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U-LAB Trim-satser
Jag erbjuder trim-satser som får er verksamhet, era projekt, team och 

individer att fungera än bättre. Tillsammans för bättre prestanda, 
resultat och utvecklad affär!

Vi utgår ifrån er befintliga vardagssituation och genomför anpassad insats 
och trim-sats beroende på ert behov och önskemål om utveckling. 

Fokus på individ, grupp och arbetskultur
Prestera på topp och Må bra – En ledstjärna i förändringsarbetet! 

mailto:urban@u-lab.se


ɳ

Urban Lambertson - urban@u-lab.se - 070-5397790

U-LAB Trim-satser
Forskarresultat framgångsrika projekt – ”IPMA Research Award Winner 2019” 

Utvecklad effekt i resultatfokuserade team - En 5-stegs process
Ta höjd för mer och större värdeskapande till kund och intressenter – Utvecklad affär

Optimerat flöde i värdekedjan - Den kalibrerade Verksamhetskompassen 
Kommunicera för vinna/vinna lösningar och synergier i samverkan – En kritisk framgångsfaktor
Få ut hävstångseffekt i organisation och projekt – Genom ett Moget och Balanserat ledarskap

”Empowerment readiness” – Utveckla den engagerade, drivna och ansvarstagande medarbetaren
Ökad prestanda i en vinnarkultur – Genom effektivare målstyrning

Lär av de bästa – Modelleringsintervju av verksamhetens ”Star Performers”
Utvecklad Emotionell kompetens – Bevisad framgångsfaktor för bl a framgångsrika projektledare

Coaching och handledning
Certifieringsprogram – Kompetenssäkring egen verksamhet

mailto:urban@u-lab.se


Om Urban Lambertson
• Genomfört ledarutvecklingsprogram för +1.500 chefer, ledare och påverkare senaste 15 åren

• Ericsson AB global trainer - 12 år
• IHM Business School, Program Personligt ledarskap – 4 år
• Företagsanpassade program – löpande…

• Coach, individ och grupp. ICF Certifierad Coach, Kommunikolog
• Train-the-trainer Wiley DiSC & Five Behaviors for effective teams, Certifieringsprogram
• Certifierad handledare större antal metoder och instrument för 

utveckling individ, ledare och team. 
• Gedigen verktygslåda av teorier, modeller, övningar och 

praktiska tillämpningar.
• Facilitator, genomförande av workshop och utvecklingsinsatser, 

företag, ledningsgrupper och verksamhetsavdelningar. 
• Program och stöd för kompetensutveckling & ”performance

management” individ, grupp/team och verksamhet.
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Om du så önskar är du välkommen för 
genomförande av insats på min anläggning 
Fyrskeppet Biskopsudden, Biskopsuddens 
marina på vackra Djurgården Stockholm. 

En kreativ och pedagogisk miljö som 
förstärker värde och förankring av den 
utveckling och insats ni söker!

Hör av dig för ett besök, jag bjuder på fika 
eller lunch.
Urban Lambertson
Besöksadress: Biskopsvägen 7, Stockholm
Mail: urban@u-lab.se , Mobil: 070-5397790
Web: www.u-lab.se

Fyrskeppet Biskopsudden
Den kreativa och pedagogiska mötesplatsen

mailto:urban@u-lab.se
http://www.u-lab.se/
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Lite smakprov…
Utdrag material från trim-satser
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Dr. och Prof. Ralf Müller, världsledande forskare på området, nyligen prisad med sitt forskarteam, 2019 IPMA 
Research Award Winner. Om ledarskap och governance i projekt. Om ett Balanserat ledarskap och hur du 
kombinerar personinriktat/vertikalt och teaminriktat/horisontellt balanserat i projekt för bästa effekt. 
Jag har följt Dr. Ralf Müller sedan 2009, genom hans arbeten, publikationer samt personliga möten och 
diskussioner genom åren. Då 2009 i mitt uppdrag till FMV var fokus på att fånga den kritiska 
framgångsfaktorn/kompetens som kännetecknar en framgångsrik projektledare. Emotionell kompetens är 
svaret, vilket gavs som input till FMV fortsatt kompetensutveckling projektledare och genomförande av insats. 
Project Governance and Governmentality, om hur 
du skapar framgång genom att driva verksamhet i 
Tillit-paradigmen, var nästa steg i hans arbete till 
det nu senaste belönade om Balanced leadership.
Dr. Ralf Müllers forskningsarbete går helt i linje med 
den tro och den inriktning jag har för 
kompetensutveckling individ, grupp/team och 
verksamhet i mina insatser och utvecklingsprogram.
Det ligger också i linje med den trend och utveckling 
jag både ser, tror och hoppas på för framtida 
företagande, framgångsrik verksamhetsstyrning och 
lyckade projekt. 

IPMA Research Award Winner 2019

Urban Lambertson - urban@u-lab.se - 070-5397790
Du får insikt och kunskap om forskningsarbetet och vi lyfter ut relevanta delar för den utveckling du söker.  
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Team som framgångsfaktor 
I utmanande och komplexa projekt och uppdrag är alltid team-formatet som 
arbetsform det mest framgångsrika. Självstyrande, tvärfunktionellt 
samverkande och högpresterande team är nyckeln till framgång. 

