
21-22 maj 2013 En Ledarutbildning i 
Utvecklande och Coachande Ledarskap 

som leder till Certifiering som UCL-ledare

     

Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) 
arrangerar i samarbete med U21 Certifieringsutbildningen UCL
    
MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till chefer och Ledare, som vill pröva coachingens 
och den mentala träningens principer och uppleva fördelarna med ett 
coachande förhållningssätt. 



 UPPLÄGG

Utbildningen är uppdelar i tre avsnitt

1. Två introduktionsdagar där temat för dag 1 är utveckling av det Personliga och Inre Ledarskapet  
(PIL) och där den mentala träningens principer gås igenom. Temat för dag 2 är Coaching,    
det coachande Ledarskapet och det coachande förhållningssättet.

2. PRACTICUM där man får följa och tillämpa ett tre månaders träningsprogram 

3. En avslutande certifieringsdag med Uppföljning, Utvärdering och Sammanfattning

 BAKGRUND

Utbildningen är baserad på

1. Den internationella forskningen omkring det excellenta ledar- och chefsskapet samt SLH:s forskning om 
och arbete med den mentala träningen. Nova-studien visar t.ex. att två av de viktigaste faktorerna för 
chefen är Personlig utveckling och Balans i livet

2. Coachingrevolutionen (se nedan), där SLH är den svenska representanten för den internationellt största 
och mest kända coachingutbildningen

3. De unika metoder, som tagits fram av SLH (Lars-Eric Uneståhl) för utveckling av individ, team och  
organisation och för att förvandla kunskap till kompetens.

INNEHÅLL 
Affärscoaching • Alternativa kontrollsystem • Avspänd effektivitet 

 Beslutsfattande • Bestämma sin framtid 
Coachande förhållningssätt • Delegering • Från Hinder till Resurser 

Flyt-Flow • Förändringens och Påverkans Psykologi 
Grundläggande coachingtekniker • Livet som ett ”gör det själv projekt 

Lösningsinriktat arbetssätt • Mental tuffhetsträning  
Mål och Motivation • Personligt, Stresshantering och Stressimmunitet 

Positiv feedback • Problemlösning • Relationskompetens 
Social och Emotionell Träning (SET) • Teamträningens ABC 

Värde- och Visionsbaserat Ledarskap 
Tränings- och Utvecklingsmodellen 

Utvecklingssamtal på ett nytt och effektivare sätt 
Återhämtningsmetoder



KURSLEDARE  

ANdErS FrIbErg 
Anders har ägt och drivit två industriföretag i Sverige och Kina 
och varit ordförande i Aluminiumriket Sverige. Han är idag 
styrelseordförande i Styrelseakademin sydost, Handelsbanken 
Kalmar, Stadsmissionen, m.fl., men arbetar nu mest med att som 
konsult hjälpa och utveckla andra företag. Anders är också 
licensierad Mental Tränare och Certifierad Internationell Coach.

JAN ALrIkSSoN
Jan var en av SLH:s första mentala tränare och certifierade 
coacher. Han var vid sekelskiftet ansvarig för att vidareutbilda 
över 800 Teliachefer till coacher och ledarskapscoacher och är 
idag en av SLH:s utbildare av certifierasde business coacher. 
Han arbetar också med många idrottare, t.ex racerstjärnor som 
Thed Björk, Markus Eriksson, m.fl

Lars-GUnnar soLin
Lars-Gunnar har liksom Jan Alriksson varit en samarbetspartner 
till SLH alltsedan starten 1990. I sitt arbete på GIH, som idrotts-
tränare, som konsult inom näringslivet och som styrelsemedlem i 
olika bolag har den mentala träningen och coachingen alltid varit 
en bas i hans sätt att arbeta.

ELENE UNEStÅHL
Kognitiv psykoterapeut. Elene utbildar också cheferoch ledare 
i det ”Coachande Ledarskapet”. Elene är också utbildad hypno-
terapeut och certifierad tränare i Coaching och Mental Träning

Lars-Eric UnEståhL
Fil.Dr och Rektor för SLH och ”pappa” till den mentala träningen. 
Har under fem decennier påverkat människor runt hela världen 
genom sina böcker och kurser samt otaliga träningsprogram. Har 
arbetat med över hälften av de 100 största företagen i Sverige.

 

Elene är VD för SLH, är kognitiv terapeut och hypnoterapeut 
och en certifierad tränare i Coaching och Mental Tränare. 
Hon utbildar och tränar också chefer och ledare i det "coachande 
ledarskapet".



 OM MENTAL TRÄNING

Lars-Eric Uneståhl startade den mentala träningen 1969 och utvecklade på 1970-talet de praktiska 
träningsmetoderna tillsammans med ett tiotal landslag och två olympiska team (1976 och 1980). På 
1980-talet spred sig mental träning till skolan, arbetslivet och hälsan och på 90-talet startade det stora 
intresset för att använda mental träning för Personlig utveckling och för Personligt Ledarskap.

Ett par miljoner svenskar har prövat mental träning i något sammanhang (skolan, arbetet, sömn, rökning, 
vikt, smärta, oro, tinnitus, föda barn, etc) och av de många tusen som genomgått en längre mental träning 
säger många att det är den bästa utbildningen de fått och 3% säger t.o.m. att det har ”räddat deras liv”.

 OM COACHING

Coaching som metod och som förhållningssätt har haft en explosionsartad utveckling sedan mitten av
1990-talet, när IBM som första företag införde coaching. Redan 10 år senare (2005) visade Auerbach i
en undersökning att 88% av de större europeiska företagen och 95% av de större engelska företagen
använde sig av coaching. 99% av de intervjuade företagen angav en rad påtagliga fördelar för både
medarbetare och organisation. Denna starka utveckling har fortsatt också under de sista fem åren och
effektundersökningarna har utökats till att också omfatta ”Return of Investment” (ROI).

Ett exempel är en undersökning av chefer från FORTUNE 1000 företag, som visade att coachingen gav en 
avkastning på investeringen i storleksordningen 6:1. Management Consulting News och FortuneMagazine 
menar båda att Coaching idag är lika accepterat och använt bland FORTUNE 1000-företagen som sport-
coachingen är bland idrotten.

 OM COACHANDE LEDARSKAP

Ett Coachande Ledarskap innebär ett sätt att leda och att vara, som hjälper både ledaren och medarbetarna 
att nå sin egentliga potential både ifråga om bättre prestationer och större välbefinnande. I kursen ingår 
bl.a. principerna för ”avspänd effektivitet”, dvs bättre resultat trots minskad energi- och tidsåtgång.
Coachande Ledarskap innebär också ett ledarskap som är Målstyrt, Lösningsfokuserat, Erfarenhetsbaserat 
och Handlingsinriktat och ett ledarskap i ständig utveckling byggt på 3L (Livs Långt Lärande).

Coachande Ledarskap handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor
presterar och mår bättre. Som utbildad Coachande Ledare kommer du att kunna hjälpa andra hitta sina
mål och drivkrafter och på så sätt använda mer av sin inneboende potential. Genom utbildningen får
du grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter i coachingens principer och förhållningssätt. I det
Practicum som ingår i utbildningen får du möjlighet att tillämpa och integrera Coachande Ledarskap i
både yrkeslivet och privatlivet.

 ANMÄLAN

 För mer information och anmälan kontakta Anna Huzelius 0709-71 24 74,
  anna.huzelius@u21plus.com

 PrIS   18.000 kr, exkl. moms, inkl. fika och lunch
 dAtUm  Tisdag och onsdag 21-22 maj
 PLAtS  SLH, Hagalundsvägen 4, 70143 Örebro

 Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.


