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Vanliga störningar 
i organisationen

Jag trodde vi hade bestämt  
- varför gör min kollega inte som vi kom överens om? 

Alla höll ju med mig på mötet  
- men så fick jag höra att snacket gick i fikarummet efteråt. 

Jag tycker att jag uttrycker mig tydligt 
- men ibland är det som om vissa inte vill förstå. 

Varför hamnar alla små konflikter i mitt knä bara för att jag är chefen  
- kan de inte prata direkt med varandra istället?

Vad gör  
Klart ledarskap?

Tar bort bruset i organisationen. 

Löser onödiga konflikter. 

Reder ut missförstånd. 

Klargör förutfattade meningar och 
fördomar vi har om varandra.
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Klart ledarskap hjälper till att 
bygga den stabila lagandan som 
behövs nu och inför framtida 
verksamhetsförändringar. 

Insatsen är otroligt viktig för våra 
uppdragsledare. Fokus på ledning 
och helhetstänkande i uppdragen 
är en avgörande konkurrensfaktor 
framöver.

Liz Trana 
Avdelningschef, Socialförvaltningen, Haninge kommun

Jan Thulin,  
VD inom Sweco
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Vi erbjuder 
- Grundkurs 2+2 dagar. 
- Repetition och uppföljning i halvdagarsmoduler. 
- Individuell coachning. 

Detta ingår i grundkursen 
- 2+2 utbildningsdagar. 
- Kurslitteratur och arbetshäfte. 
- Tillgång till Klart ledarskaps digitala plattform innan, under och efter utbildningen. 
- Tvårätters lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika. 
- Diplom efter avslutad utbildning.

Hur går det till? 

Utbildningen utgår från din egen verklighet 
och erfarenhet. Teori och modeller varvas 
med reflektioner och praktiska övningar 
där ni deltagare i par och grupper tränar 
utifrån verkliga arbetssituationer. Du får 
möjlighet till handledning av en kollega, ni 
coachar, stödjer och utmanar varandra 
genom hela programmet. 
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Klart ledarskap är framtaget av Gervase R. Bushe, kanadensisk 
professor i ledarskap och organisationsförändring. Sedan 2004 
har ca 6000 deltagare i Sverige gått programmet. Metoden 
beskrivs av Bushe i boken Klart Ledarskap (Ekerlids Förlag). 

Datum för årets kurser 
9-10/9 + 30/9-1/10  
Sunlight Hotel & Konferens i Nyköping 
  
Licensierade instruktörer

Palaemona Mörner 
www.pmkom.se 
info@pmkom.se 
070 519 98 02

Madeleine Svanström 
www.inluminoeducation.se 
info@inluminoeducation.se 
070 291 45 12

http://www.inluminoeducation.se
mailto:info@inluminoeducation.se

