
 

Att utvecklas som chef  

- ett ledarskapsprogram för mellanchefer 
 

Svensk Scenkonst har under många år haft stor framgång med skräddarsydda ledarskapsprogram för 

chefer och mellanchefer inom scenkonstbranschen. Sedan 2015 samarbetar vi med Handelshögskolan 

Executive Education, f.d. IFL och för andra gången erbjuder vi ledarskapsprogrammet – Att utvecklas 

som chef – med start den 21 september, 2016.  Programmet vänder sig till mellanchefer som verkar på 

olika nivåer hos våra medlemsorganisationer. 

 

Vill du bli en mer klarsynt ledare? 

Det här är programmet för dig som vill utvecklas professionellt och få nya perspektiv på din egen och din 
verksamhets utveckling. Vid sidan av alla modeller, teoretiska resonemang och olika perspektiv är din personliga 

ledarstil en av de viktigaste faktorerna som påverkar organisationens arbetssätt och resultat. För att bli en 

klarsynt ledare behöver du insikter kring vem du är, vad du gör och hur du påverkar dig och din omgivning. Den 

kunskapen får du under programmet – Att utvecklas som chef – som riktar sig till dig som vill satsa på en 

framtida chefs- och/eller ledarkarriär inom scenkonsterna.  

 

Programmet är relevant för dig; 

 som har arbetat några år som mellanchef, eller för dig 

 som ser rollen som mellanchef som ett naturligt nästa steg 

 

Grunden för programmets utformning är: 

 att vara chef och ledare i en kreativ miljö 

 den professionella scenkonstbranschen är en del av kulturella och kreativa näringar som får en allt större 

samhällsekonomisk betydelse 

 att ha chef och vara chef, det vill säga att omsätta och utföra ledningens strategier och målsättningar 
 

Målet för utbildningen är att deltagarna ska: 

 ha erhållit en grundläggande förståelse kring sig själv och andra som ledare och chef  

 förstå och kunna applicera ett antal verktyg för att bemästra sin egen chefs- och eller ledarutmaning 

 kunna navigera i olika ledarskapstrender och ha en uppfattning om hur ledarskap i en konstnärlig och politiskt 

styrd verksamhet förhåller sig till dessa 

 

Effektfullt lärande bygger på dialog och reflektion 
Störst effekt får lärandet när tid ges till reflektion och dialog, och inte enbart stannar vid input i form av 
föreläsning och envägskommunikation. 

 

Programmet utgår från det övergripande uppdraget att leda arbetet i organisationer inom scenkonsterna, med 

professionella och kreativa medarbetare, och som har att verka i en till stor del politiskt styrd miljö. 

 

Under programmet kommer ett antal centrala teman som har med ledning och chefskap men även viss 

verksamhetsutveckling att presenteras, diskuteras, och tillämpas på deltagarnas egna verksamheter. 

 

Programmet fokuserar på deltagarnas personliga utveckling i rollen som chef och/eller ledare. 

 

Programmet bygger till stor del på deltagarna. Det är viktigt att nå en blandad grupp där många olika 

bakgrunder, erfarenheter och perspektiv finns representerade. Det finns också en stor poäng i att lära känna 
varandras olika roller och hur de bestämmer villkoren för arbetet och ledarskapet. Genom möte mellan olikheter 

ökar förståelsen för hur en roll kan ta sig olika uttryck i olika sammanhang och organisationer. Därmed lär vi oss 

arbeta över gränser och utökar vårt nätverk. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Önskade effekter 
Övergripande effekter är att deltagarna ska få en större förståelse och insikt om sig själva och sina egna styrkor 
och svagheter i en chef och eller ledarroll, att deltagarna skall få ny och fördjupad kunskap om olika modeller, 

metoder och verktyg, samt att deltagarna skall träna sig i att tillämpa dessa i sina egna ledarutmaningar. 

 

Efter programmet kommer deltagarna att kunna: 

 agera som en mer grundad chef, ledare och arbetsgivare utifrån insikter om sina egna förmågor och 

utmaningar 

 ha en förmåga att anpassa ledarskap och chefskap efter individ, grupp och situation samt utifrån kunskap 

kring sig själv och andra 

 med större självförtroende och bättre färdigheter genomföra nödvändiga och kraftfulla samtal i olika 

situationer 

 initiera och implementera förändringar med större självförtroende och med hjälp av en användbar 
verktygslåda 

 driva den egna chef/ledarutmaningen närmre en lösning genom nya förhållningssätt och nya beteenden 

 skapa ett forum för fortsatt lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande. 

 

Övergripande programinnehåll 
Programmet innehåller fyra moduler, 2-3 dagars internat. 

 

Modul 1 – Personligt ledarskap och den omgivande arenan, 21-23 september, 2016. 

Modul 2 – Ledaren som förebild och möjliggörare, 18-20 oktober, 2016. 

Modul 3 – Kommunikation, ledarskap och högfunktionella team, 29 nov – 1 dec, 2016 

Modul 4 – Leda förändring, 18-19 januari, 2017 
 

 

Övrig information 
Vi ser gärna att varje deltagare går Svensk Scenkonsts grundläggande arbetsrättsutbildning före eller under 

utbildningsperioden. Nästa kurstillfälle är förlagd till den 9-10 november och anmälan publiceras under maj 

månad på Svensk Scenkonst hemsida. 

 

Utbildningen kostar 49 500 kr exklusive moms. Internat- och resekostnader tillkommer deltagaren. 

Handelshögskolan Executive Education har på förhand bokat helpension (kost och logi) för deltagarena. Vid 

anmälan ansvarar deltagaren själv för avbokning/ändring enligt respektive kursgårds regler samt för att 

täcka eventuella kostnader vid avbokning.  

 

Utbildningen är förlagd på kursgården Kämpasten i Sigtuna och pågår under 2016/17 med start den  

21-23 september. Anmälan öppnar i april på Svensk Scenkonsts hemsida, där anmälan görs av ansvarig VD.  

 
 

Om Handelshögskolan Executive Education, f.d. IFL  
Handelshögskolan Executive Education är ett dotterbolag till Handelshögskolan i Stockholm. Där finns en 

betydande del av Sveriges forskning inom bland annat företagsledning, ledarskap, finans och ekonomi. 

 

Handelshögskolan Executive Education har starka och långsiktiga relationer med svenskt näringsliv och 
förvaltning. 

 

Handelshögskolan Executive Education bygger lärprocesserna på en kombination av forsknings- och 

erfarenhetsbaserad kunskap och tar alltid avstamp i kundernas egna praktiska utmaningar och dilemman. Detta 

gör att programmen ger verklig effekt – på kort och lång sikt. 

 

De forskare, företagsledare, handledare och föreläsare som undervisar i Handelshögskolan Executive 

Educations program förstår utmaningarna i ledarskapet och uppdraget och de har en omfattande erfarenhet av 

att arbeta med ledare i både privata och offentliga verksamheter, lokalt och internationellt, från första linjens 

chefer till lednings- och styrelsenivå. 

 

Läs mer på www.exedsse.se 

http://www.exedsse.se/

