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Program – Ledarskapssymposium  

9.30 - 10.00 Drop-in fika 

10.00-10.15 Inledning Stefan Bergh, Idé-och värderingsstyrt ledarskap i skarpt 

läge 

10.15-11.00 Trendrapport – Framtidens arbetsgivar- och ledarskap inom 

idrotten 

11.15 -12.00 Trendrapport – Diskutera och inspirera 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.30 Seminarium - välj ett 

1. Mod att leda 

2. Arbetsgivarskapet i utveckling 

3. Nya sätt att leda 

14.30-15.00 Fika och frisk luft  

15.00-16.45 Konsten att scenarioplanera  

16.45 -17.00 Avslutning 

 

Gemensamma programpunkter 

Inledning - Idé -och värderingsstyrt ledarskap i skarpt läge 

Mot bakgrund av våren 2020 med nya spelregler för idrotten, så kan vi 

konstatera att idrottsrörelsen snabbt kunde samla sig, analysera och ställa om 

för att jobba framåt trots osäkerheten om framtiden. Vad var det som gjorde det 

möjligt? 

Generalsekreterare RF/SISU, Stefan Bergh ger sin syn på proaktivt, kraftfullt 

ledarskap och arbetsgivarskap.  

Trendrapport - Om framtidens arbetsgivarskap och ledarskap inom idrotten 

Hur attraktiv är idrotten som arbetsgivare? Framtida kompetensförsörjning är en 

strategisk ledarskapsfråga. Generation Z uppväxt i Gig-ekonomin och tidigare 

generationer med lång erfarenhet inom idrottsrörelsen kan tillsammans bygga 
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en utvecklande arbetsplats. Vad är då viktigt i ledarskap, arbetsgivarskap och 

organisering för framtidens idrottsrörelse? Det har Johan undersökt närmare i 

den trendrapport han skrivit. 

Medverkande: Johan Welander författare, organisationskonsult och tidigare HR-

chef på Rädda Barnen 

Trendrapport – Ledarskap och organisering inom idrotten 2030 

Före symposiet kommer du få tillgång till rapporten för att kunna läsa och 

reflektera. Rapporten berör professionalisering, arbetsgivarskap och ledarskap i 

framtiden. I grupper har du sedan möjlighet för kunskapsutbyte och reflektion. 

Konsten att scenarioplanera 

Som en följd av Covid-19 har vi på ett plötsligt och omtumlande sätt lärt oss att 

ställa om verksamhet. Det gör att scenarioplanering är ett högaktuellt ämne. På 

denna ”crash course” får du metoder och lämpliga verktyg för hur du på 

organisationsnivå kan jobba med scenarioplanering. 

Medverkande: Kairos Future 

 

Seminarier 

1. Mod att leda 

Vad förknippar du för beteende med en modig ledare? Vilka associationer väcks 

hos dig av uttrycket modigt ledarskap. Hur ditt ledarskapsbeteende stimulerar 

och inspirerar människor att vilja utvecklas är det du kommer få kunskap om och 

konkreta verktyg i. 

Det är välkänt inom forskningen att ett coachande och motiverande 

förhållningssätt som chef skapar utvecklingslust och bekräftelse snarare än att 



 

 

använda den klassiska ”piskan”. Med utgångspunkt i inlärningspsykologi och 

beteendevetenskap föreläser Andreas om hur du får människor att växa. 

Medverkande: Andreas Claesson, fil kand idrottspsykologi. Certifierad 

ledarskapsutbildare och tidigare idrottspsykologiskrådgivare på 

Riksidrottsförbundet. 

2. Arbetsgivarskapet i utveckling 

Arbetsledning och arbetsmiljöansvar är begrepp som delvis fått ny innebörd 

under året som gått. Arbetsgivarskapet utmanas på nya sätt. Vad gäller för 

arbetsgivare för att skapa en hållbar arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning? Vi 

fyller på med gällande regler, råd och fakta samt diskuterar möjligheter och 

lösningar med målet att bli ännu bättre och tydligare arbetsgivare. 

Medverkande: Maria Liljedahl förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen 

3. Nya sätt att leda 

Möt nya generationens ledare som tänkt till om drivkrafter, sin 

ledarskapsfilosofi, hinder de möter i ledarrollen och hur de ser på framtidens 

ledarskap.  

Generationstillhörighet är en aspekt som kan påverka ledarskapet. Hur tillåter vi 

framtidens ledare forma och leda utveckling utifrån sina idéer och förmågor. 

Vem efterfrågas när vi rekryterar? Hur ska idrottsrörelsen som arbetsgivare 

attrahera kompetenta medarbetare och engagerade ideella ledare. 

Medverkande: Victoria Escobar styrelseledamot i RF/SISU Stockholm och 

deltagare i unga ledarskapsprogrammet Eldsjäl 2.0, Sebastian Brinkenfeldt 

Juniorförbundskapten Svenska Amerikanska Fotbollsförbundet och deltagare i 

unga ledarskapsprogrammet Eldsjäl 2.0.  

 

Moderator: Johanna S:t Clair Renard, Process- och projektledare RF/SISU 


