
Programmet är utvecklat av U-LAB, Urban Lambertson. Med 
över 15 års erfarenhet av att utveckla och driva ledar- och verk-
samhetsutvecklingsprogram i såväl stora som mindre organisa-
tioner. Över åren samlat på sig en riktigt rik och stor verktygslå-
da av kompetenser, erfarenheter och ”best practice” instrument 
som gör verklig skillnad i utvecklingen. Det är Urban som är 
din personliga utbildare och handledare i programmet. Du kan 
räkna med att Urban går ”All In” med sitt engagemang och allt 
han har och i ett enda syfte - För Dig och Din utveckling!

I Programmet har Urban tagit fram 12 kompetenser och för-
mågor för utveckling av ett Moget Ledarskap. Kompetenser och 
förmågor som gör verkligen skillnad! 
Modul 1, ”Den inre kompassen” är en introduktionsmodul som 
ger rätt ingångsvärde och utgör bas för den utveckling som 
skapas i programmet. Därefter genomför vi under modul 2-11 
en specifik kompetens och förmåga per varje utbildningsdag. 
Allt i syfte att hålla rätt fokus och ge chans till dig som deltagare 
att bottna i den förmågan fullt ut. När vi kommer till modul 12, 
”Ett Moget Ledarskap - I rätt balans”, då kopplar vi in samtliga 
med fokus på dig och vad du behöver för att utveckla rätt balans 
bland dessa i det sammanhang du verkar.

Oavsett på vilken nivå du står inför programmet, så kommer 
det bli en utveckling som gör skillnad - Det kan jag garantera! 
Antingen väljer du/ni att genomföra programmet i sin helhet 
inkluderande alla 12 kompetenser och förmågor, eller så väljer 
du uppstartsmodul 1 ”Den inre kompassen” samt en eller ett 
par moduler att prioritera. Det går alltid att bygga på med fler 
moduler allt eftersom - Du väljer! 

12 kompetenser och förmågor - som leder till 
framgång 
1. ”Den inre kompassen” - Ökad verkningsgrad i vär-
deskapande flöden genom en kalibrerad verksamhets-
kompass, med integrerad värdegrund och strategier i en 
vinnarkultur. Samt ökad insikt om den fulla potential 
som finns i varje människa och individ, ”Den fantastis-
ka människan!”

2. Rollacceptans och dynamisk grupputveckling – insikt 
om att alla är viktiga för helheten. Du, Jag och hur Vi 
tillsammans bidrar i det värdeskapande flödet!

3. Hur vi bygger en Vinnarkultur där vi både mår bra 
och presterar på topp av våra förmågor!

4. Utvecklad personlig effektivitet och ökad integritet, 
där du gör dig tydlig samtidigt som du mår bra och 
presterar på topp av förmåga. Inkl ökad självinsikt och 
utveckling Emotionell kompetens.

5. Sorterad och tydlig kommunikation – Ta ansvar, Ställ 
krav, Våga utmana!

6. Få ut effekt genom delegering, utveckla självgående 
individer och förtroende i alla led.

7. Att växa genom din förmåga att coacha, facilitera och 
handleda.

8. Kreativitet och samarbete – Sök vinna/vinna överens-
kommelser och synergier i samverkan, internt och över 
gränser. Inkl konflikthantering och effektiv förhandling.

9. Sök alltid förståelse innan viktiga beslut och hand-
lingar, gör medvetna val.

10. Förmåga att balansera operativ och strategisk 
ledningsförmåga, optimalt utifrån behov och situation. 
Inkl. förmåga att bibehålla strategisk ledningsförmåga i 
situation av kris och hård press.

11. Beslut och överenskommelse i dialog, grundförut-
sättning och basen för all mellanmänsklig utveckling 
– går alltid före en övertro på enskild förenklingsmodell 
eller metod.

12. ”Ett Moget Ledarskap - I rätt balans”. Förmåga att 
driva Integrations och Förändringsarbete. Förmåga att 
känna av balans vs obalans i ”systemet” och vidta rätta 
åtgärder!

Välkommen till U-Lab ledarutvecklingsprogram
Det Mogna Ledarskapet!

Vi lever i en komplex och snabbt föränderlig värld, det är mer och mer tydligt att vi är mitt inne i ett system-
skifte i hur vi ser på företagande, verksamhetsstyrning och ledarskap. ”Command 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 värdeskapan-
de flödet! Affärsmässighet, ansvarstagande, flexibilitet och handlingskraft behöver gälla. Ett nästa generations 
ledarskap börjar ta form, det är dags för ett Moget ledarskap. 
I traditionella ledarutvecklingsprogram ligger ofta fokus på enskilda modeller och metoder som input för utveckling. I det här 
programmet fokuserar vi helt på utveckling av kompetenser och förmågor för utveckling av ett Moget Ledarskap som gör skill-
nad. Det är ett aktivitets- och handlingsorienterat program där du kommer  få omedelbar feedback på resultat och effekter av 
dina förmågor i vardagen, redan under programmets gång. Vad gäller modeller och metoder, så kommer du såklart få med dig 
många som också är riktigt bra och intressanta, men är här underordnat Syftet - Dig och Din utvecklade förmåga!

