
Den svenska modellen

”En mycket bra spetsutbildning i innehåll och genomförande.”
”Ändra inte ett vinnande koncept.”

”Fortsätt som ni har börjat.”
”Toppen, toppen kurs!”

Kanske är det här den spetskurs du har letat efter så länge? ”Den svenska modellen” 
väver samman något av det bästa Sverige har att bjuda av akademiska föreläsare och 
proffsiga folkbildare i folkhögskolemiljö. Sällan har så många deltagare öst så mycket 
beröm över en LO-kurs, som förra året när vi började med den här kursen.

Kursen genomförs i internatform på Runö utanför Stockholm och du kan förvänta 
dig en bra mix av folkbildning och akademiska föreläsningar, där många proffsiga 
föreläsare kommer att dyka upp!

Lars-Åke Allerhed, folkhögskolelärare med lång gedigen bakgrund från både 
Brunnsvik och Runöskolan, leder kursen tillsammans med Anders L Johansson, som 
är den som från början utvecklat kursen. Han har en bakgrund både som LO-utre-
dare, men även som generaldirektör för bland annat ALI, och AMS. För närvarande 
är han adjungerad professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, där hans 
doktorerat med en avhandling om den svenska modellen.

Kursen ger bakgrund och historia för att du ska kunna ta diskussionen i fikarum-
met eller i det vardagliga politiska sammanhanget. Den belyser hur den svenska 
modellen och välfärdsstaten växte fram, men också vilken roll modellen kan spela i 
ett framtidsperspektiv. Även EU-medlemskapet och vad det betyder för den svenska 
modellen behandlas, liksom företagens arbets- och organisationsformer i en allt mer 
internationaliserad och global ekonomi. 

Gör slag i saken – anmäl dig redan idag!
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anmälan
Anmälan sker via förbundets studieorganisation om du är förtroende-
vald eller via din personalchef om du är anställd. Förbundslänkar hit-
tar du på www.lo.se/studier men det går också bra att anmäla sig via 
www.fackligutbildning.se 

kursdatum
2–6 maj (Anmälan omgående. Finns fortfarande platser kvar!)

19–23 september (Anmälan senast 17 juni)
5–9 december (Anmälan 7 oktober)

målgrupp
Fackliga förtroende valda och anställda.


