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Gör mötena meningsfulla
Av Martin Wallström | 

Hallå där, Krister Forsberg, som snart utkommer med boken Workshops och arbetsmöten

Verktygslåda för meningsfulla möten.

Vad handlar boken om?

– Boken är en verktygslåda för att skapa meningsfulla möten, med hjälp av facilitering. Det innebär att det
finns en stödande workshop-ledare som kan leda effektiva och meningsfulla möten, från förberedelse till
uppföljning. 

– Det kan vara ett arbetsmöte där man ska åstadkomma resultat som ska komma till nytta för någon, att
sätta mål, lösa problem, projektmöten, processutveckling, riskanalysmöten eller planeringsmöten. 

Du skriver i boken att det är viktigt med en facilitator – när behövs det?

– När uppgifterna blir mer komplicerade blir facilitatorrollen viktig, som vid riskanalyser, kravspecikationer
eller systemutveckling. I boken finns 26 verktyg, exempelvis för brainstorming, för att sätta upp
kravdokument, lista åtgärdsplaner, eller göra risk- eller intressent-analyser.

Hur skiljer sig en facilitator från en coach? 

– En facilitator använder ett antal verktyg för att kommunicera med sin grupp. Det gäller att ställa frågor för
att få gruppen att ta ett ansvar för ett gemensamt innehåll. Facilitatorn har ansvar för processen. Den ska
kommunicera och ställa rätt frågor så att alla kommer till tals, lyssnar aktivt och känner att de är en del av
projektet. Då blir slutresultatet bra. Alla kan lära sig att bli bra mötesledare och ha användning för det även
utanför mötesrummet.

Vad är det vanligaste misstaget vid möten?

– Att man inte förbereder sig ordentligt och att det inte finns ett tydligt syfte med det man säger när man
vill nå ut.

– Vill man ha ett tydligt resultat vid ett möte gäller det att tillämpa de modeller och verktyg som finns. Ofta
har en grupp svårt att på egen hand komma fram till bra lösningar. Det gäller att få till stånd ett samspel
som leder fram till en lösning, att exempelvis använda tekniker, verktyg och annat som skapar engagemang
för att nå ett gemensamt mål.

Vad händer om man gör fel?

– Det blir ingen konsensus, ingen samsyn.
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