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Före

Bakgrund:
Rättighetsbaserad mötesteknik
Detta material innehåller tekniker för att arbeta rättighetsbaserat före, under och efter möten
utifrån de fyra principerna för rättighetsbaserat förhållningssätt. Rättighetsbaserat
förhållningssätt är att arbetssätt för att konkret arbeta med mänskliga rättigheter på olika
nivåer i samhället. Genom att arbeta rättighetsbaserat arbetar vi främjande, upprätthållande
och skyddande av de mänskliga rättigheterna under både planering, genomförande och
uppföljning. I detta material har vi valt att kalla det för före, under och efter då det går i linje
med hur en aktiv åskådare ska agera enligt våldsprevention. De fyra principerna för
rättighetsbaserat förhållningssätt är:

DELAKTIGHET innebär att skapa miljöer och möjligheter för alla att
vara delaktiga. Det kan handla om att ha fler mötesroller så att alla får
möjlighet att delta i mötet, skicka ut inbjudan i tid eller att använda sig av
strategier för att öka möjligheten att delta.

ICKE-DISKRIMINERING handlar om att arbeta för att skapa miljöer fria
från diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan
handla om att översätta texter, använda mikrofon eller teckenspråkstolk
när det behövs. Alla ska kunna vara delaktiga och inkluderade!

TRANSPARENS innebär att vara öppen med information och sprida
information till de som berörs av den. Det kan handla om att skicka ut
mötesinbjudan innan mötet, skicka ut protokoll efter möten och att
informera om förändringar så tidigt som möjligt för de som berörs.

ANSVARSUTKRÄVANDE handlar om att det ska vara tydligt vem som
ansvarar för vilket område. Ett arbete som genomsyras av ett tydligt
ansvarsutkrävande blir lättare att följa upp och säkrare för målgruppen.
Exempelvis kan det handla om att ha tydliga ansvarsområden och
uppdelningar.
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En kommun fri från våld, Borås stad
Materialet Rättighetsbaserad mötesteknik är framtagen av En kommun fri från våld, Borås
stad. En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som avslutas 2019.
Däremot är arbetet med våldsprevention inte avslutat, det måste fortgå för att skydda de
mänskliga rättigheterna och arbeta mot våldet. En kommun fri från våld Borås arbetar utifrån
tre förändringsprinciper som är framforskade av FN:s Världshälsoorganisation (WHO).

Första förändringsprincipen: Sambandet mellan lindrigt och grovt våld
För att förstå hur lindrigt våld hör ihop med grovt våld använder vi en modell som kallas för
våldspyramiden.

Våldspyramiden beskriver olika former av våld där det grövsta våldet är längst upp och det
mest lindriga våldet längst ner. Det lindriga våldet, längst ned i pyramiden, förekommer ofta
men få personer anser att det är våld. Det grova våldet längst upp i pyramiden händer sällan,
men många personer skulle kalla det för våld.
Om vi skulle fråga 100 personer vad våld är skulle få säga att elaka skämt, blickar och
kommentarer är våld utan snarare säga att det grova våldet är våld. Men för att motverka det
grova våldet måste vi arbeta mot det lindriga våldet längst ner i våldspyramiden. Det lindriga
våldet legitimerar det grova våldet och om vi agerar mot det lindriga våldet kan vi förhindra
det grova våldet. Om någon gör lindrigt våld flera gånger utan att någon säger ifrån är det lätt
att klättra högre upp i våldspyramiden och göra grövre våld. Därför måste fler bli medvetna
om hur lindrigt och grovt våld hänger samman och arbeta utifrån detta.
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Andra förändringsprincipen: Sambandet mellan destruktiva könsnormer och
grovt våld
För att förstå hur våld uppstår måste vi arbeta mot destruktiva könsnormer och då måste vi
börja fundera över vad normer är. Normer är påhittade regler som inte står i lagboken men
som vi ändå följer. Könsnormer är normer som följer med det kön som vi blivit tilldelade, det
vill säga man eller kvinna. Könsnormerna är begränsande på många olika sätt och befäster
även tanken på att det bara finns två kön när det i verkligheten finns många fler. Destruktiva
könsnormer är begränsande normer som gör att vi enligt strukturer i samhället ska följa vår
könsnorm och inte bryta mot den. Om vi bryter mot normen så märks det tydligt och vi blir
oftare utsatta för våld. En stor majoritet av de som utför våld är män, över 80% av alla anmälda
misshandelsfall har begåtts av män. Det innebär inte att alla män utför våld men sifforna talar
sitt tydliga språk. Vi måste arbeta mot dessa begränsande normer för att kunna motverka
våldet, både lindrigt och grovt.

