
Syfte? 
Vi har för avsikt att erbjuda ledare en utbildning som ger en 
teoretisk förankring och ökad förståelse för utveckling genom 
relationer® i enlighet med den metodik som kännetecknar 
Relational Management (”RM”).  

Vår ambition med denna distansutbildning är att underlätta för 
ledare som vill satsa på egen utveckling och ökat lärande trots tider 
när restriktioner råder vad gäller resor och fysiska möten eller när 
ekonomiska resurser är påtagligt begränsade. 

Lärandemål? 
• Att ge dig som ledare en större förståelse för hur du kan påverka 

din egen och andras energi i sättet du leder dig själv, andra och 
din verksamhet. 

• Att förstå vikten av en kalibrerad inre kompass i flyktigt osäkra 
och komplexa situationer där du ställs inför tvetydigt svårtolkade 
problem, utmaningar, krav och förväntningar som ledare. 

• Att utveckla din förmåga som ledare att med en kalibrerad inre 
kompass hantera utmanande situationer som exempelvis 
förhandlingar, konflikter, kriser och förändringsprocesser. 

Det här är en utbildning som erbjuds av  
RM Academy i samverkan med en 
mängd olika partners runt om i Sverige. 

Utbildningen är grundläggande och 
kräver inte förkunskaper i RMs metodik. 

Det är en fördel om du är psykolog, 
beteendevetare, organisationskonsult 
eller liknande men detta är inget 
formellt krav. 

Kursen omfattar 5 (fem) tillfällen via 
digital plattform samt 1 (ett) fysiskt 
möte tillsammans. 
S o m d e l t a g a r e r å d g ö r d u m e d 
kursledningen vad gäller krav på närvaro 
för examination. 

Tiderna som gäller är följande; 
• 0900-1200 vid digitalt webinar. 
• 0900-1500 IRL  seminarium. 
Plats för IRL meddelas senare. 

Ansökan sker genom ett personligt brev 
där du anmäler ditt intresse till; 

info@rmacademy.se 

Energidrivande Ledarskap 

- DISTANSUTBILDNING -

Att utvecklas som ledare i en tid när krav och 

förväntningar snabbt förändras, kräver mod.  

Krisen i samband med Covid-19, är ett tydligt exempel 

när ledare sätts på prov och förväntas agera klokt.  

Nu mer än någonsin behöver vi agila ledare med 

förmåga att växla upp sin emotionella och kognitiva 

kompetens för att navigera klokt och balanserat. 

Vi behöver ledare med en kalibrerad inre kompass för 

ökad förståelse av själv andra och sammanhanget.

Ä r du ledare som i en turbulent tid behöver praktisk 
kunskap och kompetens för att växa med uppgiften?
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Det  här  är  en 
distansutbildning  
som  erbjuder  en 
flexibel  lösning 
d ä r  d u  s o m 
deltagare  varvar 
praktik,  teori  och 
personliga möten

Utbildningen ger dig utrymme för egen reflektion och möjlighet till 
unik feedback och spegling. Du kommer att utvecklas genom att 
utmana dig själv och andra. Du kommer att lära dig mer om dig 
själv genom andra i fyra steg; 

1. Du gör dig tydlig inför dig själv, med dina styrkor, utmaningar, 
fallgropar och skuggsidor - detta innebär ökad självkännedom, 

2. Du gör dig tydlig inför andra genom att vara äkta, ärlig och 
uppriktig vad gäller din energi och sättet du uppmärksammar 
fakta och förstår dina principer, behov och beteenden, 

3. Du hjälper andra att vara tydliga inför dig utan att göra avkall 
på integritet eller att vara dömande, 

4. Du blir mer skicklig på att nå konstruktiva lösningar och 
överenskommelser genom att hantera makt, inflytande och 
påverkan i sammanhang som är flyktigt osäkra och tvetydigt 
komplexa (jmf begreppet ”VUCA - volatility, uncertainty, 
complexity & ambiguity”) 

Vid examination erhåller du ett fysiskt diplom och kursintyg. Du kan 
ta del av föreläsningar och dokumentation under tiden som kursen 
pågår. Krav på närvaro för examination klargörs via individuella 
överenskommelser mellan deltagare och kursledning. 

Välkommen med din intresseanmälan!

Webinar 1 (3h)  25 juni 
• I n t roduk t i on , p resen ta t i on , 

uppstart och upprop 
• Teoret isk grund ”Relat ional 

M a n a g e m e n t ” o c h v å r 
energidrivande modell 

• Läsinstruktioner  och hemläxa 

Webinar 2 (3h) 20 augusti 
• Energibegreppet 
• BIS, BAS och FFFS - om hur vi 

balanserar motivation, lärande, 
stress och olust 

• Energidrivande stilar 

Webinar 3 (3h)  3 september 
• Inre kompass i en föränderlig värld 
• Hur kal ibrerar jag min inre 

kompass? 
• I n t r od u k t i o n m od e l l s c e n e r , 

hemuppgifter 

Webinar 4 (3h) 17 september 
• Kalibrerande samtal 
• O m k o n fl i k t e r , u t v e c k l i n g , 

förändring, svåra samtal och 
konfrontationer 

• Om inflytande, påverkan och makt 
• Inför web-arbetet, hemuppgifter 

Webinar 5 (3h)  2 oktober 
• Yttre kompass - fördjupning och 

teori med övningar i grupper 
• Organiserande principer  
• Energidrivande stilar 

IRL workshop 19 November 
• Feedback, spegl ing, fortsatt 

utveckling individ/team/org 
• Att hantera förändring i VUCA 
• Om kontinuerligt lärande 
• Diplom och annat praktiskt

U pplägg, 
genomförande och annat praktiskt 

•Digitala webinar genomförs 3h, mellan 0900-1200. 
•IRL workshop (träff nr 6) genomförs 6h, 0900-1500. Plats 

meddelas senare. 
•Programmet erbjuder väldigt hög grad av frihet och flexibilitet 

samtidigt som du blir del av ett spännande nätverk av ledare 
och chefer.
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