
Utbildningsprogram
I programmet kommer du att utveckla en fantastisk verktygslåda 
med de rätta kompetenserna och strategierna som du behöver 
för att möta omvärldens krav och förväntningar på att vara en 
morgondagens ledare. Som person kommer du att utveckla ett 
moget ledarskap som drivs av tron på att bästa resultat och kraft i 
det värdeskapande flödet uppnår du i en arbetskultur där indivi-
der och arbetsgrupper har en kalibrerad inre kompass mot den 
gemensamma intentionen och målet, samt det rätta dragläget i att 
både må bra och prestera på toppen av sina förmågor! 

U-Lab ledarutvecklingsprogram ”Ett moget ledarskap” genomförs 
i 4 delar där du med dig själv som utgångspunkt genom program-
met utvecklas till en mogen och emotionellt kompetent ledare 
med kompetenser och integrerade förmågor som gör verkligt 
stor skillnad i din vardag. Du kommer att utveckla en personlig 
mognad som ledare och samtidigt utveckla din förmåga att leda 
individer, team, kommunikationsprocesser och verksamhet mot 
ökad effektivitet och lönsamhet.

Programmet Ett Moget Ledarskap genomförs i fyra steg:
* Den inre kompassen
* Det Mogna Ledarskapet
* Det Värdeskapande flödet
* Ett Moget Ledarskap - I rätt balans!

Baserat på det bästa av beprövade metoder, praktiska erfarenhet-
er och hur du fungerar som människa har vi tagit fram de kärn-
kompetenser och vinnande strategier som du behöver ha med 
dig för ökad personlig insikt, personlig orientering och utveckling 
i programmet och din roll som mogen ledare. Tillsammans utgör 
de grunden för vad du behöver för att i princip kunna bemästra 
vilken utmanande situation som helst i vardagen - på ett 
moget och utvecklande sätt! Kompetenser och strategier som 
är kritiskt viktiga för ledare i organisationer som vill: Optimera 
värdeskapande flöden till kund, vara resurseffektiva och lön-
samma, snabba och flexibla, må bra och prestera på toppen av 
sin förmåga!

Ett Moget Ledarskap
Vi lever i en komplex och snabbt föränderlig värld, det är mer och mer tydligt att vi är mitt 
inne i ett systemskifte i hur vi ser på företagande, verksamhetsstyrning och ledarskap. ”Com-
mand and Control” som ledarstil är ute, nu gäller det att utveckla ett ansvar i alla led där alla 
förstår hur de bäst kan bidra i det värdeskapande flödet! Affärsmässighet, ansvarstagande, flex-
ibilitet och handlingskraft behöver gälla. Ett nästa generations ledarskap börjar ta form, 
det är dags för Ett Moget Ledarskap.

Plats för genomförande:
Fyrskeppet Biskopsudden Marina
Biskopsvägen 7
Djurgården/Stockholm

Utbildare:
Urban Lambertson
U-Lab Lambertson Consulting AB
Läs mer om Urban och programmet på
http://www.u-lab.se

Datum 2016:
Den inre kompassen       7-9 mars 
Det Mogna Ledarskapet      11-13 april
Det Värdeskapande flödet  16-18 maj
Ett Moget Ledarskap -        13-14 juni
i rätt balans
Coachingmöten                    V.17, 22, + 2 st

Pris:
Utbildningsprogram: 62.000 kr (exkl. moms)
(20% anmälningsavg. + 6*8.300 kr/månad ex.moms)

I priset ingår:
11 utbildningsdagar, 4 coachingmöten, 4 assess-
ments och personliga rapporter, utbildningsmate-
rial, handledarmaterial, instrument för personlig 
handlingsplan, litteratur, utbildningslokal, lunch 
och konferensfika samtliga utbildningsdagar, di-
plom och medlemskap i U-Lab Insider Network.

