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Kvinnorkan och vigar
Hndramiiteskulturen
I VET ATT CHEFER och
andra medarbetare sitter i
interna moten halva arbetstiden eller mer och att de
flesta kinner frustration over att deras tid
inte anvinds pi ett bra sd.tti dessamoten.
Enligt mina erfarenheter tycker over 80
procent av motesdeltagare att motena
har lig kvalitet och att de sillan kinns
meningsfulla.
Sig att minst en fiirdedel av resurserna gir it till moten och att moten sannolikt dr den starkaste kulturbiraren i en
organisation, si inser vi snart att vi har en
intressant utvecklingspotential i att oka
kvaliteten pi v6,ramoten.
Deltagarna pi mina kurser, vilket till
overvdgandedel ir kvinnor. siger ndstan
alltid att allvarligast ir sloseriet pi alla
de arbetsmoten som dr illa forberedda,
diligt genomforda och saknar en tydlig
fortsettning.
Ett forsta steg borde varaatt etablera
en god moteskultur som innebir att det
finns motesnormer som alla folier. Till
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Itgod moteskultur hor aven att den som
kallar till mote ocksi formulerar ett
tydligt syfte som beskriver varfor det ir
nodvindigt att genomfora motet och
forvintat resultat.
Ett av de vanligaste hindren for att
kunna skapa bra forutsittningar for
effektiva moten ir att det finns for fi
motesrum pi vira arbetsplatser dir man
kan skapa en engagerande motesarena.
Rummen ir ofta utrustade med dyr

teknik, men saknar mojligheter till att
skapa kreativa moten.
Vi har arbetsmoten for att nigot ska
istadkommas och for att resultatet sedan
ska komma till nytta.
Det finns minga vil beprovande
motestekniker och verktyg som vem
som helst kan lira sig att behirska for
att skapa produktiva och meningsfulla
moten. Pi senare tid harjag mirkt att allt
fler kvinnor har upptiickt att f:irdigheter i
att leda en grupp motesdeltagare, facilitering, ir en viktig kompetens.
Nnrjag frigar varfor siLmi,nga kvinnor vill lira sig facilitering firjag svar
som "Minnen tror att de kan". "Minnen
vill monopolisera pi ordforanderollen".
Medan allt fler kvinnor fortsitter att
forvirva denna viktiga kompetens, som hor
till framtidens ledarroll, fortsitter minnen
i de gamla hjulspiren.Jag hoppas att de
kvinnor som har kompetensen att leda
moten av olika slag ocksi vigar sig pi att
indra pi en kultur som s{il resurser och
skapar frustration pi arbetsplatserna. r
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