LedarskapsArenan 11 februari 2016

I N T E R N AT I O N E L L U T B L I C K

med stöd av:

INTERNATIONELL UTBLICK
Årets LedarskapsArena tar avstamp i det
internationella perspektivet. Vi har bjudit in
utländska forskare för att skapa
möjligheter för det jämförande perspektivet samt
forskare i Sverige som ger oss en möjlighet att
fundera kring hur idéer och organisering påverkas
av att vi lever i en internationaliserad värld.
Genom möten med forskning om andra
civilsamhällen än det svenska kan vi tydligare se
vad som är speciellt med den ideella sektorn i
Sverige och tänja våra föreställningsramar om vad
den ideella sektorn är och kan vara.
Detsamma gäller för de möten med personer vars
ledarkspasfilosofier är sprungna ur andra kulturella
sammanhang, genom deras blick kan vi bredda vår
förståelse för ledarskap.
VÄLKOMMEN TILL LEDARSKAPSARENAN

PRAKTISK INFORMATION
Datum och plats: 		
11:e februari 2016, kl 08:30-18:00
				Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Kostnad: 			
				

1 200 kronor för IDEELL ARENAs partnerorganisationer, 				
2 200 kronor för övriga deltagare

Anmälan och sista
anmälningsdatum:

Anmälan görs via denna länk senast den 24:e januari
TILL ANMÄLAN

Har du frågor? 		
Kontakta projektledare Katarina Gustafsson på 070-461 94 53			
				eller via mail katarina.gustafsson@ideellarena.se

08.30–09.00

Registrering och kaffe

09.00–09.30

Stefan Bergh, ordförande IDEELL ARENA
och Anna Magnusson, ledamot i IDEELL ARENAs
styrgrupp, hälsar välkommen och presenterar dagen

0 9 . 3 0 –10 . 4 0

Myten om ledarskap som framgångsfaktor
Seminariet hålls på engelska

10 . 4 0 –11. 0 0

Fika

11. 0 0 –12 .15

Det svenska engagemanget – Rundabordssamtal

12 .15 –13 .15

Lunch

13 .15 –15 .0 0

Samspelet mellan det omgivande
samhället och ideell sektor
Seminariet hålls på engelska

15 .0 0 –16 .0 0

Ledarskapsmingel

16 . 0 0 –17. 3 0

Valbara seminarium
A) Civilsamhället i det transnationella rummet
B) Ledarskap i ett polariserat samhälle
Seminarie B hålls på engelska

17. 3 0 –18 . 0 0

Avslutning

LEDARSKAPSARENAN 11 FEBRUARI 2016

PROGRAMÖVERSIKT

program
08.30–09.00

Registrering och kaffe

09.00–09.30

Välkommen
Stefan Bergh, ordförande IDEELL ARENA
och Anna Magnusson, ledamot i IDEELL ARENAs styrgrupp,
hälsar välkommen och presenterar dagen.

0 9 . 3 0 –10 . 4 0

MYTEN OM LEDARSKAPET SOM FRAMGÅNGSFAKTOR
Varför talar vi så mycket om ledarskap, ledare, och att leda? Är det
oundvikligt att vi har, eller är ledare i organisationer?
Seminariet tar upp exemplet med Steve Jobs för att ifrågasätta hur och
varför ledare och ledarskap blir sådana kraftfulla, förföriska och till synes
oundvikliga sätt att tänka kring hur vi skapar organisation.
I seminariet medverkar Scott Taylor, docent i ledarskap och organisation vid Birmingham Universitet i Storbritannien. Scotts föreläsning kretsar
kring frågeställningar såsom ledarskapets socialt konstruerande karaktär
och identitetsarbetet som ligger bakom skapandet av ledare.
Seminariet hålls på engelska

