
 

                                      Ett samarrangemang mellan Astrid Gauffin Coaching , enzen ab, Hampsänket och UL3 
 

  

 

          Delat ledarskap i praktiken 
       - Inbjudan till seminarium och samtal den 5 mars 2015 
 

 
Är delat ledarskap framtidens ledarskap? 
 
Dagens arbetsliv med effektiviseringar, 
besparingar och ökade förväntningar på 
prestation och resultat gör att allt fler chefer 
undersöker alternativa ledarskapsformer – inte 
minst yngre ledare. Tillhör det framtiden att dela 
på ledarskapet och vad är i så fall vinsten och 
utmaningarna? 
Kom och ta del av den senaste forskningen 
tillsammans med några av Sveriges mest erfarna 
organisationskonsulter och coacher! 
 
Vi inbjuder till ett spännande seminarium där du 
får inblick i olika former av Delat Ledarskap, de 
juridiska dimensionerna samt de empiriska och 
praktiska erfarenheterna från utvecklings- 
arbeten i olika organisationer de senaste fem 
åren.  
Metodiken för att stödja och underlätta ett delat 
ledarskap handlar om att utveckla samarbetet 
mellan två individer snarare än att utveckla varje 
individ för sig, bl. a genom gemensam 
målformulering och insikter om hur splittrande 
och förenande krafter påverkar samarbetet. 
 
 

 

 
Vi berättar om metoden som utvecklats och 
anpassats till chefer, ledare och 
nyckelpersoner i olika verksamheter och som 
utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. 
 
Varje deltagare får ett personligt exemplar av 
den forskningssammanställning om Delat 
Ledarskap som gjorts av personer 
verksamma på Handelshögskolan i Göteborg. 

 
 

Ulrik Lork, 
organisationskonsult 
och professionell 
coach bl. a. verksam 
vid 
Handelshögskolan i 
Göteborg, leder 
workshopen. 
 

 

 
Program 5 mars 2015: 
 
Kaffe finns att ta med till workshopen 
 
15.00 – 16.00 Delat Ledarskap, teori, 

forskning och empiriska 
studier. 

16.00 – 16.30 DuoCoaching, ett sätt att 
förbättra samarbete och 
kommunikation. 

16.30 – 17.00 Erfarenheter av Delat 
Ledarskap  

17.00 – Frågor och svar med 
  lättare mat och dryck. 
 
OBS! angivna tider är c:a tider 
 
Plats: Hitechbuilding, Sveavägen 9 

plan 17, Stockholm 
 
Kostnad: 295 kr ex moms - en person 
 550 kr ex moms - två personer 
 
Du anmäler dig till: monika@hampsanket.se 
 
Anmäl dig snarast då antalet platser är 
begränsat. 
 

Varmt välkommen! 

http://www.gauffincoaching.se
http://www.ul3.se
http://www.hampsanket.se

