
 

 

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

 

 

Förändringsledarskap 
Vill du öka din förståelse för ledarskap i offentliga organisationer? Vill du 

stärka din chefsroll? Vill du förbättra dina färdigheter i att leda 
förändringsarbeten? Vill du öka din förmåga att driva ett utvecklingsprojekt 
och uppnå positiv förändring? Då är detta kursen för dig! 

 

För vem? 
Kursen riktar sig till dig som redan idag är verksam chef och som utifrån en ökad 
förståelse för den offentliga, professionella organisationens förutsättningar önskar 
stärka din egen chefsroll. Vi tror även att du vill utveckla din förmåga att driva och 
förnya det egna verksamhetsområdet. 

Kursens syfte 
Kursen syftar till att utöka chefers förståelse för ledarskap med avstamp i de särskilda 
förutsättningar som den offentliga sektorn utgör. Ledarprogrammet är en arena för 
dialog, reflektion, lärande och handling. Programmet tar sin utgångspunkt i 
deltagarnas erfarenheter kring exempelvis krav och förväntningar på dem som 
chefer. Erfarenheterna konfronteras med andra slags ledningsformer, nya teorier och 
aktuella problemlösningsmetoder. 

 

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna: 

• Förstå hur ett framgångsrikt förändringsarbete kan ledas utifrån de 
förutsättningar som finns i offentlig sektor. 

• Analysera eget och andras ledarskap med utgångspunkt i de krav som ställs på 
ledare vid organisatorisk förändring. 

• På ett kritiskt sätt diskutera och reflektera kring aktuella och 
framtidsorienterade frågeställningar som rör ledarskap och 
verksamhetsutveckling. 

• Konstruera samt starta ett relevant utvecklingsprojekt. 
• Såväl muntligt som skriftligt rapportera kring utvecklingsprojektet på ett 

noggrant och väl framställt sätt. 

Kursens innehåll 
Kursen utgår från de specifika förutsättningar som finns för att leda 
förändringsarbete i offentliga sektor. Utifrån aktuella modeller om förändring och 
ledning ges deltagarna redskap att leda förändringsarbeten i relation till de 
förutsättningar som ges av aktuella utvecklingstrender. Framväxten av tillitsbaserad 
styrning, tvärsektoriellt förändringsarbete samt ökad komplexitet och 
professionalisering är teman som behandlas. Kursen är uppdelad i två huvudsakliga 
moment. Det första behandlar de särskilda förutsättningar som finns för ledarskap 
med hänsyn till den offentliga sektorns kontext. Här djupdyker vi i olika trender och 
förändringar i offentlig sektor som skapar både möjligheter och hinder för ledarskap 
och utvecklingsarbete av och inom offentliga organisationer. Det andra behandlar 
chef- och ledarskapet vid ett konkret utvecklingsprojekt som rör den enskilde 
deltagarens verksamhetsområde. 

 

Förkunskap 
Akademisk examen på grundnivå. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursansvarig och 
information: 

 

Sanna Eklund 

Förvaltningshögskolan 

sanna.eklund@spa.gu.se 

Tel 031-786 50 92 
 

 

Kursen är inspirerad av problembaserat 

lärande (PBL) och deltagarna erbjuds även 

handledning. Kursen ges i föreläsningssal på 

kvarts-fart under dagtid läsåret 2023-2024 och 

ger 15 högskolepoäng. Vissa deltagare kan 

ansluta online. Enstaka föreläsningar kan ske 

online för samtliga. 

 

Kursdatum: 

2023: 31 aug, 14 sep, 5 okt, 26 okt, 9 nov, 30 nov, 
14 dec. 

2024: 18 jan, 8 feb, 29 feb, 21 mars, 11 april, 2 maj, 
23 maj.  

 

För mer info: 

https://www.guexed.com/custom-

programmes/ ledarskap-i-offentlig-

verksamhet/ 

 

exed@handels.gu.se 

 
Kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats. 

 

 
 

 

Startdatum: 

31 augusti, 2023 

Pris: 

56 700 kr 

 

28 april, 2023 


