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Dialoggruppsledare för erfarna chefer i staten – ett utvecklande uppdrag! 
 

Som dialoggruppsledare för erfarna chefer i staten har du en mycket viktigt roll;  
Du bidrar till att utveckla ledarskapet i staten!  
 
Samtidigt får du möjlighet till egen utveckling genom att utmana dig själv i en ny 
ledarroll och en ny metodik.  Att vara dialoggruppsledare innebär en kvalificerad 
ledarträning som kommer att gynna den egna utvecklingen i rollen som chef. 
 

 

 

 

Vem kan bli dialoggruppsledare? 
För att kunna verka som dialoggruppsledare ska du ha längre erfarenhet av 
chefskap med personal- och verksamhetsansvar samt ha intresse för ledarskap och 
att leda samtal med chefskollegor.  
För att förstå din roll som dialoggruppsledare behöver du också ha personlig 
mognad, självkännedom och trygghet i ditt personliga ledarskap.  
 

- Det har varit spännande och intensivt!  

Säger Marie Lyxell Stålnacke, HR-direktör  

på Lantmäteriet och en av dialoggruppsledarna. 

 

- Ledarskapets dilemman är desamma, oavsett i 

vilken verksamhet vi befinner oss i. Vi tenderar att 

tro att vi är så speciella, men människors behov av 

att bli synliggjorda, bekräftade och få återkoppling 

är lika oavsett om man jobbar på Lantmäteriet eller 

Kriminalvården, säger Marie.  

 

Claes Revenius, chef på Transportstyrelsen, om att vara dialoggruppsledare: 

- Det har varit inspirerande och spännande. Intressant att se olikheterna 

mellan myndigheter. Som chef blir man aldrig fullärd. Man lär sig alltid 

något nytt som man har användning för i sin egen chefsroll. 

Vill du skicka med ett råd till blivande dialogledare? 

- Att vara sig själv. Det finns mängder med duktiga chefer i våra 

myndigheter, säger Claes. 
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Vad innebär rollen som dialoggruppsledare? 
Din roll som dialoggruppsledare är att leda dialoggrupperna om 7-9 erfarna chefer 

från olika myndigheter genom att skapa struktur, ett gynnsamt samtalsklimat och 

stötta lärandeprocessen. Dialoggruppsledarens agerande i rollen ska bygga på den 

särskilda metodik för handledning och coachning av dialoggrupperna som är 

utvecklad specifikt för sammanhanget. Utöver det ombesörjer dialoggruppsledaren 

också de praktiska förutsättningarna för dialoggrupperna i form av kallelse och 

lokaler.  

Deltagarna i dialoggrupperna är själva ansvariga för innehållet i träffarna men som 

dialoggruppsledare bidrar du exempelvis till att innehållet är relevant ur ett 

ledarskapsperspektiv och bygger på egenupplevda erfarenheter som deltagarna har 

i sin roll som chef.  

 

Utbildning för Dialoggruppsledare 
För att verka i rollen som dialoggruppsledare ska du genomgå en utbildning. 

Utbildningen syftar till att utveckla förståelse för rollen som dialoggruppsledare, 

självkännedom om ditt sätt att leda och förmåga att använda en metodik för att 

handleda och coacha dialoggrupper. Dialoggruppsledarutbildning genomförs en 

gång per år.  

 

Hur mycket tid ska jag avsätta för uppdraget? 
Uppdraget sträcker sig över ett år. Uppskattad tid för uppdraget enligt nedan;  

 

 Utbildning för dialoggruppsledare 4,5 dagar (1+2+0,5+1) 

 Administrativ tid cirka 4 timmar  

(skicka kallelse, boka lokaler, kontakt med FM, delta i utvärdering) 

 6-8 dialoggruppsträffar á 0,5 dag (första tillfället är en heldag), regelbundet 

utspridda över cirka ett år. Eventuellt tillkommer också restid.  

 

Hur anmäler jag mitt intresse? 
Anmälningsförfarandet till att bli Dialoggruppsledare kan se olika ut i olika 

myndigheter. Om du är intresserad så ska du kontakta respektive kontaktperson 

på myndigheten. Din myndighets kontaktperson anmäler ditt deltagande till 

ansvarig i Försvarsmakten som administrerar insatsen.  

Försvarsmakten kommer därefter att skicka information till dig. 

 

Vi önskar dig all framgång i rollen som Dialoggruppsledare!  

 