I programmet utvecklas du till en mogen ledare med kom-
petenser och integrerade förmågor som gör verklig skillnad i 
din vardag! Du kommer att utveckla en personlig mognad som 
ledare och samtidigt utveckla din förmåga att leda individer, 
kommunikationsprocesser och verksamhet mot ökad effektivitet 
och lönsamhet. Du verkar för en kultur där alla både mår bra - 
och presterar på topp av sina förmågor! Du kommer att utveckla 
en personlig tydlighet och integritet och rusta dig för att kunna 
möta och bemästra i princip vilken utmanande situation som 
helst i din vardag - på ett moget och utvecklande sätt, det kan 
jag lova dig!
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Om Urban Lambertson:
4 år ansvarat för och genomfört program Personligt Ledar-
skap, IHM Business School
12 år Ericsson AB Global Trainer i utbildningsprogram 
ledarskap och kommunikation för chefer, ledare och övri-
ga påverkare i organisationen.
Större antal företagsanpassade utvecklingsprogram i ledar-
skap, effektiv kommunikation, förhandling mm
ICF certifierad coach med +700 professionella coaching-
timmar individ och grupp
Diplomerad kommunikolog
Affärsutvecklare, diplomerad Marknadsekonom, diplome-
rad Controller
Certifikat i ett större antal utvecklingsinstrument inom 
ledarskap, kommunikation, förändringsarbete och person-
lig utveckling
Överlevande från m/s Estonia 1994, och sedan dess i 
en kontinuerlig utvecklingsresa i personlig utveckling 
och inspirera andra i att utforska och förstå den enorma 
kapacitet och förmåga som finns inom ”Den Fantastiska 
Människan”. Såväl i en balanserad vardag som under stress 
och utmaningar i vardagen.

Priser
Per modul & utbildningsdag, enskild/öppet program: 5.200 kr 
inkl lokal Fyrskeppet, lunch och fm/em fika, utbildningsma-
terial

Fullt program inkl intro + 12 utbildningsdagar och 4 
coachingtillfällen: 58.000 kr inkl lokal Fyrskeppet, lunch och 
fm/em fika, utbildningsmaterial samt 4 st coachingtillfällen 
under programmet.

Per utbildningsdag, företag/sluten grupp: 4.000 kr per person 
inkl utbildningsmaterial, exkl lokal Fyrskeppet, lunch och fm/
em fika.  Alt. 24.000 kr max 12 personer, (exkl rörlig kostnad 
utbildningsmaterial). Egen lokal alt abonnemang Fyrskeppet 
för 8.100 per dag, lunch och fm/em fika 280 kr per person.

Individuellt coachingmöte: 2,500 kr, 1,5 timmes möte för 
fördjupning och integration i vardagen. 

Betalningsvillkor:
Vid enskild utbildningsmodul & utbildningsdag: Hel avgift 
betalas vid anmälan.
Hela programmet: 20% vid anmälan, samt 6 delbetalningar 
under programmets gång. (11.600 kr anmälan + 7.750 kr vid  
6 st inbet under programtiden).
Företagsanpassade program: 20% vid anmälan, resterande i 
samband med utbildningsstart.
Samtliga priser exkl. moms

Kalendarium, Datum 2019
Utbildningsstart Modul 1: 22 januari
Datum övriga moduler samt extrainsatta, se webisda: 
www.u-lab.se/kalendarium 

Programupplägget
>  Introduktionsmöte: Intro Det Mogna Ledarskapet och de 12 kompetenserna. 
>  Uppgift, inför programstart: Den inre kompassen, min Verksamhetskompass - samla in information från den egna 
     verksamheten, intervjua nyckelpersoner, dokumentmallar. Skapa en 1a version av min Verksamhetskompass.
>  Programmet startar, efter introduktionsmötet, alltid med modul 01. Själva basen för programmet och din utveckling, en
    förutsättning för utveckling personlig handlingsplan och integration av kompetenser och förmågor under programmet. 
>  Alltid modul 12 sist, då det i den modulen förutsätts att du har med dig utveckling från de övriga.
>  Hela programmet under 10 månader, tisdagar 3-4 veckor mellan varje tillfälle. 4 individuella coachingtillfällen ingår i
     programmet, 
     för personlig utveckling och integration i vardagen.
>  Vid bokning hela programmet: 20% rabatt på kostnad utbildningsprogram inkl 4 coachingtillfällen, se nedan.
>  Dokumentation och utbildningsmaterial vid varje modul ingår i programmet.
>  Litteratur/bokpaket rekommenderas, inköpes separat av deltagaren
>  Utbildningsportal för tillgång utbildningsmaterial, information samt diskussion- och samarbetsforum.
>  Utbildningscertifikat ”Ett Moget Ledarskap - I rätt balans” erhålls efter fulländat program samtliga 12 moduler
>  Diplom erhålls efter varje utbildningsmodul.
>  Möjlighet till tillval utökad individuell coaching under programmets gång.
>  Plats: På Fyrskeppet Biskopsudden, Kungliga Djurgården, Stockholm. Unik utbildningsmiljö för utveckling och kalibrering
     av Den Inre Kompassen och utveckling av Det Mogna Ledarskapet.
>  Tider utbildningsdagar: 08.30-17.00

U-Lab Insider Network
När du genomfört ledarutvecklingsprogrammet är du tillsammans med övriga kollegor också medlem i ”U-Lab Insider 
Network™. Där ni alla är i uppdraget att utveckla det mogna ledarskapet och göra skillnad i vardagen och morgondagens 
utmaningar! Ett nätverk där vi delar våra erfarenheter och bidrar till varandras utveckling. Där fördjupad kompetens och 
integrering till nästa nivå i kompetensutvecklingen sker hela tiden. Fördjupningsutbildningar tillsammans med workshops, 
seminarier, studiebesök och temaresor står på agendan i nätverket. Själva utbildningen är inte slutet på någonting, det är bör-

Kontakt, Intresse och mer info
U-LAB Lambertson Consulting AB
Urban Lambertson
c/o Fyrskeppet Biskopsudden
Biskopsvägen 7, 115 21 Stockholm
Mail: info@u-lab.se
Mobil: 070-5397790

Länkar
www.u-lab.se
www.fyrskeppet.com
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