
   
 
                                                                       

 

 
Kursinbjudan  

Civila samhället i samhället 
En kurs där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad 
kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. 

 
 
 

Tid och plats 
Kursen omfattar 7,5 
högskolepoäng och påger 3x3 
dagar under 2023 (26-28 apr, 
30 aug-1 sep, 22-24 nov) vid 
Marie Cederschiöld högskola på 
Södermalm i Stockholm. 

För vem? 
Kursen vänder sig till dig som är 
tjänsteperson inom statlig 
förvaltning, region eller inom en 
kommun. Du arbetar med bidrag, 
avtal, överenskommelser, samråd, 
upphandlingar eller annat som sätter 
dig i kontakt med ideella föreningar, 
stiftelser, trossamfund och andra 
aktörer inom det civila samhället. 
Kursen vänder sig också till dig 

som har en tjänstepersonsfunktion 
inom civila samhället och behöver 
veta mer om ovanstående frågor. 
Kursen är även öppen för andra, till 
exempel förtroendevalda inom civila 
samhället och politiker. 

Innehåll 
Du får grundläggande kunskap om 
det civila samhällets historiska 
framväxt och dess relation till 
offentlig sektor. Du får fördjupad 
kunskap om situationen idag med 
nya styrformer och civilsamhällets 
samhällsnytta och särart. 
Kursen tar också upp konkreta 

exempel på samverkan mellan 
offentlig sektor och civilsamhälle. 
Som deltagare får du utbyta 
erfarenheter med andra och 
fördjupa dig i undersökande 
uppgifter med kopplingar till din 
egen verksamhet. 

 

 
 
 
 

Upplägg 
Kursen ges som en 
uppdragsutbildning och innehåller 
föreläsningar, uppföljande samtal, 
inläsning av litteratur och 
skrivuppgifter där innehållet kopplas 
till din egen praktik. Du har 
möjlighet att examinera 7,5 
högskolepoäng genom en 
examinationsuppgift som ska lämnas 
in senast den 12 januari 2024. 

Kostnad 
Kursavgiften är 18 250 kronor 
(exklusive moms). 

Arrangörer 
Kursen arrangeras av Marie 
Cederschiöld högskola tillsammans 
med Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 

 
 
 
 
 
 

Föreläsare  
Föreläsarna på kursen är forskare 
från universitet och högskolor, 
offentliganställda tjänstepersoner 
med specialistkunskaper inom 
området samt praktiker från 
civilsamhället.  

 
Några av föreläsarna 2022: 

 
 Malin Lindberg, professor, 

Luleå tekniska universitet  
 Hannes Rolf, fil.dr., Marie 

Cederschiöld högskola/Uppsala 
universitet  

 Sofia Åberg, 
upphandlingsjurist, 
Upphandlingsmyndigheten  

 Thomas Schneider, 
utvecklingschef, Bräcke diakoni  

 Susanne Wallman Lundåsen, 
docent, Linköpings universitet  

 Pelle Åberg, docent, Marie 
Cederschiöld högskola  

 Mattias Larsson, 
verksamhetschef, Nätverket - 
Idéburen sektor Skåne 

 Johan von Essen, professor, 
Marie Cederschiöld högskola 

 Marie Nordfeldt, professor, 
Karlstads universitet 

 
         

 
 

 
   

 

Sista ansökningsdag: 26 mars 2023 
Läs mer och anmäl dig på:  
https://www.mucf.se/civila-samhallet-i-samhallet 