Tredje förändringsprincipen: Aktiv åskådare med fokus på ingripandestrategier
I en våldssituation finns det tre olika roller - våldsutövare, utsatt, åskådare. Våldsutövaren är
den som gör våldet och den som är utsatt är den som våldet görs mot. Åskådaren är den som
ser våldet hända. Åskådaren får då välja mellan att vara en passiv åskådare, som inte gör
någonting eller en aktiv åskådare, som agerar mot våldet. Det går att vara en aktiv åskådare
på många olika sätt. Genom att öva på olika scenarios eller händelser bygger vi upp vår
verktygslåda för att kunna ha olika sätt att ingripa eller agera mot våldet. Det går att agera
mot våldet både före, under och efter en våldssituation oavsett om det är lindrigt eller grovt
våld som uppstår under ett möte.
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Syfte:
Rättighetsbaserad mötesteknik
Materialet syftar till att skapa möten fria från våld. Det kan låta enkelt, men det beror på vad
vi menar med våld. Många har upplevt möten som präglas av härskartekniker, ineffektivitet
och otydlighet. Med hjälp av Rättighetsbaserad mötesteknik hoppas vi fler möten ska kunna
genomföras utan våld och istället präglas av hög nivå av delaktighet, icke-diskriminering,
transparens och tydlig ansvarsfördelning och utkrävande.
Att arbeta mot våld är att arbeta med mänskliga rättigheter. Varför? För att närvaron av
mänskliga rättigheter innebär frånvaron av våld. I jämlika miljöer finns mindre våld. Ju mer vi
arbetar aktivt med att stärka och uppfylla de mänskliga rättigheterna ju snabbare sänks
antalet människor som blir utsatta för våld.

”Närvaron av mänskliga rättigheter
innebär frånvaron av våld!”
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Upplägg:
Rättighetsbaserad mötesteknik
Tänk dig att Rättighetsbaserad Mötesteknik är en verktygslåda med mindre lådor i. De tre
lådorna har olika rubriker: före, under och efter. I varje låda finns olika metoder för hur du kan
arbeta med delaktighet, icke-diskriminering, transparens och ansvarsutkrävande. Du kan välja
att använda en eller flera metoder från alla tre lådor eller välja metoder från en eller två av
lådorna. Varje metod-kategori är märkt med en stjärna och inom varje kategori finns olika tips
för att genomföra metoden.

Före

Delaktighet, Icke-diskriminering,
Transparens, Ansvarsutkrävande

Under

Delaktighet, Icke-diskriminering,

Efter

Delaktighet, Icke-diskriminering,

Transparens, Ansvarsutkrävande

Transparens, Ansvarsutkrävande
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Före
Förberedelser inför mötet – inbjudan, struktur för mötet, dagordning,
marknadsföring.

Mötesroller:
Mötesroller avlastar gruppen och underlättar för deltagarna samt ökar delaktigheten, skapar
trygghet, fördelar ansvar och förtydligar ansvarsfördelningen samt skapar en interaktiv
möteskultur. Alla mötesroller har inom sitt mandat rätten att bestämma hur hen vill
underlätta mötet. Exempelvis har tidsunderlättaren mandat att lägga till extra tid för en punkt
eller flytta en punkt till ett annat möte. Vissa punkter under de olika rollerna sker även under
och efter mötet, men att införa mötesroller som struktur genomförs som en förebyggande
åtgärd.


Mötesunderlättaren:
- Planerar mötet.
- Gör en dagordning (mall finns i materialet).
- Förbereder teknik.
- Leder mötet.
- Ser till att dagordningen följs.
- Fördelar ordet.
- Sätter tid för alla punkter tillsammans med tidsunderlättaren.



Antecknaren:
- Antecknar det viktigaste på mötet; beslut, information och sammanfattning av
diskussioner.
- Skickar ut anteckningarna till alla som ingår i arbetsgruppen och/eller har varit på
mötet.

Tips: Inchecknings- och utcheckningsrundor protokollförs inte och beslut sammanfattas
innan mötet avslutas och överförs till nästa mötesdagordning samt punkter som bör tas upp
på kommande möten.


Stämningsunderlättaren:
- Ansvarar för att det är en god miljö på mötet.
- Är lyhörd för hur gruppen har det.
- Lägger in spontana, korta pauser vid behov.
- Har extra ansvar för att se till att alla kommer till tals.
- Fixar fika till mötet.
- Ansvarar för att ha koll på vilka kostpreferenser som finns i gruppen.
- Har extra ansvar för att agera som en aktiv åskådare om hen ser våld hända.
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Tips! Strategier som stämningsunderlättaren kan använda sig av för att vara en aktiv åskådare
före, under och efter en våldssituation finns under rubrikerna ”före, under, efter” i materialet.
Dessa strategier ska alla försöka använda sig av, men stämningsunderlättaren har ett extra
ansvar för att agera som en aktiv åskådare.


Tidsunderlättaren:
- Ansvarar för att tiden hålls för punkterna på dagordningen.
- Gör förändringar i tidsschemat vid behov.
- Sätter tid för alla punkter tillsammans med mötesunderlättaren.
- Planerar in pauser.
- Påminner om tid på ett positivt och uppmuntrande sätt, exempelvis genom att
påminna om hur lång tid det är kvar på den nuvarande punkten.



