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Ett starkt fackligt ledarskap – en högre ledarutbildning för dig som är 
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Ett starkt fackligt ledarskap 
En högre ledarutbildning för dig som är 
beredd att ta nästa kliv 

 
 
 
 

Förtroendeuppdraget 
Att ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag är 
något av det viktigaste och det mest 
ursprungliga i vad vi kallar den svenska 
modellen. Det innebär att ta ansvar, kräver 
förtroende och gott omdöme. Arbetet med att 
företräda sina kollegor är stimulerande och 
ibland svårt, men alltid utvecklande. 
Uppdraget kan upplevas som ensamt och 
behovet av ny kunskap och att tala om 
lösningar i komplexa situationer är naturligt. 
Medlemmarnas goda arbetsvillkor är 
beroende av de fackliga företrädarnas 
kompetens och erfarenhet. Att rusta sina 
fackliga företrädare är därför ett av 
fackförbundens viktigaste uppdrag. 

Behovet av ledarskap 
När duktiga fackliga företrädare har fått ta 
del av det egna förbundets utbildningar finns 
det behov av ett ytterligare trappsteg, en 
högre facklig ledarutbildning för dig som är 
beredd att ta nästa kliv. 

 
Ett skräddarsytt program 
Mot denna bakgrund har några förbund inom 
OFR/S, P, O tagit initiativ till att genomföra en 
ny programomgång av Ledarskap för fackligt 
förtroendevalda under 2020/2021. 

 
Genomförande 
Handelshögskolan i Stockholm Executive 
Education har valts ut som partner för genom- 
förandet. Handelshögskolan har en gedigen 
erfarenhet av skräddarsydda ledarprogram. 

Den förtroendevalda i fokus 
Utbildningen ska lyfta den förtroendevalda 
och ge verktyg för ett hållbart ledarskap. 
Syftet med utbildningen är att: 
• Utveckla lednings- och förändringskom- 

petens 
• Fördjupa förståelsen för uppdraget 
• Utveckla självförtroende i rollen som 

förtroendevald företrädare 
• Utveckla motivationen att ta ett större 

ansvar 
• Utveckla sitt personliga nätverk med 

andra förtroendevalda inom offentlig 
sektor 

• Utveckla lärande och strategiskt arbete 
inom förbundet 

• Utveckla ledarskapet inom förbundet 
• Utveckla lärande och samsyn mellan 

förbunden i offentlig sektor inom OFR 

Ansökan 
Du ansöker till utbildningen genom ditt för- 
bund via bifogad ansökningsblankett senast 
den 30 januari 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Målgrupp 
Programmet vänder sig till utvecklingsbenägna och strategiskt intresserade förtroendevalda som genomgått alla relevanta utbildningar 
inom det egna förbundet och som är redo för nästa steg. Motivation och förmåga att lyfta perspektivet bortom den egna vardagen 
och även bortom det egna förbundet är en förutsättning för framgångsrikt deltagande. Vi ser framför oss en grupp om 24 deltagare 
från OFRs förbund inom offentlig sektor. 



 

 

 
Värden i facklig verksamhet 
• Relationen mellan 

förtroendevalda och tjänstemän: 
ideologi och expertis 

• Strategier för att hantera och 
påverka i en föränderlig omvärld 

• Historisk och internationell utblick 
• I mötet med medlemmen 

 
• Den medialiserade ledaren 
• Styrelseutveckling 
• Horisontell och vertikal 

organisering 
• Att styra komplexa 

organisationer mot mål och 
resultat 

• Nya arenor och arbetssätt: 
sociala medier och digitalisering 

 
• Idégenerering och 

förändringsledning 
• Labb om social innovation 
• Workshop i retorik och 

framförandeteknik 
• Skogsmeditation: att landa i sig 

själv och sitt budskap 
• Poetry slam – att våga nå ut och 

fram med sitt budskap 

 
 

Ledarskap för fackligt förtroendevalda 
Du har vunnit medlemmarnas förtroende. Du har erfarenhet och baskunskaper från ditt eget förbund. Men vad behöver du för spetskompetenser och 
nya färdigheter för att förvalta detta förtroende och leda facklig utveckling för framtiden? Omvärldsanalys, förändringsledning och kommunikation 
är tre huvudspår i denna skräddarsydda högre utbildning. 

