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Ledarskap med sunt förnuft

Vi inbjuder till
Först till ”kvarn”
begränsat
antal platser

God sammanhållning och prestigelöshet nyckeln till framgång

träff
punkt

Bengt Johansson, Bengan med hela
svenska folket, är dubbelt aktuell i
Mölndal just nu; dels som gästprofessor vid Idrottshögskolan och dels som
talare vid inspirationsaftonen i Stadshuset den 14 april.
– Man kan överföra gruppdynamik
och ledarskap inom idrotten till näringslivet. Vi är ungefär lika funtade
allihop.

och inspirationsafton

Bengan gjorde sig, som tränare för handbollslandslaget under många framgångsrika år, inte
bara känd för sitt släpande halländska uttal
med besynnerliga namn på taktiska upplägg
utan framför allt för sin antiauktoritära ledarstil där tydlighet och ett rakt bemötande
gentemot spelarna var hans signum.
Alla minns vi otaliga ”time outs” där
Per Carlén, Stefan Löwgren eller Ljubomir
Vranjes hållit låda och där Bengan stannat i
bakgrunden. Tillit och ömsesidig respekt var
viktiga ingredienser till framgången.
– Det handlar mycket om sunt förnuft, säger
Bengan.
Är det så enkelt?
– Nja, det är många som pratar ledarskap
utan att ha någon särskild erfarenhet av det.
Jag tror också det är viktigt att man är en god
förebild för de andra som ledare. Du kan inte
säga en ska och göra en annan. Alla måste
känna tillit och förtroende för dig som ledare.

Torsdagen den
14 april
i Mölndals Stadshus
med

Bengt ”Bengan”
Johansson
”Respekt och glädje är det bästa

”

ledarskapet. Glädje är en av de starkaste
drivkrafterna vi har. Den skapar bättre
prestation, motivation och en kreativ
miljö” det säger Bengt ”Bengan”
Johansson, legendarisk f.d. ledare för det
svenska handbollslandslaget och numera
bl.a. gästprofessor på Idrottshögskolan
vid Göteborgs Universitet.

Det är
allas ansvar att ha
kul på jobbet

Ömsesidig respekt

Bengan, som förutom sin 20%tjänst som gästprofessor* på Idrottshögskolan vid Göteborgs
Universitet, numera är ute och föreläser om
ledarskap, är övertygad om att hans erfarenheter från handbollen kan överföras till
näringslivet.
– Har du 20 toppidrottsmän eller 20 toppsäljare så är skillnaden i framgång vilken sammanhållning och vilket ”go” du har i gruppen.
Frånvaron av prestige är viktigt, liksom att det
är allas ansvar att ha kul på jobbet. Man kan
inte bara förvänta sig att ledaren eller chefen
ska fixa allting. Det är ett ömsesidigt givande
och tagande.

Fostra i goda vanor

Som engagerad gästprofessor på Idrottshögskolan är han mån om hälso- och friskvårdsarbetet i Sverige. Han har tidigare starkt
kritiserat nedmonteringen av antalet gymnastiktimmar på svenska skolor och han anser att
hälsa är en fråga om gott ledarskap.
– Vi måste lära barnen från början vikten av
motion och att äta riktigt. Det handlar om att
fostra i goda vanor. Här har skolan en viktig
roll när föräldrarna inte alltid orkar ta sitt
ledarskap som föräldrar.

Program
17.30 Mingel med förfriskning
18.30 ”Åby Fritidscentrum” KarlGunnar Nordanstad, Kultur& fritidschef, Möndals stad

Bengt ”Bengan” Johansson, är en av de riktigt stora idrottsledarna i Sverige som numera lär ut
ett antiauktoritärt men tydligt ledarskap till bland annat näringslivet.

Mer egen tid idag

Förutom sin gästprofessur och sina föreläsningar är ”Bengan” även engagerad i Internationella Handbollsförbundets metodik- och
tränarkommitté. Tränaryrket har han dock lagt
på hyllan.
– Ja det var som om luften gick ur efter åren
som landslagstränare. Det var en mycket spännande tid som passade mig bra då men också
en inrutad period med mycket resor och stort
ansvar. Det känns bra nu att kunna rå över sin
egen tid lite mer. Jag har även ett företag tillsammans med min bror.

”

Hälsa är
en fråga om
gott ledarskap

Återträff i Göteborg i sommar

Kontakten med spelarna har han dock inte
släppt. Den 10 mars var det 15 år sedan första
VM-guldet.
– Det är en speciell dag för oss alla som var
med då. Vi har bestämt oss för att träffas vart
femte år. 1995 var vi hos Per Carlén i Ystad,
år 2000 var vi hos mig. Till sommaren är det
Wislander och de andra göteborgarna som får
äran att agera värdar. Det ska bli kul, skrattar
Bengt ”Bengan” Johansson.

Biljetter kvar

Ni som missat att köpa biljett till aftonen på
torsdag kl. 17.30 finns fortfarande möjligheten
att närvara. Biljetterna kostar 150 kronor.
Endast ett fåtal biljetter finns kvar. Kontakta
Carina Grunditz på 031-315 10 09 eller maila
till: carina.grunditz@molndal.se.

*Syftet med gästprofessuren, som helt finansieras av Previa, är att stärka Idrottshögskolans ledarskapsprofil och i ökad utsträckning integrera teori med praktik
och högskola med näringsliv. Därigenom vill Idrottshögskolan och Previa skapa
ett mervärde för studenter, forskare och företag. Bengt ”Bengan” Johansson tillträdde professuren i april 2004 och tjänsten är begränsad till högst två år.

10

Stolta Stad

19.00 Ledarskapsfrågor Bengt
”Bengan” Johansson, gästprofessor Idrottshögskolan,
Göteborgs Universitet
21.00 Avslutning med utlottning
av bl.a. en Konica Minolta
digitalkamera

Anmälan och avgift
Anmälan, som är bindande, lämnas till
e-post: carina.grunditz@molndal.se eller fax: 031-315 10 09.
Deltagaravgift 150:-/pers. inbetalas
till bankgiro: 5619-8435 (Åbro Företagsklubb). Ange namn, företag och
telefon samt ”Inspirationsafton” på
inbetalningstalongen.

Arrangörer:

FöreningsSparbanken
Mölndal
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