FOKUS
Förståelse Omvärldsorientering Kunskap Uppdrag Sanningar

FOKUSPROGRAMMET
I snart 20 år har Ideell Arena varit ett unikt partnerskap för att
utveckla det strategiska ledarskapet i ideell sektor.
Inom FOKUS-programmet tas några av de viktigaste
lärdomarna från denna tid tillvara genom att forskning om
civilsamhället och dess ledning och styrning får möta
praktikens utmaningar.

Vad är FOKUS?
FOKUS bygger på forskning om civilsamhället och verktyg för att omsätta den nya kunskapen i verksamhet och organisation.
FOKUS stärker ideell sektor genom att erbjuda deltagarna träningstillfällen och lärande i frågor som rör organisationens utveckling.
Under FOKUS ges du möjlighet att lyssna på och samtala med några av Sveriges främsta forskare som fördjupat sig i fårgor som rör
civilsamhället. Vi möts i internatform, tränar på hemmaplan och du erbjuds även stöd i implementeringen efter det avslutande internatet.
Vad du och andra deltagare har gemensamt är att ni i er roll leder, eller kommer att leda – utvecklingsarbete i organisationen.
FOKUS-programmet genomförs i form av två träffar på internat och en halvdagsträff.

FOKUS-programmet bidrar till!
Att du som deltagare får en Förståelse för civilsamhällets förutsättningar och kunskap om det unika Uppdraget och dess betydelse
för den ideella organisationen samt hur idéerna om särart och mervärde kan förstås. Genom Omvärldsorientering bidrar utvecklingsprogrammet med att ge ledande företrädare en strategisk ledningsförmåga, som genom Kunskap och handlingsberedskap kan stärka

FOKUS handlar både om att förstå civilsamhällets särart och
att träna på att omsätta den nya kunskapen i strategier och
verksamhet. Följ med oss på en kunskapsresa!

VEM BEHÖVER FOKUS?
FOKUS, en akronym för Förståelse Omvärldsorientering
Kunskap Uppdrag och Sanningar, är ett utvecklingsprogram
för ledande företrädare i ideell sektor. Programmet riktar sig
till dig som söker svar på de eviga organisatoriska frågorna,
vill ta del av aktuell forskning om civilsamhället samt önskar
ha ett forum att provtänka i.

organisationens organisatoriska förmåga. Sist men inte minst bidrar praktiker och forskare tillsammans till att utmana för givet tagna
Sanningar om civilsamhället. Vi fokuserar på följande teman.
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Deltagare FOKUS - vem är du?
Du har en ledande roll, nationellt eller regionalt, i utvecklingen av en ideell verksamhet eller organisation. Du kan vara chef, biträdande
chef, leda en specialistfunktion eller ett område, vara ansvarig för organisationens strategiska arbete (med eller utan chefsroll), vara
verksamhetsutvecklare med utvecklingsansvar eller så ska du snart leda ett omfattande utvecklingsarbete kring strategi, verksamhet

FOKUS är utvecklingsprogrammet där du tränar på att omsätta
nya idéer i handling i din verksamhet.

eller organisation. FOKUS-programmet är med andra ord både ett forum för dig som redan har en ledande roll i ideell sektor- och dig
som snart växlar in i en. Det är mixen av deltagare, verksamhetsfält och bredden på organisationer som gör FOKUS-programmet unikt.
Du gör en egen FOKUS-resa, men du bidrar också till andras. Därför trivs du förhoppningsvis både med att lyssna på andra, vill själv
bidra med erfarenheter och är beredd att ompröva vissa sanningar du hittills trott på.

TRÄFF 1 14-16 februari 2018
Civilsamhället – uppdrag, särart och engagemang
Under första träffen utforskar vi civilsamhällets unika förutsättningar, för att därmed öka kompetensen när det handlar om
att leda och styra en organisation i ideell sektor.

Civilsamhället är en arena i sig, men är parallellt del av en större spelplan där övriga samhällssektorer finns och verkar.
Civilsamhället har kännetecken som är gemensamma med offentlig sektor och näringsliv, men innehåller också unika
aspekter. Under träffen belyses betydelsen av särart och hur organisationer kan använda kunskapen. En särart i ideella
organisationer är att det finns ideologier och vi undersöker hur ideologin kan hjälpa oss att styra våra organisationer.

Vi identifierar de arenor vi på olika sätt har relationer med, som vi har att förhålla oss till, blir påverkade av och samarbetar
med. Med hjälp av kunskap om marknadiseringens effekter på styrning och organisering i ideell sektor skapar vi en
förståelse för det komplexa landskap som ledare har att förhålla sig till.

En annan specifik förutsättning för dessa organisationer är det ideella arbetet och det engagemang som finns kopplat till
verksamhetens specifika uppdrag. Det finns många orsaker till människors engagemang. Bland de högst värderade motiven
till ideellt arbete finns viljan att delta i ett gott sammanhang eller en god gemenskap, att göra något konkret i sitt
engagemang samt att känna sig behövd. Vi undersöker det ideella engagemangets essens och dess samspel med ledning
och styrning av en organisation.

