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UTVECKLANDE LEDARSKAP 

 

UL 
Utvecklande ledarskap är ytterligare ett 
ledarskapskoncept framtaget av 
Försvarshögskolan. Kursen används numera 
inom Försvaret och den civila marknaden. 
Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland 
annat från det konventionella ledarskapet i 
hur man motiverar sina medarbetare.  

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av 
att ledaren uppträder som ett föredöme och 
lyfter frågor om moral och etik, ledaren 
inspirerar och motiverar för att skapa 
delaktighet samt visar personlig omtanke 
som både handlar om att ge stöd men även 
konfronterar i ett gott uppsåt.  
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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). 

EFTER UTBILDNINGEN HAR DU: 

 Fått personlig feedback på ditt 
ledarskap och tydliggjort dina 
utvecklingsbehov. 

 Ökat din självinsikt 
 Skapat en personlig utvecklingsplan 

i syfte att utveckla ditt ledarskap 

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

. 

KURSENS RAMAR 

Kursen genomförs under 3+1dagar i internatform med två handledare. 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. 

En grund för utbildningen är den skattning som görs av dig och din omgivning av ditt ledarskap 
och som bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6-10 
bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen innan utbildningen via internet. 

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Det krävs inga förkunskaper för att 
kunna tillgodogöra sig budskapet för att sedan omsätta detta i praktiskt handling. 
 
Kursen kräver inget ”främlingskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen 
organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.  

 

VÅRA UL-HANDLEDARE 
Vår handledare är utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Vi jobbar regelbundet med 
kvalitetsutveckling av våra handledare genom utvärderingar, seminarier och erfarenhetsutbyte. 
Alla våra handledare har någon sorts beteendevetenskaplig utbildning och ledarerfarenhet som 
kompletterar handledarutbildningen. Förutom att jobba med våra kurser genomför de även 
coaching, grupputveckling och organisationsförändringar. 
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KURSTILLFÄLLEN VÅREN 2019 

Stockholm, Villia Brevik, 22-24 januari + 21 mars 

Göteborg, Waterfront, 22-24 januari + 21 mars 

Stockholm, Hotel J, 5-7 mars + 28 maj  

Göteborg, Waterfront, 5-7 mars + 28 maj 

Karlstad, Scandic Hotell Winn, 5-7 mars + 28 maj 

Stockholm, Villa Brevik, 3-5 april + 3 juni 

Stockholm, Villa Brevik 12-14 juni + 20 augusti 

KURSTILLFÄLLEN HÖSTEN 2019 

Stockholm, Lovik 10-12 september + 12 november 

Göteborg, Waterfront, 10-12 september + 12 november 

Kramfors, Hotell Höga Kusten, 23-25 september + 25 november 

Stockholm, Hotel J, 9-11 oktober + 10 december 

Skåne, Bykrogen,  9-11 oktober + 10 december 

Stockholm, Hotel J, 6-8 november + 14 januari 2020 
  

Göteborg, Gottskär Hotell, 6-8 november+ 14 januari 2020 
 

Anmälan sker enklast via webben www.rezon.se/utbildningar 

KURSPRIS 

I kurspriserna ingår grundkurs i UL, Ledarstilskartläggningen ULL360, kursmaterial, kursintyg, 
uppföljningssamtal av kursledare mellan grundkurs och fördjupning. Det ingår 4 dagars 
utbildning. 
 
Kursavgift 
3+1 dag 19.900 kr. Kost- och pensionskostnad tillkommer enligt nedan. 
 
Kost och pensionskostnad 
3+1 dagpension inkl 2 middag och 2 logi. Stockholm Lovik 5.650 kr, Hotell J 5.650 kr, Villa 
Brevik 5.650 kr. Göteborg Best Western Waterfront 6.450 kr. Göteborg Gottskär Hotell 5.660 kr 
Skåne Bykrogen 5.650 kr. Hotell Höga Kusten 4.800 kr. 
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REZON 
Rezon är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling. I vårt 
arbete tillämpar vi modern forskning och har genom licenser rätt att använda de främsta 
verktygen inom området.  
 
Växel 010-709 98 00 
info@rezon.se 
Besök: Trädgårdsgatan 22, Sundsvall och Sibyllegatan 30, Stockholm 
Post: Box 1007 851 11 Sundsvall 
www.rezon.se 


