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Du möter andra regionala ledare i en intensiv lärprocess. Deltagarna representerar en mångfald av
sakområden, uppdrag och geografi - men som alla
delar ett regionalt utvecklingsuppdrag.
DITT PERSONLIGA LEDARSKAP – DU ÄR VIKTIGAST

Regionala utvecklingsprocesser är ofta komplexa.
Aktörerna kommer från olika organisationer och
varje process har sin unika prägel. Besluten måste
fattas av många, samtidigt som mandaten ofta är
otydliga och informella. Processledarens förmåga
att med god fingertoppskänsla navigera väl på en
politisk spelplan är avgörande. En framgångsfaktor är att få tilliten och en gemensam regional ambition att växa sig stark bland aktörerna. Regionala
utmaningar kännetecknas ofta av att det inte finns
några givna lösningar, och många gånger är det
första gången någon tar sig an en liknande situation. Lösningar måste formas i innovativa processer som ställer stora krav på ledaren att leda i det
okända och stå stadig i sig själv. Visst hjälper en
god verktygslåda långt, men det allra viktigaste
verktyget är tilliten och tryggheten i det egna
ledarskapet.
ETT PROGRAM MED MODERN PEDAGOGIK

Det regionala processledarprogrammet – RePro©
– har en innovativ utvecklingsdesign där du jobbar
konkret med dina aktuella professionella och personliga utmaningar. Du lär dig mer om avgörande
aspekter i att leda regionala utvecklingsprocesser. Genom dialogen med andra deltagare får
du nya och ofta helt oväntade perspektiv på dina
utmaningar. På så sätt tränar du din förmåga att
överblicka och greppa komplexa situationer och
integrera detta i ditt ledarskap.
Programmet är upplevelsebaserat. Den utvecklingsprocess som du själv går igenom blir den
huvudsakliga källan till lärande. Programmet
bygger på forskning, teori, övningar och gedigna
erfarenheter av regionalt utvecklingsarbete och
ledarskap, som hjälper dig att nå verkliga genombrott i ditt uppdrag.
Det personliga ledarskapet har en central plats i
programmet. Du får god tid för dialog och reflektion
kring programmets innehåll i relation till det egna
ledarskapet. Genom att de inre aspekterna också
är en del av lärprocessen så stärks medvetenheten
och med det den personliga mognaden.
E T T U T V E C K L I N G S S A M A R B E T E M E L L A N W S P O C H N E X T S T O P YO U

Detta är ett program för dig som vill utveckla ditt
personliga ledarskap. Du får genom programmet ta
del av verktyg och metoder för att förstå och leda
regionala processer. Men det är inte metoderna
i sig som gör dig till en riktigt duktig processledare.
Det handlar om att utveckla och förädla ditt unika
ledarskap, att växa in i uppdraget utifrån den du är
och mogna in i den ledarstil som avspeglar dig.
I programmets alla moduler växer du personligen
i ditt ledarskap genom de olika teman som vi berör
i seminarier, workshops och processarbete. Är du
intresserad av ett program i denna anda, så är du
varmt välkommen!
OM OSS

Programmet har utvecklats i samarbete mellan
WSP och Next Stop You; två företag med
mångårig erfarenhet av regional utveckling,
processledning och ledarskap. Läs mer på
www.nextstopyou.se och www.wsp.com
FÖRBEREDELSE OCH OMFATTNING

Programmet inkluderar 8 dagar fördelade på 4
tillfällen. Mellan varje tillfälle ingår ett coachsamtal
med programledarna. Inför starten genomförs en
personlig intervju som en del av förberedelsen.