 

Syfte 
Det övergripande syftet med programmet är 
att långsiktigt motivera och stärka fackligt för- 
troendevalda att ta ett större ansvar i ledande 
position inom sitt förbund. Mer specifikt syftar 
programmet till att utveckla lednings- och 
förändringskompetens hos deltagarna samt 
samsyn och nätverk mellan förtroendevalda i 
offentlig sektor inom OFR. 
Vi erbjuder en skräddarsydd ledarskapsutbild- 
ning med fokus på: 
• Uppdrag och samhällsvärde 
• Omvärldsanalys och strategi 
• Styrning och organisering 
• Utvecklings- och förändringsledning 
• Budskap och kommunikation 

Upplägg 
Ett starkt fackligt ledarskap omfattar 16 dagar 
på internat. Dels fem 3-dagarsmoduler jämnt 
fördelade över 6 månader, dels en återträffs- 
dag ett år efter diplomering. Interaktiva föreläs- 
ningar i plenum varvas med fördjupat arbete 
i mindre utvecklingsgrupper. Aktiv närvaro 
och ömsesidigt lärande mellan fakultet och 
deltagare än en pedagogisk utgångspunkt. En 
disputerad programledare med lång erfaren- 
het av att leda högre vidareutbildning deltar 
under samtliga pass. Programledaren tar 
ansvar för den röda tråden genom program- 
met och skapar förutsättningar för en gynnsam 
lärprocess. 

Fakultet 
Vi bemannar programmet med fakultet från 
Handelshögskolan och Score (Stockholms 
centrum för forskning om offentlig sektor), kom- 
pletterat med föreläsare från andra lärosäten 
och med resurspersoner från praktiken. 

 
 
 

 
MODUL 1 

Uppdrag och 
samhällsvärde 

 
MODUL 2 

Omvärldsanalys 
och strategi 

 
MODUL 3 

Budskap och 
kommunikation 

 
MODUL 4 

Utvecklings- och 
förändringsledning 

 
MODUL 5 

Fackets framtid 

 
11-13 september, 

2020 

 
9-11 oktober, 

2020 

 
13-15 november, 

2020 

 
15-17 januari, 

2021 

 
5-7 februari, 

2021 

 
 
 
 

Samt återträffdag (Dag 16) i februari 2022 

 
Exempel på teman: 

 

 

Designat för förbundsnytta 
Programmet är designat för att främja deltagarnas individuella utveckling men även förbundens. En förankrande hemuppgift mellan varje modul bidrar 
till att uppfylla detta syfte (genomföra styrelsebesök hos annan deltagare, utveckla omvärldsanalys, genomföra enklare styrelseutveckling samt represen- 
tera förbundet på en ny arena. 

 

 

    

 

 
 
 

Tema 



 

 

Vi vill se dig 
växa med 
ditt förbund 

 

Ledarskapets olika sidor 
I vår samtid blir kraven på ledare alltmer 
komplexa. Du måste bättre än tidigare förstå 
ditt uppdrag, er organisations 
värdeskapande, vilka skeenden i vår samtid 
som driver förändringsbehov,  
vad som skapar värde för intressenter och 
vilka frågor som ska fokuseras på. Som 
ledare måste du behärska lednings- och 
förändringsarbete och sträva mot ökad 
effektivitet. 

 

Våra programledare och experter    
SSE Executive Education är en global 
leverantör som följer våra kunder och vi 
levererar program över hela världen. Den 
fakultet vi anlitar i våra program är 
meriterade forskare eller experter med 
lång praktisk erfarenhet av ledarskap. 

 
Våra programledare designar innehåll,  

   Det krävs att du är analytisk, lyhörd, har 
stor självinsikt och är en god kommunikatör. 
Det är din uppgift som ledare att se till att 
dina medarbetare och intressenter strävar åt 
rätt håll. En framgångsrik ledare måste kunna 
se helheten och vara verksam i nuet, och 
samtidigt ha en tydlig riktning framåt. 

