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DIPLOMERAD KURS 

Omvärldskunskap, samhällsförändring 
och medborgardialog 

Vi lever i en värld i snabb förändring som utsätter såväl det politiska förtroendevalda 

ledarskapet som kommunala förvaltningen inför utmaningar och påfrestningar. En 

tilltagande globalisering, migration och urbanisering flätar ihop det lokala med det 

globala, medför komplexa samhällsproblem och ett helt nytt politiskt landskap. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting genomför för tredje året i rad en diplomerad kurs inom 

världskunskap, samhällsförändring och medborgardialog. Kursen beskriver de senaste årens 

utveckling i den globala politiska ekonomin och hur de komplexa samhällsproblem som 

följer i dess spår tar sig uttryck i svenska kommuner, regioner och landsting. Drivkrafter 

och orsaker bakom den pågående samhällsförändringen diskuteras samt hur Agenda 2030 

och FN:s globala mål för en hållbar utveckling kan användas i arbetet med att hantera 

utmaningar på den lokala nivån. Särskilt diskuteras den roll som medborgardialog kan spela 

för att värna demokrati och skapa ökade förutsättningar för social hållbarhet.  

 

Kursen har utarbetats och genomförs under ledning av Hans Abrahamsson, ekonom och 

tidigare verksam som docent vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs 

Universitet. Hans är en flitigt anlitad föreläsare av kommuner, landsting och regioner runt 

om i Sverige och har en omvittnad pedagogisk förmåga att förklara komplicerade 

sammanhang och ge perspektiv och teoretisk/vetenskaplig mening åt det som deltagarna 

upplever i sin vardagliga gärning. Hans har på uppdrag av Sveriges Kommuner och 

Landsting utarbetat en introducerande forskningsessä där några av de perspektiv på 

pågående samhällsförändring som ligger till grund för uppdragsutbildningen presenteras. 

Forskningsessän liksom en kort film där Hans berättar om de nya utmaningarna vi står inför 

kan laddas ner från skl.se/medborgardialog.  

 

Hans får vid genomförandet stöd av ett antal gästföreläsare som tillhör landets främsta 

akademiska expertis inom berörda sakområden. Kursen består av fyra två-dagars tillfällen i 

Sveriges Kommuners och Landstings lokaler i Stockholm och vänder sig till 

förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner som är 

intresserade av hur vår tids stora samhällsförändring påverkar uppdrag och ledarskap och 

vad som kan göras nytt och annorlunda mot tidigare.  Den pågående samhällsomdaningen 

ställer krav på att ny kunskap produceras. Kursen är därför undersökande och 

problemorienterad. Vilket innebär att den teoretiskt vetenskapligt förankrade kunskapen 

genomgående diskuteras och analyseras genom deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskaper. 
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Datum. 25-26  april 

13-14 juni 

 26-27 september 

12-13 december 

Ange plats. Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Stockholm 

Målgrupp. Förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner 

Kostnad. 13 500 kronor. Deltagarna står för och ordnar resa samt boende. 

Anmälan. En intresseanmälan ska ske till nils.munthe@skl.se senast 1 mars 2018. 

En definitiv anmälan ska ske senast 1 april 2018. 

Antalet platser på kursen är begränsat. 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. 

 

För frågor om anmälan och kursens innehåll vänligen kontakta nils.munthe@skl.se 
 
För frågor om kursens innehåll vänligen kontakta hans.abrahamsson@padrigu.se 

 

 

 

Program 

25 - 26 april: Globalisering, Migration och Urbanisering i den Globala Politiska 

Ekonomin. 

13 -14 juni: Nationalstatens förändrade roll och relation till den lokala nivån. Det civila 

samhället och det sociala kontraktets uppluckring, social hållbarhet. Komplexa 

samhällsfrågor. 

26 - 27 september: Makt, förändringsteori och manöverutrymme. Medskapande, 

medborgardialog och medborgarbudget - frågan om social investeringspolitik, social 

hållbarhet och samhällskontraktets pånyttfödelse. 

12-13 december: Uppsummering och gemensam kunskapsproduktion utifrån deltagarnas 

diplomerande redogörelse för tänkbara sätt att hantera en relevant upplevd kommunal eller 

regional samhällsutmaning. 

 

Diplom 

Deltagarna diplomeras efter väl genomförd kurs. För erhållandet av diplom krävs aktivt 

deltagande under samtliga kurstillfällen och tillhörande grupparbeten samt ett självständigt 

fem-sidigt PM som knyter an till relevanta delar av kurslitteraturen och redogör för en 

komplex samhällsfråga av betydelse för den sociala sammanhållningen i den miljö inom 

vilken deltagaren är yrkesverksam. 

 


