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av framtidens ledarskap?
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Sidan görs varannan vecka av elever 
och personal på Glokala folkhögskolan 
i Malmö. Ansvarig för sidan är Kalle 
Gartberger, lärare på kursen Glokala 
Medier som du når på kalle@glokala.se.

Patrik Jonasson 
reflekterar från en 
helg med inspirerande 
metoder och möten,  
Art of Hosting, 17-20 
mars i Karlskrona.  
Hur skapas meningsfulla 
dialoger och vilket är 
framtidens ledarskap?
 
Vi lever i en tid av förändringar, negativa 
sådana relaterat till den globala 
uppvärmningen, men även kanske mer 
positiva förändringar där regimer har 
fått ge vika för människors missnöje 
under lång tid.   

Vår globala och sammankopplade 
värld har lyckats ena människor i 
dess missnöje och den senaste tiden 
har präglats av unga människor i 
Mellanöstern som tillsammans kräver 
mer inflytande och vill göra sin röst 
hörd, där regimer under lång tid har 
lyckats distansera sig själva från folket 
och dess behov. 

VAd Art of Hosting handlar om 
är till viss del att försöka undvika 
ett enbart toppstyrt beslutstagande 
utan att begrunda syfte eller rådfråga 
människorna om deras behov.

Art of Hosting-konceptet försöker 
uppmana till hållbart ledarskap och 
förmedla sociala metoder, som ska 
kunna underlätta och skapa en miljö för 
dialoger mellan människor, för att skapa 
en bättre värld. 

Genom att kunna förmedla och 
lära ut metoder för att hjälpa folk att 
mötas under demokratiska former är 
förhoppningen att man kan komma 
fram till beslut som kan gynna flertalet 
inblandade parter istället för bara ett 
fåtal. 

Art of Hosting är ett tre dagars 
seminarium som turnerar runt i världen 
och är upplagt och organiserat för att 
lära ut metoder i samarbetsskapande, 
samarbetsvärderat ledarskap och för att 
ta del av den kollektiva intelligens som 
även unga kreativa människor kan bidra 
med.

Folk samlas under dessa dagar och 
genomför workshops och övningar inom 
metoder som World- och Proaction Café, 
Open Space Technology, Storytelling 
och cirkelträning för att nämna några 
konkreta exempel. 

Att få tA del AV Art of Hosting-
seminariet var en berikande upplevelse 
full av positiv energi och meningsfullt 
kunskapsutbyte med folk som kom från 
hela världen för att medverka. 

Medverkande parter i seminariet 
var bland annat folk från Glokala 
folkhögskolan i Malmö, Kaospiloterna, 
Knowmads och Masterprogrammet 
i Strategic Leadership towards 

Sustainability (MSLS) i Karlskrona. 
Några av de medverkande värdarna var 
bl a Toke Paludan Møller och Monica 
Nissèn med flera som höll i många 
av de inspirerande och berättande 
motivationsföreläsningarna under 
dagarna. 

Några av de mycket intressanta och 
kanske alternativa teman som berördes 
var bland annat Living Systems-teori, 
taoist aikido-filosofi och ”Warrior of the 
Heart”. Dessa och många fler teman 
fick utrymme som alternativa teorier för 
att förstå den dynamiska verklighet en 
ledare står inför.  

det JAg tAr med mig från Art 
of Hosting försöker vi i den ideella 
organisationen Social Scientists 
Without Borders använda i projektet 
voicingideas.com som fokuserar på att 
skapa meningsfulla konversationer och 
kunskapsutbyten mellan människor från 
olika kulturer och bakgrunder genom 
live-konferenser på internet.

Så vilket ledarskap vill vi se och 
ta del av i framtiden? Ett ledarskap 
som skapar meningsfulla dialoger 
mellan människor med respekt och 
samarbetsvilja, som kan skapa en 
framtid som även våra barnbarns barn 
kan vara tacksamma för? 

Text och foto: PATrik JonAsson 
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”Det jag tar med mig från Art of Hosting försöker vi i den ideella organisationen Social Scientists Without Borders 
använda i projektet voicingideas.com”, skriver Patrik Jonasson.

Art of hosting är seminarium som turnerar runt i världen för att lära ut metoder 
i samarbetsvärderat ledarskap.