INNEHÅLL
MODUL 1:
DET REGIONALA LANDSKAPET –
VECKLA UT OCH FÖRSTÅ KARTBILDEN

Det regionala sammanhanget påverkar den process du leder. Du stärker ditt strategiska ledarskap
genom en ökad kunskap om helhetsbilden. Du
förstår vad du kan påverka och inte, och stärker
din egen förmåga att leda och förklara process
och förutsättningar för nyckelaktörerna i din region.
I den första modulen startar vi upp processen
med dig och hela gruppen och utvecklar en stark,
utmanande och inspirerande gemensam grund för
det fortsatta programmet.
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MODUL 2:

REGIONALA AKTÖRER OCH PROCESSER –
POLITIK, KOMPLEXITET OCH KOMMUNIKATION
Vi dyker rakt in i programmets kärna – förståelsen
för processer, det komplexa i det regionala processledarskapet och hur det avspeglar sig i det
uppdrag som du själv leder just nu. Vi utforskar det
politiska sammanhanget, maktrelationer och den
avgörande betydelsen av att kunna agera på den
spelplanen. Kommunikationens roll, att bygga en
gemensam grund och hur du kan aktivera delaktighet och ledarskap är centrala aspekter under
denna modul. Tillsammans utforskar vi olika vägar
för att leda med framgång. Alla moduler tillhandahåller verktyg och metoder för att leda processer, så även denna. Vi fortsätter att stärka den
gemensamma lärprocessen där dina individuella
utmaningar är en central del.
MODUL 3:

JAG SOM REGIONAL PROCESSLEDARE –
ATT KLIVA FRAM OCH KLIVA TILLBAKS
Varje modul inkluderar ditt personliga ledarskap.
I denna modul sätter vi extra mycket fokus på
det. Vad innebär det regionala processledarskapet? Att bli framgångsrik är ofta att kliva tillbaka.
Att låta många vinna och dela på framgången är
avgörande. Hur ser ditt processledarskap ut?
Vilka är dina styrkor? Dina utvecklingsområden?
Hur förhåller du dig till auktoriteter? Till konflikter?
Förmågan att inspirera, göra val, leda i det okända,
driva utan att ta över? Hur starkt är ditt välbefinnande och din balans så att du orkar och känner
lust för ditt uppdrag? I den här modulen får du
möjlighet att se vad som behövs för att stärka ditt
personliga processledarskap ytterligare. Genom
utbytet med de andra deltagarna blir samtalen rika
och lärprocessen fördjupad.

SID 3 /4

utmaningar är del av denna modul. Att avsluta och
fullborda en process, liksom din egen utvecklingsprocess får ett viktigt utrymme denna gång.

DATUM
Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

4 – 5 oktober
7 – 8 december
1 – 2 februari 2023
28 – 29 mars

TID OCH PLATS

Internat i närheten av Stockholm.
Start kl. 10.00 dag 1, avslut kl. 16.00 dag 2.
AVGIFT OCH BETALNING

44 500 sek + moms. Avgiften inkluderar
de 4 modulerna med mellanliggande
coachsamtal, intervju innan programstart,
lunch, fika och dokumentation. Logi- och
middagskostnad vid internat tillkommer.
Med två eller fler deltagare från samma
avdelning ges 15% rabatt för de tillkommande deltagarna. Det är möjligt att dela
upp betalningen per budgetår.
ANMÄLAN

Anmälan görs via info@nextstopyou.se
efter kontakt med någon av programledarna. Din anmälan är bindande. Efter
din anmälan sker en personlig intervju.
FÖR FRÅGOR VÄND DIG TILL
Marie Kaufmann:

MODUL 4:

HÅLLBART REGIONALT STRATEGIARBETE –
UTVECKLING PÅGÅR HELA TIDEN
Den fjärde modulen fokuserar strategi- och utvecklingsarbete som sådant. Att förstå vad strategi
egentligen är, och vad som krävs för att framgångsrikt förverkliga en strategi. Vi tror ofta att vi har
kontroll i större utsträckning än vi i själva verket har.
Att leda i det som växer fram, hur är det? Du ökar
din förståelse för den inneboende dynamiken i
utvecklingsprocesser, att utveckling och implementering inte går att särskilja utan är förbundna med
varandra. Konkreta exempel, verktyg och dina egna
E T T U T V E C K L I N G S S A M A R B E T E M E L L A N W S P O C H N E X T S T O P YO U

marie@nextstopyou.se
Tel: 070 – 657 46 77
Göran Hallin:

Goran.hallin@wsp.com
Tel: 073 – 037 07 23
Anna-Eva Lohe:

anna-eva@nextstopyou.se
Tel: 070 – 827 67 53
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