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Vi ser våra ledarutvecklingsprogram som 
”träningsläger” för ledare i en neutral och 
stimulerande miljö. Du får ny inspiration, 
nya kunskaper och möjlighet till egen 
utveckling individuellt och tillsammans 
med  kollegor från andra kommuner.  
I programmet ”tränar” vi och utmanar 
varandra och oss själva på ett positivt och 
konstruktivt sätt.

Programmets tio dagar bygger vi utifrån  
följande hörnstenar:

• Min omvärld och vår omvärldsanalys

• Mitt personliga ledarskap

• Det kommunikativa ledarskapet

• Uppdraget som ledare och att leda med och  
genom andra

• Det tudelade ledarskapet och samspelet med 
uppdragsgivaren

• Mitt strategiska utvecklingsansvar. 

• Vi fokuserar mera på själva personen och 
ledarrollen än på tekniken inom styrning och 
ledning.

Nu har över 400 chefer i offentlig 
sektor gått något av våra 
nationella ledarprogram.

För frågor och upplysning om 
programmet kontakta:
Magnus Hultgren, 0709-29 20 93
Magnus.hultgren@se.pwc.com



1. Vad ser vi? Hur analyserar vi? Hur får vi 
nytta? Strategisk omvärldsanalys
Vi och omvärlden, omvärlden och vi – om att skapa 
struktur för analys och beredskap för förändringar i en 
framtid som redan är här. Vi gör en analys inifrån och 
ut/utifrån och in och ställer frågorna:
• Vad betyder olika händelser för mig som chef, vad 

betyder de för kommunen och samhället i stort?
• Vi tar med oss det historiska perspektivet och blickar 

in i framtiden. Vad betyder olika tendenser som 
”sammansmältning”, individualisering och accelera-
tion samt nya värderingar och livsstilar för min roll 
som chef och ledare?

• Hur utvecklar man en fungerande analyskompass, 
som utgår från både omvärldsförändringar och den 
övergripande visionen, med sikte på en strategisk 
agenda för ledningen i en politiskt styrd organisa-
tion/ specifikt för en offentlig organisation??

• Vad innebär kravet på ökad transparens och öppen-
het? Verktyg och metoder för  omvärldsanalys! 

2. Mitt personliga ledarskap
Vilken bild har jag av mig själv? Hur ser min ledarpro-
fil ut? Är jag nöjd eller vill jag förändra den? Vi gör 
en personlig profil som återkopplas i ett individuellt 
samtal. Någon ledarprofil besöker oss och vi tar del av 
dennes erfarenheter och drivkrafter. 
• Vi belyser det transformativa och autentiska 

ledarskapet.
• Hur hittar jag mig själv samtidigt som jag ska leda 

andra?
• Om motivation i mitt personliga och yrkesmässiga 

ledarskap.
• Hur ser mitt livshjul ut – balansen mellan arbete, 

familj, vänner, fritid och egen tid?
• Personlig utveckling genom till exempel mentorskap 

och coaching.
• Min personliga utvecklingsplan.

3. Kommunikativt ledarskap
Om skillnaden mellan ledning och styrning och hur 
dessa dimensioner måste komplettera varandra. 
Modulen fokuserar vidare på kommunikation som en 
förutsättning för ett fungerande ledarskap. Vi tittar 
på nya kommunikationsmönster och funderar på vad 
explosionen av digitala kommunikationskanaler får 
för betydelse för mitt ledarskap. Presentationsteknik 
med retorik – att vara maximalt professionell i det 
skarpa läget.
• Vi belyser centrala kommunikativa beteenden.
• Framgångsrik kommunikation – vi övar på scenen 

och utvecklar uttrycksformen.
• Storytelling som kommunikationsverktyg.

• Framtidens kommunikationsmönster.
• Nya möjligheter och risker med nya kommunika-

tionskanaler.
• Vad innebär ett coachande förhållningssätt  

– vi tränar utifrån verkliga case.

4. Min roll som ledare och att leda team
Om ledarskapets grundläggande roller och relationer. 
Här fokuserar vi på ledaren som en framtidens ledare 
utifrån olika situationsbaserade roller och ledningsrol-
lens grundläggande perspektiv: ”banérförare, besluts-
fattare, coach och gränssättare” – allt för att skapa ett 
personligt och integrerat ledarskap. Att utveckla en 
ledningsidé utifrån uppdragsgivare och intressenter är 
ett sätt att skapa legitimitet.

