
Kursen vänder sig både till resursfunktioner (såsom HR, ekonomi, kommunikation) och 
chefer på lokal och strategiska nivåer inom kommunala och regionala 
organisationer. 

Kursens syfte
Syftet är att få en övergripande systemförståelse om samspel mellan förutsättningar och 
ledarskap/chefskap - som i sin tur har betydelse för anställdas hälsa, hållbarhet i arbetet 
under såväl vardagsarbetet som under förändringsarbeten. 

Kursens innehåll
Kursen tar primärt sikte på förutsättningar för chefer och ledare i olika former av 
ledningsarbete i offentliga verksamheter, med både högre och lägre utbildningskrav. 
Organisatoriska förutsättningar som fokuseras är:

• Strukturerade förutsättningar och stödjande resurser.
• Relationella förutsättningar, organisatorisk tillit och tillitsorganisering.
• Organisatoriska värden, normer och praktiker.
• Distribuerat ansvar, delaktighet, kontroll, mandat.
• Lärande- och hälsofrämjande organisationer.

Kursen baseras på vetenskapliga och förvärvade kunskaper om hur chefers arbete är, och 
blir, mer hållbart när de organisatoriska förutsättningarna är goda. Frågor som uppstår är 
då: vad är goda förutsättningar, för vem och när? På vilket sätt kan stödjande 
förutsättningar utvecklas? Hur kan de stödja individer, klimat och verksamheter? Hur kan 
de ge ett mer övergripande stöd till mer hållbart chefs- och ledningsarbete. Och inte minst: 
Vad är hållbart ledarskap och chefsarbete?

Olika metoder för att kartlägga, analysera och utveckla organisatoriska förutsättningar 
demonstreras, provas och diskuteras i utbildningen. Kursens metod är att dra upp mera 
generella principer, visa på hur dessa tillämpats på olika håll och ställa frågan: Om man 
skulle applicera det inom den egna verksamheten – hur skulle det kunna se ut? Uppgiften 
är att få deltagarna att upptäcka möjligheter, inte att propagera för specifika lösningar. 
Kursen försöker få deltagarna att sätta in sin egen verksamhet i ett vidare perspektiv för att 
hjälpa deltagarna att ta sig ur den slutenhet i tänkandet som ofta följer av att man arbetat 
länge inom en specifik verksamhet.

Förkunskap
Akademisk examen på grundnivå.

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

Kursen arbetar med en pedagogik som 
kombinerar föreläsningar med demonstrationer 
och diskussioner i smågrupper. Kursen ges i 
föreläsningssal på kvartsfart under dagtid läs-
året 2022-2023 och ger 7,5 högskolepoäng. 
Vissa deltagare kan ansluta online. Enstaka 
föreläsningar kan ske online för samtliga.

Kursdatum:
13 okt 2022, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec,  
12 jan 2023, 9 feb

För mer info se: 
https://www.guexed.com/custom-
programmes/ledarskap-i-offentlig-verksamhet/

liov@handels.gu.se 

Kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats.

Startdatum:
13 oktober 2022

Pris:
25 590 kr 

Sista anmälningsdag: 
29 april 2022

Kursansvarig och 
information:

Lotta Dellve
Professor i arbetsvetenskap 
lotta.dellve@gu.se 
Tel 031-786 4018

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

Organisatoriska 
förutsättningar för chefer
Vill du förstå hur organisatoriska förutsättningar påverkar chefers och medarbetares arbete, i ett 
samspel? Vill du bli bättre på att kartlägga och analysera förutsättningar - och få breddad kunskap 
om hur organisatoriska förutsättningar kan stärkas i olika verksamheter? Då är detta kursen för dig!

För vem?

https://www.guexed.com/custom-programmes/ledarskap-i-offentlig-verksamhet/



