
Att ha rollen som övergripande ansvarig för hela verksamheten, framför allt internt i en organisation 
kan vara utmanande på många sätt. Människorna, tekniken och styrdokumenten ger dig möjlighet 

att tillsammans med kollegor och forskare reflektera och diskutera för att du med större kraft ska kunna 
bidra i det strategiska utvecklingsarbetet.

Välkommen till IDEELL ARENAs seminarieserie i tre delar. Serien riktar sig dig som har 
det övergripande ansvaret för hela verksamheten framför allt internt i organisationen, 

t ex kanslichefer, bitr generalsekreterare, generalsekreterare. 
Varje träff är två timmar lång och inleds av en forskare inom ämnet samt ett case hur en organisation 

jobbar konkret med frågan följt av ett gemensamt samtal och erfarenhetsutbyte. 
Träffarna avslutas med ”mingelsmörgås”. 

IDEELL ARENA ARRANGERAR: 

Människorna, tekniken och styrdokumenten
- ett brokigt landskap att navigera i! 

Många har säkert ställt sig frågan: ”Hur får vi allt att hänga ihop?”



Träff 1 - Människorna
Varannan svensk uppger att de under ett år gör en insats i civilsamhället och runt 150 000 personer är idag anställda inom den ideella 

sektorn. Resursbasen för de ideella organisationerna i det svenska civilsamhället förändras i rask takt. 
På vilket sätt ska organisationen organisera sig med personal, förtroendevalda, frivilliga, medlemmar, för att uppfylla uppdraget? 

Vilka konsekvenser får det för kompentens och kompetensförsörjningen? 

Medverkande: Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, Ersta Sköndal högskola, IDEELL ARENA och Stockholms universitet. 
Ola inleder med aktuell forskning om civilsamhället. Forskningen är hämtad från kunskap om civilsamhället och frivilligas engagemang, 

studien om förtroendevaldas syn på kompetens och lärande i Hyresgästföreningen och Riksidrottsförbundet samt från IDEELL ARENAS 
rapport Framtidens resurser.

Tid och plats: 17 september kl 16.00—18.00 med efterföljande mingel. 
Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stadshagen

Träff 2 - Tekniken
Det krävs idag att den som är ansvarig för en organisations övergripande verksamhet fattar beslut när det gäller ett av organisationens 

viktigaste verktyg dvs IT. De flesta organisationer har en mer eller mindre komplex IT struktur som bygger på ett flertal miljöer, 
programvaror, hårdvaror, kommunikationsbehov och förutsättningar. Till det kommer krav på stöd för behoven av nya arbetsformer 

såsom distansarbete, sociala medier, etc. 
Hur ser det ut idag och vad kan vi se komma på kort och lång sikt? 

Medverkande: Bo Bengtsson, biträdande Generalsekreterare i Golfförbundet och VD för SGF Golfsystem AB.
Golfens IT-projekt, GIT, heter det projekt som har tagit fram efterföljaren till det gamla systemet ”GK96”, vilket funnits på landets 
golfklubbar sedan mitten av 90-talet. GIT är inte bara en ersättare till ”GK96”, utan också ett strategiskt helt annorlunda vägval.

Alf Westelius, professor Linköpings universitet
Alfs forskning har rört olika sidor av samhället: ideell, offentlig och privat sektor. Den har rört populära, stora standardsystem, 
som affärssystem, med fokus på implementeringsprocesser och konsekvenser för såväl berörda individer som organisationer. 

Den har rört hållbar organisering. Den har rört breda, infrastrukturella IT-tillämpningar, som email, bredband och webb. 
Alf är också processledare för IDEELL ARENAs IT-chefsnätverk.

Tid: 14 oktober kl 16.00—18.00 med efterföljande mingel. 

Träff 3 - Styrsystemen
Vilka dokument finns, måste och bör finnas och vad kan man slänga ut? Vilka modeller finns? 

Är en vardag som består av målstyrning, resultatenheter, bokföringslagar, kvalitetskoder, etiska riktlinjer, nyckeltalsjakt 
och balanserade styrkort de ideella organisationernas givna framtid för att bli effektiva i olika intressenters ögon? 

Medverkande: Sixten Frixon, bitr kanslichef, Lärarförbundet.
Sixten delar med sig av erfarenheterna kring att arbeta med  ”Processbaserad verksamhetsutveckling” 

som är en modell Lärarförbundet arbetar med. 

Susanna Alexius, ekonomie doktor, Score
Susannas forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, 
idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvarsfördelning på marknader 

är centrala teman i hennes pågående forskning. Susanna medverkar också i IDEELL ARENAs Fenixprogram.

Tid: 4 november kl 16.00—18.00 med efterföljande mingel. 

Processledare: Louise Adelborg, tidigare VD på Jusek och Ulrika Erksell, IDEELL ARENA.

Kostnad: IDEELL ARENA:s partners 1900 kr, övriga 3100 kr.

Anmälan: Anmäl dig senast 29 augusti via formulär på IDEELL ARENAS hemsida, www.ideellarena.se
Anmälan gäller för hela mötesserien.
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