
Facilitering

– få ut det mesta av ditt möte

Facilitering

är konsten att leda en grupp 

människor genom processer

mot överenskomna mål

på ett sätt som skapar

delaktighet,

ägarskap

och

kreativitet

hos alla deltagare
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hur 
fungerar 
dina 
arbets -
möten?vill du öka engagemanget, kreativite-

ten och effektiviteten vid dina möten?

kontakta mig för att diskutera

mötesledning – jag bidrar gärna med

effekt!

F a c i l i t e r i ng  oc h Möt e s v e rk s t a d



att då och då ta hjälp av en extern 
facilitator kan vara uppfriskande och göra
arbetsmötet till väl investerad tid!

en facilitator har specialkompetens på mötesupp-

lägg och mötesledning.  Under mötesledningen

har facilitatorn sitt fokus på mötesprocessen vid

mötet, ej sakfrågan. Facilitatorn bidrar med ett

neutraliserande ledarskap. Facilitatorn värderar

inte resultatet av arbetet, endast vägen dit, och

behöver därför inte ha djup kunskap inom det om-

råde som ska genomarbetas.  det innebär att

tjänsten fungerar lika bra i alla branscher. 

Vilken nytta kan du ha av en
facilitator?

• du kommer till dukat bord och slipper avsätta

tid till förberedelser.

• skräddarsydd mötesdesign utifrån mötets syfte

och mål.

• tiden används effektivt och fokuserat.

• annorlunda mötespedagogik som stimulerar 

inspiration, interaktion, kreativitet – kan till och

med kännas roligt!

• Facilitatorn är mötesledare vid mötet och ser 

till att alla är delaktiga på samma villkor – 

inklusive chef/ledare.

• Beslut fattas via en katalyserande process, väl

genomarbetade och får ”höjd och bredd”. 

• Facilitatorn ansvarar för protokollet under mötet

och omarbetar det till dokumentation. den spe-

glar arbetsgången väl och ger stöd för fortsatt

arbete och uppföljning.

Hur har dina senaste 
arbetsmöten fungerat?

• oförberett eller perfekt planerat?

• rörigt eller strukturerat?

• trögt eller effektivt?

• tråkigt eller inspirerande?

• dominans och passivitet eller engagemang och

delaktighet?

• inget resultat nått eller alla deltagare enade?

• hyllvärmarprotokoll eller användbara dokument

som stöd för fortsatt arbete?

ibland känns det svårt att genomföra 
bra arbetsmöten  

ofta har ofta har man en ”dubbel” roll, som mötes-

ledare och som aktiv deltagare i arbetet, vilket utgör

en kompromiss.  dessutom är det utmanande att

som chef utöva mötesledarrollen utan att arbets -

processen påverkas av själva chefsskapet.  

i en nysammansatt grupp kan det ta tid att

”komma till arbete” då viss energi går åt till positio-

nering i gruppen, medan man i en väl etablerad

grupp kan ha svårt att vara kreativ. Ju fler deltagare

desto större utmaningar, speciellt om mötet ska leda

till prioriteringar, handlingskraft och beslut.  

hur kan man göra ett arbets möte till en god
investering, som följs av avkastning?  

Några exempel på möten då det
kan vara värdefullt att ta hjälp
av en facilitator

• Planering

• implementering 

• Beslutsprocesser

• Förbättringsarbete

• Förändringsarbete

• omorganisationer

• du vill markera och höja 

prioritet på arbetsmötet

• skapa vi-anda i gruppen

Ylva Wall Effekt AB

Min yrkesbakgrund, officer i Försvarsmakten, 

avdelningschef inom ikea i sverige och kuwait,

samt många år som terapispecialist/key account

Manager inom läkemedelsindustrin, har bjudit på

otaliga mötessituationer.  

Mina egna erfarenheter från dessa, både i rollen

som mötesledare och deltagare, är tydliga – det är

en utmaning att genomföra effektiva, roliga och 

meningsfulla möten.  

vill du öka engagemanget, 
kreativiteten och effektiviteten 

vid dina möten?

kontakta mig för att diskutera 
mötesledning – jag bidrar 

gärna med effekt!


