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Distansutbildning (1/2 dag) 30/3 kl 9-12:

Leda på distans i osäkra tider

Det blir allt vanligare att medarbetare är spridda geografiskt. I rådande tider arbetar många hemifrån och 

omställningen till att leda på distans behöver ske snabbt. Men vad innebär att leda på distans? Vilket 

ledarskap är framgångsrikt? Hur kan teamet hitta nya vägar för att kommunicera och utvecklas och hur kan 

effektiv kommunikation och effektiva strukturer skapas? Hur skapa struktur och psykologisk trygghet.

Ekan Management erbjuder en ½ dags digital workshop där du som chef och ledare får lära dig mer om att 

leda på distans samt verktyg och tips på hur du kan skapa förutsättningar för dina medarbetare och team 

att arbeta effektivt tillsammans. En nyckelkomponent här är att skapa psykologiskt trygghet och ett 

tillitsskapande klimat.

Den digitala workshopen sker på distans där kortare teoretiska genomgångar varvas med interaktiva 

moment och diskussioner. Det finns också utrymme att ta med egna frågeställningar i workshopen. 

Workshopen bygger på forskningsbaserade metoder och leds av Marie Langenfeld. Marie har lång 

erfarenhet av ledarutbildningar och har högskoleutbildning inom arbets- och organisationspsykologi, 

psykologi, konflikthantering samt organisationskommunikation. 

• Leda på distans – Vad innebär det? Vad säger forskningen?

• Modell för att leda på distans: 5 framgångsfaktorer

• Ledarskap – några grunder 

• Kommunikation – kommunicera effektivt på distans

• Skapa effektiva team – Wheelans grupputvecklingsmodell

• Tillit och psykologisk trygghet

• Strukturer för effektivt ledarskap på distans: effektiva möten

• Tips och råd till ledare och chefer

Workshopen är 1/2 dag. Den kan också erbjudas som heldag med exv. ledningsgrupp inkl. övningar.

Kontakta:
MARIE LANGENFELD

070-202 86 18

marie.langenfeld@ekan.com

ANNA SEGERBERG

070-766 54 85

anna.segerberg@ekan.com

DATUM OCH TID: 30/3 KL 9-12, PRIS 1995 KR EXKL. MOMS MAXANTAL 12 

PERSONER

Anmälan görs till marie.langenfeld@ekan.com

Om du vill ha en skräddarsydd workshop för din organisation, eller är 

intresserad av ett annat datum så är du välkommen att höra av dig! 

mailto:marie.Langenfeld@ekan.com
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Distansutbildning (1/2 dag) 3/4 kl 13-16:

Leda i osäkerhet

Begreppet ”leda i förändring” har med Corona-pandemin fått en helt ny innebörd. Ledarskapet ställs 

idag inför stora utmaningar och många av de modeller och verktyg vi brukar använda oss av fungerar 

inte i en tid av osäkerhet. Som ledare förväntas vi kunna ge svar, skapa trygghet och ge en riktning 

för medarbetare och verksamheten.

Ekan Management erbjuder en ½ dags digital workshop i att leda förändringar under osäkerhet i en komplex 

och oförutsägbar omvärld. Du kommer att få modeller och verktyg som hjälper dig att bättre förstå, hantera och 

kommunicera förändringar och osäkerhet på ett övertygande sätt. Här ingår också att kunna bereda och fatta 

beslut under osäkerhet.

Workshopen sker på distans där kortare teoretiska genomgångar varvas med interaktiva moment och 

diskussioner. Det finns också utrymme att ta med egna frågeställningar på denna workshop. Workshopen bygger 

på forskningsbaserade metoder och leds av Marie Langenfeld. Marie har lång erfarenhet av ledarutbildningar 

och har högskoleutbildning inom arbets- och organisationspsykologi, psykologi, konflikthantering samt 

organisationskommunikation. 

• Komplexitet och osäkerhet – Cynefin-modellen

• Förändringar – Varför är det så svårt? Modell för förändring i fyra faser

• Ledarskapsagilitet – leda under osäkra förhållanden kräver en ökad medvetenhet

• Hantera sig själv och medarbetare under osäkra förhållanden

• Osäkerhet och beslutsfattande

• Osäkerhet och övertygande kommunikation

• Tips och råd till chefer och ledare

Kursen är 1/2 dag. Den kan också erbjudas som heldag med exv. ledningsgrupp inkl. övningar.Kontakta:
MARIE LANGENFELD

070-202 86 18

marie.langenfeld@ekan.com

ANNA SEGERBERG

070-766 54 85

anna.segerberg@ekan.com

DATUM OCH TID: 3/4 KL 13-16, PRIS 1995 KR EXKL. MOMS MAXANTAL 12 

PERSONER

Anmälan görs till marie.langenfeld@ekan.com

Om du vill ha en skräddarsydd workshop för din organisation, eller är 

intresserad av ett annat datum så är du välkommen att höra av dig! 

mailto:marie.Langenfeld@ekan.com
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Distansutbildning (1/2 dag) 6/4 kl 9-12:

Hantera förändring och osäkerhet (för medarbetare)

Hur reagerar dina medarbetare på förändring i dessa Corona-pandemitider? Inte bara ledarskapet ställs 

inför stora utmaningar, även medarbetarskapet behöver rustas för att kunna hantera osäkerhet i en 

alltmer komplex och oförutsägbar omvärld.

Ekan Management erbjuder en ½ dags digital workshop för medarbetare med fokus på förändring under osäkra 

förhållanden. Med utgångspunkt i vedertagna förändringsmodeller går vi igenom de olika faserna i en förändring och 

på hur vi kan hantera förändringar på ett personligt plan. Vi går också igenom grunderna i självledarskap, det vill 

säga att leda sig själv samt vad olika verktyg för att hantera svåra, osäkra och komplexa situationer. Deltagarna får 

med sig en ökad självkännedom och trygghet samt tips och råd på hur de kan utöva ett aktivt och konstruktivt 

medarbetarskap.

Workshopen sker på distans där kortare teoretiska genomgångar varvas med interaktiva moment och diskussioner. 

Det finns också utrymme att ta med egna frågeställningar i workshopen. Workshopen bygger på forskningsbaserade 

metoder och leds av Marie Langenfeld. Marie har lång erfarenhet av ledarutbildningar och har högskoleutbildning 

inom arbets- och organisationspsykologi, psykologi, konflikthantering samt organisationskommunikation. 

• Förändringar – Varför är det så svårt? Neuropsykologiska grunder

• Förändringens fyra rum (Jansen) – Förändring i fyra faser

• Medarbetarskap i förändring och osäkerhet

• Självledarskap i förändring – Hantera mig själv och andra 

• Komplexitet och osäkerhet – Vad kan jag som medarbetare göra?

• Tips och råd till medarbetare

Kursen är 1/2 dag. Den kan också erbjudas som heldag med exv. medarbetargrupper inkl. övningar.

Kontakta:
MARIE LANGENFELD

070-202 86 18

marie.langenfeld@ekan.com

ANNA SEGERBERG

070-766 54 85

anna.segerberg@ekan.com

DATUM OCH TID: 6/4 KL 9-12, PRIS 1995 KR EXKL. MOMS MAXANTAL 12 

PERSONER

Anmälan görs till marie.langenfeld@ekan.com

Om du vill ha en skräddarsydd workshop för din organisation, eller är 

intresserad av ett annat datum så är du välkommen att höra av dig! 

mailto:marie.Langenfeld@ekan.com

