
Tredje gruppträffen – förslag på frågor ni kan prata om: 

 

1. Dina erfarenheter och reflektioner från workshopen med dina medarbetare, hur gick det? 
Blev resultatet det förväntade? Vad fungerade och var det något som inte gick som du tänkt 
dig?  Något du blev förvånad över? Hur kändes det att leda? Vad tyckte medarbetarna? 

2. Vad tar du med dig från den här utbildningen? Är det något du skulle vilja lära dig mer om? 
Är det något speciellt du kommer ha nytta av i din verksamhet?  

3. Vad är din största utmaning just nu i din verksamhet?  

4. Ni kan också prata om framtiden med hjälp av bonusövningen nedan.  
  

 
Fundera också på om det är något ni gärna vill ta upp och diskutera i den stora gruppen. 
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Bonusövning – enskild övning med sikte på framtiden.  

Två olika alternativ, ta den du gillar eller gör en helt egen.   

Alternativ 1: 

1. Om du vill lämna över en starkare organisation till nästa generationens ledare än den tog 
över – hur vill du att arvet efter dig ska se ut? Vad kännetecknar det?  

2. Med tanke på fråga 1 – vad vill du ska ha hänt om ett år? Vad ska vara annorlunda mot hur 
det ser ut idag? 

3. Vad kan ett första litet steg vara för att komma dit? Konkret, realistiskt och som ni mäktar 
med? 

4. Ser du några risker/hinder för att ni inte ska nå den visionen?  

 

Alternativ 2: 

1. Om du tänker 2 år framåt och människor pratar om din organisation - vad vill du att de ska 
säga då?  

2. Ser du några risker/hinder för att ni inte ska nå den visionen?  

3. Vad är viktigast att ta tag i just nu för att ni ska nå visionern? Och vad kan vara ett första litet 
steg vara? Konkret, realistiskt och som ni mäktar med?  

Skriv ner dina svar. Förslut och titta på det om ett år. Jag kan höra av mig i februari 2023 för att 
höra hur det gått (om du vill). Och det kan ha blivit något helt annat än du skrivit ner. Utveckling är 
en levande process som hela tiden behöver justeras och som man hela tiden lär sig av.  

Lycka till! Och tveka inte att  höra av dig om du behöver bollplank eller har frågor.  


