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Om ledarutveckling på nätet 

Att arbeta som ledare och chef är roligt och meningsfullt. Du har tagit rollen för att du tycker 

om att vara med och påverka verksamheten, se medarbetare och arbetsgrupper utvecklas. 

Du tycker att din egen utveckling är viktig men att kan vara svårt att hitta tid för den. 

 

Bestäm själv var och när du ska jobba med din egen utveckling 

Här har du chansen att genom olika program själv bestämma var och när du ska jobba med 

att utveckla ditt ledarskap. Det är enkelt och det är roligt. Du sparar tid genom att du inte 

behöver ta dig till en kurslokal eller till en coach. Dessutom är det ett miljövänligt alternativ 

eftersom du inte behöver resa.  

Funkar det verkligen? 

När du bestämt dig att följa något av programmen via nätet kommer du att arbeta 

processinriktat och samtidigt får du stöd på vägen. Det gör att du integrerar dina insikter i ditt 

dagliga arbete. Jag påstår att det ger dig mer än att läsa managementlitteratur på egen hand. 

Det är vårt gemensamma mål att det ska märkas på din arbetsplats att du deltar här. 

Samtidigt som du själv ska känna glädje och mening i ditt ledarskap. 

 

En del frågar hur det påverkar hur det påverkar kvaliteteten att vi inte träffas. Du kommer att 

upptäcka att det viktigaste är mötet med dig själv. Genom att du avsätter tid för övningar och 

reflektioner avsätter du också tid för dig själv. Väljer du alternativ 2 eller 3 så har vi också 

regelbunden kontakt via telefon eller Skype. Du kan också ingå i en handledningsgrupp där du 

träffar kollegor med liknande situationer i sin vardag och får ta del av andras sätt att arbeta 

och deras reflektioner.  
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Det är inte meningen att ledaruppdraget ska 

dränera dig! 

Du har många viktiga saker som du ansvarar för och som du ska genomföra. Det är lätt att 
känna att det är för mycket att göra i stort och smått. Det är mycket energi som går åt till 
bekymmer. 

 Oro för om verksamhetens kvalitetssäkring är förankrad i alla led.  
 Att egenkontrollen efterlevs av alla.  
 All stress över att budgeten ska hålla.  
 Att medarbetarsamtalen ska bli meningsfulla och att lönesamtalen ska hinnas med. 
 Dessutom kommer snart resultatet av medarbetarenkäten att presenteras. 

Funderingar kring att inte räcka till som ledare i en komplex miljö förbrukar stor del av vår 
kreativa energi. Vi tappar också en del av vår förmåga att vara närvarande i ledarskapet. Vi 
hindrar oss själva från att vara den goda ledare vi vill vara och som vi vet att medarbetarna 
behöver. Vi vill också leverera goda resultat för verksamheten. 

Tänk dig att du just kommit från ett möte där ni har pratat om ett intressant projekt som du 
vet kommer att vara betydelsefullt för verksamheten. Men i bakgrunden finns tankar som: 

 ”medarbetarna orkar nog inte fler nya 
arbetssätt” 

  ”hur ska jag få med mig dem i det här” 

  ”hur ska jag orka driva projektet 
samtidigt som jag ska få den dagliga 
uppföljningen att fungera” 

 ”jag som lovat min familj och mig själv att 
inte vara helt utarbetad inför nästa 
semester” 

 
Det som händer är att du inte är tillräckligt 
närvarande i ditt jobb och till att bidra till en 
bättre verksamhet med nöjda medarbetare. Din 
energi är riktad till oro. 
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Uppdraget ska ge mening och glädje i ditt liv!  

Det är meningen att du ska känna glädje i ditt ledarskap och att du ska tycka att det är 
meningsfullt att arbeta med just den verksamhet du är satt att leda! 

Det är meningen att du och alla dina medarbetare arbetar åt samma håll och förstå 
uppdraget på samma sätt! 

Du har tagit rollen för att du tycker om att påverka verksamheten, se medarbetare och 
arbetsgrupper utvecklas. Inte minst tycker du att det är viktigt att du själv utvecklas i ditt 
ledarskap. 

  

Jag heter Helena Ström och är organisationskonsult med spetskompetensen att leda individer 
och grupper till samsyn kring uppdrag och metoder. Du kan läsa mer om mig på min hemsida 
www.helenastrom.se eller på LinkedIn. Här är en kort beskrivning av mig och vad jag tycker är 
viktigt: 

 Jag har en gedigen erfarenhet av att ha hjälpt ledare i politiskt styrda organisationer att 
skapa arbetsgrupper med ökat ansvarstagande, samsyn kring uppdraget och en konstruktiv 
dialog. Det är det jag brinner för - Att få medarbetare att ha samsyn kring uppdraget! 