10 . 4 0 –11. 0 0

Fika

11. 0 0 –12 .15

DET SVENSKA ENGAGEMANGET – RUNDABORDSSAMTAL
Den senaste befolkningsstudien: Folk i rörelse – medborgerligt
engagemang 1992-2014, visar att det svenska engagemanget är stabilt.
Men vad döljer sig bakom siffrorna, vilka strukturer håller engagemanget
uppe?
I seminariet samtalar Lars Svedberg, professor i socialt arbete vid Ersta
Sköndal högskola, Brit Stakston, mediastrateg, Johan von Essen,
systematisk teologi och livsåskådning, Dilsa Demirbag Sten, grundare
och verksamhetsansvarig för stiftelsen Berättarministeriet samt Thomas
P Boje, professor i sociologi vid Roskilde Universitet, om engagemanget
och hur det kommer sig att engagemanget är så högt i Sverige.
I ljuset av den danska kontexten, vad är speciellt med den svenska och vad
kan vi lära av det danska civilsamhället? Vi ställer oss också frågor om det
finns fult och fint engagemang? Är det skillnad i att engagera sig i företag,
offentlig sektor eller ideell sektor? Vilka trender ser vi i ett skandinaviskt
och internationellt perspektiv och hur påverkar de engagemanget?
Moderator Anna Magnusson, lärande och kompetensutvecklingsansvarig Studieförbundet Vuxenskolan och ledamot i IDEELL ARENAs
styrgrupp.

schedule
12 .15 –13 .15

Lunch

13 .15 –15 .0 0

SAMSPELET MELLAN DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
OCH IDEELL SEKTOR
Hur påverkar det omgivande samhället med sitt värdesystem, den ideella
sektorn och dess uppbyggnad och utgångspunkter? Och tvärtom, hur
påverkar den ideella sektorn samhällsutvecklingen?
Seminariet tar sin utgångspunkt i två internationella exempel. Fallet
Irland med stark betoning på välgörenhet och en ökad förväntan från det
offentliga att det civila samhället ska erbjuda lösningar på många av de
aktuella välfärdsutmaningarna. Och fallet Österrike där den ideella
sektorn historiskt sett har levererat mycket välfärdstjänster gentemot det
offentliga. Genom exemplen kan vi fördjupa vår förståelse av det svenska
civilsamhällets byggstenar och varför det ser ut som det gör i Sverige.
I seminariet medverkar Gemma Donnelly Cox, forskningsledare för
Centre for Nonprofit Management, Trinity College, Dublin, Irland och
Reinhard Millner, forskningsledare för Kompetenscentrum för ideella
organisationer och socialt entreprenörskap vid Handelshögskolan i Wien,
Österrike.
Seminariet hålls på engelska

15 .0 0 –16 .0 0
LEDARSKAPSMINGEL
Vad vore ett IDEELL ARENA arrangemang utan tillfälle att mingla och
fika! Under denna del av konferensen har du möjlighet att vid en rad
olika stationer fika och mingla med forskare och praktiker kring teman
som: transnationell organisering, myter om ledarskap, organisering utifrån
mångfald, ideell sektor som samhällets smörjmedel m.m.

u

valbara
16 . 0 0 –17. 3 0

A

Valbara seminarier
CIVILSAMHÄLLET I DET TRANSNATIONELLA RUMMET
En av de mest grundläggande förändringarna som samhället genomgår
sedan några decennier är knuten till processer som globalisering,
europeisering och transnationalisering. I detta landskap förlorar gradvis
nationalstaten den unikt starka institutionella ställning den har haft under de
senaste hundra åren. Andra arenor och gränsdragningar blir allt viktigare.
Civilsamhällets organisationer står ofta i centrum för denna utveckling:
som aktörer i transnationaliseringsprocesserna och som objekt för de
institutionella förändringar som dessa processer för med sig. Inte sällan
handlar det om både och. Samtidigt befinner sig många civilsamhällesorganisationer rent idémässigt i en allt högre utsträckning i en transnationell sfär där tankesätt, ideal, arbetsmodeller och policyidéer sprids,
cirkulerar och översätts mellan olika nationella och kulturella sammanhang.
Seminariet exemplifierar vad framväxten av strukturer, arenor och
praktiker som är oberoende av, eller står utanför, nationalstatens ramverk,
innebär för det svenska civilsamhället och dess organisationer. Med tanke
på de traditionella folkrörelsernas starka förankring i just nationalstaten.
Medverkar gör Marta Reuter, fil dr i statsvetenskap vid Stockholms
Universitet samt Stockholm Center for Civil Society Studies och Handelshögskolan i Stockholm, Magnus Wennerhag, fil dr vid Södertörns
högskola samt Abbas Emami, fil dr vid Södertörns högskola.
Seminariet modereras av Ulrika Westerlund, ordförande RFSL.

