
   Praktisk ledarträning 

 

Utvecklande Ledarskap 9 dagar 

Välkommen till ett praktiskt orienterat 

Ledarskapsprogram för chefer, 

arbetsledare eller framtida ledare. 

Programmet riktar sig till dig som vill få ett 

antal konkreta verktyg så att du kan känna 

större trygghet i ditt nuvarande eller 

framtida ledarskap.  

I kursen ingår konceptet Utvecklande 

ledarskap (ett ledarskapskoncept 

framtaget av Försvarshögskolan) och 

dessutom ingår i utbildningen ett arbete 

med fördjupad självinsikt, färdighetsträning 

i kommunikation och coachande ledarskap, 

grupputveckling och förändringsprocesser.  

 

 

 

Kursens övergripande mål 

 Du ska kunna analysera, reflektera 
över och medvetet utveckla dina 
dagliga ledarhandlingar 

 Detta sker med stöd av modellen 
Utvecklande ledarskap samt den 
självinsikt som kommer ur 
tolkningen av feedback-
instrumentet ULL (Utvecklande 
Ledarskap Ledarbedömning). 

 Syftet är att bättre utveckla den 
egna arbetsgruppen för att på sikt 
nå högre effektivitet i 
organisationen. 

 Ökad självinsikt och trygghet i 
rollen som ledare samt kunskap om 
hur du skapar en effektiv 
kommunikation och engagemang i 
förändringsprocesser. 

 



 

 

Kursens ramar 

Kursen genomförs under totalt 9 dagar i internatform med två handledare (2+3+2+2 dagar). 

Kvällarna kommer också att tas i anspråk.  Under utbildningen varvas teori med reflektion, 

gruppdiskussioner och olika uppgifter. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. 

Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro. 

Dag 1+2: Personligt ledarskap 
Vem är jag som ledare? Personlighetsprofil genom verktyget 4Temperament.  Hur ska du 
förhålla dig till dina starka/svaga sidor och dina utmaningar? Hur påverkar ditt beteende andra 
samt vice versa?  
 
Dag 3+4+5: Jag i relation till andra  
Hur uppfattar andra mitt ledarskap? Ledarprofil genom ULL – 360°. Vad har jag för 
utvecklingsmöjligheter? Vem vill jag vara i mitt utövande av ledarskap? Hur kan andra täcka 
upp de områden där jag behöver stöd? Vad behöver jag utveckla för färdigheter i relation till 
andra? Vad innebär tydlig och god kommunikation? Färdighetsträning! 
 
Dag 6+7: Grupprocesser och coachande förhållningssätt 
Färdighetsträning i coachande samtal. 
Hur leder jag en grupp mot förmågan att skapa gemensamma resultat? 
Hur påverkar jag som ledare processerna i gruppen? 
 
Dag 8+9: Förändringsledning och avslut 
Vad krävs av mig som ledare i förändringsprocesser? 
Hur skapar jag delaktighet i förändringsarbete? 
Avslutning och utvärdering! 

 

Kurstillfälle för 2019 

Tällberg Tällbergsgården: 19-20 september (resterande datum bokas tillsammans med 

deltagarna)  

 

 

Bokning och förfrågan: 

Olers Marie Erkersson 
Mob 070-655 53 58 
e-post: marie@maerka.se  
 
Solveig Gräf 
Mob 070-625 44 20 
e-post: solveig@mbvv.se 

Kurspris 

29 500kr exkl moms och internatkostander. 
 