Exempel på frågor som tas upp
• Vad är unikt med civilsamhället?
• Hur ser samspel mellan uppdrag, aktiviteter och resurser ut i den egna organisationen?
• Särart och mervärde – vad handlar det om och vilken nytta har du av kunskapen och vad händer när organisationer
och ledande företrädare inte använder kunskap om särart?
• Varför väljer människor att engagera sig?
• Vilka samband finns mellan engagemangets förändrade uttryck och ledning och styrning i ideell sektor?
• Vilka strategier behövs för att än mer engagera människor utifrån idén?
• Vad händer när civilsamhället och det offentliga gör som marknaden?
• Vad karakteriserar gränserna mellan civilsamhället och övriga samhället?
• Hur kan organisationen orientera sig i takt med att omvärlden förändras?

Medverkande
Ola Segnestam Larsson är ek dr i företagsekonomi och verksam vid avdelningen för forskning om det civila samhället på
Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms Universitet.
Johan von Essen är docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala Universitet och lektor vid Ersta
Sköndal Bräcke högskola.
Anna Fyrberg är filosofie dr i företagsekonomi och biträdande lektor vid Karlstads universitet.

TRÄFF 2 21-23 mars 2018
Ledning och styrning – organisatoriska förutsättningar
för ideell sektor
Att leda och styra de komplexa verksamheter som ryms inom ideella organisationer är inte helt lätt. Ideella organisationer
behöver förhålla sig till olika typer av styrmodeller, omvärldsförändringar, beslutsprocesser och interna strukturer som alla
påverkar styrförmågan.

Under programmets andra träff sätter vi ljus på utmaningar med mål- och resultatstyrning, idén om den rationella ideella
organisationen samt normernas betydelse för det ledarskap som faktiskt utövas.

I mål- och resultatstyrning ses ofta en ökad effektivitet eller legitimitet som viktiga resultat, men i verkligheten blir dessa
sällan del av hela organisationen utan berör endast vissa utvalda delar. I verksamheter som inte enbart har ekonomiska
och kvantitativa mål blir resultaten också ofta svåra att mäta och redovisa. Risken blir då att försöken att beskriva resultat
kvantitativt snarare leder till att verksamheten glider från sitt verkliga uppdrag.

Att organisationer är rationella är ett teoretiskt antagande som oftast inte stämmer i praktiken. Snarare påverkar detta
antagandet både förväntade resultat och sättet vi fattar beslut på inom våra organisationer. Genom att ta del av hur beslut
i föreningslivet förhåller sig till både uppdrag och förmågan att stärka den interna demokratin belyser vi betydelsen av att
förstå de verkliga beslutsprocesserna i civilsamhället.

Interna hinder för önskade resultat kan också bero på att det i själva verket är vedertagna interna normer som får styra.
I organisationskulturer frodas en rad föreställningar om personer och grupper baserat på etnicitet, kön ålder och klass.
Dessa uttryck av representation, makt och normer påverkar vilka som får inflytande, hur organisationerna styrs och
vilka verksamheten når ut till. Som ledare i civilsamhället krävs därför kunskap om hur normer och makt regleras såväl
inom organisationen som i det omgivande samhället.

Exempel på frågor som tas upp
• Hur kan komplexa verksamheter styras mot mål och resultat?
• Att rapportera effekt bortom resurs och aktiviteter – vilka förhoppningar och fällor finns?
• Förvalta kärnverksamhet eller utveckla ny verksamhet: hur avgör du vilken väg som är rätt?
• Hur ser beslutsprocesser i civilsamhället ut?
• Hur kan uppdraget bidra till en organisations demokratiska utveckling?
• Hur ser formerna för representation och demokratisk process ut och vilka frågor får möjlighet att ta plats till följd av representation?
• Vilka är redan inkluderade i organisationen och vilka konsekvenser får det för organisationens arbete?

Medverkande
Susanna Alexius är ek dr i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms centrum för forskning om offentlig
sektor, Stockholms Universitet.
Stefan Einarsson är ek doktor på institutionen för civilsamhällesstudier vid Handelshögskolan i Stockholm.
Anna Adeniji är fil dr i genusvetenskap samt lektor vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola.

