
09:00 Incheckning
09:30 Välkomna!
Introduktion till dagen tillsammans  
med moderator Louise Callenberg

09:40 Inledningstal om  
   AI, människan och 
   vad som står på spel 
Binette Seck ger sina perspektiv på mångfald 
och civilsamhällets roll i en digital tid. Binettes 
arbete har fokus på demokrati och teknik och 
hon har bl.a. startat upp Changers Hub, ett 
innovationshus för unga i Alby, blivit flerfaldigt 
belönad för sina insatser och är partner till 
den internationella satsningen iCog — Anycone 
Can Code. Binette har också en bakgrund som 
ledare av kören Tensta Gospel Choir.

10:00 Framtiden,  
   demokratin och  
   civilsamhället.  
Efter Binettes inledningstal möts hon upp i ett 
samtal mellan henne och Darja Isaksson,  
generaldirektör på Vinnova och Ola Mattson, 
generalsekreterare Barncancerfonden. Ett  
möte om dagens samhällsutmaningar och vart 
vi är på väg samt vad som krävs av oss som  
leder samtidens utveckling. Vad spelar AI för 
roll idag och imorgon? Vilken betydelse har  
detta på vårt ledarskap? Samtalet leds av 
Louise Callenberg, dagens moderator.

10:35 Förmiddagsfika 12:00–13:00 Lunch

11:00 
Första omgången seminarier och workshops 
med följande teman

1. Ändamålsparagrafen 
 i mötet med AI och 
 ny teknik 
Hur kan AI vara med och bidra till ökat enga- 
gemang och stärka demokratin? Utforskande 
workshop kring nyttor med data och ny teknik 
för våra kärnuppdrag, målgrupper och med-
lemmar tillsammans med processledare från 
civilsamhället och AI experter.

2. Ledarskap 5.0 
Vilket ledarskap och vilken styrning behövs 
under en tid i ett samhälle i stark digital för-
ändring? Vad spelar mod för roll? Vilka roller, 
kompetenser och samarbetspartners behövs? 
Vilken roll spelar data och insikter i besluts-
processer framöver – och kommer vi behöva 
färre chefer? Seminarium med samtal om  
ledarens roll i en sektor som påverkas av sam- 
hällets förändring tillsammans med experter  
på civilsamhället, ledarskap och AI.

3. Vad behöver  
 Civilsamhället  
 göra nu? 
En workshop som tar steget vidare och öppnar 
upp för vad civilsamhället tillsammans och  
med andra aktörer behöver, vill och kan göra 
för att stärka sektorns möjlighet att både  
dra nytta av ny teknik och att vara en stark röst 
när samhällets grundvärden och beteenden 
står inför förändringar.

Välkommen till 
LedarskapsArenan 2023

Nya Horisonter  Vilka värden kan AI och 
digitalisering bidra till?



14:45 Eftermiddagsfika 17:00–18:00 Mingel

13:00–14:00 
Andra omgången av samma seminarier och 
workshop som innan lunch. Deltagare på Ledar- 
skapsarenan går ytterligare en fördjupning

14:10 Farhågor och 
   möjligheter: vart 
   är vi på väg? 
Hur ska vi förhålla oss till en samhällsförändring 
som idag verkar drivas av teknikoptimism? Vad 
innebär mänskligt värde i en tid där ditt digitala 
avtryck värderas högt? Vem får bestämma och 
vilka röster får höras? Reflekterande team ”live” 
med forskare och ledare från civilsamhället som 
bjuder på sina perspektiv och ger reflektioner 
på varandras inspel

Med Katarina L Gidlund, professor och digitali-
seringsforskare vid Mittuniversitet, Joel Halld-
orf, Ledarskribent och professor i kyrkohistoria, 
Pernilla Johansson, chef för Sida Partnership 
Forum samt forskare med avhandling om käns-
lornas betydelse i förändringsarbeten, Samuel 
Somo, verksamhetsutvecklare på Bilkåren med 
bakgrund i bl.a. Techsoup och som general- 
sekreterare på UNF. 

15:30 Vägen fram för 
   värderingsdrivna 
   organisationer. 
En sammanfattning av dagens seminarier  
och workshops med processledare från civil- 
samhället och experter inom AI. 

16:00 Runda bords samtal 
Gemensamma reflektioner kring civilsamhällets 
nästa steg och de behov vi behöver tillmötesgå 
för att leda genom utmaningar och möjligheter i 
en digital tid.

15:15 Prisutdelning  
   Civilsamhällets  
   uppsatsstipendium
Ideell Arena tror på ett ständigt utvecklat 
ledarskap och delar därför ut Civilsamhällets 
uppsatsstipendium till en student vars upp-
sats bidrar med ny kunskap till den ideella 
sektorn. På Ledarskapsarenan träffar vi 2021 
års vinnare, Karima Ben Ali, i en intervju av 
representant från juryn


