
Vårt gemensamma ledarskapsuppdrag
Aftonskola och utbildningstillfälle för förtroendevalda 3 februari 2016



Program

 Stadens ledarskapsarbete och

-filosofi

Barbara Heinonen

 Stadens profil och rykte –

Varumärkesarbete i praktiken

Terese Flöjt

 Att tillsammans leda en kommun!

Lars Losvik

Du kan lyssna på hela föreläsningen 

via denna länk:

https://www.dropbox.com/s/cjkfw847djn

5k28/aftonskola_20160203.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cjkfw847djn5k28/aftonskola_20160203.mp3?dl=0


Stadens ledarskapsarbete och -filosofi

Barbara Heinonen, stadsdirektör



Lagbygge



Lagbygge

www.16personalities.com/free-personality-test

http://www.16personalities.com/free-personality-test


Organisation

Organisation

= 

hur man agerar 

tillsammans



Olika roller

KRITIKER/PESSIMIST FIXAREN ANALYTIKER

”Det blir nog ingenting” Smörgåsar, aspirin, kontakter...

RYKTES- ENSAMMA MAMMA

SPRIDAREN VARGEN Lyssnar/ger stöd

MEDLÖPARE

”Alla till lags” IDÉSPRUTA SPRÅKSNILLET



För att nå resultat som organisation krävs

 Öppenhet

 Respekt

 Ömsesidigt förtroende

 Lagarbete

 Invånarfokus (för kommuner)

 Frihet under ansvar

 Ansvar och befogenheter som är samstämda



De viktigaste orden

 De 6 viktigaste:   Jag medger att jag har fel!

 De 5 viktigaste:   Det gjorde Du verkligen bra!

 De 4 viktigaste:   Vad är din åsikt?

 De 3 viktigaste:   Kan Du hjälpa?

 De 2 viktigaste:   Tusen tack!

 Viktigaste ordet:  Vi 

 Inte alls viktigt ord:   Jag!



Stadens profil och rykte –
Varumärkesarbete i praktiken

Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare för information och näringslivskontakter



Profil och image

 Ju bättre stadens egen bild överensstämmer med andras

uppfattning om oss desto trovärdigare är vi.



Varumärkesplattform

 Trädet™ är en metod

för att arbeta fram en

varumärkesplattform.

http://www.kreafon.se/varumarkesplattform/


Begreppet varumärke

 Yttre beståndsdelar
namn, logotyp, färger, grafisk profil, design, bildspråk

 Emotionella beståndsdelar

associationer, uppfattningar, förväntningar,

känsla, attityder



Maritima Mariehamn

 Stadens grafiska profilprogram tydliggör vem som är avsändare,

skapar en tydlig helhetsbild av Mariehamns stad och bygger upp

en ”vi-känsla”.

 Inspiration till stadens grafiska profilprogram är hämtad från

sjöfarten och Pommern.



Yttre beståndsdelar

 Konsekvent använd grafisk profil ökar igenkännandet



Yttre beståndsdelar

 Ibland räcker det att

använda rätt färger och

typsnitt.



Yttre beståndsdelar



Varumärket skapas i samspel

 Yttre beståndsdelar
namn, logotyp, färger, grafisk profil, design, bildspråk

 Emotionella beståndsdelar

associationer, uppfattningar, förväntningar,

känsla, attityder



Varumärket skapas i samspel

 Den grad av uppfyllelse som

upplevs mellan förväntning och

faktisk leverans.



Varumärket skapas i samspel

 Att hålla det man lovar.

Och att lova det man kan hålla.



Behöver vi jobba med varumärket?

 Produktvarumärke

 Organisations-/ kommunvarumärke

 Platsvarumärke

 Arbetsgivarmärke

 Personligt varumärke



Workshop / diskussion i mindre grupper

 Hur kan vi tillsammans bidra till

att stärka Mariehamns stads

varumärke?



Så här kan vi stärka stadens varumärke 

 Mindre partipolitiskt gnabb

 Mer respekt

 Mindre kritik och gnäll

 Förberedda politiker

 Dominans, manipulation och hot ska bort

 Bättre servicetänk och idéer för turism

 Konflikter och dialog ska inte ske via massmedia

 Vi ska prata positivt om staden

 Kultur och idrott har stor betydelse för varumärket

 Det finns 26 timmar per dygn i Mariehamn (närhet)

 Trygghet, gatusäkerhet

 Invånarna ska få sin röst hörd

Resultat från diskussionerna



Lars Losvik

Att till sammans leda en kommun!



AFRICA!



FINLAND TODAY!



OLYMPIATOPPEN!





Vision

Visioner & Mål



Jag som ledare/
ny som ledare?



1. Strategi
Syfte?
Tid?
Målgrupp?

2. Taktik
Psykologi
”Sälj”
Motivation
Koncentration

Pedagogik
Princip
Metod
Associering
Förstärkning
Hjälpmedel

Teknik

Yttre

Takt

Språknivå

Nyheter

Sekundär strategi

Självmordsrepliker

Inre

Atmosfär

Nonverbal
kommunikation

Begriplighet
Trovärdighet
Engagemang

Värderingar
Lärstilar



Begriplighet
Vokalt beteende, vem är jag, vad vill jag, vad vill jag signalera
Verbalt beteende, ord, upplevelser

Trovärdighet
Veta vad man säger, man måste stå bakom sina ord, karisma, auktoritet

Engagemang
Vilja att tala

Ställ frågor:
Till vem, var talar man, varför talar jag, hur gör man,
på vilket sätt, hur presentera sitt material

Endast en sak kan man lära av: ÖVA!

Framträda till din fördel!



KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATIONSPROCESSEN



KOMMUNIKATIONSPROCESSEN

ÖNSKAD RESULTAT

LEDARSKAP

Kommunikation

för mycket
info Brist på öppenhet

och förtroende

avundsjuka

skillnader i uppfattning

ordförråd

Kulturella skillnader



7 %

38 %

50-90 %

ORD

RÖST

JAGET!



SOCIAL KOMPETENS
Aggressiv

Envis

Påflugen

Grälsjuk

självisk

Dolt aggressiv

Insinuerande

Nedlåtande

Agiterande

Går bakom ryggen

Följsam

Osäker

Styrbar

Känslig

Döljer åsikter

Passiv

Viljelös

Utan ståndpunkt

Flyr ansvar

Förlorare

öppen

ärlig

Uppbygglig

Rejäl

Avslappnad

Pålitlig

Klar

Samarbetande

Aktiv

Målinriktad

Positiv

Omtänksam

Mål Mål

Trycker ner andra

Trycker ner sig själv



5 – 7 personer

IQ

X

Att bygga goda team



Kommunalt
ledarskap!



MOTIVATION
Gallup/30 years/175 countries/17mill.

33% enthusiastic
49% disengaged

18% actively disengaged
Monica Brante/ledernytt 2015



JACK WELCH
The 20/70/10 Differentiation

Welch believes that in an organization, employees can 
be broken down into a performance differentiation. He 

believes 20% are all-stars and A players, 70% are 
average (and need to work to get into the top 20%), and 
10% need to be gracefully released from the company.





On sick leave
20 – 23 %!



Vem gör vad?



EXECUTE!



Salg

Tid
START Vekst Ferdig

utviklet
Nedgang

LÄRANDE ORGANISATIONER

”Progress is impossible without change;
and those who cannot change their minds
cannot change anything.”

George Bernard Shaw



SÄLJA VED gennomføringskraft



www.larslosvik.com

HAVE FUN!