Anmälan och frågor till:
U-Lab Lambertson Consulting
E-mail: info@u-lab.se
Urban Lambertson: 070-5397790 

U-LAB Lambertson Consulting AB
Riddarvägen 42, 184 51 Österskär

070-539 77 90, mail: info@u-lab.se
web: www.u-lab.se
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Programupplägg
Inför programstart genomför du ett antal förberedande 
aktiviteter såsom läser in dig på förberedande utbildnings-
material, svarar på ett antal inventeringar som vi kommer 
använda oss av och tydliggör din personliga målbild med 
programmet. Under hela programmets gång kommer du 
att få arbeta och bearbeta din målbild och det fokus du 
vill ha för din utveckling. Vi kommer löpande att koppla 
utbildningsinsatser mot de behov och de utmaningar du 
ser i din vardagliga verksamhet och därigenom säkerställa 
god förmåga att tillämpa dina kompetenser i vardagen, 
vilket också säkerställs i ett personligt coachingmöte efter 
varje utbildningstillfälle. 

Under programdagarna arbetar vi mycket aktivt i tilläm-
pad träning där du kommer utveckla många nya insik-
ter om dig själv såväl som att förstå och påverka andra. 
Tillämpad kommunikationsträning går som en röd tråd 
i hela programmet. Du kommer utveckla din förmåga att 
påverka andra, coacha, förhandla och skapa dynamik i 
grupprocesser. Du kommer utveckla din förmåga att skapa 
engagemang och fokus på arbetssätt och principer för 
ökad effektivitet och utvecklad affärsförmåga. Du kommer 
utveckla din förmåga att leda i utveckling och förändring.

Kärnkompetenser och strategier
De kärnkompetenser och vinnande strategier du kommer 
arbeta med i programmet är noga utvalda! De är mycket 
kärnfulla och relativt få till antalet. När du under program-
mets gång har integrerat dessa fullt ut i dig själv och ditt 
mogna ledarskap, då har du tillgång till en kraftfull verk-
tygslåda redo att möta morgondagens utmaningar som en 
mogen ledare! 

De baseras på år av erfarenhet i genomföranden av olika 
former av ledarutvecklings program, fördjupad kompe-
tens från bl a kommunikologins värld, det senaste inom 
systemisk hjärnforskning, hur vi i praktiken fungerar som 
människa i vardagen mm. Ur dessa erfarenheter har vi 
nycklat fram dessa unika kärnkompetenser och vinnande 
strategier.

Steg 1 – Den inre kompassen
En tredagars modul där vi startar igång med grunder-
na och tydliggör processen för din fortsatta utveckling 
mot det mogna ledarskapet. Du kommer inför dagarna 
att påbörja din målbeskrivning på de resultat och effek-
ter du önskar uppnå genom programmet, något som vi 
sedan kontinuerligt bearbetar och tar ny höjd för under 
programmets gång. Du genomför även ett par personliga 
inventeringar i utvecklingsinstrument som DiSC beteende-
profil, EQi 2.0 om Emotionell kompetens och säkerställer 
din kompetens kring dessa under dagarna. Vi kommer 
under programmets gång att arbeta med kärnfulla och 
noga utvalda kärnkompetenser och under dessa dagar 
startar din orientering i dessa, din inre kompass börjar få 
verkan och effekt redan nu. Ur dagarna kommer du stärkt i 
din integritet – vem du är, vad du vill och vad som behöver 
vara på plats för att lyckas i ditt uppdrag att utvecklas till 
den mogna ledaren! 

Steg 2 – Det mogna ledarskapet
En tredagars modul där vi säkerställer orientering och in-
tegrering i samtliga kärnkompetenser. Jag sticker ut hakan 
och säger – ”I ditt mogna ledarskap och genom dessa kärn-
kompetenser kommer du att kunna möta och bemästra i 
princip vilken utmanande situation som helst i din vardag 
- på ett moget och utvecklande sätt”! 

