
Organisationsutveckling

Välbefinnande.nu     Vattenverksvägen 17b   21221 Malmö     T 0707-178718      
M info@valbefinnande.nu    www.valbefinnande.nu

Välbefinnande.nu

Den stora utmaningen för organisationer är att nå ut, synas, erkännas och väljas i floden 
av information som möter oss överallt. Den bästa resursen är den egna medlemskåren. 
En organisation som är beredd att satsa på de egna medlemmarna vinner i längden. 
För att hålla motivationen vid liv krävs det att man levererar mening och medlemsnytta, 
i just den ordningen. 

Per-Erik Persson, verksamhetsutvecklare
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Förståelse, kommunikation och 
konfl ikthantering

Vi är alla människor
Berätta för mig hur er kommunikation ser ut och jag ska berätta vilka problem ni har. Vi människor bygger vår samvaro på 

kommunikation. Ett bra samtalsklimat är också en förutsättning för att uppnå resultat. Även om vi inte gör annat än 

kommunicerar så brister ofta fokus. Vi kanske inte fått med oss alla? Kanske är vi frustrerade och stressade? Kanske har vi 

glömt vad målet är? Anledningarna kan vara många. Lyckligtvis är de flesta föreningar bara en hårsmån från att lyckas. 

Tillsammans identifierar vi de enkla förändringarna som behövs för att förbättra er effektivitet och måluppfyllelse. 

Efter denna modell jobbar jag

Nuläge Ideal läge Handlingsplan

Vart står vi? Är vi överens om det? Vart vill vi? Varför? Hur tar vi oss vidare? När gör vi vad?

Vilka behöver vara med i processen? Vilka är vi då? Konkreta handlingsplaner med 

uppföljning tar oss framåt.

Så fort vi ska åstadkomma något tillsammans så uppstår konflikter då våra olikheter möts. Detta är något positivt även om 

många tyvärr fastnar i konflikter istället för att låta dem berika samarbetet. Med en erfaren tredje part kan konflikterna hållas 

på rätt nivå - idéplanet. Få konflikter är personliga - snarare är personliga konflikter ett resultat av en icke-konstruktiv dialog.
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Genom att synliggöra olika perspektiv kan vi hitta den minsta gemensamma nämnaren.

Mina erfarenheter
• Ledamot i bankstyrelse för en kooperativ bank.

• Vd för ekonomisk förening med fokus på bokutgivning.

• Fackligt förtroendevald.

• Politiskt förtroendevald.

• Ledamot i bostadsrättsförening.

• Ledamot, revisor i en mängd mindre föreningar inom integration och kultur.

• Medlemskonsulent med ansvar för kommunikation och utbildning.
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Lyft luren för ett förutsättningslöst samtal om vad jag kan erbjuda er - 0707-178718 


