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

Är du chef idag och redo för högre chefsbefattningar? Vill du bli 
bättre förberedd för de frågor och utmaningar du kommer att möta 
i framtiden? Då är detta kursen för dig!

 För vem?
Den här utbildningen vänder sig till dig som idag är chef och bedöms vara 
tänkbar för högre chefsbefattningar inom kommunala och regionala 
organisationer. Vi tror att du har tidigare chefsutbildning och därmed är 
bekant med terminologi, metoder och principer inom ledarskapsområdet.

 Kursens syfte
Syftet är att förbereda dig som deltagare för de frågor som du förväntas brottas 
med i en framtida högre befattning. Du kommer att betrakta problem och 
utmaningar gällande verksamheten från ett överordnat ledningsperspektiv, där du 
kommer att se på sambanden mellan olika problemområden samt ha ett längre 
tidsperspektiv i dina bedömningar. Kursens mål är att få dig som deltagare att 
upptäcka möjligheter, inte att propagera för specifika lösningar.

 Kursens innehåll
Utbildningen baseras på en grundläggande övertygelse om att den utveckling 
och förnyelse som behövs i offentligt styrda professionella organisationer 
måste växa fram i ett nära samspel mellan politiska ambitioner å ena sidan och 
professionernas egna bedömningar och erfarenheter å den andra. Ett 
strategiskt ledarskap i sådana organisationer måste kunna hantera 
balansgången men samtidigt innefatta initiativ till förändringar. Kursen avser 
att etablera ett grundläggande betraktelsesätt, där det alltid finns möjligheter 
men där ett utnyttjande av dessa kräver att man rannsakar sina föreställningar 
och vågar ifrågasätta en del etablerade uppfattningar.

Delar som tas upp är:
• Strategi och organisering
• Att leda professionella organisationer, chefsroll och chefsansvar
• Politiskt styrda verksamheter
• Omvärldsanalys
• Systemtänkande, resurser, ekonomi och effektivitet
• Strategiutveckling och förändring

Förkunskap
Akademisk examen på grundnivå.

Kursen arbetar med en pedagogik som 
kombinerar diskuterande föreläsningar med 
erfarenhetsutbyte och problemdiskussion i 
smågrupper. Kursen ges i föreläsningssal på 
kvartsfart under dagtid läsåret 2022-2023 och ger 
15 högskolepoäng. Vissa deltagare kan ansluta 
online. Enstaka föreläsningar kan ske online för 
samtliga.

Kursdatum:
1 sep 2022, 15 sep, 29 sep, 6 okt, 20 okt, 10 nov, 
24 nov, 8 dec, 12 jan 2023, 26 jan, 9 feb, 23 feb, 
9 mar, 16 mar, 4 maj.

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:
1 september 2022

Pris:
51 181 kr

Sista anmälningsdag: 
29 april 2022

Kursansvarig och 
information:

Christian Jensen
Docent, universitetslektor 
christian.jensen@handels.gu.se 
Tel 031-786 4488

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

Ledning och strategiskt tänkande 
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