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ENGAGERANDE MÖTEN
EFFEKTIVA &

Möten är ett av våra mest använda

metoder för att jobba tillsammans mot

organisationens mål, skapa delaktighet

och samarbeta. Rätt använt skapar det

engagemang och synergieffekter, fel

använt tappar vi motivation och slösar på

tid och resurser. Trots mängder av möten

är det få som har utbildning i hur vi skapar

bra möten. Ta chansen och vässa era

möten för att inte slösa på tid, 

energi och resurser! 

Därför är det klokt att
förbättra sin möteskultur
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Vi deltar i allt fler möten. De har dessutom ökat i och med
pandemin, särskilt om du är chef. Undersökningar visar att
ungefär hälften av deltagare i möten upplever dem som
ineffektiva och mer än hälften brukar lämna möten utan att
veta vad som har bestämts. En tysk studie över företag i
hela Europa pekar på att så mycket som 40 % av mötena
skulle kunna tas bort och motsvarande siffra i Sverige är
mer än 30 %. Var tredje person som är på mötet har kallats i
onödan och slösar därmed på sin arbetstid och hälften av
mötena saknar syfte och mål. 

Rätt använt är mötet ett viktigt verktyg för hela
organisationen att röra sig i rätt riktning mot målen och ett
bra möten skapar såväl motivation, synergi och tar er
snabbare mot uppsatta mål och i riktning mot er vision. Fel
använt tappar medarbetarna motivationen och ni slösar på
resurser. Stora resurser.

Ofta har företag och organisationer inte någon aning om  vad
de har för kostnader för sina möten och inte heller hur deras
'return of investment' för mötena ser ut. Det är nämligen
ingen som "äger" kostnaden eftersom den är indirekt. Men
tänk vilka pengar och energi ni kan spara på att skapa möten
som leder mot målen och en möteskultur som skapar
motivation och innovation. 

Sanningen är att vi ofta är otränade i att hålla i möten och
ofta gör som vi alltid gjort. Vi följer strukturen som "finns i
väggarna". Få har fått utbildning i hur man håller i möten och
hur man skapar en god möteskultur. Dessutom kan det vara
svårt att erkänna att man inte är så duktig på något som man
kanske redan har gjort i 5, 10 eller 15 år... 

Denna utbildning kan ges som föreläsning i kort format där
du får tips och inspiration för att förbättra möteskulturen
och strukturen för era möten. Ännu bättre och mer effekt får
ni om vi gör en workshop där vi tillsammans jobbar med er
möteskultur och strukturen för era möten. Det ger er
möjlighet att ta fram en helt ny möteskultur, en tydlig
struktur för hur era möten läggs upp för att ta er mot
företaget eller organisationens mål samt en tydlig agenda
och innehåll. Syftet är att ni ska få möten som är effektiva
och effektfulla men också ger inspiration och motivation.
Det är då det kan uppstå magi! 

Alla som önskar förbättra sitt sätt att
jobba med möten i sin vardagsprofession. 

FÖR VEM?

Enligt överenskommelse. 
Passar bäst som workshop, 2 dagar.

UPPLÄGG:

Skellefteå: House Be (The Great Northern/Svalan), 
Storgatan 53 alt. enligt överenskommelse.

PLATS:

Enligt överenskommelse.
DAG & TID:

Offert lämnas på begäran.
INVESTERING:

Hör gärna av dig om du vill ställa frågor. 
Mejl: helene@jarlesjoniska.se

Telefon: 072-222 50 11

FRÅGOR?
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Organisationskonsult och VD/egen företagare
Mångårig erfarenhet som rektor

Chef i offentlig förvaltning
Legitimerad gymnasielärare/grundskollärare

Grafisk formgivare och projektledare

ERFARENHET:

Jag heter Helene Järlesjö och är utbildare,

föreläsare och ledarskapsutvecklare med särskilt

stort intresse för kommunikation och hållbarhet 

- både för individen, gruppen och organisationen. 

Som chef har kommunikation varit ett av 

mina viktigaste verktyg och som rektor är

konflikthantering och svåra samtal vardag vilket

gör att jag har utvecklat goda strategier som kan

komma dig som chef till godo. Att vara personlig

som ledare, våga prata om elefanten i rummet och

kommunicera högt om spelregler och

förväntningar är några av mina viktigaste

utgångspunkter. 

