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Förändringsledarskap 

Kommunikation 

 
Kommunikation som verktyg i ditt 
förändringsledarskap  
 

Att vara chef och arbetsledare med personalansvar innebär att man ska informera, presentera, 

förmedla, lyssna på, prata med, återkoppla… kort sagt kommunicera. 

Vi vill i detta seminarium visa hur man i förändringsledarskapet nyttjar kommunikationens 

många variabler som redskap – redskap att nå fram för att entusiasmera och engagera 

medarbetare. 

Sambandet mellan individens kommunikation och organisationens kultur är och hur det 

påverkar era mål och er verksamhet – hur det är sammankopplat och hur du kan påverka och 

förändra detta för att stärka er effektivitet och konkurrenskraft. 

 
Seminarium 

Fyra timmar under en träff 2015. 

 

Innehåll 

 Människors olikheter och mångfald 

 Kommunikationens struktur och funktion 

 Vilka vardagsfällor har vi i vår kommunikation och hur lär vi oss att hantera dessa 

 Hur kan jag bli bättre på att lyssna, både till mig själv och mina medarbetare? 

 Organisationens internkommunikation 

 Kommunikationens påverkan på de vardagliga beteendena i organisationen 

 Kommunikation i förändringsfaser – vad skiljer den åt från övrig kommunikation? 

 Förändringsarbete och förändringsledning 

 Optimala förändringsförlopp 
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Datum och tid 
Tisdag 10 mars kl. 8.30–12.00 i Jönköping 

Torsdag 9 april kl. 8.30–12.00 2015 i Gislaved 

 
Sista anmälningsdag 5 arbetsdagar innan ovanstående datum. 
 

Pris 

1 500 kr exkl. moms per person. Minimum 6 deltagare.  

 

Föreläsare Margareta Carlsson 

 
”Med sitt genuina engagemang och sin höga 
ambitionsnivå öppnar Margareta nya dörrar, 
hon arbetar strategiskt och skapar snabba resultat.” 
 
Margareta Carlsson, managementkonsult och executive 
coach, arbetar med chefsstöd och utveckling av 
ledarskap och organisationer. Ofta berör uppdragen 
områden som kommunikation, värdegrund och kultur 
kopplat till effektivitet och varumärke i syfte att skapa 
ledarskap och strukturer som odlar beteenden som 
gynnar och utvecklar verksamheten. 
 
Kort om Margareta:  
 
Mångsidig konsult med ett genuint intresse för och tilltro till människor, gedigen färdighet i 
ledarskap och organisation och med en passion för förändrings- och utvecklingsarbete. 
Egen bakgrund som chef och ledare och mångårig erfarenhet av att stötta chefer. 
Erfarenhet av förändringsarbete, omorganisationer och omstruktureringsarbete inkl. 
erfarenhet av såväl uppbyggnadsskeden som uppsägningar och omplaceringar.  
Gedigen utbildning, studier vid universitet samt ytterligare kurser inom ledarskap, 
organisation och beteendevetenskap. Flerårig utbildning inom coaching av såväl individ 
som grupp och PCC- certifierad coach (ICF). Förmåga att se till både detalj och helhet, 
skapa mening och sammanhang, och att länka mellan intressegrupper. En glad, öppen 
och framåt person som skapar förtroende och engagemang i arbetet. Driver idag 
Solberga station AB som innefattar varumärket Atheragram Structura. 
 
Margareta är en verklighetsnära, engagerande och inspirerande föreläsare som både ger 
tips och sår frön som gror under lång tid framöver. 
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Anmälan och information  

 
Skicka Din anmälan via e-post, info@industriforum.se eller 0733 – 244 965. 

Jag anmäler mig/oss till utbildningen i  

          Jönköping 10 mars (sista anmälningsdag 5 mars) 

         Gislaved 9 april  (sista anmälningsdag  2 april) 

 

Namn  ......................................................................................................................................  

Namn  ......................................................................................................................................  

Namn  ......................................................................................................................................  

 

Företag ....................................................................................................................................  

Telefon/Mobil  ..........................................................................................................................  

E-post  .....................................................................................................................................  

 

 

 


