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Indirekt ledarskap - att leda genom andra 
Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisatoriska nivån du befinner dig 
på. Indirekt Ledarskap (IL) är en Försvarshögskolans konceptutbildning om totalt fyra dagar som vänder 
sig specifikt till ledare som leder genom andra chefer. Ledare som måste kommunicera med andra 
ledare för att föra ut visioner, mål och värderingar i verksamheten. Utbildningen ger dig förståelse för 
skillnaden mellan det direkta och det indirekta ledarskapet och möjlighet att utveckla ditt eget indirekta 
ledarskap, utveckla medarbetare och ger dig verktyg att utveckla organisationen. Du får möjlighet, 
tillsammans med andra indirekta ledare, att analysera och reflektera för att kunna ta fram din personliga 
utvecklingsplan. 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till chefer/ledare på högre organisatorisk nivå - ledare som leder genom andra 
chefer, är mellanchefer, sitter i ledningsgrupp och som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan 
sig och medarbetarna. Utbildningen riktar sig även till nyckelpersoner inom stöd-/stabsbefattningar på 
högre nivå, som HR, verksamhetsutveckling, kommunikation eller ekonomi som leder och påverkar via 
andra. 

Syfte och mål 
Utbildningen syftar till att ge deltagaren ökad förmåga att analysera, reflektera och medvetet utveckla 
sin strategiska förmåga. Deltagaren får en förståelse för Försvarshögskolans modell ”Indirekt 
Ledarskap” och hur de olika delarna skapar effekter i verksamheten. Deltagaren får möjlighet att 
reflektera tillsammans med andra chefer som är indirekta ledare samtidigt som de får kunskap om att 
leda på olika organisatoriska nivåer. Målbilden är en ökad förståelse för hur olika ledarstrategier 
påverkar verksamhetens prestationsförmåga samtidigt som deltagaren skapar en strategisk 
utvecklingsplan i syfte att utveckla sitt eget ledarskap. 

Innehåll 
Innehållet utgår ifrån att påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom dels handlingsinriktad 
påverkan (hur interaktion sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar 
medarbetarna och organisationen), och dels på Imageinriktad påverkan - hur påverkan sker genom 
chefen som förebild, eftersom medarbetarens bild av ledningen påverkar tolkning och tilltro till den 
information som sprids. 
 
Några programpunkter: 

 Skillnaden mellan indirekt- och direkt ledarskap  
 Att vara en effektiv indirekt ledare  
 Tilltro / förtroende / tillit  
 Teoribildning kring indirekt ledarskap och ledarskapsmodeller 
 IL-modellen (Försvarshögskolans modell) 
 Visioner, Mål och Strategi  
 Interaktion / kommunikation  
 Påverkan: Handlingsinriktad- och Imageinriktad  
 Länkar  
 Filter  
 Destruktiva ledarbeteenden – vad kan rasera tilliten? 
 Moralisk stress –konsekvenser av moraliska dilemman och strategier för att möta moralisk stress. 
 Personlig utvecklingsplan  

Omfattning  
Utbildningen omfattar totalt 4 dagar, fördelade på 2 + 2 med ett antal veckor mellan 
utbildningsmodulerna.  
 



 

Utbildningen leds av två handledare och varvar teori och övningar med reflektion både individuellt, i 
mindre grupper och i storgrupp. Mellan modulerna får deltagarna intervjua ”länkar” och medarbetare 
angående det indirekta ledarskapet. Därtill genomförs en självskattning samt en 360-gradersbedömning 
med hjälp av medarbetare. 

Plats 
Utbildningen hålls som internat på mötesanläggning i Stockholm/Uppsala med omnejd med en 
övernattning per tillfälle. Rum bokas åt deltagaren i samband med anmälan. Se vår webbplats för aktuell 
mötesanläggning. 
 
OBS! Deltagaren måste själv avboka logi om hen inte har möjlighet att inte övernatta på 
mötesanläggningen. Här gäller mötesanläggningens avbokningsregler, vilka vanligtvis kräver avbokning 
fyra veckor i förväg för full återbetalning.  

Tillfällen 
Datum för nästa utbildningstillfälle finns på vår webbplats 
https://riddarfjarden.com/tjanster/indirekt-ledarskap 

Pris 
Priset för utbildningsprogrammet inklusive tester är 19 800 kr exkl. moms. 
 
Kostnad för resa, kost och logi tillkommer.  

Anmälan  
Anmälan görs via vår webbplats https://riddarfjarden.com/tjanster/indirekt-ledarskap 
eller per e-post till eva.ekroth@riddarfjarden.com 

Kontaktuppgifter 
 
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!  
 
Eva Ekroth 
Administratör – Anmälan, praktiska frågor etc. 
E-post: eva.ekroth@riddarfjarden.com 
Telefon: 070-656 74 50 
 
Agneta Nordstrand 
Handledare – Programinnehåll, metodik etc. 
E-post: agneta.nordstrand@riddarfjarden.com 
Telefon: 070-569 40 77 
 
Brita Björkhagen 
Handledare – Programinnehåll, metodik etc. 
E-post: brita.bjorkhagen@riddarfjarden.com 
Telefon: 072-201 60 19 
 
Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB 
Postadress: World Trade Center, Box 70 396, 107 24 Stockholm 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm 
www.riddarfjarden.com 
 
 


