
 
 IDEELL ARENA - där passionen utvecklar

 Strategisk inriktning 2013-2016

 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn 
 genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och 
 främjande av forskning



Vår vision

Högsta ledningen i den ideella sektorns organisationer har god kunskap om sektorns unika 
förutsättningar. De ser mötet, kunskapen och erfarenhetsutbytet med forskare och ledare inom 
sektorn som en viktig källa till fördjupning och kritisk reflektion. Insikterna omsätts så att man uti-
från uppdraget leder på ett passionerat, kreativt och genomtänkt sätt.

Vårt uppdrag 

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att:

	 •	Initiera	och	utveckla	högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroende-  
 •	valda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap; 
 •	Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att   
 •	initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ökat samarbete mellan forskare,  
 •	universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna;

	 •	Utgöra	en	mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och 
 •	tjänstemän inom ideell sektor.

Samverkan i IDEELL ARENA bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet 
och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.



Vår unika profil

Samlar och synliggör den ideella sektorn
Vi utgör en arena där informella kontakter kan knytas, ny kunskap utvecklas och 
relationer etableras. En arena med bred representation av ledare inom ideell sektor med 
ett fokus på ledarskap- och kunskapsutveckling utifrån sektorns behov. I verksamheten 
sker en internationell utblick för att sparra till jämförelse, utveckling och reflektion.

Behoven hos högsta ledningen i fokus
På de personer, förtroendevalda eller tjänstemän, som är utsedda att ansvara för 
organisationens långsiktiga strategiska utvecklingsarbete ligger en specifik typ av 
kompetenskrav och utvecklingsbehov. Detta genomsyrar vår verksamhet.

Partners påverkar och bidrar kontinuerligt till innehållet 
i verksamheten
Vår verksamhet utgår ifrån uppdraget och partners behov. Deras engagemang och 
vilja att bidra styr verksamheten. Det är avgörande för vilken kraft de olika aktiviteterna 
får. Den som tar initiativ har möjlighet att forma delar av verksamheten.  Verksamheten 
ligger hela tiden nära de individer den är till för och förutsätter partners gemensamma 
ansvarstagande. I syfte att genomföra verksamhet utifrån uppdraget finns ett litet kansli 
samt flera partners som solidariskt bistår med verksamhetsstöd exempelvis i form av 
lokaler, IT-stöd och administration.

Stark koppling till akademisk forskning
Den starka kopplingen till den ledande akademiska forskningen och forskarna 
synliggör kraften i att ha ett levande och kontinuerligt samtal med representanter för 
kunskapsutvecklingens front. Detta både utmanar och stärker ledarskapet. Allteftersom 
mer forskning på området genereras, skapas dessutom bättre förståelse för, kunskap 
om och legitimitet för den ideella sektorn i stort.



Utvecklingsområden

1. Högkvalitativa utvecklingsprogram
Det ställs krav på ideella sektorns organisationer och ledare att klargöra sitt uppdrag, 
dess särart och mervärde. Ideell sektor lever under ett omvandlingstryck och det 
föreligger ett kontinuerligt behov av systematisk kompetensutveckling.

IDEELL	ARENA	möter	upp	detta	genom	existerande	program:	Fenix	och	Ung	Med	
Makt,	men	det	finns	ett	behov	av	fler	program	utifrån	olika	förutsättningar,	professioner	
och roller. Programmen ska alltid ha ledare inom sektorn som målgrupp och ta sin 
utgångspunkt i sektorns särart samt aktuell forskning.

2. Främja kunskapsutveckling
Forskningen kring den ideella sektorn utvecklas alltmer. IDEELL ARENAs roll är att 
understödja forskningen samt göra den känd inom sektorn genom att skapa mötet 
mellan	forskare	och	praktiker.	Utmaningen	är	att	ta	steget	från	forskning	till	utveckling.	
IDEELL ARENA ska bibehålla sin roll som spridare av forskning och mäklare av möten 
mellan forskning och praktik men därutöver fortsätta att identifiera och initiera 
samarbeten i syfte att verksamhet hos partners såväl som i sektorn beforskas och 
utvecklas.

3. Mötesplats för erfarenhetsutbyte
IDEELL ARENA har byggt upp en unik nätverksprofil, ett samarbete mellan ett 60-tal 
partners utifrån behovet att skapa en gemensam arena. Den överlägset största 
verksamheten inom IDEELL ARENA är nätverken. Nätverk för ledare och olika 
professioner inom sektorn. Vi vill utveckla denna verksamhet ytterligare genom 
skapande av nätverk som partners efterlyser, kreativa och utmanande möten samt 
utökad verksamheten för förtroendevalda. 

4. Förbättra kommunikationen av verksamheten
Det finns ett behov av att lättare och effektivare kommunicera verksamheten för att 
öka kännedomen om IDEELL ARENA, för att få fler och nöjdare partners samt fler och 
nöjdare deltagare i våra aktiviteter. Detta gör att det finns skäl att prioritera insatser för 
att skapa en tydligare och förbättrad kommunikation. En kommunikation som syftar till 
att IDEELL ARENA uppfattas som den självklara partnern i frågor som rör kompetens- 
utveckling i strategiska ledningsfrågor och för forskningsrelaterade frågor om den ideella 
sektorn och dess ledarskap.


