
Incheckning
Starta samtalet med en fråga till alla deltagare: Vad är  
regionalt ledarskap för dig?

Gruppdialog: Värdet av regional utveckling
Fortsätt samtalet om värdet av regional utveckling från Tema 3.  
Jobba gärna tillsammans, ta med erfarenheterna från intervju-
erna med samverkanspartner i Tema 3.

1. Jobba individuellt:
• Tänk tillbaka på det senaste halvåret och beskriv en situa- 

tion i arbetet när du har levererat ett högt värde. Vad var 
värdet? I vilken situation? Skriv på post-it.

• Tänk tillbaka på det senaste halvåret och beskriv en situa- 
tion i arbetet när du har levererat ett lågt värde. Vad var 
värdet? I vilken situation? Skriv på post-it.

Du avgör själv vad som är högt/lågt värde. Med detta tanke-
experiment tydliggör du omfånget, spännvidden, av värdet av 
regional utveckling för dig.

Tips! Använd bilden för att dokumentera er värdeskala.
 
2. Dela era tankar i gruppen. Diskutera: Vad är ett högt värde? 

När skapar vi höga värden inom regional utveckling? An-
vänd också gärna materialet från intervjuerna i Tema 3.

3. Nu ska ni DRÖMMA! Brainstorma: Vilket värde skulle du 
vilja leverera om du fick chansen? Om inga begränsningar 
fanns, om alla pusselbitar föll på plats – vilka är dina dröm-
värden? Skriv på post-it.

4. Välj tillsammans ut de 3-5 lappar ni tycker är allra  
viktigast. Nu har ni en gemensam vision av det regionala 
värde ni vill skapa.

Tips! Använd molnet för att dokumentera era drömvärden.

5. HUR kan ni skapa de värden ni önskar? Fundera vilka 
verktyg, förutsättningar, stöd, aktiviteter ni behöver för att 
kunna skapa de värden ni samlat i molnet. 

 Skriv på postit-lappar!

6. Vad ska ni börja med? Välj ut tre av lapparna – förändringar 
som är realistiska och möjliga att genomföra och bestäm 
hur ni går vidare för att genomföra dem.

Dialog- och fördjupningsfrågor 
I Tema 4 diskuterar vi regionalt ledarskap och fortsätter samtalet om värdet av 
regional utveckling från förra gången. All dokumentation från förmiddagens samtal 
och intervjuer finns på lärprojektets webb: Tema 4. Frågeställningarna nedan kan 
användas för enskilt arbete eller som diskussionsunderlag i en grupp.

Om du vill lära mer om tillitsbaserad ledning 
och styrning, läs Louise Bringselius bok: 
Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens 
offentliga sektor.

Vi tipsar!

https://www.reglab.se/aktiviteter/regional-brytningstid-tema-4/