Det dynamiska och slagkraftiga teamet
Olikheter berikar och ger de perspektiv och infallsvinklar gruppen behöver för 
att på ett slagkraftigt, dynamiskt och resurseffektivt sätt kunna samverka och 
innovativt leverera mot ställda mål. Olikheter skapar också friktion, ett inre 
motstånd. Det är när denna interna friktion har övervunnits och 
transformerats till 100% värdeskapande och flödeseffektiva insatser till kund 
och intressenter, som det kan kalla sig för ett ”Högpresterande team”.

Utvecklingsprocessen
För att utvecklas till ett högpresterande team behöver teamet gå igenom ett 
antal utvecklingssteg på vägen. En beprövad arbetsprocess som vi  
rekommenderar: ”The Five Behavior of a Cohesive Team”. 
Mer info nästa bild…

Team
Effektiva och resultatfokuserade team i Tillit-paradigmen

TILLIT

KONFLIKT

ENGAGEMANG

ANSVAR

RESULTAT

The Five Behavior of a Cohesive Team
Ref: Patrick Lencioni, Wiley & Sons

Urban Lambertson - urban@u-lab.se - 070-5397790

Jag handleder och coachar grupper och individer genom denna utvecklingsresa, 
till att bli ett högpresterande och resultatfokuserat team som gör skillnad i vardagen. 
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Ha tillit till varandra
När teammedlemmarna verkligen är öppna och ärliga mot 
varandra kan de bygga upp en sårbarhetsbaserad tillit.

Våga ta konflikter om idéer
När tilliten finns där kan teammedlemmarna ge sig in i en
förbehållslös, konstruktiv debatt kring olika idéer.

Engagemang i beslut
När teammedlemmarna har möjlighet att komma med 
synpunkter, diskutera idéer och komma till gemensamma
överenskommelser är det troligare att de engagerar sig i besluten.

Hålla varandra ansvariga
När alla är engagerade i en tydlig handlingsplan blir de mer villiga
att hålla varandra ansvariga.

Fokusera på att uppnå gemensamma resultat
Det egentliga syftet med att skapa ökad tillit, sund konflikt, 
engagemang och ansvar är i slutändan en enda sak: Att uppnå
resultat.

TILLIT

KONFLIKT

ENGAGEMANG

ANSVAR

RESULTAT

The Five Behavior of a Cohesive Team
Ref: Patrick Lencioni, Wiley & Sons
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I trim-sats 5 gedigna U-LAB och kundanpassade 
utvecklingsmoduler. 
Coaching och handledning under hela processen för 
bästa resultat, effekt och hållbar utveckling.

Utvecklingsprocessen - De fem stegen

mailto:urban@u-lab.se


Vinna/Vinna & Synergier 
i samverkan

JAG DU

VI

Verksamhet
Uppdrag

1. Konfrontera, tydlighet, avsikter
2. Skapa förståelse, (Jag/Du)
3. Definiera gemensamt mål, (Vi)
4. Utforska – väg till lösning, kreativ
5. Överenskommelser – nästa steg

CUDSA - modellen

Kritisk Framgångsfaktor
Kommunicera för vinna/vinna lösningar och synergier i samverkan

Nyckelkompetens som 
gör skillnad!

-
Genomförande av 

kommunikationsträning 
och personlig utveckling 
som gör att du kan anta 

i princip vilken 
utmaning som helst - på 

ett professionellt, 
kreativt och 

utvecklande sätt

https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2015/11/Konflikthanteringsstilar.jpg


Ett moget, dynamiskt och utvecklande ledarskap
Tillit-paradigmen kännetecknas av mogna och prestigelösa ledare. Ett 
dynamiskt, erfaret och situationsdrivet ledarskap som alltid utgår 
ifrån att det finns en stor potential i varje individ och grupp. Insikt 
om att gemensamt ansvarstagande samt att Må bra OCH Prestera på 
topp hänger gynnsamt ihop för bästa effekt.

Emotionell kompetens (EQ) – Kompetensen som gör skillnad
I forskningsstudie undersöktes vilken eller vilka kompetenser och 
egenskaper som sticker ut för projektledare i framgångsrika projekt. 
Emotionell kompetens var avgjort den absolut största 
framgångsfaktorn, framförallt i projekt kännetecknade av hög grad av 
komplexitet och flera berörda intressenter. (Ref: Prof Ralf Müller & 
Rodney Turner, på uppdrag av PMI)

I rätt Balans
Det vertikala och horisontella i rätt balans för bästa effekt. Få ut 
hävstångseffekt genom att lyfta fram den som har bäst kompetens, 
erfarenhet och förmåga att leda för stunden – givet de möjligheter 
och den utmaning vi står inför i varje givet ögonblick!

Ett Moget Ledarskap - I rätt Balans
Få ut hävstångseffekt i organisation och projekt

Urban Lambertson - urban@u-lab.se - 070-5397790

Ref: Modell
EQi 2.0

Utvecklingsprogram och riktade insatser
Utbildning, coaching och handledning.
Stöd till HR och verksamhetschefer

mailto:urban@u-lab.se
https://tap.mhs.com/
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Hör av dig för ett första möte så lyssnar vi in dina behov!
Jag delar då med mig mer på djupet om relevanta trim-satser och hur de kan 

bidra och ge effekt till den utveckling du söker!

Urban Lambertson
U-LAB/Lambertson Consulting
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