10x10=100 goda råd från några av våra kursansvariga.
Se de övriga 90 på sverigeskommunikatorer.se

10 goda råd för ett
kommunikativt ledarskap
Tio goda råd och coachande frågor när du ska jobba med det kommunikativa
ledarskapet

1. Skaffa dig mandat

Eller ny arbetsgivare! Stöd i ord och handling från högsta ledningen är ett
måste. Hur ser det ut hos dig, vilket mandat har du?

2. Föregå med gott exempel

Visa vad det innebär att vara kommunikativ! Ledare är snabba att ta efter
sådant som de ser fungerar för andra – hur bra är du själv på att föra
dialog, sätta saker i sitt sammanhang och ha meningsfulla möten?

3. Jobba tillsammans med HR

Sätt ledarnas behov i fokus! Kommunikation och HR har ett gemensamt
ansvar i att stötta cheferna i deras kommunikativa ledarskap. Vilket är ditt
bidrag till det kommunikativa ledarskapet i din organisation?

4. Släpp kontrollen

Bli en coachande kommunikatör! Ofta är det ledarna som ”ska göra jobbet”,
d v s kommunicera med medarbetare och omvärld – inte du. Hur ser du
till att du har rätt inställning och redskap för att kunna ge dem effektiv
stöttning?

5. Utmana cheferna

Visa på konkret nytta i vardagen! Det finns mängder med undersökningar
som visar att chefer ägnar 70-80 % av sin tid att kommunicera. Vad skulle
det innebära för chefen – enligt dig – om chefen blev mer effektiv i detta?

6. Mät – börja enkelt!

Det som mäts brukar göras. I väntan på de perfekta mätmetoderna och
frågorna – hur kan du hjälpa cheferna att se sina framsteg?

7. Förtydliga förväntningarna

Se till att chefernas ansvar för kommunikationen är uttalat och känt! Hur
definierar ni det kommunikativa ansvaret i din organisation? Vad förväntas
ledning, chefer, medarbetare och kommunikatörer bidra med?

8. Fokusera på glädje och nytta

Släpp pekpinnarna! Javisst, du är experten på hur chefen borde göra på
bästa sätt. Men ofta är det roligare och mer effektivt om man får komma
på lösningen själv. Vad händer om du ser det som din uppgift att locka fram
chefernas kommunikativa förmågor och att göra kommunikation till något
glädjefyllt och eftersträvansvärt?

9. Uppmärksamma de goda exemplen

Chefer gör som andra chefer gör! Identifiera vilka som är de goda förebilderna i
din organisation. Hur kan du låta dem dela med sig av sina erfarenheter och råd?

10. Just DO it

Bättre att GÖRA något litet än ingenting alls! Att jobba med det kommunikativa
ledarskapet är ett långsiktigt arbete som utmanar ditt tålamod. Det är också
lätt att fastna i att bara prata om det. Varje resa börjar med ett litet steg – vad
blir ditt?
Ann Jönsson Lindström
Affärscoachen som vässar varumärken och utvecklar modernt ledarskap

10x10 goda råd
Det finns mycket kunskap inom Sveriges Kommunikatörer. Vi
vill låta kunskapen flöda mellan våra medlemmar. Därför har
vi tagit fram en samling lathundar. Det är några av våra kursansvariga som generöst delar med sig av sina bästa tips i sann
nätverksanda. Se alla råd på sverigeskommunikatorer.se.