I detta block arbetar vi också med ledarens roll som 
kulturskapare. Här berörs den viktiga frågan om etik 
i yrkesrollen under temat ”Att finnas till för politiken 
och förvaltningen kontra en egen yrkesidentitet  
och etik”. 

En annan fråga är hur jag på bästa sätt bidrar i ett 
ledningsgruppsarbete. Gruppens sammansättning och 
arbetsformer tas upp i syfte att skapa den ”ledande 
ledningsgruppen”. Hur kan man enskilt och tillsam-
mans ta ansvar för gruppens och kommunens utveck-
ling? Att ge återkoppling på ett konstruktivt sätt m.m.

5. Att leda i en politiskt styrd organisation
Här fokuserar vi på samspel och samarbete med den 
politiska uppdragsgivaren. Det tudelade ledarskapet.

Två viktiga frågor är ”Vad är gemensamt och vad 
är inte gemensamt?”, ”Hur ser gråzonen eller den 
”gyllene zonen” ut mellan förvaltningschef/stabschef 
och ordförande?” Hur får vi både en tydlighet i ansvar 
och rollfördelning samtidigt som vi ”hjälper varandra” 
och i bästa fall skickliggör varandra. Vi tar del av såväl 
forskning och teorier inom området, som erfarenheter 
från politiken och er som deltagare.

Krävs det nya roller för förvaltningschefen/stabsche-
fen och ledande förtroendevalda framöver? Hur ska 
dessa roller i så fall se ut och vad innebär det för den 
s.k. rolldialogen i praktiken?



6. Leda för utveckling – ledarens roll och 
ansvar i utvecklings och strategiarbetet
Denna sjätte hörnsten i programmet omfattar två 
dagar och behandlar behovet av ständig förnyelse 
och utveckling inom ledarens specialområde samti-
digt som man är en central spelare i kommunens 
strategiska utveckling, inte minst i samverkan med 
andra kommuner. Vi tar del av ”best-practice” i 
Sverige, men också utifrån ett globalt perspektiv. 
Effektivisering av processer och ledarskapet ansvar i 
detta arbete ingår också liksom hur vi klokt och 
strategiskt kan lägga upp utvecklingsarbete.
• Chefen som strateg i samverkan, såväl intern som 

externt.
• Koncernen som strategiskt perspektiv. Vad innebär 

begreppet koncernledning?
• Chefsuppdragen i förändring. Utveckling som en 

flerdimensionell och integrerad process.
• Vad förväntar sig kommundirektören i strategi- 

arbetet?
• Vad innebär ständig utveckling som grundstrategi i 

praktiken? Hur skapar vi de nya arenorna, med nya 
aktörer från olika samhällssektorer (Penta Helix), 
med nya agendor i nya rum och med nya fungerande 
arbetsformer.

• Hur blir hela organisationen, förvaltningar, nämn-
der och bolag, ett strategiskt verktyg i och för den 
lokala och regionala utvecklingen? Vad innebär 
begreppet koncernledning?

Programmets parallella perspektiv
• Utifrån och in, inifrån och ut.
• Privat sektor och offentlig sektor.
• Svenskt perspektiv och internationellt perspektiv.
• Politiskt ledarskap och ledarskap inom förvaltning.
• Fokus på personen/individen och gruppen/

organisationen.
• Ibland på djupet, ibland på bredden.

Programmets utvecklingsfilosofi
• Aktiva deltagare och ledare som ömsesidigt 

utvecklar sig själva och varandra i en öppen 
interaktiv process.

• Brobyggande – långsiktigt relationsskapande 
genom att skapa nätverk som kan utvecklas till 
reella och ömsesidiga ”mentorrelationer” för 
deltagarna.

• Man är både ”deltagare och aktör” i programmet 
för att stimulera till ett djupt och integrerat 
lärande. Detta diskuteras individuellt mellan var 
och en och programledningen. 

• Du gör din egen personliga utvecklingsplan. 
• Tid för reflektion.
• Möjlighet att gå vidare på hemmaplan med 

organisationen och den egna ledningsgruppens 
utveckling och kulturskapande.