Träff 3 30 augusti 2018
Lärande – att omsätta kunskap i en organisatorisk miljö
Den uppföljande tredje träffen är ett forum för erfarenhetsutbyte. Fokus ligger på lärdomar som gjorts på hemmaplan och att ta del
av spännande forskning kring förutsättningar för att driva ett systematiskt förbättringsarbete, med lärande i fokus.
Ett systematiskt förbättringsarbete innebär att verksamheten arbetar med att förstå olika aktörers roll för att uppnå gemensamma
mål, testar förändringar i små steg för att lära och bygga upp kunskap samt har arbetssätt för att sprida resultat och att hela tiden
vilja möta och tillgodose nya behov och förväntningar. Genom att använda sig av förbättringskunskap och de fyra områdena system-

Pedagogik och lärandemodell
Inför programstart genomförs intervjuer med samtliga deltagare. Detta för att stämma av förväntningar och fånga upp frågor.
FOKUS är ett utvecklingsprogram med fokus på vuxnas lärande i arbetslivet. Pedagogiken utgår från teorier om erfarenhetsbaserat lärande och lärandestyrt förändringsarbete. Genom grundläggande systemförståelse, systematiskt förändringsarbete
samt analys och reflektion skapas lärande av de erfarenheter deltagarna får av att omsätta individuell kunskap i den egna
organisationen.

förståelse, kunskapsteori, förståelse av variation och förändringspsykologi kan organisationer på detta sätt arbeta systematiskt för att
få en större bild av vilken situation de befinner sig i och vad som kan göras för att ta sig vidare.

SYSTEMFÖRSTÅELSE

Exempel på frågor som tas upp
• Vilka lärdomar har du gjort så här långt i arbetet på hemmaplan, gällande tillämpning av kunskap inhämtad under FOKUS?
• Hur ser din organisatoriska miljö ut – och hur kan du omsätta idéerna om förbättringskunskap där du verkar?

c

c

• Vilka förutsättningar behöver finnas för att du framöver, och i så stor utsträckning som möjligt, ska kunna fortsätta omsätta gjorda
lärdomar i handling?

Medverkande
Truls Neubeck är verksamhetschef på IDEELL ARENA och fil.dr. i kvalitetsförbättringar och ledarskap.
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FÖRÄNDRINGSARBETE

För att omsätta den nya kunskapen i praktiken med hjälp av FOKUS lärmodell, är FOKUS uppbyggt utifrån insikten om att
TRÄFF 1

lärande sker både före, under och efter träffarna. Förberedelser, träffar, tränandet på hemmaplan och lärgruppen är enskilda
delar i individens lärande och främjar helheten och möjligheten till en lärandestyrd förändring i organisationen. Nedanstående
figur visar hur FOKUS-programmets aktiviteter hänger ihop med lärprocessen.
Förberedelser
inför FOKUS
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Träning på
hemmaplan

Träff 2
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Träff 3

Lärgrupp – ett stöd för att omsätta nya kunskaper i
den egna verksamheten
Förutsättningarna att omsätta nyvunna lärdomar och kunskaper i handling i sin organisation ökar om du som deltagare kan
träna på hemmaplan och efter en tid träffa FOKUS-deltagarna igen. Vi kallar det lärgrupp. Syftet är i första hand att främja
lärandet och omsättandet av dina nyvunna kunskaper i organisationen, men det handlar också om att erbjuda ytterligare
tillfällen för lärande, erfarenhetsutbyte och träning i en trygg pedagogisk miljö. Lärgruppen främjar idén om att gå från
individuellt lärande till att träna dig som deltagare i att vara en nyckelperson i det organisatoriska lärandet i organisationen.
Lärgruppen som arbetsform och metod startar i samband med träff ett och pågår fram till träff tre.

Praktisk information
Kostnad
Deltagaravgiften för partnerorganisationer är 18 000kr, inklusive moms.
Deltagaravgiften för övriga organisatiner är 23 000kr, inklusive moms.
Kostnader för kost, logi och resor tillkommer för alla deltagare.
Kost och logi för avsnitt 1 och 2 är 5000 kr/person.
Kostnad för lärgruppen är inkluderad i programkostnaden.
Ideell Arena bokar logi för samtliga deltagare.
För avbokning av kost och logi gäller respektive kursgårds avbokningsregler.
Omfattning
Programmets träff 1 och 2 genomförs i internatform om 3+3 dagar
och kompletteras med en halvdag ett halvår senare där organisatoriskt lärande och
erfarenhetsutbyte från kunskapsanvändningen står i fokus.
Första träffen genomförs på Tollare folkhögskola den 14-16 februari 2018,
den andra träffen 21-23 mars även den på Tollare folkhögskola.
Tollare folkhögskola ligger strax utanför Stockholm.
Den tredje och sista träffen genomförs den 30 augusti på Idrottens hus i
Stockholm.
Sista anmälningsdag är 15 december
Direktlänk tll anmälan
http://www.ideellarena.se/event/anmalan-fokus-programmet/
Programledare
Johan Welander, program – och processledare IDEELL ARENA.
Johan har lång erfarenhet av ledarskaps- och kompetensutveckling i ideell sektor,
både som chef i idéburna organisationer och med fristående uppdrag.
Johan är även författare till boken Idéburen chef.
Mer information och frågor
På www.ideellarena.se finns mer information om programmet.
Du är också välkommen att kontakta Katarina Gustafsson på 070-461 94 53
eller katarina.gustafsson@ideellarena.se eller programledare Johan Welander
på 070-682 72 63 eller johan@thinkandact.se

