
LEDA PÅ DISTANS

Hur möter du de utmaningar som det innebär att leda en 
grupp på distans? Hur byggs relationer, tillit och samverkan 
trots ett fysiskt, och/eller kulturellt, avstånd mellan individerna 
i gruppen? Det här är en utbildning i att öka din medvetenhet 
om dig själv som ledare och utveckla hur du leder på distans.

Möjligheterna med modern teknologi och ökad 
kostnadsmedvetenhet innebär att fler och fler ledare 
har sina medarbetare spridda på olika platser. Det 
kan vara på andra lokalkontor i samma land, i andra 
länder runt globen eller via distansarbete i hemmet. 
Brist på direktkontakt i vardagen kan skapa känslor 
av isolering och utanförskap vilket försvårar tillit och 
öppenhet, centrala faktorer för effektiv samverkan.
Samtidigt visar aktuell forskning att virtuella team 
kan överträffa samlokaliserade team under rätt förut-
sättningar, dvs där de känner tillhörighet och  
det finns ett ömsesidigt ansvarstagande i teamet.

Målgrupp
Ledare (t.ex. chefer, team- och projektledare) för team eller grupper som arbetar 
på distans, i andra länder eller i samma land.  Programmet kan med fördel 
företagsanpassat för hela distansteam som vill utveckla sitt samarbete och resultat. 

Du blir bättre på att
»  förstå vad du behöver fokusera på i ditt ledarskap för att skapa bästa 
 förutsättningar för teamet. 
»  bygga förtroende på distans
»  skapa en upplevelse av inkluderande och delaktighet
»  coacha och utveckla prestation på distans
»  bygga en feedback-kultur
»  skapa meningsfulla möten på distans
»  utveckla och använda din kulturella intelligens
»  utveckla din egen ”verktygslåda” för att leda ditt virtuella team
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TID
3 dagar

INVESTERING
För aktuellt pris se gallofsta.se/utbildning

PLATS

Gällöfsta Konferens i Kungsängen
För aktuella kursdatum, tider och platser se 
gallofsta.se/utbildning
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i ditt ledarskap

Passar som
internutbildning



Ur innehållet
Programmet är utformat med dig som ledare i fokus. Som deltagare utforskar ni 
tillsammans de utmaningar och framgångsfaktorer ni möter som ledare i virtuella team. 
Du får möjlighet att öka dina kunskaper och få nya insikter i att skapa meningsfulla 
relationer med varandra, att bygga tillit, vad som krävs för att ta tillvara kulturella 
olikheter och hur du bäst tar tillvara möjligheterna för kommunikation med de olika 
moderna teknikerna. 

Vi identifierar tillsammans kritiska aspekter av ledarskapet som ställs på sin spets i 
det virtuella sammanhanget. Alltifrån hur du skapar tydlighet om uppdraget, roller och 
ansvar till individernas behov av att bli sedda, bekräftade och lyssnade på.

Utbildningens omfattning
Utbildningen genomförs under 3 dagar i internatform på vår anläggning i Kungsängen. 

Så här anmäler du dig
Du kan boka utbildningen 
på vår webb, skicka ett 
mejl eller kontakta oss 
på telefon. Du kan även 
chatta direkt via hemsidan 
med vår utbildningssam-
ordnare om du har några 
frågor. 

» gallofsta.se

» utbildning@gallofsta.se

» 08-581 795 02

Kontakta oss
Gällöfsta Perlan Ledarskap
196 92 Kungsängen
Tel 08-581 795 02
Fax 08-581 795 80
utbildning@gallofsta.se

www.gallofsta.se

LEDA PÅ DISTANS


