
                                                                                                               
Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation | vårterminen 2016  

Information inför kursstart 

Välkommen till kursen Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation, som ges 

inom ramen för B-kursen i hållbar utveckling. Kursen fokuserar på hur förändringsprocesser för 

hållbarhet kan planeras, organiseras, ledas, genomföras och utvärderas i både en lokal och global 

kontext. Under kursen introduceras och diskuteras olika teorier om samhällsförändring och allmänna 

uppfattningar och diskurser gällande historiska och samtida förändringar diskuteras. Vi arbetar också 

med hur olika förändringsprocesser kan organiseras i skilda kontexter.  

Vi har tagit fram kursen för att ge en konkret möjlighet att förstå vad ett förändringsledarskap kan 

innebära, men framförallt att utveckla och plocka upp konkreta redskap för att kunna planera, 

initiera, leda och fullfölja processer som ämnar lösa konkreta hållbarhetsproblem.  

Att leda processer för förändring är en komplex och föränderlig uppgift. I kursen strävar vi efter att 

jobba tillsammans i en öppen och inkluderande atmosfär. 

Upplägg och struktur 
Förändringsprocesser kommer under våren att ges mellan vecka 6 och vecka 19. Kursens stomme är 

två intensiva veckor, vecka 6 och vecka 16, där kursen går på helfart och de andra kurserna i Hållbar 

utveckling B pausar sina processer. I regel är dessa veckor schemalagda klocka 9-16 dagligen, 

däremellan kommer ni att jobba självständigt med kursspecifika uppgifter. Utöver det är kursen även 

schemalagd två fredagar, nämligen 11e mars och 1a april. Detaljerat schema för kursen kommer 

några veckor innan kursstart. 

Litteratur 
Kurslitteraturen för Förändringsprocesser är följande 

 Stroh, D. P. (2015), Systems Thinking for Social Change. Chelsea Green Publishing Co 

 Atwood, M. (2012), Syndaflodens år, Norstedt förlag (finns också på engelska: "The Year of 

the Flood") 

 Digitala artiklar 

 

Observera att Hållbar utveckling B inleds med en obligatorisk kursintroduktion måndag 18e januari 

klockan 11.15 – 12.00 i Norrlandssalen 2 på Geocentrum, Villavägen 16. 

 

Varmt välkomna till en inspirerande och lärorik kurs och termin på CEMUS! 

 
Kursledningen, 

Sanna Gunnarsson & Jakob Grandin 