Programinformation
Programmet omfattar 10 dagar, exklusive en veckas 
lärresa, enligt nedan. Vi träffas på de platser som del-
tagare och ledare kommer överens om, utgångspunk-
ten är dock någonstans i Stockholmstrakten. 

Programmet genomförs under följande 10 dagar:
• 5–6 februari 2015
• 11–12 mars 2015
• 13–14 april 2015
• 6–7 maj 2015
• 15–16 juni 2015 

Advisory board:
Vi kommer att arbeta med ett advisory bord bestående 
av representanter från olika sektorer såsom kommun, 
region, akademin, näringsliv och ideell sektor.  Vi 
kommer be dessa personer bidra med råd, tankar och 
förslag som kan vidareutveckla programmet.  

Lärresa:
Efter programmet kommer gruppen att besöka kol-
legor i ett annat land för att få en djupare förståelse 
för ledarrollen på hemmaplan. Resan innebär en 
fördjupning av de frågor vi tidigare tagit upp i Sverige. 
Resmålet diskuteras och bestäms under programmets 
gång, utifrån lämpliga förslag från vårt eller deltagar-
nas kontaktnät. Genom PwC:s internationella nätverk 
kan vi här få fram de intressantaste platserna att besö-
ka inom privat, offentlig och ideell sektor. Kostnaden 
för Studie – Lärresa faktureras separat och ingår inte i 
priset för ledarutvecklingsprogrammet.

Pris och kontaktpersoner 
Kostnad: 65 000 kronor exklusive moms, resor och 
internat. Antalet deltagare är begränsat till 20 platser.

Programsekreterare: Ankie Wilhelmsson. e-post: 
ankie.wilhelmsson@se.pwc.com tel 010-212 99 43  
eller fax 010-213 99 43.

Anmälan: är bindande och ska vara Ankie tillhanda 
senast den den 5 januari 2015.

För frågor och upplysning om programmet  
kontakta: 
Magnus Hultgren, 0709-29 20 93,  
e-post: magnus.hultgren@se.pwc.com, 

Jessica Carragher Wallner, 072-353 09 12,  
e-post: jessica.carragher.wallner@se.pwc.com 

Ankie Wilhelmsson, 010-212 99 43,  
ankie.wilhelmsson@se.pwc.com 

Om du vill prata med någon som tidigare gått 
ledarutvecklingsprogrammet är du välkommen 
att kontakta:
Carl Bartler, Göteborgs Stad
Annika Stedner, Lidköpings kommun
Göran Sandberg, Kävlinge kommun
Kajsa Ravin, Gävle kommun



Programansvariga

Magnus Hultgren är strategisk råd-
givare. Magnus har bred erfarenhet 
av att jobba med strategiska utveck-
lingsfrågor och samverkansfrågor 
på såväl kommunal som regional 
nivå. I sina olika roller har ingått 
processledning för att utveckla 
organisationer och grupper i olika 
utvecklingsarbeten. Han har 20 års 
erfarenhet av kommunal verksamhet, 
varav 10 år som chef och ledare, bl.a. 

som kommunchef och som utvecklingsdirektör i Malmö 
stad.  Magnus anlitas ofta av kommuner och regioner i 
strategiskt utvecklingsarbetet kring framtidens kommun/
region men också i regionala ledarutvecklingsprogram och i 
ledningsgruppsutveckling. Han är certifierad användare av 
KompetensProfilen/Garuda Profilen och har som diplome-
rad coach enligt ICF ett flertal coachuppdrag. Magnus har 
en utbildningsbakgrund med statskunskap, ekonomi och 
juridik som huvudämnen. 

Jessica Carragher Wallner  är strate-
gisk rådgivare inom PwC. Jessica har 
arbetat som processinriktad manage-
mentkonsult de senaste fem åren hos 
Kairos Future, och där inom såväl  
offentlig som privat sektor. Jessica 
har framför allt arbetat med kopp-
lingen omvärldsanalys, strategi och 
övergripande vision för företag, 
organisationer, kommuner, förvalt-
ningar och regioner. Hon har en 

master inom project/risk and conflict management från 
Uppsala universitet samt en dubbel fil. kand i Statskunskap 
och Idéhistoria ifrån Stockholms universitet.