 
Vår pedagogik – ”SSE Executive Education 
Live Learning” 
SSE Executive Educations ledarskapsprogram 
är ingen traditionell skola. Våra experter 
och inspiratörer representerar de främsta 
inom sina respektive kunskapsområden; de 
utgår från mötet med dig som deltagare och 
erfarenhetsutbytet mellan dig och andra 
deltagare, för att stötta en lärande dialog och 
reflektion. 

 
Vår utmaning och prioritet är att se till att 
programmet ger resultat i din organisation på 
kort och lång sikt. Det gör vi genom vår peda- 
gogiska process ”SSE Executive Education 
Live Learning”, vilket innebär att du bygger 
vidare på dina tidigare erfarenheter och 
kunskaper, via det du behöver, till det du kan 
använda. Våra lärprocesser tar alltid avstamp 
i din verksamhet för att ge verkliga resultat. 

 
I det skräddarsydda programmet Ledarskap 
för fackligt förtroendevalda kommer du tillsam- 
mans med andra erfarna förtroendevalda att 
diskutera och lära kring konkreta utmaningar 
i företag såväl som utmaningar för 
branschen. 

 
Du får hjälp att förstå din utmaning bättre, 
att reflektera över perspektiv andra ger dig, 
och du får inspiration och handfasta tips hur 
du kan göra när du är tillbaka i vardagen. 
Arbetet sker i mindre grupper som hålls 
samman genom programmet, och du kommer 
att upptäcka att du lär dig lika mycket om din 
egen utmaning genom att bidra till samtalen 
om andras, som att få din egen utmaning 
belyst. 

process och pedagogik samt säkerställer 
att effekter inom programmets tema uppnås 
genom hela programmet. De är på plats 
under hela programmets gång och ansvarar 
för varje modul och att de hänger ihop på 
bästa pedagogiska sätt. Dessutom leder 
programledaren grupprocesser och arbetar 
med dig och de andra deltagarna för att 
hjälpa er – utifrån individuella behov och 
utmaningar – att omvandla och anpassa 
kunskaper. 

 
De forskare, företagsledare, experter, handle- 
dare och inspiratörer vi väljer att samarbeta 
med förstår utmaningarna i ledarskapet och 
har en omfattande erfarenhet av 
att arbeta med ledare, och en förmåga att 
levandegöra de ämnen vi behandlar. Genom 
vårt gedigna nätverk kan vi erbjuda vad varje 
deltagare efterfrågar. 

 
Ett dynamiskt kunskapsnätverk och 
erfarenhetsutbyte 
Att delta i ett program på SSE Executive 
Education är starten på en resa med livslångt 
lärande och nätverkande. Ett unikt och 
dynamiskt nätverk där du ges möjlighet att 
fortsätta erfarenhetsutbyten och lärande som 
SSE Executive Education Alumn. Du bjuds in 
till kostnadsfria inspirationsseminarier och 
aktiviteter på Handelshögskolan och på SSE 
Executive Education i Stockholm samt ges 
tillgång till podcasts, artiklar och webinarer. 
Vid dessa tillfällen delar våra forskare och 
experter med sig av den senaste forskningen 
och praktiska erfarenheter inom ledarskap 
och management samt våra olika ämnesområ- 
den som finansiering, strategi, varumärke, 
styrning, organisation. Du fortsätter lärandet 
och utmanas och inspireras i ditt ledarskap 
långt efter avslutat program. 

 
 
 

 

 

SSE Executive Education är nordeuropas ledande aktör inom ledarskaps- och affärsutveckling, 
specialiserade på innovation, entreprenörskap, hållbarhet och styrning. Med den akademiska forskningen 
som grund och nära samarbete med näringslivet erbjuder vi ett brett urval av öppna program för individer 
och skräddarsydda uppdrag för företag och organisationer. 

 
Sveavägen 65. Box 451 80. 104 30 Stockholm. Telefon 08-586 175 00 www.exedsse.se 
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