
Sedan mer än 20 år tillbaka ingår Utveckling av 
Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande 
ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort 
intresse i offentlig verksamhet. 

Kursen riktar sig till arbetsledare, med- 
arbetare och utbildare som är intresserade av 
individ, ledarskap och utveckling. UGL är lämplig 
för den som vill och har förmågan att förbättra 
sina egenskaper och färdigheter som individ och 
ledare. Kursens övegripande mål är att bli  
effektivare som ledare och gruppmedlem.

Innehåll
• Se och hantera konflikter
• Uppnå större självförtroende och självinsikt
• Utöva ett utvecklande ledarskap
• Urskilja olika faser i en grupps utveckling
• Se individernas behov i gruppens olika faser
• Förståelse för stressens inverkan
• Kommunicera direkt och klart
• Lära av gruppdynamiska utbildningsmetoder
• Ge och ta feedback
• Könsmakt och diskriminering

UGL-kursen genomförs i grupper om 8-12 
personer och leds av två särskilt utbildade och 
behöriga handledare som anpassar aktiviteter till 
deltagarnas och gruppens behov.

Kursen omfattar ca. 40 timmars handledarledd 
utbildning och genomförs under fem samman- 
hängande dagar i internatform. Kursen fordrar 
närvaro under hela kurstiden. Annan verksamhet 
kan inte göras parallellt med UGL-kursen.

 

Kursen ligger i linje med ovanstående värderingar. 
Kontakter och samarbete med all personal skall 
präglas av öppenhet, förtroende och gemenskap. 
Attityder och beteenden som kan uppfattas som 
tecken på bristande respekt för andras människo-
värde kan inte godtas. 

Ledarskap är chefens förmåga att skapa de  
betingelser som gör att medarbetarnas personlig-
het, kunskaper, intressen, initiativkraft och sam- 
arbetsvilja tillvaratas för att förelagda uppgifter 
skall lösas på bästa sätt. 

För att säkerställa kvalitet finns ett uppföljnings-
tillfälle där frågor och tankar som kan uppkomma 
efteråt kan besvaras.

Coaching efter UGL 
Önskar du fördjupa dina kunskaper och egen  
personlig utveckling efter genomförd UGL?  
Ett sätt för vidareutveckling kan vara coachande 
samtal. Hur många och vad samtalet ska handla 
om väljer du själv beroende på behov och  
omfattning. Samtalen sker på telefon och omfat-
tar 45 minuter. Varje samtal kostar 950 kr exkl. 
moms. 

Information
Omfattning: 5 dagar på kursgård.
Kursavgift: 16.900 exkl. moms. 
Internatkostnad: 6.900-9.500 kr exkl. moms. 
Priset varierar beroende på val av kursgård.
Antal deltagare: minst 8, max 12.

Kontakta oss gärna för ytterligare  
information, eller om du önskar erhålla  
anmälningsblankett med exakta datum och platser. 
Referenser på begäran.

UGL - utveckling av grupp och ledare

Vid avbokning senare än 4 veckor innan start debiteras 1/2 avgiften, 
senare än två veckor debiteras hela avgiften. Deltagare kan vid behov 
ersättas med annan deltagare.

”Människan är organisationens  
viktigaste tillgång” 
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