selectable
16 . 0 0 –17. 3 0

B

LEDARSKAP I ETT POLARISERAT SAMHÄLLE
För ca 100 år sedan delades Irland i en nordlig och en sydlig del efter
irländska frihetskriget. Delningen skapades på grund av att befolkningen,
på den nordliga ön (Nordirland) ville fortsätta att tillhöra Storbritannien.
Den samhällsutveckling som skett i olika etapper sedan dess har på
olika sätt format den ideella sektorn. Och den ideella sektorn har format
samhället genom val till antingen försoning eller ökade motsättningar där
vapen och nationalistiska strömningar varit en del av lösningen. Vad har
det krävts för ledarskap av civilsamhället på Irland för att stävja och knyta
upp låsningar i ett splittrat samhälle?

I ljuset av konflikten på Irland landar vi sedan i dagens Sverige där
segregation mellan grupper skapar grogrund för nationalistiska och
rasistiska argument. Där socioekonomisk utsatta grupper står långt
utanför det svenska samhället, utan nätverk, hopp och framtidsutsikter.
En aktör i det svenska civilsamhället är Fryshuset som jobbar med att
skapa förutsättningar för utsatta ungdomar. Vad gör utanförskapet med
unga idag? Vilka lösningar ser Fryshuset till att minska motsättningar och
utanförskap och bidra till inkluderande strukturer i sin verksamhet och i
samhället i stort? I seminariet medverkar Anja Frey, chef för Fryshuset
i Stockholm samt Gemma Donnelly Cox, forskningsledare för Centre
for Nonprofit Management, Trinity College, Dublin, Irland.
Seminariet hålls på engelska

u
17. 3 0 –18 . 0 0

AVSLUTNING

presentationer av

Marta Reuter är fil.dr. i statsvetenskap och arbetar som forskare vid
statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, samt vid Stockholm
Center for Civil Society Studies (SCCSS) på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes
forskning kretsar kring civilsamhällets organisationer som politiska aktörer, med
fokus bland annat på civilsamhällets transnationella dimensioner samt relationen mellan
civilsamhället och staten.
Scott Taylor är docent i ledarskap och organisationsstudier vid Birmingham,
Business School, University of Birmingham, Storbritannien. Hans huvudsakliga
forskningstema är människans individuella och kollektiva upplevelse av arbete och
arbetsplatser. Scott trivs med att undervisa, men är ambivalent till begrepp som att
leda och ledare. Han är författare och redaktör för flera böcker och vetenskapliga
artiklar inom ramen för dessa ämnen.
Abbas Emami är doktor i sociologi, verksam vid Södertörns högskola. Hans
forskning handlar om föreningslivet bland invandrare. Han har specialstuderat
sverigeiraniers föreningsliv, särskilt relationen mellan iranska föreningar och stat
och kommun. Ett fokusområde i hans forskning är hur föreningarna succesivt
anpassat sin organisation och sitt arbetssätt efter den rådande organisationsmodellen
för självorganisering i Sverige.
Dilsa Demirbag Sten är en av grundarna och verksamhetsansvarig för
Stiftelsen Berättarministeriet. Hennes första arbete var som projektledare för Svenska –
en nödvändighet – ett språkprojekt inom ramen för Stiftelsen Non-Violence. Hon har
även suttit i styrelsen för Riksteatern och Röda korset. Idag är hon styrelseledamot i
AllBright som verkar för att öka jämställdhet inom näringslivet.
Lars Svedberg är grundare av och verksam vid avdelningen för forskning om det
civila samhället vid Ersta Sköndal högskola där han nu är seniorprofessor i socialt
arbete. Hans forskning rör de socialt inriktade delarna av civilsamhället, medborgarnas
ideella engagemang och grupper med en utsatt position.

