
Syfte 

Att prioritera vilka era allra viktigaste utvecklingsområden för framtiden är.  

Målgrupp 

Alla medarbetare 

Uppskattad tidsåtgång 

3-4 timmar 

Gruppindelning och samtalsledare 

Utse en mötesledare som håller i workshopen. 

Lämplig gruppstorlek är upp till 6-7 deltagare per grupp. Det är bra att mixa grupperna så att 

de består av deltagare från olika delar av verksamheten.  

Varje grupp ska ha en samtalsledare, se samtalsledarguiden, på hemsidan, som ser till att 

deltagarna håller sig till uppgiften, att alla kommer till tals i samtalen och att gruppen 

sammanfattar vad de kommer fram till gemensamt. 

Samtalsledarna kan utses av arbetsgruppen innan mötet eller på plats inför grupparbetet. 
 
Förslag på agenda & innehåll 

• Introduktion: tillbakablick på de arbetsmöten/workshopar vi haft för att 

verksamhetsplanera 

• Uppgift Viktiga utvecklingsområden 

• Fortsatt arbete med att sätta mål  

• Sammanfattning och avslutning 

Introduktion, ca 15 minuter: det vi gjort fram till nu samt syftet med uppgiften.  

 

Uppgift Viktiga utvecklingsområden, 60 minuter  

 

1. Läs igenom uppdraget och sammanställningar från workshop Framtid och Trender i 

omvärlden och annat underlag som ni tycker är viktigt att ha med i prioriteringen 

(t.ex. tidigare verksamhetsplan) 

1. Individuell reflektion: Vad får du för bild? Vilka är era största utmaningar och 

utvecklingsområden de kommande åren? 



2. Notera för dig själv (skriv ner) vilka områden som du tycker är viktigast att utveckla 

på 3-5 års sikt. 

3. Gå laget runt i gruppen och berätta vilka utvecklingsområden ni kan se.  

4. Gör ytterligare en prioritering i gruppen och enas om 5-6 områden.  

5. Slutligen: ställ er frågan ”Ökar vi livskraften” om vi utvecklar de här områdena? Har 

vi missat något område som vi behöver lägga till? 

6. Gå tillbaka och reflektera över varför områdena är viktiga att utveckla. Dokumentera 

era motiveringar under respektive utvecklingsområde. 

 

 

Redovisning i storgrupp, ca 30-40 min 

Ta med er materialet tillbaka och berätta i storgrupp vad ni kommit fram till (era 
prioriteringar). 
 
Ledningen och de som ska leda det kommande arbetet med målen tar med sig materialet och 
sammanställer gruppernas resultat. 
 

Se uppgiften ovan. 

 

Material 

• Utskrift av gruppuppgift ”Viktiga utvecklingsområden” A4 1 ex per grupp 

• Utskrift av underlag som alla ska läsa. 

• Pennor till deltagarna samt papper att sammanställa på. 

• Utskrift av samtalsledarens roll, 1 ex per grupp 

 


