
                                                           

     UTVECKLA DINA LEDARBETEENDEN 
skapa FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP 

 
Vårt moderna kunskapssamhälle kräver organisationer med 
självgående individer och mogna ledare. Den nya kursen i 
Utvecklande Ledarskap (UL) ger dig ytterligare träning i de 
utvecklande beteenden som är viktiga för framgångsrika 
ledare.  
Du får lära dig den ledarmodell som har den tydligaste 
påverkan på resultatet i organisationen och påvisat lägre 
sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. 
Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att 
leda i dagens multinationella och föränderliga arbetsliv. 

 
I programmet får du ökad självkännedom om dina beteenden som ledare. UL som är utvecklat och 
kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan har funnits på den svenska kommersiella marknaden sedan 
2004 och tillämpas idag av många företag och organisationer. I kursen får du även ökad förståelse 
för destruktiva ledarbeteenden, baserat på aktuell forskning, samt lära dig att använda ”smart power”,  
hur du kan använda social smidighet för att skapa tydlighet och långsiktiga resultat med känsla och 
förnuft. Programmet omfattar nu 4 dagars utbildning (3+1 dag), 360 graders ledarbedömning samt 
ett individuellt coachingtillfälle. 

 
Målgrupp:  Alla chefer inom ett företag, organisation eller myndighet. 
Utvecklingsmål: 
- Analysera, reflektera och medvetet utveckla sina dagliga handlingar  
- Tolka 360 graders  feedbackinstrumentet ULL 
- Få verktyg för att utvecklas till en effektiv ledare  
- Få verktyg för att bättre utveckla den egna arbetsgruppen 
- Hantering av egna dilemman i organisationen 
- Ökad insikt om destruktiva beteendens påverkan  
- Att ta fram en personlig utvecklingsplan 
 
TID  2020 Dag 1-3:  18-20 Februari + Dag 4: 19 mars. 
PLATS Nybrogatan 34, 1 tr 
PRIS  25.000 SEK per person. Priset inkluderar 360 graders analys,  lunch och fika. 

 
ANMÄLAN  https://gronalinsen.se/anmalan-till-kurser/ 

 
Våra handledare:  

Catrine Berndtson har utvecklat toppkrafter sedan 2001 och är  
Internationellt Certifierad coach och en erfaren utbildare.  
 
Christer Hedlund har tjugofem års erfarenhet av ledarskap och 
organisationsutveckling med inriktning på chefs- och team-
utveckling. För mer information se www.gronalinsen.se 