På så sätt ökar arbetsglädjen så att medarbetarna orkar att göra det jobb de vill göra. 
Meningsfullheten ökar för alla. Inte minst känner ledarna att de får en hållbar situation och 
känner mer glädje.   

Min erfarenhet av att själv vara chef från såväl näringsliv som politiskt styrda organisationer 
gör att jag också har många egna exempel på hur jag lyckades vända medarbetares motstånd 
till drivkraft så att vi gemensamt kunde genomföra förändringar och utveckla verksamheter. 

Nu erbjuder jag ett nätbaserat ledarskapsprogram särskilt framtaget för dig som arbetar i en 
politiskt styrd organisation.  

http://www.helenastrom.se/
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Programmet där du utvecklar din förmåga att 
skapa samsyn  

Programmet pågår under 16 veckor. Du får en ny modul per vecka. Varannan vecka är det ett 
helt nytt material och varannan vecka får du material och stöd för att implementera de nya 
kunskaperna. Programmet bygger på att du har de grundläggande ledarskapsteorierna klara 
för dig. Du har kanske gått ett ledarskapsprogram och vet att du behöver fräscha upp dina 
tidigare kunskaper. Nu vill du integrera kunskap och erfarenheter så att du står stadigt och 
känner glädje i ditt ledarskap. 

 
Modul 1 Veckor 1 och 2 
Introduktion – Att skapa samsyn. Ledarens alla roller. Ett förhållningssätt och modell som 
stöd att hela tiden återvända till. 

Modul 2 Veckor 3 och 4  
Kunskap och förståelse om likheter och framför allt skillnader i att leda grupper och enskilda 
medarbetare. 

Modul 3 Veckor 5 och 6  
Lär dig hantera motstånd och använd det till att skapa samsyn. 

Modul 4 Veckor 7 och 8  
Att använda gruppens dynamik för att skapa samsyn. 

Modul 5 Veckor 9 och 10  
Att hantera medarbetarnas olikheter för att skapa samsyn. 

Modul 6 Veckor 11 och 12 
Att använda olika ledarstilar för att skapa samsyn. 

Modul 7 Veckor 13 och 14  
Att använda feedback för att skapa samsyn. 

Modul 8 Veckor 15 och 16  
Hur använder du just dig när du skapar samsyn?  
Uppföljning och bonus!  

Kursmaterialet är korta filmade föreläsningar, texter, presentationer och övningar. Du gör 
kursen i din egen takt. Det går fint att ta del av modulerna på jobbet, hemma, på landet, på 
tåget eller när du väntar på barnens träningspass.   

Dessutom får du stöd i att implementera ny kunskap och nya rutiner. 
Förutom de 8 modulerna och stöd till implementering får du även tillgång till en exklusiv 
grupp där alla deltagare delar sina insikter från kursen, tar upp hinder och problem. 
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Pris för programmet 

Du väljer mellan tre alternativ: 

1. För självstudier och medlemskap i grupp 5 000 kronor. 
 

2. För självstudier och individuell coachande handledning vid 7 tillfällen 15 500 kronor.  
 

3. För självstudier, medlemskap i grupp, individuell coachande handledning vid 7 
tillfällen och 5 grupphandledningstillfällen 20 500 kronor  
 
Samtliga priser exklusive moms!  
 

Värdet är betydligt högre än avgiften! 

Värdet för självstudiematerialet, föreläsningar och individuell coaching, dvs. alternativ 2, är 
runt 35 000 kr. Lägger du dessutom till att du kommer att få ökad samsyn bland dina 
medarbetare, själv fokusera bättre och få bättre struktur samt känna större glädje i ditt 
ledarskap är värdet betydligt högre. Du behöver heller inte lägga tid och pengar på resor eller 
kostnader på exklusiva kursgårdar.  

Anmälan och kursstart 

Alternativ 1 och 2 startar när du själv vill. Alternativ 3 har nästa kursstart 29 mars 2017. Du 
anmäler dig genom att skicka ett mejl till helena.strom@kultivera.com, eller så går du in på 
kurser.helenastrom.se och klickar dig vidare till anmälan och betalar direkt. Anmälan är 
bindande. Du väljer alltså mellan tre alternativ. I alternativ 2 och 3 kommer vi att ha ett 
samtal direkt efter din anmälan. Om du av någon anledning skulle känna att programmet inte 
är rätt för dig efter det samtalet kan du ta tillbaka din anmälan inom 7 dagar. Hör gärna av dig 
till mig om du har några frågor. 

Betalningsvillkor 

Kursavgiften faktureras, betalningsvillkor 30 dagar. Väljer du alternativ 1, dvs.  
självstudiematerialet, får du tillgång till första modulen när din betalning registrerats.  Det går 
också att betala via kort i kursportalen www.kurser.helenastrom.se 

Hör av dig om du undrar över något! 

 

 

Välkommen! 

mailto:helena.strom@kultivera.com
http://www.kurser.helenastrom.se/