Jag har ett stort intresse för hur människor,

grupper och ledarskap fungerar, utvecklas och

förändras i ett tvärvetenskapligt perspektiv. En av

de viktigaste frågorna sista åren är hur vi ska vara

hållbara i jobbet och återhämta oss i vardagen

vilket genomsyrar alla mina utbildningar. Detta kan

vara än viktigare för en chef eftersom en hållbar

chef spiller över i hela organisationen. 

Jag har fil. mag. i ledarskap och 20 års erfarenhet

av ledarskap, chefskap och utbildning. Mina

tjänster är inspirerade av forskningen från mina

akademiska utbildningar men förpackade i ett mer

lättsamt format där vi blandar teori och praktik.

Självklart med utgångspunkt i dig och dina

personliga förutsättningar. Jag jobbar framför allt

med grupper eftersom jag ser stort värde i

erfarenhetsutbyte, att lära tillsammans och

möjligheten att utöka sitt kontaktnät. 

Hör gärna av dig om du vill ställa frågor. 
Mejl: helene@jarlesjoniska.se

Telefon: 072-222 50 11

FRÅGOR?

Helene Lindberg Järlesjö

NAMN:

072-222 50 11
helene@jarlesjoniska.se

KONTAKTUPPGIFTER:

Hemsida: jarlesjoniska.se
LinkedIn: Helene Järlesjö

Instagram: jarlesjoniska.se
FB: Järlesjö & Niska - organisationsutveckling AB

TA REDA PÅ MER:

Fil. mag. i ledarskap inom företagsekonomi
Gruppvägledning på avancerad nivå
Examen från rektorsprogrammet 

Utbildningsledarskap på avancerad nivå
Gymnasielärarexamen

UNIVERSITETSUTBILDNINGAR:
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Vi pratar om syfte med möten, förutsättningar
för att ha bra möten och hur man skapar en
möteskultur som går i linje med
företagets/organisationens mål. 

Varför har vi möten? 

Alla arbetsplatser har osynliga förväntningar och
spelregler för hur vi socialt beter oss på just den
arbetsplatsen. Dessutom har vi som människor
en tendens att utgå från oss själva som norm. Vi
pratar om förväntningar, normer, spelregler och
gruppkontrakt för att skapa goda förutsättningar
i specifika möten och i möteskulturen i stort. 

Förväntningar, spelregler och
gruppkontrakt

Vi går igenom mötets fyra dimensioner och vilka
saker du behöver tänka på i varje steg. 

Mötets fyra dimensioner

Syftet och målet styr varför vi har mötet men
också vilken form och vart vi vill nå med vårt
möte. En tydlig agenda skapar förutsättningar att
nå syftet och målet. Ofta på kortare tid också. 

Syfte, mål och en tydlig agenda

Ibland kommer det hinder i vägen för att ha en
god kommunikation. Vilka kan det vara och hur
kan du lösa dem på ett bra sätt? 

Hinder för god kommunikation 
och hur du kan lösa dem

Vi pratar om hur man skapar delaktighet i
möten. 

Skapa delaktighet

Vi pratar om vilka roller vi har, tar oss eller
tilldelas i möten och hur man kan använda dem
för att det ska bli bra och effektfulla möten. 

Roller

Olika personer och personligheter är en stryka
och ska utnyttjas på bästa sätt. Men hur gör vi?
Och hur hanterar du besvärliga
mötesdeltagare...? 

Vem har du på mötet och hur hanterar
du olika personligheter?

Varför är såväl reflektion i grupp som individuellt
viktigt i och efter möten? Hur jobbar vi med
åtaganden och hur fördelar vi ansvar i, efter och
mellan möten? Och kanske viktigast, men oftast
bortglömt - hur följer vi upp så det är tydligt för
alla? 

Reflektion, åtaganden,
ansvarsfördelning och uppföljning

Vad behöver du tänka på vid ett fysiskt möte,
ett digitalt möte respektive ett hybridmöte? 

Tips för fysiska mötet, digitala mötet
och hybridmötet

Slutligen försöker vi ytterligare bygga på din
verktygslåda, fundera på vilka hjälpmedel du ska
använda i ditt möte och ge dig metoder för allt
från att lära känna varandra, skapa delaktighet,
skapa energi, pausa, skapa innovation, med
mera. 

Verktygslåda, metodbank och
hjälpmedel


