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Värdeskapande och 
coachande 
internkommunikation

Skräddarsytt utbildningspaket
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Kurspaketet för er som vill skapa en mer kommunikativ organisation och 
fördjupa er i det coachande ledarskapet. Efter utbildningen har ni de verktyg 
och metoder som behövs för att effektivisera verksamheten genom 
stöttning av kollegor och chefer i förändring.

Värdeskapande och 
coachande 
internkommunikation

Upplägg 

Kursdagarna bokas in på de datum och med det mellanrum som passar er. 

Dag 1 kl. 9.00-16.30: Praktisk värdeskapande intern kommunikation, del I 
Dag 2 kl. 9.00-16.30: Praktisk värdeskapande intern kommunikation, del II  
Dag 3 kl. 9.00-16.30: Cochande kommunikation, del I 
Dag 4 Kl. 9.00-17.00: Coachande kommunikation, del II

Genom vägledning, metoder 
och verktyg kommer ni att 
kunna omsätta teori till 
praktisk kunskap och bli 
uppskattade utvecklare av 
chefers och medarbetares 
kommunikativa förmåga. 

Skräddarsytt utbildningspaket

Varför skräddarsytt? 

• Lyft hela teamets kompetens – 
skapa bäst förutsättningar för 
implementation i verksamheten 

• Anpassa innehållet efter era 
behov och jobba med verkliga 
utmaningar i övningarna 

• Få ett bättre pris än för öppna 
kurser när ni är flera deltagare



3

Om kurserna 

I den här kursen vägleder kursledare Eva Willstrand er på vilket sätt ni 
lyfter er organisations interna kommunikationsarbete till nästa nivå. 
Under två dagarna får ni de praktiska verktygen som behövs för att stötta 
verksamhetens chefer och ledare att aktivt använda sig av medveten 
kommunikation. 

Innehåll 
• En metod som optimerar värdet på dina kommunikationsinsatser. 
• Fördelarna med ett kommunikativt ledarskap. 
• Värdet av vårt hantverk och kunskap hur du erbjuder strategisk och 

praktisk rådgivning. 
• Att bli en coachande kommunikatör

Kursledare 

Eva Willstrand har över 20 års erfarenhet av 
kommunikationsutveckling, såväl i ledande 
befattning som i specialistrollen, inom exempelvis 
Scandinavian Airlines, Saab Technologies och 
Lantmännen.

Modul 1: Praktisk värdeskapande intern kommunikation 
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Om kurserna 

Under två dagarna får ni utveckla ett coachande förhållningssätt i ert yrke 
som kommunikatörer. Kursledare Ann Jönsson Lindström bjuder på 
verktygen för att ni bli en uppskattad utvecklare av chefers och 
medarbetares kommunikativa förmåga. 

Innehåll 
• Grundverktygen för coachande kommunikation. 
• Verktyg för att stötta chefer. 
• Verktyg för att nå fram och skapa motivation. 
• Coachande ledarskap och i vilken riktning du vill utveckla din roll som 

kommunikatör. 
• Hur du kan delegera ansvar, prioritera aktiviteter och frigöra tid för 

strategiskt arbete.

Kursledare 

Ann Jönsson Lindström arbetar med att coacha 
chefer och hjälpa dem att utveckla ett modernt 
ledarskap som bygger på samtal och dialog.

Modul 1: Coachande kommunikation
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Praktisk information 
Kurserna kan hållas på plats eller på distans. Vi har samarbetspartners för 
lokaler och hjälper gärna till med att boka vid behov.  

Kontakt för frågor och bokning 

Om Sveriges Kommunikatörer 

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation. Vårt uppdrag 
är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle 
tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation.  

Vår långa erfarenhet av att anordna kurser garanterar ett kompetenslyft 
för er som investerar i utbildning hos oss. Vi anpassar utbudet löpande 
efter omvärldsanalys och vår egen kompetenskartläggning – allt för att 
erbjuda kommunikatörer ett aktuellt kursutbud som hjälper dem att 
fortsätta vara attraktiva på en snabbföränderlig arbetsmarknad.

Nilla Peterson, Utvecklingschef 
E-post: nilla.peterson@svkom.se 
Telefon: 070-555 75 50

mailto:nilla.peterson@svkom.se

