: Anders Kjell 0733-77 97 01 alt. anders.kjell@utbildningsgruppen.se 

KURS: Utvecklande Ledarskap (UL) 

DATUM: 19 – 21 feb + 9 apr, 2019 

PLATS: Stockholm 

KOSTNAD: 14 500 kr, exklusive moms 
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