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• Design Thinking är utgångspunkt för 
Strategisk dialog

• Våra exempel kommer från större 
projekt men metoden fungerar även
i mindre skala.

• Strategisk dialog:
• En form av ledarskap genom att 

facilitera agila och coachande 
gruppsamtal som leder från insikt 
över strategi till handling med stöd 
av bland annat visuella dialogkartor.

• Kan beskrivas som en äventyrsresa
- där vi guidar ett gäng deltagarna 
förbi en olika hinder mot 
gemensamt uppsatta mål





• Strategisk dialog kan användas oavsett 
problem eller utmaning. Den är optimal 
när det handlar om förändrings-
processer som involverar många 
perspektiv.

• Ordet strategi i Strategisk dialog handlar 
om att arbeta efter en medvetet 
designad plan för dialogen.

• Förståelse och acceptans för olika 
förutsättningar skapar grunden till 
sammanhållning, gemensam strategi 
och handling även mellan parter som 
har olika logik, perspektiv och vokabulär.



• Visualisering av nuläge och önskat läge 
ger gruppen en gemensam bild att ta 
ställning till. Visualiseringen tydliggör 
olika aspekter och perspektiv i gruppen.

• Visualiseringen gör det enklare att 
identifiera behov och det som saknas. 
Det blir tydligt vad som hänger ihop 
och i vilken ände man behöver börja.

• Det är viktigt att arbeta aktivt med 
kommunikation så att alla kan bidra 
med unika och relevanta perspektiv 
i förändringsprocessen. 

• Vi stöttar ledare för att skapa effektivitet 
på flera nivåer så att alla springer fort, 
åt rätt håll och så att alla håller samman 
på vägen.





• Grundstenar:
• Alla har något att bidra
• Alla är lika mycket värda
• Tydligt syfte 
• En målsättning 
• Definierad målgrupp

• Arbetar agilt och låter gruppen utforma 
vägen till målet (och dialogens riktning)

• Metod för att aktivera empatiska, 
kreativa och analytiska förmågor 
hos deltagarna.
• Så många sinnen som möjligt!

• Utmanar traditionellt ledarskap
• Skapar ägandeskap, förankring 

och engagemang.



• Strategisk dialog bygger på en serie 
av workshops.
• Behov av mellanrum så att 

processen får landa hos deltagarna.
• I mellanrummen analyseras och 

visualiseras den dialog som förts i 
workshopen och sätts ihop till en 
dialogkarta som nästa workshop 
tar avstamp i. 





• Utmaningar är en viktig del av scopet i 
en strategisk dialog i form av de problem, 
förändringsområden etc. som är i fokus 
för förändringsarbetet.

• Det kan också vara en utmaning att 
arbeta behovsgrundat och frågedrivet. 
Mod och prestigelöshet krävs för att 
kunna orientera mellan nya insikter 
om behov och praktiska lösningar.

• Tydligt och modigt mandat från ledning 
avgörande för att ge plats för alla röster, 
och att våga lyssna även på det 
obekväma.

• Viktigt att lyfta så att det inte infekterar 
processen. Med visualisering kommer 
saker naturligt upp på bordet, 
avdramatiserat (och avpersonifierat).

• Utmanande process som kräver tid, fokus 
och engagemang från deltagarna, samt 
lyhördhet och öppenhet i dialog.





• Insikter är kondenserade slutsatser.
• Starkare om de förkroppsligas och bygger 

en starkare berättelse som ger större 
motivation och åtagande från deltagarna.

• Insikter påverkar både den slutliga 
lösningen men även dialogen/processen.

• Insikter är processens diamanter som vi 
förädlar genom att berika, analysera och 
sätta i sammanhang.

• Insikter ger ett stabilt och tryggt 
fundament för förändring.

• Visualisering ett verktyg för att synliggöra 
och förankra insikter, och föda fler insikter. 
Kan visa på olika nivåer av insikter:
• Utzoomade på relation, inzoomade

på detaljer
• En dialogkarta är en visualiserad snapshot 

av dialog som förts, och blir därför 
daterad.





• De strategiska dialogerna hjälper ledare 
och ledning att komma vidare, mer 
trygga, starka och effektiva; vi hjälper 
kunder att hjälpa sig själva.

• En dialogkarta kan ersätta många 
hundra powerpoint-slides. Något att 
relatera, referera och orientera sig 
med och låter deltagarna fokusera på 
dialogen.

• Dialogkartan är inte resultatet av den 
strategiska dialogen utan är ett verktyg 
för dialogen. Den kan tjäna som grund 
till kommunikation vid implementeringen 
och onboarding.

• Leveransen är sällan en rapport.
• Den viktigaste leveransen är samsyn, 

förankring, motivation och delaktighet 
i förändringsprocessen.





Lite tid
för era frågor!




