
Att leda är att kommunicera, inom din verksamhet och med världen 
runt omkring. Vill du öka din kommunikativa förmåga som ledare? 
Då är detta kursen för dig!

För vem?
Kursen vänder sig till dig som har en högre chefsbefattning och vill utveckla ditt 
kommunikativa ledarskap.

Kursens syfte
Kommunikation är ledarskapets kärna. I den moderna organisationen ställs allt
högre krav på ledarskapets förmåga att kommunicera mål och värderingar, 
coacha, distribuera kontroll samt utvärdera. Detta i en föränderlig omvärld där 
du som ledare måste kunna se, och förutse, vad som händer. Kursens syfte  är 
att  ge dig som deltagare ökad kommunikativ kompetens för att möta nya utma-
ningar.

Kursens innehåll
Under kursens gång läggs vikt vid såväl teoretiska som praktiska moment.
Kursens första del presenterar olika perspektiv på organisationskommunikation
och på kommunikativt ledarskap. Kunskaperna tillämpas i en skriftlig analys av 
din organisation, dess kommunikation och ledarskap.

Kursens andra del ger en översikt över allmänna principer för kommunikations-
planering: omvärldsanalys, budskapsstrategier, målgruppsanalys samt presentations-
teknik. Kunskaperna tillämpas i en uppgift där du planerar för ett kommunikativt 
projekt i din organisation. 

Under kursens gång varvas föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar. Stor 
vikt läggs vid egna erfarenheter och vid att lägga grunden för en fortsatt utveckling 
av kommunikativa färdigheter. 

Obs! Anmälan, beställning och betalning sker genom din arbetsgivare.

Kommunikation som strategiskt 
verktyg för chefer 

Kursen ges på kvartsfart under dagtid 
2018-2019 och ger 7,5 högskolepoäng.

Kursdatum:
4 okt 2018, 11 okt, 25 okt, 15 nov, 
6 dec, 20 dec,
17 jan 2019, 31 jan, 7 feb, 28 feb.

För mer info: 
www.handels.gu.se/exed

liov@handels.gu.se

Kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats.

Startdatum:
4 oktober 2018
Pris:
22 389 kr 

Sista anmälningsdag: 
27 april 2018

Kursansvarig
och information:

Monica Löfgren Nilsson

Universitetslektor

monica.lofgren-nilsson@jmg.gu.se

Tel 031-786 11 86

K U R S I N F O R M A T I O N




