
Abeona
Ett nytt utvecklingsprogram för styrelser i ideell sektor

 



Vem är du?
Programmet vänder sig till dig som är aktiv i en styrelse på nationell nivå 

samt dig som representerar en nationell organisation med regional  
struktur och är aktiv i den regionala styrelsen. Du har ansvaret för det 

långsiktiga strategiska arbetet med att staka ut riktningen för din 
organisation. 

Din plattform kan vara en folkrörelse, en paraplyorganisation,  
en stiftelse, ett socialt kooperativ eller någon annan typ av  

organisation i ideell sektor. Som deltagare är du en del av  
en grupp ledare från olika verksamhetsfält och rörelser,  

till exempel idrott, folkbildning, fackligt arbete,  
religion, bistånd, kultur, miljö eller sociala frågor.

Vad är Abeona?
Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar det strategiska  
ledarskapet i styrelser. Programmet har lånat sitt namn från en fjärilsart. På samma sätt 
som en fjärils vingslag i Mexico  sägs kunna leda till en orkan i södra Sverige menar vi att en  
styrelseledamots arbete idag får strategiska konsekvenser för morgondagens civilsamhälle.

Styrelser har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar  
om att värna organisationens idéer och värdegrund. Det handlar också om att sätta uppdraget 
i centrum och att staka ut riktningen för organisationen, även när samhällets förväntningar och 

krav pekar åt ett annat håll.  Vi menar att civilsamhällets ledare både behöver kunna navigera 
och leda den utveckling som sker.

Genom Abeona rustas du som styrelseledamot eller  förtroendevald till att förhålla dig  
till omvärldens  förändringar samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella  

sektorn och strategiskt styrelsearbete i ideella organisationer.  Tillsammans med de  
inbjudna forskarna djupdyker vi i de strategiska styrelsefrågorna och introducerar och   
bearbetar modeller och kunskap som hjälper dig att möta möjligheter och mota  

utmaningar. 

Forskningsbaserad kunskap,  
erfarenhetsutbyte och egen reflektion

Programmet genomförs i första hand digitalt.  
Förinspelade föreläsningar och filmer med  

svenska och internationella forskare varvas med 
erfarenhetsutbyte och arbete i mindre grupper. 

Ett begränsat antal träffar sker fysiskt. 



Fyra övergripande teman
• Styrelsearbete i civilsamhället

• Strategiska styrelsefrågor i civilsamhället

• Omvärldens betydelse för strategiskt  
styrelsearbete

• Trender och förändringar i styrelsens  
strategiska ledning av ideella organisationer

Varje tema genomförs i form av en modul och pågår under en specifik period. 
Under perioden varvas fördjupning på egen hand med förinspelade  
föreläsningar, digitala live-föreläsningar, digitala träffar med erfarenhetsutbyte 
och diskussioner i grupp. Varje period sträcker sig över ca 2 månader för  
att du på bästa sätt ska kunna anpassa inhämtning av kunskap och  
erfarenhetsutbyte efter just dina förutsättningar. 
 
Programmet pågår mellan september 2021 och maj 2022  
och omfattar uppskattningsvis 90 timmars egenarbete fördelat  
mellan programmets olika delar. 

UPPSTART
12 september 10.00-15.00 
- Fysisk träff i Stockholmsområdet

MODUL 1
13 sep–30 okt 2021

29 september 18.00-21.00  
– Digital träff 

MODUL 2  
31 okt–31 dec 2021

3 november 17.30-21.00  
– Digital live-föreläsning

21 november 14.00-17.00  
– Digital träff 

MODUL 3
1 jan – 9 mars 2022

11 januari 17.30-21.00  
– Digital live-föreläsning

2 februari 18.00-21.00  
– Digital träff 

10 feb–11 feb 
– LedarskapsArenan, lunch till  
lunch konferens

MODUL 4
10 mars till den 14 maj 2022

10 april 14.00-17.00  
– Digital träff 

AVSLUTNING
22 maj 14.00 – 20.00  
– Fysisk träff i Stockholmsområdet

Notera datum  för modulerna  

och boka in de specifika  live-träffarnas 

datum  i kalendern redan idag!



MODUL 1 

Styrelsearbete i civilsamhället
Modulens syfte är att få syn på och skapa förståelse för det samman-
hang som påverkar ledarskapet för dig som är aktiv i en styrelse i ideell 
sektor. Vi etablerar vad strategiskt ledarskap är samt introducerar 
relevanta begrepp och modeller för att du tydligare ska kunna navigera 
i din roll som strategisk ledare. Vi arbetar också med vad det innebär 
att leda med uppdraget i fokus och vad som står på spel om uppdraget 
tappar kontakt med aktiviteter och resurser. I avsnittet redogör vi också 
för civilsamhällets och det ideella arbetets betydelse och omfattning i 
Sverige.

Medverkar gör bland annat JOHAN VON ESSEN, professor i 
livsåskådnings kunskap med inriktning mot civilsamhällesstudier,  
Ersta Sköndal Bräcke högskola samt EBBA HENREKSSON, doktorand,  
Ersta Sköndal Bräcke högskola.

MODUL 2
Strategiska styrelsefrågor i civilsamhället

Syftet med modulen är att fördjupa kunskapen om rollen 
som förtroendevald och aktiv styrelseledamot samt de 
strategiska styrelsefrågor som är centrala för ideella 
styrelser. Vi fördjupar kunskapen och frågorna som in-
troducerades i första modulen och tar oss an frågor om 
hur strategiska processer ser ut i praktiken. Både vad 

gäller frågor om styrning och ansvar samt hur styrelser 
kan arbeta med idéer, innovationer och entreprenörskap. 

