
Hndra miiteskulturen
I VET ATT CHEFER och

andra medarbetare sit ter i

interna moten halva arbets-

tiden eller mer och att de

flesta kinner frustration over att deras tid

inte anvinds pi ett bra sd.tt i dessa moten.

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 resur-

serna gir it till moten och att moten san-

nolikt dr den starkaste kulturbiraren i en

organisation, si inser vi snart att vi har en

intressant utvecklingspotential i att oka

kvaliteten pi v6,ra moten.

Deltagarna pi mina kurser, vilket till

overvdgande del 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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Kvinnor kan och vigar

DEBATTERA MERA
Ta chansen at t  vent i lera dina Ssikter.
Kval i tetsmagasinets debatt  5r  oppen
fdr dig som 6r upprOrd, arg,  ndjd el ler
bara har nSgot pE hjdrtat  som berdr
kval i tet ,  ledarskap el ler  verksamhets-

,  utveckl ing.
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god 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

!
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P5 mSnga arbetsplatser g5r halva arbetst iden 6t  t i l l  interna m6ten med l3g kval i tet .  Men
al l t  f ler  kvinnor ldr  s ig faci l i ter ing.  Kr ister Forsberg uppmanar nu kvinnorna med kompe-
tens at t  Sndra mdteskul turen.

Text: Krister Forsberg, fdrfattare till boken Workshops och arbetsmOten och lirare i facilitering av produktiva och meningsfulla miiten.

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, facilite-

ring, ir en viktig kompetens.

Nnrjag frigar varfor siL mi,nga kvin-

nor 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


