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för högsta ledningen 
inom idrott



Ledning och styrning i idrottssammanhang är 
minst sagt utmanande. Erfaren heten visar att 
sportsligt och ekonomiskt trängda lägen kan 
omkullkasta den mest genomtänkta strategi.

Managementprogram 
för högsta ledningen 
inom idrott 

På många sätt är det som att gå på slak lina 
– en balansakt - där olika intressen, ibland 
motstridiga och oförenliga, behöver balan-
seras för att kunna skapa framgång  
i verksamheten:

• Balansera hopp- och förtvivlan och hjärtat för 
sitt lag eller idrott med analysen av vad som 
skapar långsiktig framgång och stabilitet

• Att driva omfattande ekonomiska engage-
mang med starka partners och sponsorer 
och vara en del av en idéburen idrottsrörelse 

• Att skapa utveckling, stabilitet och lång-
siktighet i en situation som styrs av ibland 
sekundsnabba resultat

• Att vara visionär och samtidigt stå med 
fötterna i leran

För att ytterligare stärka Svensk idrott har 
Arbetsgivaralliansen tillsammans med Han-
delshögskolan i Stockholm tagit ett initiativ 
till ett unikt och skräddarsytt management-
program för högsta ledning och styrelse 
inom olika typer av idrottsverksamhet. 

Deltagande i programmet ger dig följande: 
• Kvalificerad genomlysning av den  

egna verksamhetens möjligheter och 
begränsningar 

• Identifiera lämpliga angreppssätt för att 
möta verksamhetskritiska utmaningar 

• Tillföra och sprida kunskap och perspektiv 
på hur ledning och styrning kan utövas 
framgångsrikt inom förbund, föreningar 
och klubbar

• Rika möjligheter till jämförelser med 
verksamheter i likartat situation och kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte med andra 
befattningshavare på högsta ledningsnivå 
inom idrottsverksamhet

Programmet i dess första utformning genomför-
des med VD:ar och klubbdirektörer inom fotboll 

och ishockey och ges nu ett bredare anslag för 
att passa idrottsrelaterade verksamheter i stort. 
Programmet har en referensgruppn med 
uppgift att utveckla och löpande utvärdera 
programmet. Referensgruppen består av: 
Annika Eidfelt, Förhandlingschef Arbetsgivar - 
alliansen, Annika Bjurfors, styrelseledamot 
Svenska Ridsportförbundet, Ann-Sofi Ohlen, 
HR-chef Riksidrottsförbundet, Lena Runströ-
mer, styrelseledamot Svenska Handbolls-
förbundet, Jörgen Lindgren, VD SHL, och 
Gunnar Westling, Ek dr och programledare, 
Handelshögskolan Executive Education.  

Programsatsningens långsiktiga och över- 
gripande mål är att stärka och utveckla 
ledarskapet inom svensk idrott, bidra till ett 
mer hållbart ledarskap som ges möjlighet att 
utvecklas över tid, dela erfarenheter samt ge 
rika möjligheter till att fördjupa sig i ledar-
skap med tydlig utgångspunkt i uppdraget.  
Programmet utgår i stor omfattning från 
varje deltagarnas verklighet och vardag, 
där strategi, ekonomi, styrning och ditt eget 
personliga ledarskap kommer stå i fokus. 
Inför programstart kommer vi behöva årsre-
dovisningar från varje deltagares verksam-
het samt genomföra en intervju. 

Programmet genomförs i internatform i stock-
holmstrakten. Programmet är uppdelat på tre 
moduler: 15–17 maj 2017, 23–25 augusti 
2017 samt 18–20 oktober 2017. Program-
met kräver närvaro vid samtliga tillfällen 
samt att viss tid avsätts mellan moduler för 
arbete med viktiga verksamhetsfrågor.

Mer information och frågor
Gunnar Westling, Programledare 
070-717 47 82.
Annika Eidfelt, Förhandlingschef 
Arbetsgivaralliansen 
08-545 912 03.

Din profil
Målgruppen är högsta ledningen inom idrott, d v s chefer med ett helhetsansvar för resultat, budget, och personal. Exempel på roller 
som programmet riktar sig till är generalsekreterare, klubbchefer, VD:ar, landslagschefer, idrottschefer, och kanslichefer på riks- och 
förbundsnivå. Vi välkomnar också styrelseledamöter inom förbund och större föreningar
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Min anmälan till programmet innebär följande:

Aktivt deltagande
Jag anmäler mig till programmet, har bokat in modulerna i min kalender så att jag närvara vid samtliga tillfällen 
samt kommer kunna avsätta viss tid (ca 1 dag) mellan moduler för arbete med viktiga verksamhets- och affärs-
frågor kopplade till programmet innehåll.

Modul 1: 15–17 maj  mars (2017), (med start kl. 17.00 på kvällen den 15 maj). 
Modul 2: 23–25 augusti  (2017) (med start kl. 17.00 på kvällen den 23 augusti).
Modul 3: 18–20 oktober  (2017) (med start kl. 17.00 på kvällen den 18 oktober).

Av- och ombokning
Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder att delta i programmet skall detta omgående skriftligen meddelas 
oss. Vid av- eller ombokning mellan åtta och fyra veckor före programstart debiteras 50 % av programavgiften. 
Vid av- och ombokning senare än fyra veckor före programstart sker ingen återbetalning. Deltagarens organisa-
tion har rätt att nyttja den bokade platsen för annan person efter samråd med Arbetsgivaralliansen. 

Programavgift
Programavgiften om 37,500 kr faktureras deltagaren av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education i 
förskott med 30 dagars betalningsvillkor. Mervärdesskatt tillkommer på angivna programavgifter.

Resor och logi
Kostnader för resor och logi bekostas och bokas av deltagaren själv. 

   
ORT  OCH DATUM    UNDERSKR I F T      

   

   

     NAMNFÖRTYDL IGANDE     

Denna anmälan postas eller mailas inskannad senast 14 april 2017 till:
Postadress: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Paulina Strandberg, Box 45180, 104 30 Stockholm. 
E-post: paulina.strandberg@exedsse.se.
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SSE Executive Education är en av nordeuropas ledande aktörer inom ledarskaps- och affärsutveckling, specia-
liserade på innovation, entreprenörskap, hållbarhet och styrning. Med den akademiska forskningen som grund 
och nära samarbete med näringslivet erbjuder vi ett brett urval av öppna program för individer och skräddar- 
sydda uppdrag för företag och organisationer.

Sveavägen 63. Box 451 80. 104 30 Stockholm. Telefon 08-586 175 00. Fax 08-31 43 60  www.exedsse.se 
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