
LENA
”Som ledare måste man brinna för de 
frågor organisationen arbetar med.” 

Som GS i en ideell organisation är det viktigt att man omfattar organi-

sationens värderingar. Det går inte att segla in och tro att man ska vara 

chef hur som helst. Arbetar man i den ideella sektorn måste man som 

ledare brinna för de frågor organisationen arbetar med. Chefskapet 

kräver ett äkta och verkligt engagemang. 

I nätverket har jag haft nytta av att träffa andra i liknande organisationer 

som jag har kunnat bolla svårigheter och få input ifrån. Till exempel har 

jag fått goda råd i samband med en omorganisation. Jag gillar och tror 

på idén med ett nätverk, men samtidigt tror jag inte att vilket chefs-nät-

verk som helst fungerar. 

Lena Ag

Generalsekretare Kvinna till Kvinna och 

ledamot i IDEELL ARENAs styrgrupp

FEM RÖSTER OM IDEELL ARENA



ERIC
”Ung Med Makt har gett mig en större 
trygghet, och hjälpt mig att hitta
tillbaks till mina rötter i ledarskapet.”

Ung Med Makt har gett mig en större trygghet, och hjälpt mig att hit-

ta tillbaks till mina rötter i ledarskapet och var jag hittar inspiration. 

Programmet har hjälpt mig att se min egen roll i organisationen

och att reflektera över vilken organisation jag tog över. Jag har fått 

förståelse för att min personlighet och mina personliga egenskaper 

påverkar mitt ledarskap och att det har effekter i min organisation.  

Någon har sagt: ”Det är OK att leda på det här sättet”. Någon 

annan säger: ”Om du leder på det här sättet genereras det här värdet för 

organisationen”  Det är självförtroendehöjande, att inse att det finns 

värde av olika typer av ledarskap. Tiden att få reflektera tillsammans 

med andra och för sig själv har gjort väldigt stor nytta.

Mentorskapet har betytt oerhört mycket! Jag har haft mentor innan, 

men genom Ung Med Makt fick jag en mentor som var kompetent, 

erfaren och beredd att lägga mentorskapet där jag ville ha det. Vi fick 

själva bygga vår ram för hur den här relationen skulle se ut.

Eric Tegnander 

Ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund

SUSANNA
”För mig är LedarskapsArenan en 
högtid att längta tillbaka till.”

IDEELL ARENA är en länk mellan forskningen och den ideella sektorn. 

Jag ser IDEELL ARENA som en relationsmäklare mellan teori och praktik, 

en arena där ny kunskap kan utvecklas. Det nätverk som öppnat upp 

sig för mig har varit viktigt för att min egen forskning ska bli relevant 

och utvecklas. Forskningens roll gentemot den ideella sektorn är att 

utmana till förändring och förbättring, en förändring baserad på kunskap. 

Att använda forskningen är viktigt för att skapa förståelse för omvärlds-

förändringar och den verklighet vi har att förhålla oss till. Det leder till 

välgrundade beslut i organisationernas långsiktiga utvecklingsarbete. 

En av de mötesplatser där jag som forskare har haft möjlighet att bidra 

till förändring är LedarskapsArenan. Det bästa med LedarskapsArenan 

är att kunna förvänta sig det oväntade. Det som sker just där i mötet 

mellan nyfikna engagerade deltagare. Känslan när vi tillsammans når 

bortom det förberedda och väntade! Den hjärtliga stämningen. De nya 

idéerna. Gemenskapen. För mig är LedarskapsArenan en högtid att

längta tillbaka till.

Susanna Alexius

Ek dr i företagsekonomi, forskare på Score vid Handelshögskolan 

i Stockholm och Stockholms universitet och programledare vid IFL 

Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm

Något viktigt måste göras. Och vi gör det.
ABF, Akademikerförbundet SSR, Amnesty, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Astma- och Allergiförbundet, BRIS, Cancerfonden 

CONCORD Sverige, Djurskyddet, Erikshjälpen, Famna, Folkbildningsrådet, Folkets Hus och Parker, Forum – idéburna organisationer med social 

inriktning, Forum Syd, Friluftsfrämjandet, Förbundet S:t Lukas, Föreningen Furuboda, Föreningen Norden, Hela Människan, Hemslöjden

Hjärt-Lungfonden, Hyresgästföreningen, Ibn Rushd Studieförbund, IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, IOGT-NTO, Junis

IOGT-NTOs Juniorförbund, Jusek, KFUM, Korpen, Kungl. Sällskapet Pro Patria, Kvinna till Kvinna, Lika Unika, Linköpings Stift Svenska kyrkan

LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Lärarförbundet, Mag- och tarmförbundet, MHF, Naturskyddsföreningen



HANS-GÖRAN
”Fenix - Ett verktyg för att kunna
förklara vad civilsamhället är.”

