
INBJUDAN TILL  
UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) 

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens 
nya ledarskapsmodell sedan 2004. UL bygger på 
beprövad erfarenhet och modern vetenskaplig 
grund, och modellen baseras på frekvensen av 
ledarbeteenden över tid. Det vetenskapliga stödet 
inkluderar studier där man PÅVISAT 
FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET inom 
organisationer där det fanns en hög förekomst av 
”transformerande ledarskap”. Denna typ av 
vetenskapliga resultat är sällsynta. Kursen 
utvecklas och kvalitetssäkras genom 
Försvarshögskolans försorg.  

• INNEHÅLL: 
•  Förutsättningar för ledarutveckling 
•  Ledarskap på organisationsnivå 
•  Utmaningar för framtidens ledarskap 
•  Erfarenhet av ideala ledare 
•  Ledarskapsteori och personlighetsteori 
•  Ledarstilsmodellen ”full range 
   leadership” 
•  Personlig tolkning av 
    ledarbedömningsformuläret (ULL) 
•  Gruppvis tolkning av ULL 
•  Personlig utvecklingsplan 
•  Personlig implementering 
•  Uppföljning (UL-2) 

TID: 
29/11 11.30 – 19.oo (start med lunch) 
30/115 8.00 – 19.oo  
1/12 8.00 – 12.00 (avslut med lunch) 
+ 1 UPPFÖLJNNGSDAG 

Nu har du chansen att gå en riktigt  bra 
utbildning med inriktning på fortsatt 
utveckling av ditt PERSONLIGA 
LEDARSKAP. 

PLATS: Örnvik Hotell och konferens 
PRIS: 17.500:-  + 1635:- i konferensavgift (fika, 
lunch och middag) + moms  

ANMÄLAN senast 11/11  2011 till: 
Lotta Lindgren AB 
lotta@lottalindgren.se  alt. 070 – 534 33 24 

KURSLEDARE: 
DAG GRANBERG  
Officer och fackman 
inom ledarskap, lång  
erfarenhet av eget 
ledarskap både direkt och indirekt samt 
chefskap, UGL-handledare. 

PETER BERGENSTRÅLE 
Officer och fackman       
 inom ledarskap, lång 
erfarenhet som ledare  
och chef, både direkt  
och indirekt samt chefskap 
UGL – handledare.  

Säljare: Elizabeth Fredholm 
elizabeth.fredholm@norrsalj.se 

Utvecklande ledarskap
Ökad självkännedom  

En riktning  

Ett förhållningssätt



ANMÄLAN	  DELTAGARE	  TILL	  UL	  

Kurs2llfälle____________________	  

Namn_______________________________________________	  

Befa<ning____________________________________________	  

Företag_______________________________________________	  

Adress________________________________________________	  

Postadress____________________________________________	  

Telefon_______________________________________________	  

Mobil________________________________________________	  

E-‐post________________________________________________	  

FAKTURERINGSADRESS:	  

Företag_______________________________________________	  

Adress________________________________________________	  

Postadress_____________________________________________	  

Telefon________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vid	  återbud	  senare	  än	  4	  veckor	  före	  kursstart	  debiteras	  50%	  av	  deltagaravgi;en.	  	  
Vid	  återbud	  senare	  än	  2	  veckor	  före	  kursstart	  debiteras	  hela	  deltagaravgi;en.	  

Faktura	  skickas	  ut	  före	  kurs	  start	  och	  ska	  vara	  betald	  senast	  två	  veckor	  e;er	  kursen.	  Vi	  översänder	  
bekrä;else	  på	  kursanmälan,	  informaCon	  om	  kursen,	  Cder	  och	  andra	  prakCska	  detaljer	  i	  god	  Cd	  före	  
kursens	  början.	  	  

Skickas	  Cll:	  LoHa	  Lindgren	  AB	  Gultmalvägen	  9	  975	  95	  	  Luleå	  Tfn:	  070-‐	  534	  33	  24	  	  

E-‐post:	  loHa@loHalindgren.se	  