U-LAB Lambertson Consulting AB
Riddarvägen 42, 184 51 Österskär

070-539 77 90, mail: info@u-lab.se
web: www.u-lab.se
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I olika former av utmanande tillämpningsområden kom-
mer vi att träna dem och säkerställa just detta. Vi kommer 
ur dagarna att vara mer kompetenta och säkra när det 
gäller att: kommunicera med tydliga avsikter, genom vår 
integritet och utvecklade kommunikationsförmåga uppnå 
vinna/vinna överenskommelser och synergier i vardagens 
alla former av utmaningar, bygga kultur som kännetecknas 
av kreativitet och driv för positiv utveckling, förmåga att 
skapa inflytande och påverka genom effektiv kommuni-
kation, förmåga att leda utveckling för högpresterande 
individer och team som både mår bra och presterar på 
toppen av sina förmågor, din förmåga att effektivt coacha 
individer i din vardag.

Steg 3 – Det värdeskapande flödet
En tredagars modul där vi nu lyfter in ditt mogna ledar-
skap för att direkt kunna påverka i verksamheten. Med 
fokus på att skapa de värdeskapande flöden som gör verk-
lig skillnad för din verksamhets effektivitet och lönsamhet 
går vi nu in på hur du genom ditt mogna ledarskap kan på-
verka individer, team och processer för bästa effekt. Vi tar 
nu steget vidare med din inre kompass som riktlinje och 
tittar in hur den behöver verka i just din verksamhet för 
bästa effekt. Vi tar med oss av de goda exempel som finns 
på marknaden, vi lär oss om best-practice och vad som 
är aktuellt och gällande på marknaden, det bästa av vad 
”lean” filosofiskt tänkande och ”agila” arbetsmetoder kan 
bidra med mm, allt i syfte att bidra till det värdeskapande 
flöde just du vill uppnå i din verksamhet. Under dagarna 
påbörjas förberedelserna för den 4:e integreringsmodu-
len, en modul där du sätter all din vunna kompetens och 
ditt mogna ledarskap i rullning i din verksamhet!

Steg 4 – Integreringsmodul, Ett moget ledarskap i rätt 
balans
Den 4:e delen är en tvådagars modul som handlar helt om 
integration, dvs din förmåga att koppla ihop alla delar till 
en helhet, hitta din balans, och säkerställa att du genom 
handling gör skillnad i din vardag och för dig meningsfulla 
sammanhang. Under steg 3 har du påbörjat din handlings-
plan i hur du vill integrera dina kompetenser och skapa 
utveckling i din verksamhet genom ditt mogna ledarskap. 
Vi har haft ett personligt coaching möte inför modulen där 
du fått möjlighet att utforska de behov du har för integre-
ringsarbetet. Under dagarna möts vi alla nu som partners 
för varandra och våra respektive integrationsarbeten. Vi 
stöttar varandra genom våra kompetenser och i form av 
att var mogna ledare, vi säkerställer också för oss alla 
konkret att vi nu har integrerat samtliga kompetenser och 
att vi nu fritt kan laborera med dem. Agendan för dagarna 
skapar vi tillsammans. Därefter ger vi oss in, var och en, 
med full kraft i våra vardagliga utmaningar! Efter de två 
dagarna har vi ytterligare två personliga coachingmöten 
där du nyttjar mig som din resurs för den utveckling du 
vill skapa! 

Coaching
All kunskap skall integreras! För att säkerställa detta har 
vi ett personligt coachingmöte efter varje modul, där du 
får möjlighet att bearbeta dina behov i syfte att du till-

varatar den investering du gör i varje steg och till bästa 
effekt. Coachingmötet är på ca 1,5 timme per tillfälle och 
sker över telefon (om logistik är möjligt att uppnå inom 
gruppen så kan det även ske face2face). I samband med 
integreringsmodul fyra genomförs två coachingmöten 
efter genomförd modul. Totalt fem st. personliga coaching-
möten ingår i programmet.

