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Kollektivhusföreningen Rudbeckia 

• Föreningsutvecklingsdag
• Skapa gemensamma bilder 

kring mål, samspel och 
kommunikation 

• Rusta för beslut som ska tas 
inför framtiden

• Grund för gemensam syn på 
kollektivhusets kultur

• Ha kul ihop!



Gruppens spelregler = angenäm resa

• Hur vill vi ha det tillsammans?

• Hur vill vi bemöta varandra?

• Vilka grundregler behövs för 
gruppens arbete?

• Och…..?

Fundera enskilt

Prata runt borden

Gemensamt samtal



Lagarbetets tre hörnstenar

• UPPGIFTEN
Att det finns en tydlig mening i lagarbetet

• MÄNNISKORNA
Att låta varje individ bidra med sitt bästa

• SAMSPELET
Att tillvarata den samlade kraften
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UPPGIFTEN

• Vad är idén och meningen med 
föreningen?

• Vilken är vår förenings unika roll 
och uppgift? Vad är målet för 
dess arbete?

• Vilka gemensamma värderingar 
står vi för i vår förening?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gemensamma uppgiften så självklar att en glömmer att diskutera den – lätt att arbetet börjar spreta
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MÄNNISKORNA

• Vilka är våra personliga 
drivkrafter?

• Vilken kompetens finns i 
gruppen?

• Hur tar vi vara på våra olikheter 
på bästa sätt?

• Övning 
– kompetens-isberget

Börja individuellt

Samtala i smågrupp

Runda i storgrupp



Kompetensdimensioner och roller
• Kognitiv – analys och problemlösning
• Affektiv – vilja, uthållighet, öppen för 

förändring, tål stress och motgångar
• Social – kan samarbeta, lära sig själv 

och andra
• Kreativ – se det som inte syns, 

förställa sig alternativ och möjligheter, 
skapa bilder och visioner

• Pedagogisk – förmåga att forma, 
förmedla och ta emot budskap. 

• Administrativ – planera, utveckla, 
strukturera och organisera

• Strategisk – välja och vidta rätta 
åtgärder, beakta och förutse faktorers 
inverkan på verksamheten

• Resultatorienterad – driver på och vill 
nå resultat. Otåliga. Fokus på vad 
som ska uträttas och ser till att 
föreningen fungerar

• Administrativ – allt ska gå rätt till, 
Fokus på hur jobbet ska göras, håller 
tidsschema och dokumenterar

• Visionär – nyskapare, driver 
förändring, entusiastisk, driftig och 
alltid på gång.

• Relationsinriktad – för människor 
samman, skapar samförstånd och för 
alla känna delaktighet. Människor 
främst, vill skapa en helhet där alla 
delar är lika viktiga.
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SAMSPELET

• På vilket sätt kan vi tydliggöra 
våra roller och befogenheter?

• Hur får vi en öppen och bra 
kommunikation inom gruppen?

• Vilka normer och spelregler vill 
vi ha i gruppen?



Grupputvecklingsfrågor

• Lappar med frågor

• Dokumentera i korta ordalag



Positiv återkoppling



Avslutning
• Tack för idag!

• Sammanfattning av dagen

skriv en mening på en 
post-it lapp och sätt på dörren 
när du går ut



www-adress
facebook.com/sensus

twitter.com/sensus

instagram.com/sensus
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