Med avstamp i dessa processer undersöker vi även hur 
samspelet mellan anställda och styrelse kan te sig.

Medverkar gör bland annat FILIP WIKSTRÖM, docent i 
företags ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, STEFAN 
EINARSSON, ekonomie doktor, Handels högskolan i  
Stockholm samt TRULS NEUBECK, filosofie doktor i  
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. 

MODUL 3
 Omvärldens betydelse för strategiskt styrelsearbete
Som ledare finns det oändligt med frågor som pockar på uppmärk-
samhet och många idéer och tankar som kommer som ett tryck från 
omvärlden. Det kan handla om krav på ständiga förbättringar, ökad 
effektivitet eller krav på mätbara resultat. Under den tredje modulen 
fördjupar vi därför kunskapen om uppdraget och det strategiska 
ledarskapets förutsättningar utifrån ett nutida och institutionellt 
omvärldsperspektiv och får en bättre förståelse för varifrån idéer 
kommer, i vilka sammanhang de uppstår och hur vi kan hantera 
omvärldens krav.

Medverkar gör bland annat SUSANNA ALEXIUS, docent i  
företagsekonomi,  Score vid Handelshögskolan i Stockholm och 
Stockholms universitet samt MARTA REUTER, filosofie doktor  
i statsvetenskap, Stockholms universitet. 

MODUL 4
Trender och förändringar i styrelsens strategiska  
ledning av ideella organisationer
Syftet med modulen är att fördjupa kunskapen om trender och 

förändringar i styrelsens strategiska ledning av ideella organi-
sationer. Det kan handla om moden i styrning och ledarskap för 

styrelser, hur styrelsearbetet påverkas alltmer av internationella 
processer eller om vad som krävs för att hantera styrelsearbete i 

gränslandet mellan ideella, offentliga och privata logiker.  
Under programmets sista modul dyker vi djupare ner i ett antal trender 

och förändringar som både påverkar och redan existerar i styrelsens  
strategiska  ledning av ideella organisationer.

Medverkar gör bland annat ANNA FYRBERG YNGFALK, docent i  
företagsekonomi, Karlstads universitet och GUNNAR WESTLING,  

ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm.
 

ANMÄLAN  

SENAST DEN 18 JUNI 2021

Anmäl dig på  

Ideell Arenas hemsida:  

www.ideellarena.se



Förutsättningar och  
praktisk information 

UTBYTE OCH NYA NÄTVERK
Ideell Arenas utgångspunkt är att det är i mötet  

med andra – må det vara människor med olika  

erfarenheter och värderingar eller andra sätt att  

organisera sig – som den bästa utväxlingen och  

utbytet mellan människor sker. I mötet mellan idéer 

och nyfikenhet får vi nya perspektiv som berikar och  

hjälper oss att leda och utveckla våra organisationer. 

En viktig del under programmet är därför den gemen-

samma reflektionen. Under programmet delas ni in i 

basgrupper där diskussionerna är både styrda och  

öppna utifrån behoven i gruppen. Det ges också tillfälle 

att reflektera i storgrupp med alla deltagare och forskare  

under våra digitala träffar. 

Vi förutsätter att du är öppen för att delta i sådana samtal 

och att du går in med inställningen att du vill dela med dig av 

egna och din organisations erfarenheter och lärdomar. På så vis 

får du också möjlighet att skapa värdefulla och personliga nätverk 

med andra iden ideella sektorn.

EGET ARBETE
Under programmet genomför du under de olika modulerna egen  

inläsning av filmat material och i vissa fall inläsning av kortare texter.  

En del av arbetet innebär att även förankra och iaktta fenomen  

i din egen organisation. Eget arbete med att planera och delta i  

basgruppsträffar ingår också. 

MER INFORMATION

Har du några frågor är du  

välkommen att höra av dig till  

KATARINA GUSTAFSSON  

på 070-461 94 53 eller

katarina.gustafsson@ideellarena.se

PROGRAMLEDNING
Katarina Gustafsson, program- och nätverksansvarig, Ideell Arena 

Ola Segnestam Larsson, forskare, Ersta Sköndal Bräcke högskola

ANMÄLAN SENAST DEN 18 JUNI 2021
Anmäl dig på Ideell Arenas hemsida: www.ideellarena.se

Efter att ansökningstiden gått ut gör programledningen ett urval. Här utgår vi från 

kriterier som att programmets deltagare bör representera en mångfald och en bredd 

av perspektiv för att möjliggöra dynamiska samtal och främja ett spänstigt utbyte.  

Antagningsbesked skickas ut senast 24 juni 2021. Som en förberedelse inför  

programmet genomför vi i slutet av augusti intervjuer med alla antagna deltagare. 

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti 2021.  

Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker  

4 veckor före programstart. Eventuell avgift för Ledarskaps Arenan ingår i  

programavgiften samt mat under uppstart och avslutning. Resor och logi  

ingår ej i avgiften. För avbokning av kost och logi gäller respektives  

kursgårds avbokningsregler.

KOSTNAD
Programavgiften för partner i Ideell Arena är 

20 000 kr, för övriga 35 000 kr. Kostnader 

för eventuell logi och resor tillkommer 

och ingår inte i programavgiften.



Utgångspunkten för samarbetet är att en stark och levande ideell sektor 
bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. För att uppnå det behövs 
ständig utveckling och användning av ny kunskap. Genom samarbetet 
möjliggör Ideell Arena utveckling, spridning och användning av kunskap.

Ideell Arena, c/o IOGT-NTO, Box 128 25 112 97 Stockholm

www.ideellarena.se
Twitter: @IDEELLARENA
Facebook: www.facebook.com/ideellarena.se
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ideellarena

Ideell Arena är ett samarbete mellan över 
100 riksorganisationer i det svenska civilsamhället.


