


ANSVAR

A
N
S
V
A
R demokrati

Framtid



LedarskapsArenan 
2020

årets mötesplats för ledare i civilsamhället

IDENTITET
Den 30–31 januari träffas vi på Sånga-Säby längs Mälarens strand, där vi ges tid för långa  
gemensamma samtal, måltider och informella erfarenhetsutbyten i en inspirerande miljö. 

Temat är identitet där vi i samspelet med forskare och andra ledare i civilsamhället möts i frågor  
om ”vilka vi är” och ”vart vi är på väg”. 

Vi börjar och avslutar med lunch. Boendet på hotellet är i enkelrum. 
Under dygnet tillsammans, där vi utgår från dialogens utforskande samtalsmodell, får vi dela  

våra erfarenheter och bryta våra övertygelser om de viktigaste frågorna i våra verksamheter och  
i vår samtid. Dessutom diskuterar vi det segregerade (civil)samhället, på vilka sätt maktförhållanden i  

våra organisationer nu förändras samt hur den nutida – och uppenbart polariserande – samhällsdebatten  
påverkar vår identitet, våra vägval och sättet som vi väljer att beskriva oss själva.

Vi ses där.
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PRAKTISK INFORMATION

11 . 3 0 – 13 . 0 0 Drop-in-lunch

13. 0 0 – 13 . 15 Varmt välkomna!

13 . 15 – 14 . 3 0 Vilka är vi – och vart är vi på väg?  
I ett samtal med Niklas Altermark och Håkan Johansson, Lunds 
universitet, diskuterar vi framväxten av civilsamhälleseliter och 
vad maktförskjutningar i ideell sektor betyder för synen på ledar-
skapet. Niklas är lektor vid statsvetenskapliga institutionen och 
Håkan professor i socialt arbete vid Socialhögskolan. 

14 . 3 0 – 15 . 3 0 Kaffe och samtal

I form av en walk & talk samtalar vi om fenomenet ”civilsamhäl-
leseliter” och vad det ideella engagemangets villkor innebär för vår 
identitet.

15 . 3 0 –16 . 45 Det segrerade (civil)samhället

I detta pass utmanas vi i frågor om hur segregation, representation 
och inkludering påverkar vår självbild. Vilket ansvar har vi som 
ledare för ett allt mer segregerat (civil)samhälle? Vad behövs för 
att hejda utvecklingen? Medverkar gör bland andra  
Elin Andersdotter Fabre, tankesmedjan Global Utmaning och  
initiativtagare till Urban Girls Movement samt  Lisa Kings och 
Jonas Lindström, lektorer i socialt arbete vid Södertörns högskola. 

17 . 0 0 – 1 8 . 0 0 När tilliten prövas

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.
Civilsamhället har under lång tid varit en del av den  
framgångsrika svenska modellen. Den har ansetts generera bland 
annat socialt kapital, ledarutveckling, samhällsengagemang, inn-
ovationer och effektivitet. Håller den förliga vinden på att vända? 
Stat, regioner och kommuner liksom opinionsbildare av skilda 
slag ifrågasätter allt oftare dess värde. De ställer strängare krav på 
uppvisad nytta på de förvisso rikliga offentliga bidragen. 
 
Hur bör civilsamhällets svar se ut?

               
1 8 . 0 0 – 20 . 0 0 Middag

20 . 0 0 – Sociala aktiviteter

Kvällen ägnar vi åt att lära känna varandra. Det kommer att finnas 
ett antal valfria aktiviteter och möjlighet att varva ned i pool- och 
relaxhuset.

Program 
torsdag 30 januari



07 . 0 0 – 08 . 45 Frukost & utcheckning 

08 . 45 – 09 . 00 Den inre demokratin – rapportering från Ideell Arenas  
nomineringskommitté  

09 . 00 – 10. 3 0 Det strategiska kommunikationsarbetet 

Vad betyder professionaliseringen av kommunikationsarbetet för 
hur vi förstår och beskriver oss själva? Passet inleds med en in-
blick i Rädda Barnens arbete där Lise Bergh, ordförande, och 
Tina Lindmarker, varumärkeschef, deltar. Medverkar gör även 
Andreas Linderyd, Ideell Arena och doktorand vid Åbo Akademi, 
och Anna Vogel, lektor, Institutionen för svenska och flerspråkig-
het, Stockholms universitet.

10. 3 0 – 11 . 0 0 Kaffe och mingel  

11 . 0 0 –11 . 45 Vad står på spel? 

Avslutande reflektioner om identitet och identiteter i ett ledar-
skapsperspektiv. Deltar gör Inger Ashing, generalsekreterare i 
internationella Rädda Barnen och ordförande Ideell Arena; Alex-
andra Hjortswang, ordförande Sverok; Truls Neubeck, verksam-
hetschef Ideell Arena; Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska 
Röda Korset.            

12.00 – Lunch 

 
fredag 31 januari



 
med stöd från:



Kostnad: 5 000 kronor för partners, 8 000 kronor för övriga deltagare.  
Antalet platser är begränsade så säkra din plats så tidigt som möjligt.  

Anmälan stänger 31 december.

Har du frågor och funderingar är du välkommen  
att kontakta projektledare Andreas Linderyd.

Andreas Linderyd
070 798 53 87

andreas.linderyd@ideellarena.se

ideellarena.se/event/ledarskapsarenan-2020/

 
Anmälan
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