Gustaf Hagens roll som klubbchef motsvarar den för en platschef, och MBA i praktiken blev ett värdefullt steg i den fortsatta
karriären.
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”Jag känner mig bättre rustad och
tryggare i mitt ledarskap”
Han har lämnat proffslivet på golfbanorna bakom sig men stannat kvar i
branschen. Nya utmaningar i hans arbetsroll som klubbchef ledde till
utbildningen MBA i praktiken. En utbildning som förändrade hans ledarstil
och gav verktyg för att bli en mer metodisk och tryggare chef. Gustaf Hagen,
klubbchef på Araslöv Golf & Resort strax norr om Kristianstad, berättar om
vad utbildningen gett honom.
Varför valde du att gå MBA i praktiken? Vad fick dig att ta steget?

– Min arbetsroll utvecklades och jag fick ett större ansvar. Jag kände att jag
behövde fler verktyg för att göra mig trygg i mitt uppdrag. Inte minst när det
gäller personalfrågor. Jag blev nominerad till årets ledartalang 2018 där
vinnaren vann just denna utbildning, MBA i praktiken. Jag vann inte men
märkte att utbildningen var som skapt för mig och valde därför att gå den,
berättar Gustaf Hagen, som sedan tidigare även hade en utbildning i coaching
och sport management i bagaget.
Vad har programmet gett dig? På vilka sätt har du haft nytta av programmet?
– Jag har fått massor av verktyg för att lösa de utmaningar jag ställs inför i
mitt arbete. Jag har fått en större förståelse för vad som förväntas av mig som
chef men också vad jag som chef behöver av arbetsgivaren för att kunna
utföra mitt uppdrag på ett bra sätt. Samtidigt så har det gett mig en trygghet
i arbetet där jag känner mig bättre rustad och tryggare i mitt ledarskap.
Kanske även mer metodisk.
Vad var din största utmaning och hur gjorde du för att klara den?
– Min största utmaning var en förändrad arbetsroll i en förändrad
organisation, där jag både behövde anpassa mig och utveckla mitt arbete som
chef. Utbildningen var som gjord för detta och gav mig en flygande start i
mitt nya uppdrag.
Vad är unikt med MBA i praktiken enligt dig?
– Flera saker är unikt med utbildningen. Programmet är som namnet avslöjar
helt anpassat för att ge praktiska verktyg för mig som ledare eller chef.
Teoretisk kunskap för praktisk användning. Detta märks tydligt även i
pedagogiken där föreläsarna är helt inriktade på att jag ska förstå och kunna
använda utbildningen i mitt arbete.
– Något annat som är unikt och en riktig tillgång med utbildningen är utbytet
med de övriga deltagarna som går utbildningen. Gruppen blir direkt väldigt
sammansvetsad och det fanns en fantastisk vilja att lära sig, men också att
utmana sig själv. Jag upplevde en fantastisk stöttning från gruppen i de
utmaningar som jag möter på min arbetsplats. Vi har fortfarande kontakt och
det hoppas jag vi fortsätter att ha.
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Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en
positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.
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