
Välkomna!
Morgondagens ledare



Monica Kollert
Kommunikationsstrateg

0702-740248  monica.kollert@gmail.com

mailto:monica.kollert@gmail.com


Vad är kommunikation?



Communis

Latin för gemensam

Communicare

Göra gemensamt



Kommunikation är något vi 

gör tillsammans

gör gemensamt
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Case
Du är mellanchef i en organisation…

1.
I ett stort arbete som drivits av den centrala 
kommunikationsavdelningen på uppdrag av 
ledningen, har tre nyckelord tagits fram.
Idén är att orden ska fungera som 
ledstjärnor i allt arbete som organisationen 
utför. Orden förväntas ge svar på frågor 
som ”vilken sorts organisation är vi?”

Orden är: Mod, Innovation, Mångfald

Ditt uppdrag är att förankra detta i din del 
av organisationen. Dina medarbetare har 
precis som alla andra deltagit i workshops i 
arbetet med att plocka fram orden.

Hur gör du? Vad blir viktigt tror du? Varför?

2.
Högsta ledningen är ny. Ett beslut om en 
större omorganisation är fattat.
Målet med den nya organisationen är att 
komma närmre medborgare/kunder. Därför 
kommer antal chefsled i den nya 
organisationen att vara färre än i den 
nuvarande, tanken är att få till en plattare 
organisation.

Först ut är alla chefer. Ingen sägs upp men 
ni ska söka om era jobb, väl medvetna om 
att det kommer att innebära att alla inte får 
tillbaka en chefstjänst.

Samtidigt ligger ett krav från ledningen att 
det är ni chefer som bär huvudansvaret för 
att medarbetare förstår omorganisationens 
mål och att alla känner sig dedikerade till 
det nya.

Vad tror du blir viktigast att du gör? Varför?



Strategiskt?

Taktisk?
Operativt?

Nu

Nyss

Långt
tidigare

OPERATIVT

TAKTISKT

STRATEGISKT Vilka krig deltar 
vi i?

Hur utrustar vi oss i 
detta kriget?

Hur slåss vi just nu?













Case

3.
Du får en chefstjänst lite snabbare än du tänkte. 
Lite omtumlad tar du dig an din nya uppgift.

Vad blir bland det första du gör?
Hur?
Varför?
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Lycka till!


