
LEDA PÅ DISTANS
 

Utbildningen ger ledare ökad
förmåga och trygghet i att leda 

på distans. Därmed skapas
förutsättningar för bibehållen
effektivitet och produktivitet. 

 
Att leda på distans är en av vår tids

stora ledarskapsutmaningar.  Denna
distanskurs ger ledare insikter och
verktyg för att forma sitt ledarskap

utan den fysiska närvaron.
 

Datum:
Modul 1:  14 maj kl 9-12 
Modul 2:  26 maj kl 9-12

Skapa ömsesidig tillit 
utan det fysiska mötet



 

 

LEDA PÅ DISTANS
UPPLÄGG

Kursen består av två halvdagar med teori,
dialog och praktiska övningar. 
 

Mål:
•Få verktyg och ökad förmåga för att leda
möten på distans
•Skapa teamets rytm för kontakt
•Ökad förståelse för hur man skapar
ömsesidig tillit på distans
 

Modul 1:
I första modulen ligger fokus på att skapa
de bästa förutsättningarna för fungerande
och effektiva möten på distans. Deltagarna
får verktyg, tips och möjlighet att dela
erfarenhet om mötesledning. Här skapas
också förståelse för hur man skapar en bra
mötesrytm.

 

Mellan modulerna  får deltagarna i uppgift
att hålla möten med de nya verktygen samt
skapa sin mötesrytm sitt team.  

 

Modul 2:
I andra modulen får deltagarna förståelse
för hur man bygger gemensamt tillit på
distans sam för hur deras personliga
ledarskap kan användas.  Här förankras
insikter från modul 1 och hemuppgiften i
vardagen. 

 

 

 

 



LEDA PÅ DISTANS
INNEHÅLL

1 Leda virtuella möten
Här får du praktiska verktyg, struktur och
användbara tips för hur du leder virtuella
möten effektivt och med  hög delaktighet. 
 

2 Skapa tillit och motivation
utan  det fysiska mötet
Du får insikt i hur du kan skapa trygghet och
tillit i ditt team på distans. Vi bygger
förståelse för hur du som ledare  får
medarbetare att känna sig betydelsefulla,

kompetenta och omtyckta. 

 

3 Ledarskapets hjärtslag
Goda relationer och tillit kräver en viss
regelbundenhet i kontakten. Ledarskapets
hjärtslag handlar om hur du med olika sorts
kontakt (möten, samtal, chattar osv)

upprätthåller och utvecklar dina
arbetsrelationer på distans.
 

HANDLEDARE
 

Kursen leds av Sofia Book,

ledarskapskonsult på Petrina & Partners.
Sofia har 20 års erfarenhet av
ledarskapsutveckling och mångårig
erfarenhet av distansledarskap  i
internationella organisationer.
 

PRIS
5000 kr exkl moms
 

 

 