Magnus Wennerhag är Fil dr och lektor i sociologi vid Södertörns högskola och
arbetar även som forskare vid Göteborgs universitet, inom ett forskningsprojekt som
handlar om prideparader i åtta europeiska länder. Magnus forskar även om det svenska
civilsamhällets europeisering, om medborgarnas deltagande i demonstrationer samt
om vänsterradikala rörelser.

Brit Stakston är mediastrateg och driver företaget Stakston, som är en digital
tankesmedja. Hon är ledamot i Presstödsnämnden och nominerad till stora
journalistpriset med Blank Spot Project, som vill bli en digital folkrörelse för
oberoende kvalitetsjournalistik. Fick även årets stora Socialamedierpris för sina
folkbildande insatser kring digitalisering. Arbetar idag med att debattera och lyfta fram
nya former av engagemang.

de medverkande
Johan von Essen docent i systematisk teologi och livsåskådning vid
Ersta Sköndal högskola. Hans forskningsintresse kretsar kring olika former av
medborgerligt engagemang, och framför allt ideellt arbete. Vid sidan av det
medborgerliga engagemanget är Johan intresserad av förhållandet mellan
religion och civilsamhälle och religionens roll i det samtida svenska sekulära samhället.

Reinhard Millner är senior forskare och lärare vid Handelshögskolan i Wien,
Österrike. Där är han också grundare och chef för Kompetenscentrum för ideella
organisationer och socialt entreprenörskap. Sedan 2013 är han forskningsledare för
Erste Foundation NGO Academy, som erbjuder en rad program för kapacitetsuppbyggnad till icke-statliga organisationer och sociala företag i 13 länder i Central- och
Sydosteuropa.
Ulrika Westerlund är förbundsordförande för RFSL och var under 2005 och 2006
ordförande för Stockholm Pride. Ulrika har jobbat som chefredaktör för Tidskriften
Bang och utredningssekreterare på Mångkulturåret. Utöver RFSL har Ulrika engagerat
sig i styrelser i en rad olika organisationer, bland annat, Bang, Women in Swedish
Performing Arts, RFSU och Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter. I höstas blev hon
en av de svenska ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Anja Frey började sin karriär på Fryshuset som praktikant inom ramen för sin
utbildning som socionom. Och där, bland människor med olika bakgrunder, hudfärger,
livserfarenheter och kunskaper har hon stannat. Hon jobbar med att möjliggöra för
unga att hitta sin inre kraft, och sina passioner för att själva kunna förändra världen.
Anja har under sina 15 år på Fryshuset jobbat på olika sätt med värderingar, människor
och ledarskap.
Thomas P Boje professor i sociologi och arbetsmarknad vid Roskilde
Universitet, Danmark. Tidigare professor i sociologi vid universitetet i Umeå.
Huvudsakliga forskningsintressen är det civila samhället, frivillighet och medborgarskap,
analys av olika former av delaktighet och deras inverkan på den sociala sammanhållningen samt jämförande analyser av familj, arbete och omsorg i Europa. Han är författare
och redaktör för flera böcker och vetenskapliga artiklar inom ramen för dessa ämnen.
Gemma Donnelly Cox är Fil Dr i business studies och forskningsledare på
Centre for Nonprofit Management, Trinity College, Irland. Gemmas forskningsintresse
sträcker sig mellan organisering och förvaltning inom det civila samhället, social
innovation och utveckling av hybridorganisationer. Hon är författare och redaktör för
flera böcker och vetenskapliga artiklar inom ramen för dessa ämnen.

Anna Magnusson jobbar idag på Studieförbundet Vuxenskolan som lärande- och
kompetensutvecklingsansvarig. Uppdraget innebär att utveckla, implementera och
driva en stark utbildningsorganisation för förtroendevalda, chefer och ledare samt
tjänstemän i SV-organisationen. Som förtroendevald har hon bland många andra
uppdrag varit ordförande i KFUM-rörelsen. Idag är hon förtroendevald i AIK.

med stöd av:

