
LedarskapsArenan 2018

Varmt välkommen till LedarskapsArenan!

Den 7 februari 2018 är det dags för Ledarskaps
Arenan – årets stora konferens för civilsamhällets 
ledare. Tillsammans med forskare och opinions
bildare tar vi del av aktuella samhällsfrågor och 
skapar ett viktigt erfarenhetsutbyte om vägval i 
ideell sektor. 

Under dagen utforskar vi hur demokratins status, 
arbetsmarknadens förnyelse, digitaliseringens ut
bredning, det idéburna företagandet och medie
landskapets polarisering påverkar vårt sätt att 
leda och styra ideella organisationer. Dessutom 
pratar vi om ideologi och innovation som särart i 
ideell sektor. 

Kom för att lära, utmanas, mingla, problematisera 
– och för att ge dina perspektiv på det som nu står 
på spel i vår omvärld. 

Plats: Essinge Konferenscenter, Stora Essingen, 
Stockholm. 

Vi ses!

7 februari 2018
Essinge Konferenscenter, 
Stockholm

Vägval



Program
08.30–09.00 Registrering 

09.00–09.10 Inledning
Dagens konferencier, Inger Ashing och Truls Neubeck 
– ordförande respektive verksamhetschef för Ideell 
Arena – välkomnar oss till en dag med nya intryck,  
nätverkande och perspektivskiften. 

09.10–10.30 Gapet mellan vision och praktik i ett  
 digitaliserat arbetsliv 

När beprövade arbetssätt ska möta den nu mycket 
snabba teknikutvecklingen ställs nya krav på det  
strategiska ledarskapet. Möt Per Lagerström från TCO:s 
tankesmedja Futurion, Alf Westelius från Linköpings 
universitet och Åsa Zetterberg från regeringens  
digitaliseringsråd. Seminariet med övningar leds av 
Truls Neubeck. 

10.30–11.00 Kaffe, frukt, mingel och  
 erfarenhetsutbyte  

11.00–12.30 Demokratin och de ideologiska konflikterna
Ideella organisationer tillskrivs en viktig roll som  
sociala innovatörer och medskapare av demokrat iska 
medborgare. I civilsamhället ryms samtidigt en mång
fald av idéer och ideologier. Ta del av ett gemensamt 
lärande kring vilket ansvar och handlande som krävs 
för att navigera i ideolog iska kon flikter och för att 
främja en vital och livskraftig demokrati.  

Detta pass inleds med reflektioner av Johan von Essen, 
Ersta Sköndal Bräcke högskola; Apostolis Papakostas, 
Södertörns högskola och Susanne Wigorts Yngvesson, 
Teologiska högskolan Stockholm. Anna Carlstedt från 
Ideell Arena och Ersta Sköndal Bräcke högskola  
modererar och aktiverar oss alla. Seminariet avslutas 
med en ”spaning” av Omar Mustafa, Ibn Rushd och 
Lisa Sjöblom, Forum Syd. 



12.30–14.00 Lunch, mingel och  
 erfarenhetsutbyte

14.00–15.00 Valbar workshop:

A:   Rekrytering och kompetensutveckling – vad 
står på spel när arbetsmarknaden förändras och 
civilsamhället professionaliseras? 
När en allt större del av den ideella sektorn profession
aliseras ställs ledningen inför nya utmaningar när det 
gäller rekryteringar och kompetensförsörjning. Hur kan 
vi på bästa sätt förena långvarig erfarenhet från ideella 
föreningar med ökande krav på professionalisering och 
en utveckling där fler anställda har sin bakgrund i andra 
samhällssektorer? Tillsammans resonerar vi om det  
livslånga lärandet och värdet av olika kompetenser i  
ideell sektor. 

I workshopen medverkar Helene Bergstedt, Trygghets
rådet TRS; Torsten Friberg, Arbetsgivaralliansen; Hannah 
Kroksson, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer; Martin 
Linder, Unionen; Monica Lysholm, IDEA och Per Nilsson, 
Ersta Sköndal Bräcke högskola. AnnCharlotte Eriksson, 
Ledarinstitutet, leder samtalet. 

B:   Det idéburna företagandets möjligheter och risker  
Ekonomisk aktivitet innebär alltid överväganden om hur verk
samheten kan skapa lönsamhet och värde. Samtidigt som ideella 
organisationer är fria från stat och marknad innebär det idéburna 
företagandet allt oftare att verksamheten styrs av avtal och  
kontrakt. Var med och utmana de beslut som fattas i verksamheter 
där vinsten är ett medel snarare än ett mål. 

I workshopen, som leds av Truls Neubeck, deltar Daniel Grahn,  
Erikshjälpen; Karin Svedberg, KFO och Mats Jutterström,  
Handelshögskolan i Stockholm.  



15.00–16.00 Kaffe, frukt, mingel och  
 erfarenhetsutbyte 

15.15–15.45 Mingel eller valfritt miniseminarium: 

Ideologi och ideella organisationer
Utifrån en helt ny bok på ämnet utforskar vi ideologin 
som särart för ideella organisationer. I samtalet medverkar 
Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola och 
Johnny Mostacero, IOGTNTO.

Ledarskap för idéburen innovation
Utifrån den aktuella boken Idéburen innovation  
fokuserar vi i detta miniseminarium på ledarskapets  
betydelse för innovationer inom civilsamhället. 
Författarna till boken – Malin Lindberg, Luleå tekniska 
universitet och Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan  
– samt Andreas Netz, Vinnova, deltar. 

Framtidens arbetsmarknad
Chatri Wihma, Arbetsgivaralliansen samt Liseberg AB 
och Lars Pettersson, KFO och Arbetsgivaralliansen. Med 
avstamp i en ny intervjubok med ledare i civilsamhället 
problematiserar vi arbetsmarknadens utveckling och dess 
betydelse för ideella organisationer som arbetsgivare. 



16.00–17.00 Opinionsbildning och ledarskap i ett polariserat  
 medielandskap

I ett föränderligt medielandskap uppstår nya spänningar 
mellan journalistik och kommunikation. Utmaningar som 
gör att civilsamhällets ledare kan ta många olika roller för 
att nå ut med sitt budskap. Men vad blir konsekvenserna 
av att försöka synas i mediebruset, och vad är priset för 
att avstå? 

17.00–17.15 Avslutning
Vad gör vi nu? Avslutande reflektion 
av Inger Ashing och Truls Neubeck.

Under ledning av Anna Åberg från Ideell Arena diskuterar 
vi det nutida medielandskapet tillsammans med Anders 
Rönmark, MittMedia; Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet; 
Åsa Paborn, Studieförbundet Bilda och Ida Strutt,  
Lärarförbundet. 



Tid och plats
7 februari 2018, klockan 08.30–17.15
Essinge Konferenscenter, Stora Essingen,  
Segelbåtsvägen 15, Stockholm

Priser
1 500 kr/person för partners i Ideell Arena,
2 900 kr för övriga deltagare

Anmälan
anmäl dig senast 19 januari via vårt 
anmälningsformulär: http://www.ideellarena.se/
event/ledarskapsarenan2018

Kontakt
Andreas Linderyd, Ideell Arena
Tel 070 798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se

Praktisk info

med stöd av

http://www.ideellarena.se/event/ledarskapsarenan-2018
http://www.ideellarena.se/event/ledarskapsarenan-2018

