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Utveckling för fackliga förtroendemän - 
Att leda utan att vara chef 
Vilket ledarskap fungerar för dig som facklig förtroendeman? Hur får du 

engagemang bland andra personer i verksamheten för de frågor som du driver? 

Hur skapar du samsyn och effektivitet i team och förbättringsarbete? Vad är 

viktigt att tänka på i kommunikationen med dina kollegor?  

Att leda utan att vara chef innebär många utmaningar som behöver hanteras. I 

denna utbildning, som genomförs av forskare från HELIX Competence Centre 

vid Linköpings universitet (LiU), får du möjlighet att lära dig mer om hur du kan 

möta dessa utmaningar. Den kunskap om ledarskap som du får i utbildningen 

kan vara bra både för din egen utveckling, men också för att stötta din 

arbetsgivares utvecklingsarbete. 

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen med mellanliggande uppgifter där du 

själv får utforska och reflektera över ditt eget arbete. En viktig del i utbildningen 

är att kursledare tillsammans med deltagare gemensamt identifierar de 

framgångsfaktorer som bidrar till ett bättre ledarskap.  

Innehållet handlar bland annat om ledarskapsteorier, modeller för 

förbättringsarbete, effektiva team samt kommunikation och presentationsteknik. 

Vi varvar föreläsningar med interaktiva moment som workshops och 

gruppdiskussioner.  

Praktisk information 

• Kursens leds av forskare vid HELIX Competence Centre vid LiU. 

• Deltagare är fackliga representanter från IF Metall och Unionen. 

• Datum: 16/4, 29/4, 18/5. 

• Kursen genomförs i HELIX lokaler på Campus Valla i Linköping. 

• Kursen finansieras genom IF Metalls och Unionens medverkan i HELIX och 

är därför kostnadsfri för deltagarna. 

• Anmälan görs till madeleine.nyberg@liu.se senast den 3:e april. Ange om du 

tillhör IF Metall eller Unionen.  

• Antalet platser är begränsat till max 26. 

• Har du frågor är du välkommen att vända dig till Mikael Stenqvist (IF 

Metall), Anders Tilly (Unionen), Jason Martin (LiU/HELIX). 
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Mattias Elg ä r professor i kvälitetsteknik vid LiU 

och fo restä ndäre fo r HELIX Competence Centre. 

Mättiäs ä r expert pä  kvälitetsutveckling och 

fo rbä ttringsärbete.  

Andreas Wallo ä r biträ dände professor i pedägogik 

vid LiU och biträ dände fo restä ndäre fo r HELIX. 

Andreäs ä r expert pä  ledärskäp, chefers ärbete och 

HR-frä gor.   

Henrik Kock ä r biträ dände professor i pedägogik 

vid LiU och forskäre vid HELIX. Henrik ä r expert pä  

ärbetsplätslä rände, fo rä ndringteori och teäm.  

Jason Martin ä r universitetslektor i kvälitetsteknik 

vid LiU och koordinätor vid HELIX. Jäson ä r expert 

pä  kompetensteori och orgänisätoriskt lä rände.  