Vad du får med dig
Det största värdet ligger i den utveckling du skapar i dig 
själv och ditt mogna ledarskap! Du får även med dig: En 
utbildningspärm som innehåller allt det material vi kom-
mer arbeta med under våra 11 utbildningsdagar, Handled-
ningsmaterial som ger dig vägledning till hur du tillämpar 
dina utvecklade kompetenser i vardagen, Ett bokpaket 
med inspirerande läsning som input till programmet, 
Flertalet artiklar och övrigt referensmaterial som bekräf-
tar värdet och det fokus vi har i vårt arbete i respektive 
steg, Personlig EQi 2.0 rapport för utveckling Emotionell 
kompetens inkl återkoppling, coachning och vardaglig 
tillämpning, Personlig DiSC beteendeprofil inkl rapport, 
återkoppling och utveckling för effektiv kommunikation 
i vardagen, Videomaterial från dina träningstillfällen för 
utvärdering, bearbetning och utveckling, Utbildning och 
handledning i coachingteknik och effektiv kommunikation 
(för ditt mogna ledarskap och effektiv påverkan och för-
handling i  vardagliga och utmanande situationer), Hand-
ledning för utveckling Högpresterande team, Instrument 
för att inventera värdeskapande flöden i din verksamhet, 
Handledning för att utveckla en arbetskultur byggd på 
tydliga värderingar, integritet, principer, arbetssätt och 
strategier mot vision och ställda mål, Instrument för 
kreativt arbete personlig utvecklings- och handlingsplan, 
En gedigen verktygslåda innehållande flertalet modeller 
och metoder som stödjer de kärnkompetenser du behöver 
för din utveckling till en mogen ledare (presenteras under 
programmets gång).

Fyrskeppet Biskopsudden

Under utbildningsdagarna är vi ombord på fyrskeppet 
Biskopsudden. En fantastiskt inspirerande miljö som 
bjuder in till närvaro, kommunikation och kreativitet i vår 
arbetsprocess. Vi finns på adress Biskopsvägen 7, på anri-
ka Biskopsuddens Marina, Djurgården/Stockholm. 
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U-Lab Insider Network
När du genomfört ledarutvecklings programmet är du en 
certifierad mogen ledare redo att möta morgondagens 
utmaningar! Din kvalitetsstämpel U-Lab Inside har du med 
dig som ett bevis på din integrerade kompetens, och du 
ingår då också i ett nätverk av övri-
ga ”kollegor” av mogna ledare. Ett 
nätverk där vi delar våra erfaren-
heter och bidrar till varandras 
utveckling. 

- Själva utbildningen är inte slutet 
på någonting, det är början på en 
resa, det är ingången till ett fönster 
av värdeskapande möjligheter för 
dig och din utveckling!

Om Urban Lambertson
Programmet genomförs av Urban Lambertson.

Information om Urban: I en liten grupp av utvalda konsul-
ter är Urban en av Ericssons sk Global trainers i Ericssons 
internationella ledarutvecklingsprogram LCC, något som 
han varit i över 7 år och där han genom åren utbildat och 
coachat mer än 500 chefer, ledare och andra påverkare 
i organisationen. Han har drivit programmet Personligt 
Ledarskap på IHM Business School under en period av 

fyra år. Genom dessa program och ett större antal övriga 
kundanpassade utbildningsprogram så finns hans verk-
tygslåda, praktiska erfarenhet och pedagogiska förmåga 
redo att ge dig allt - för dig och din utveckling! I kompe-
tens- och erfarenhetsbasen finns den breda bakgrunden 
som systemingenjör, sjöofficer, reseledare, service chef och 
affärsutvecklare tillsammans med att vara utbildad och 
diplomerad marknadsekonom, affärsutvecklare och con-
troller, ICF certifierad coach med över 600 professionella 
coachtimmar i erfarenhetsbanken, certifierad kommunik-
olog samt ett större antal andra cetifieringar i instrument 
för ledarskap, kommunikation och förändringsarbete.

Jag är här för att ge dig allt vad jag har, med all min sam-
lade kompetens och erfarenhet, för dig och din utveckling 
- ”That’s a promise”! Hör av dig för ett möte så berättar jag 
mer....

Kontakt
Läs mer om programmet och U-Lab på wedsidan:    
www.u-lab.se  eller kontakta Urban Lambertson
Mail: info@u-lab.se
Mobil: 070-539 7790

Välkommen till U-LAB och programmet 
Ett Moget Ledarskap

Urban Lambertson
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