PO Gunnarsson är strategisk rådgi-
vare och director. PO är ansvarig för 
rådgivningen inom kommunal sek-
tor. Han har 20 års erfarenhet som 
chef och ledare inom offentlig sektor 
bl a tre år som socialchef, fem år 
som kommundelschef och sju år som 
kommundirektör. PO anlitas ofta av 
kommuner och regioner i strategiskt 
utvecklingsarbetet kring framtidens 
kommun/region men också i många 
regionala ledarutvecklingsprogram 

och i ledningsgruppsutveckling. PO har också flera uppdrag 
som mentor och har skrivit två böcker om ledning och styr-
ning. PO:s utbildningsbakgrund är socionomexamen samt 
studier i juridik och sociologi vid Lunds Universitet.

 
Jan Sturesson är globalt ansvarig 
partner för området ledarutveckling  
– offentlig sektor. Har under de 
senaste fem åren varigt global leader 
för government and public services 
inom PwC. Framöver kommer Jan 
att arbeta större delen av sin tid i 
Sverige med ledarutveckling, 
omvärldsanalys, strategisk utveck-
ling och ägarstyrningsfrågor. Jan 
anlitas mycket som föreläsare 
internationellt och i Sverige på 

teman som ”future of government” eller framtidens  kom-
muner, städer och regioner. Han har skrivit ett 15-tal böcker 
med inriktning på strategisk utveckling, styrning och 
ledarskap.

Per Furumo, konsult i muntlig 
framställning/retorik/presentations-
teknik. Bland Pers kunder finns en 
mängd av våra stora företag, organi-
sationer och många andra. Per är 
ursprungligen utbildad sångpedagog 
på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm och har utifrån sina 
erfarenheter från samarbeten med 
flera av världens främsta dirigenter, 
sångsolister och orkestrar förpackat 
och omsatt sina kunskaper för 

näringslivet. Han arbetar idag heltid med sina företag Voice 
and Message AB och Röst och Budskap AB.

Urval av våra gästföreläsare

Bengt Kristensson Uggla bor i 
Stockholm och är sedan 2005 
Amos Anderson professor i filo-
sofi, kultur och företagsledning 
vid Finlands svenska universitet 
Åbo Akademi, men också docent i 
tros- och livsåskådningsvetenskap. 
Han har omfattande erfarenhet av 
ledarskapsprogram, tidigare bland 
annat varit verksam som rektor för 
IFL (Institutet för företagsledning) 
och är flitigt anlitad som föreläsare 

och utbildare inom samhälle, folkbildning och näringsliv. 
Bengt har skrivit en mängd artiklar och en lång rad stora 
böcker (bl a Slaget om verkligheten: filosofi – omvärldsa-
nalys – tolkning) och tilldelades 2010 Samfundet De Nios 
Särskilda Pris. 
 

Johanna Frelin är VD på det glo-
bala utbildningsföretaget Hyper 
Island. Som VD arbetar hon aktivt i 
utbildningsverksamheten som kon-
sult. Hyper Island driver högskolor 
och Executive utbildningar över 
hela världen. Som konsult speciali-
serar sig specialiserar sig Johanna 
på den förändring och transforma-
tion som människor och organisa-
tioner går igenom som en effekt 
av digitaliseringen av samhället. 

Johanna har 15 års erfarenhet som chef och ledare. Innan 
Hyper Island arbetade hon som Divisionschef på SVT. På 
SVT har hon varit ansvarig för många förädändringspro-
jekt, allt från start av TV kanaler till omorganisationer och 
nedbemaningar. Johanna är journalist i botten och har en 
MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Matts Heijbel var den som först 
förde in tankarna på Corporate 
Storytelling och Storytelling in 
and about organizations i Sverige. 
Sen 1999 fokuserar han helt på 
Storytelling. Han har han med 
sin bakgrund som journalist och 
författare med socialantropologisk 
samarbetat med 100-tals företag 
och organisationer i Sverige och 
internationellt. Privata, offentliga 
och ideella. På senare år alltmer 

också inom EU-sfären på olika sätt. 10.000-tals människor 
har hört hans föreläsningar och seminarier. Våren 2014 
kom tredje upplagan av hans bok Storytelling befolkar 
varumärket.
   



PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skat-
te- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 
100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap 
utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala 
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, 
främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi 
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenhet-
er och lösningar med 195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla 
nya perspektiv och praktiska råd.
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