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Vad är 
Närvarande Ledarskap?

Att vara mer här och nu är något som de flesta önskar att de kunde vara. Och när vi inte 
är det så påverkas de runt oss på olika sätt. Som ledare innebär en oförmåga att möta 

nuet att man hänfaller till strategier, skydd och förhållningssätt till det som sker. Detta 
gör att den vi står inför också behöver anpassa sitt avarande och agerande utifrån där 

du är. Om du inte är självklar för dig själv i det du står inför så kommer inte den du står 
inför heller uppleva sig självklar. Det kan medföra att den som står framför dig känner 

sig hotad, oviktig eller lämnad. 

Vad är det då som står i vägen för oss att vara mer i nuet?  
Och vad innebär det egentligen att vara i närvaro?

Vi vänder oss till dig som genom ökad självinsikt och självmedkänsla har en önskan om 
att bli en mer självklar ledare som bidrar till engagemang, motivation och utveckling 
för de som du ska leda. Kanske är du redan ledare och vet hur avgörande ditt förhåll-

ningssätt, din ledarstil och dina personliga egenskaper är för resultatet och att det som 
betyder mest är i slutändan alltid medarbetarnas motivation, engagemang och tillit? El-
ler är du kanske en förälder eller lärare som vill kunna möta dina barn eller elever med 
mer värme och enkelhet? Eller är det kanske ditt eget självledarskap du vill utveckla för 
att kunna se på dig själv med mer värme och ömhet? Du som går våra utbildningar har 
oberoende ledarfunktion insett hur viktigt det är att vara autentisk och fri som ledare - 

för allas bästa.

Att möjliggöra utveckling av förmågan att vara närvarande förutsätter mod och 
nyfikenhet på sig själv. Utan nyfikenheten så är det enkelt att låsa fast sig vid det som till 

synes kan upplevas tryggt, till exempel fasta åsikter och värderingar, eller det som du 
kan uppfatta som en del av din personlighet. Att våga och förmå vara i närvaro i mö-

tet med andra innebär att du  behöver känna dig själv och att ha förmågan att uppfatta 
det som sker i dig i mötet. Det som annars blir är att känslor, strategier och skydd står i 
vägen för dig i att möta både dig själv och den andra personen.  Förmågan att vara i full 
närvaro uppnås genom en process som medför ett medvetliggörande om dig själv och 
det som sker i dig, och en stärkt förmåga att betrakta ditt eget och andras varande med 

kärlek och värme. 

Genom ett närvarande ledarskap leder du med människans hela varande för ögonen. 
Genom att du kan se och möta dina medmänniskor skapar du en tryggare och mer till-

litsbaserad miljö med mindre stress och friktion, mer tillit och högre välmående 
- både för dig själv och andra.

Vi har aktiviteter i tre steg:  
Utbildningsdag (vad är närvarande ledarskap?),  

Utforskningdagar (utforska ditt närvarande ledarskap) och  
Ledarskapsprogrammet (utveckla ditt närvarande ledarskap)



UTBILDNINGSDAG 
Närvarande ledarskap

Vad är närvarande ledarskap och hur påverkar 
min förmåga att vara i närvaro hur jag skapar 
miljöer runt mig? Under en dag så vägleder vi 
dig genom det närvarande ledarskapets olika 
dimensioner och du kommer också få en känsla 
för hur just du kan utvecklas vidare utifrån där 
du är i dig själv och i livet.

Pris
• Online: 3 600 kr/deltagare exkl. moms
• Fysiskt: 4 100 kr/deltagare exkl. moms 

Datum
Se Kalender på www.narvarandeledarskap.se

UTFORSKNINGSDAGAR
Närvarande ledarskap -  
utforska ditt inre ledar-jag

Detta är tre dagar är för dig som vill utvecklas i 
din förmåga att leda andra – och dig själv. Ge-
nom att utveckla din förmåga att möta det som 
sker i dig så kommer du att kunna vara kvar i 
ditt mest närvarande jag - när det behövs. Under 
de tre dagarna kommer du att inleda ditt ut-
forskande av ditt inre ledar-jag.

Under dagarna förenas bred terapeutisk erfa-
renhet av att möta människor med mångårig 
erfarenhet av ledarskapsutveckling, psykologisk 
vetenskap och beteendevetenskap.

Pris
14 995 kr exkl. moms 

Datum
Se Kalender på www.narvarandeledarskap.se



MOTUS LEDARSKAPSPROGRAM
Närvarande ledarskap - utveckla 
ditt inre ledar-jag

Motus Ledarskapsprogram är ett ett-
årigt ledarskap- och personlighetsutvecklings-
program för dig som vill utvecklas i din förmåga 
att leda andra – och dig själv. Du har kanske 
varit en ledare under längre tid, är ny ledare eller 
kanske vill bli en ledare. Under ett år ger ledaren 
enskilt och i grupp möjlighet att utforska och 
utveckla sitt inre ledarjag – på riktigt. I program-
met förenas bred terapeutisk erfarenhet av att 
möta människor med mångårig erfarenhet av 
ledarskapsutveckling, psykologisk vetenskap och 
beteendevetenskap..

Detta ledarskapsprogram skiljer sig från många 
andra liknande program genom att du som del-
tagare inte kommer att få verktyg eller riktlinjer 
för att bli en bättre ledare. Istället bygger pro-
grammet på en utvecklingsprocess där du som 
ledare lär känna dig själv mer ingående – både i 
relation till dig själv, ditt inre jag, och i relation 
till andra. 

Under året så kommer du som deltagare gå inom 
en inre utvecklingsprocess där du kommer att 
ges förutsättningar att se helheten och att bygga 
på fler dimensioner i ditt ledarskap.

Programmet genomförs med en kombination 
av fysiska träffar och onlinemöten. Det är fyra 
stycken fysiska träffar á tre dagar under året.

Pris
• 159 000 kr exkl. moms för två terminer
• 81 000 kr exkl. moms /termin

Datum
Se Kalender på www.narvarandeledarskap.se