Jag gick Fenixprogrammet för att fylla på min egen kunskap om civil- 

samhället dess historia och nuläge och få nya tankar om hur civil-

samhället kan utvecklas i framtiden. Fenix har varit ett verktyg för att 

bättre kunna förklara för omgivning vad vi är och hur vi förhåller oss till 

näringsliv och det offentliga. 

Fenix har hjälpt mig att bli en bättre företrädare för ideell sektor och 

tillsammans med andra i sektorn vara med och utveckla civilsamhällets 

organisationer. Det har givit mig ett nätverk av ledare från andra ideella 

organisationer och en förståelse för hur deras drivkrafter ser ut.

Detta ger mig bra förutsättningarna att samla sektorn och se till att 

idéburet företagande växer från dagens cirka 4% samt att utgöra den 

självklara rösten för civilsamhället i arbetsgivarfrågor gentemot stat, 

kommun och landsting.

Hans-Göran Elo

Förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen och 

ledamot i IDEELL ARENAs styrgrupp

ANNA
”Ordförandenätverket betyder 
inspiration och ett andningshål.”

Att vara ordförande för Svenska Röda Korset, en del av världens 

främsta katastroforganisation, ställer en hel del krav på mig. Vi finns här 

hemma och över hela världen, med miljontals frivilliga som bestämt sig 

för att rädda liv och ge hopp. Men hur gör man detta på bästa sätt, till-

sammans? Vad kräver det av mig, i mitt ledarskap och i vårt lagarbete?

Jag, och många ordföranden i andra organisationer, upplever att 

vi ibland är ganska ensamma i vår roll. Vi kan inte dela allt med 

omgivningen, och måste vara varsamma kring vem vi pratar med om 

vad. I nätverket vet jag att det man säger stannar där.

Som ordförande ska jag peppa andra och bidra till lösningar. Andra

vänder sig till ordföranden och frågar hur man ska lösa olika frågor. 

Då är det skönt att kunna vända sig till en grupp likasinnade för att få 

stöd. I nätverket kan man dela, fylla på och vila. Det är ett andningshål.

Anna Carlstedt

Ordförande Röda Korset

 

Vi driver IDEELL ARENA
NBV-Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Neuroförbundet, PRO, Reumatikerförbundet, RFSL, RFSU, Riksförbundet Unga Musikanter 

Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Röda Korset, Scouterna, Sensus studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, Sociala Missionen, SPF Seniorerna

SRF – Synskadades Riksförbund, Studieförbunden, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan, Svensk sjuksköterskeförening 

Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska Gymnastikförbundet

Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Turistföreningen, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Sveriges förenade studentkårer 

Sveriges MotorCyklister, Sverok, TCO, Trygghetsrådet TRS, Unizon, Vetenskap & Allmänhet, Vårdförbundet, Västerås Stadsmission



om IDEELL ARENA:

I en tid av samhällsförändringar är det viktigt för ideella organisationer 

och ledare att klargöra sitt uppdrag, dess särart och mervärde. 

Vi menar att bästa långsiktiga utväxling på sitt handlande får den ledare 

som har en fördjupad förståelse för den ideella sektorns särdrag och 

utmaningar. För att komma dit ser vi att det finns ett behov av kontinu-

erlig och systematisk kompetensutveckling.

Vår vision är att 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 utifrån uppdraget leder på ett 

passionerat, kreativt och genomtänkt sätt.

Samarbetet i IDEELL ARENA 
syftar till att: 

Stärka ideella sektorns ledarskap
Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande 

förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka 

dess ledarskap;

Detta gör vi genom: 

• Fenixprogrammet

• Fokusprogrammet

• Ung Med Makt

Främja kunskapsutveckling
Främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledar-

skap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för 

ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning 

och de ideella organisationerna;

Detta gör vi genom:

• Scenariokonferenser 

• Resor till andra länder där vi besöker 
• civilsamhällets praktik och forskning

• Ideell arenas vetenskapliga råd 

• Framtagning av forskarantologier såsom: 
• Civilsamhället i samhällskontraktet,
• Civilsamhället i det transnationella rummet 
• och antologin Förtroendevald

Utgöra en mötesplats
Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroende- 

valda och tjänstemän inom ideell sektor.

Detta gör vi genom:

• Nätverk för bland annat generalsekreterare, ordföranden, 
• ekonomichefer, IT-ansvariga, och verksamhetsutvecklare.

• LedarskapsArenan

• Strategi- och verktygslådeseminarier

Huvudsponsor

Kontakt IDEELL ARENA:

fredrik.kron@ideellarena.se 070-268 11 69

ulrika.erksell@ideellarena.se 073-939 58 65

katarina.gustafsson@ideellarena.se 070-461 94 53

www.ideellarena.se


