
Inbjudan till
Nytt ledarskap för social förändring i Skåne
- En medskapandeprocess, 8 april till 17 juni 2016 -

Skåne är i behov av en ny typ av ledarskap. Ett ledarskap där
gamla sanningar ifrågasätts och alternativ växer fram. Ett
ledarskap som jobbar över gränser för att mobilisera allas
resurser och egenmakt. Ett ledarskap som drivs av en vilja att
förändras tillsammans med andra. Ett ledarskap som stimulerar
ett kreativt lärande för att möjliggöra innovationer och
förändring som spelar roll.

Vi behöver identifiera och bygga kapacitet för det ledarskap 
som behövs.

Varmt välkommen att undersöka och testa hur ett nytt ledarskap 
anpassat för Skånes utmaningar kan se ut! 

Syftet med utbildningen ”Nytt ledarskap för social förändring i 
Skåne” är att vi tillsammans:

o undersöker och definierar vad ett medskapande ledarskap kan 
vara och innebära för individer, organisationer och samhälle

o skapar engagemang och konkret handling för att pröva och 
utveckla ett medskapande 

o stärker deltagarnas förmåga att leda vid komplexa sociala 
utmaningar

o undersöker hur ledare i olika sektorer kan verka för social 
förändring och ett inkluderande samhälle  



Deltagare är du som är ledare för en verksamhet, organisation eller 
initiativ som syftar till social förändring i Skåne. 

Utbildningsprocessen innehåller tre sammanhållna delar:

o Lärandedag den 8 april: innehåller tankemodeller om 
komplexitet, medskapande processer och social 
förändring. Gruppen skapar tillsammans kunskap och 
principer utifrån vilken deltagarna formulerar utmaningar 
för sig själv och sin organisation samt konkreta idéer att 
testa – ett eget förändrat beteende eller en aktivitet för att 
lära mer. 

o Därefter följer en utforskande fas där deltagarna omsätter 
kunskapen praktiskt i sitt ledarskap. Möjligheten finns att 
stödja varandras test och lärande i lärcirklar.

o Uppföljningsdag den 17 juni: gruppen drar slutsatser och 
lär av varandra. Ytterligare tankemodeller hjälper gruppen 
att fördjupa analysen och samtalen.

Holistiskt
Det inkluderar förändring 
av individ, av ledarskap, 
av organisation och av 
samhälle

Handlingsinriktat 
Vi agerar för förändring 
där och när det behövs

Några principer som präglar utbildningen:

Prövande 
Vi lär genom att testa 

Inkluderande
Vi lär bäst om personer från hela 
systemet deltar

Medskapande
Det är deltagarna som 
tillsammans skapar kunskap



Tid:
8 april kl 8.30-16.00
17 juni kl 8.30-16.00 

Plats: Malmö

Kostnad: 1300 kr ex moms. Fika och lunch ingår i priset. 
(Möjlighet till reducerat pris kan eventuellt finnas för deltagare som saknar 
finansiering)

Anmälan: Din intresseanmälan gör du här! senast den 8 mars. 

Mer information
Alexandra Fritzon, alexandra.fritzson@bilda.nu, tfn 010-709 99 60 
Maria Lagneby, maria@natverket.org,  tfn 0735-004842
Mattias Larsson, mattias@natverket.org, tfn 0705-817300

David Ershammar och Kajsa Balkfors leder utbildningen. 
De har lång erfarenhet av att forma och leda medskapande 
processer inom idéburna organisationer, offentliga verksamheter 
och näringsliv. 

VÄLKOMMEN 
önskar

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Studieförbundet Bilda 
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