
 

  

 

Att leda in i framtiden 2021 

Vad behövs för att leda sig själv och andra i en snabbföränderlig omvärld? Hur kan 

vi arbeta med självledarskap, delaktighet och tillit för att skapa inkluderande och  

lärande organisationer - för ett hållbart samhälle?  



KONFERENSENS TALARE 

  

  

Nadine Flatt, projektledare,  
Erikshjälpens framtidsverkstad 
Håkan Giselsson, nationell koordina-
tor, Erikshjälpens framtidsverkstad 
 
Erikshjälpens framtidsverkstad arbetar 
för att öka delaktigheten hos barn, unga 
och föräldrar i att utveckla sina bostads-

områden och göra dem mer inklude-
rande, trygga och levande. Genom att 
stärka drömmar, drivkrafter och för-
mågor  hos barn och unga, och arbeta i 
nära samverkan med kommunala  
verksamheter, näringsliv och övriga  

civilsamhället, skapas långsiktig positiv 
förändring.  

I en snabbföränderlig värld är självledarskap avgörande  

Malin Rapp, utbildad inom kognitiv neurovetenskap och  
motivationsforskning samt ledarutvecklare på Self leaders 
 
Självledarskap handlar om att agera utifrån sina drivkrafter, 
hantera känslor och ta vara på våra styrkor för att nå gemen-
samma mål. Människor som utövar självledarskap blir bättre 
på att fatta välgrundade beslut, samarbeta med andra och 
hantera osäkerhet. Malin ger oss grunderna i självledarskap 
utifrån den senaste forskningen och kunskap om vilken  
betydelse självledarskapet har i en föränderlig tid. Inför konfe-

rensen kommer det även finnas möjlighet till en individuell  
förberedelse i Self leaders digitala verktyg samt efterföljande  
övningar tillsammans med andra.   

Från ego till eko – om meningsfullt ledarskap  

Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid  
Handelshögskolan i Stockholm  
 
Ju mer komplexa uppgifterna blir, desto viktigare är det att alla tar 
ansvar. Men hur utvecklar vi följarskap och självledarskap? Vad 
krävs? Hur kan vi släppa våra egon och se bortom vår egen  
vinning? Hur utvecklar vi medkänsla och skapar mening, både för 
oss själva och andra? Emma tar sin utgångspunkt i aktuell  
forskning och visar genom praktiska övningar hur vi kan utveckla  
ledarskapet i våra organisationer.  

Värdebaserat ledarskap och möjligheter för unga  

Hamza Mostafa, statsvetare och ledare 
 
Hamza är ledaren och inspiratören vars främsta drivkraft är att 
alla ska ha jämlika rättigheter oavsett bakgrund. Genom att 
stärka självkänslan och öka modet hos barn och unga menar 
han att vi alla kan hjälpa till att förändra samhället till det 

bättre. Tack vare sitt genuina ledarskap och engagemang i  
civilsamhället har han tagit emot stipendiet Kompassrosen av 
kung Carl Gustaf, blivit utsedd till Årets unga förebild och Årets 
mångfaldsinspiratör. Hamza har varit kursledare för  
värdebaserat ledarskap och är medgrundare till flera ideella 
projekt. 

Områdesutveckling – genom ungas delaktighet och driv  



Region Hallands lokala nämnder välkomnar dig till denna konferens där vi tar del av kunskap, erfarenheter och  

utforskar lösningar tillsammans. 

 

DATUM OCH TID: den 6 december 2021, kl. 8.30-12.00 

PLATS: Konferensen är digital.  

MÅLGRUPP: Dagen riktar sig till dig som arbetar med samhällsutveckling inom offentlig eller idéburen sektor, oavsett om du 
är förtroendevald, chef eller medarbetare. 

PRIS: Konferensen är kostnadsfri. 

ANMÄLAN: Ska göras senast den 29 november 2021. Bekräftelse på anmälan skickas ut löpande. Länk till konferensen och 
förberedande material mejlas ut efter sista anmälningsdag. 

Anmäl dig här! 
 

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt, anna.sehlstedt@regionhalland.se 

Frågor om innehåll besvaras av Kerstin Delefelt, kerstin.delefelt@regionhalland.se  

PRAKTISK INFORMATION 

http://rhadress.regionhalland.se/courseregistration.php?course_id=d4a069f6-ff6c-faa5-af8e-613213e794ee
mailto:anna.sehlstedt@regionhalland.se
mailto:kerstin.delefelt@regionhalland.se

