
Nya Horisonter  Vilka värden kan AI & 
digitalisering bidra till?

09:00 Incheckning

09:30 Välkomna!
Vi inleder dagen tillsammans med Ledarskaps- 
Arenans 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 – Anyone 
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 tillsammans med Darja Isaksson,  
generaldirektör på Vinnova och Ola Mattson, 
generalsekreterare på 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 för vårt ledarskap? 

10:35 Förmiddagsfika

11:00 
Första omgången seminarier och workshops 
med följande teman

1. Ändamålsparagrafen 
 i mötet med AI och 
 ny teknik 
Utforskande och praktisk workshop som under-
söker vilka nyttor data och ny teknik kan ge för 
att stärka civilsamhällets kärnuppdrag samt hur 
AI kan bidra till att stärka demokratin och öka 
engagemanget för civilsamhällets målgrupper 
och medlemmar

Processledare: Anders Thoresson, Förändringsaktör  
på AI Sweden och Josefine Hellroth Larsson, projekt- 
ledare för utbildning och lärande på Wikimedia.

2. Ledarskap 5.0 
Ett seminarium om vilket ledarskap och styr-
ning som behövs under en tid med stark digital 
förändring. Vad spelar mod för roll och vilka 
kompetenser och samarbetspartners behövs? 
Vilken roll spelar data och insikter i besluts-
processer – och kommer vi behöva färre  
chefer framöver? 

Processledare: Conny Svensson, Head of AI trans- 
formation på AI Sweden och Katarina Gustafsson,  
program- och nätverksansvarig på Ideell Arena.

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

Processledare: Jeanette Nilsson, projektledare på 
RISE, Research Institutes of Sweden och My Malme-
ström Sobelius, vice förbundsordförande för RFSU

Välkommen till 
LedarskapsArenan 2023



15:10 Eftermiddagsfika

17:00–18:00 Mingel!

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

Den grafiska formen för LedarskapsArenan 2023 är framtagen av formgivaren Sepidar Hosseini, som låtit formgivningen 
genomsyras av olika digitala innovationer samtidigt som hon också velat utmana den visuella kultur som så ofta förknippas 
med digital utveckling. I profilen kombineras ett AI-genererat bakgrundsmönster med typsnittet Phase av Elias Hanzer.  
Phase är ett typsnittskoncept som kan förändras i realtid bl.a. genom ljud och röstinmatning. Typsnittet kan ingå i ett oänd-
ligt antal sammansättningar och på så sätt få en mängd olika uttryck – varav några återfinns i programmets grafiska profil.

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 Hall- 
dorf, Ledarskribent och professor i kyrkohistoria, 
Pernilla Johansson, chef för Sida Partnership 
Forum samt forskare med avhandling om 
känslornas betydelse i förändringsarbeten och 
Samuel Somo, utvecklingsstrateg med fokus  
på digitalisering och nya folkbildningsmetoder 
på studieförbundet NBV

15:40 Vägen fram för 
   värderingsdrivna 
   organisationer 
Vi inleder med ett sammanfattande panelsamtal 
med processledarna från dagens seminarier 
och workshops för att sedan fortsätta med 
gemensamma reflektioner i rundabordssamtal. 
Tillsammans fördjupar vi oss kring civil- 
samhällets strategier framåt, vilka värden vi 
behöver slå vakt om och de behov vi behöver 
tillmötesgå för att leda genom utmaningar  
och möjligheter i en digital tid

16:45 Avslutande reflek-
   tioner tillsammans 
   med Ideell Arena 
LedarskapsArenans moderator Louise Callen-
berg och Erik Sjöstrand, verksamhetschef för 
Ideell Arena, sammanfattar dagen

12:00 Lunch och poesi 
   med Yolanda Bohm


