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Här kommer framtidens välutbildade ledare. Stina Nilsson, Lisa Paulsson, Lars Nilsson och Henrik Roskvist är några av dem som deltar i den ledarskapskurs som Högskolan gör tillsammans
med näringslivet i nordöstra Skåne.
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Cheferna tar steget vidare
● ●De har haft coacher, föreläsningar och prak-

tiska övningar. Men de har också bytt erfarenheter och lärt sig mer om sig själva.
Furuboda. Vid strandstugan i Furuboda möts ett
antal chefer som nu vidareutbildas via Högskolan
Kristianstads försorg. De
är utsedda av sina respektive företag att delta i kursen som högskolan gör tillsammans med näringslivet.
– Det här ger en djupare
bredd och bättre insikt i
vad man håller på med.
Det handlar om allt ifrån
ett produktionstänk till
marknadsföring, säger
Lars Nilsson, som jobbar
på Malmberg Water.
– Jag känner att här kan
man växa som ledare och
som människa. Men det
kan också vara påfrestande, det händer saker i en
och det kan vara besvärligt. Man får nya redskap,
man testar, och ibland
märker man att man måste ändra på egna saker, säger Lisa Paulsson från Bromölla Fritidscenter.
I utbildningen har de

fått hjälp av coacher, spelat olika spel, lärt sig mer
om varandra och även om
varandras företag. Allt
som sägs stannar i gruppen, och det gör att de frikostigt kan dela med sig av
egna erfarenheter.
- Eftersom vi har olika
bakgrunder gör det att vi
kan ha olika infallsvinklar.
Det skapar dynamik och
gör att vi lär av varandra,
säger Henrik Roskvist som
jobbar på Absolut Vodka.
– En fördel här är att vi
möts under två dagar för
utbildning. Sedan åker vi
tillbaka, jobbar och kan
använda oss av det vi lärt
oss och testa det. Sedan är
det nya utbildningsdagar,
då vi kan gå vidare och ta
med oss tillbaka vad som
fungerat och varför. Annars är man ofta på kurs,
blir fullmatad och kommer tillbaka till vardagen,
säger Stina Nilsson som
jobbar på Lyckeby.
– Ibland har man vetat

% Fakta
Högskola och
näringsliv
Högskolans uppdragsutbildningr ordnar ”MBA i
praktiken”. Master of Business Administration är en
vidareutbildning för yrkesverksamma personer
som vill utvecklas i en
ledande position. Vid fem
olika tillfällen, med en
månads mellanrum, interneras deltagarna för en
tvådagarsutbildning.
vad man ska göra, men
inte varför. Här får vi verktygen och reda på varför
det fungerar, säger Lisa
Paulsson.
Ytterligare en fördel är
att alla känt sig hemma i
gruppen och känt förtroende för varandra.
– Det skapar en bra
gruppdynamik. Man känner inte att man behöver

Lisa Paulsson från Bromölla Fritidscenter är nöjd med kursen och säger att den även gett
henne många egna självinsikter.

bevisa något utan kan vara
sig själv, säger Henrik Roskvist.
– Här vågar man testa
olika saker utan att bli
halshuggen, skrattar Lisa
Paulsson och förtydligar:
– Här finns inga chefer
eller medarbetare som
man måste ta hänsyn till.
Vi kan testa, och får ome-

delbar feedback. I och med
att alla är ärliga mot varandra så får vi veta vad som
fungerar och vad som är
mindre bra. Det är viktigt
att man får det med sig.
Vilket gör att gruppen
redan har bestämt sig för
att hålla kontakten också
efter utbildningen, då alla
jobbar i nordöstra Skåne.

– I bland kan man få ett
helt annat svar eller idé av
någon som står utanför
den egna verksamheten.
Det är viktigt att ta vara på
det, säger Lars Nilsson.
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