Förståelseunderlättaren:
- Ber om förtydligande av ord eller begrepp som alla kan ha nytta av att få förtydligade.
- Är uppmärksam på om det går för fort eller om något annat händer som kan försvåra
förståelsen och uppmärksamheten.
- Är uppmärksam på om diskussioner blir ostrukturerade och ser till att ämnet följs.
- Har ansvar för att förbereda in-och utcheckningsrundan.

Tips! I avsnittet ”Under” finns olika in- och utcheckningsövningar.

Sätt mötets syfte:
Det viktigaste är att ni vet om varför ni ska ha mötet, det vill säga syftet. Om det inte finns
någon anledning till att ha mötet så bör mötet inte äga rum. Besvara frågorna:
- Vad vill vi uppnå med mötet?
- Vilket slags möte ska vi ha? Ett möte kan vara:





Informerande: Deltagarna på mötet får information. Om mötet bara är informerande
kan det räcka att skicka ut ett mail. Ett möte är inte alltid nödvändigt.
Planerande: Deltagarna på mötet planerar något som ska hända.
Diskuterande: Deltagarna på mötet diskuterar en eller flera teman/frågor.
Beslutande: Deltagarna på mötet fattar beslut.

Mötet kan vara något av detta och/eller alla delar. Det är viktigt att vara medveten om vad
syftet med möte är.
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Skapa en dagordning:
En dagordning är viktig för att alla ska veta vad som ska tas upp på mötet, men också för att
alla ska kunna hålla sig till ämnet. En dagordning bör innehålla information om:







Vad ska tas upp på mötet?
Vem håller i punkten? En viktig del av mötestekniken är att alla olika mötesroller delar
på att hålla i de olika punkterna.
Hur ska punkten tas upp? Är den informerande, planerande, diskuterande eller
beslutande?
Hur lång tid ska punkten ta? Håll er till tiden och gå inte över tiden. Då blir det mindre
tid för någon av dagordningens övriga punkter. Detta är framför allt tidsunderlättarens
ansvar och den som ansvarar för just den punkten att planera inför.
Finns det några Övrigt-punkter?

Utöver detta finns vissa punkter som alltid brukar finnas med på en dagordning. Dessa är:
- Mötet öppnas.
- Föregående protokoll/anteckningar.
- Incheckning.
- Godkännande av dagordning där deltagarna får möjlighet att göra korrigeringar
och/eller lägga till punkter på dagordningen.
- Utcheckning/reflektion.
- Mötet avslutas.
Exempel på dagordningsmall:
Vad?

Vem?

Hur?

Tid:

Mötet öppnas

Mötesunderlättare

Information

1 min

Incheckning

Förståelseunderlättare Diskussion

10 min

Föregående protokoll

Antecknare

Information

3 min

Godkännande av
dagordning

Mötesunderlättare

Beslut

1 min

Utcheckning/reflektion Förståelseunderlättare Diskussion

10 min

Mötet avslutas

1 min

Mötesunderlättare

Sammanlagd tid:

Information

27 min
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Övrigt:

För att nå ut med information om mötet:
Om du inte har en fast arbetsgrupp har du en utmaning, nämligen att nå ut till de som ditt
arbete riktar sig till och/eller till de som är mötets målgrupp.
Vi lever i ett informationssamhälle där det är svårt att nå ut, vilket innebär att det är
tidskrävande. Det räcker inte med att göra ett Facebook-inlägg eller sätta upp en lapp på en
anslagstavla för att nå ut till den målgrupp ni vill nå. Du behöver med stor sannolikhet använda
dig av fler olika typer av informationskanaler! Några exempel är:








Sociala medier/media: Kolla upp vilken typ av socialmedia/media som din målgrupp
använder sig utav och använd den för att nå ut. Ibland kan det vara framgångsrikt att
använda sig av flera olika typer av plattformar. Ett Facebook-event är oftast mer
tillgängligt för mängden än en Facebook-grupp. Ett Facebook-event är för målgruppen
inte lika bindande, vilket sänker trösklarna för att medverka på mötet.
Personliga utskick: Vet du vem du vill ska delta på ditt möte? Skicka ett personligt
meddelande till alla i din målgrupp. Om inbjudan är personlig är chansen att
mottagaren förstår att det är viktigt att just hen deltar större!
Anslagstavlor/affischer: Ett sätt för att nå ut med information kan vara genom
anslagstavlor och/eller platser där det går att sätta upp affischer.
Olika platser: Kommer inte målgruppen till dina möten? Fundera på var målgruppen
befinner sig och kolla upp om det går att hålla ett möte där.
Målgruppen når målgruppen bäst: Om ni vill nå ut till fotbollsintresserade unga är det
bästa sättet att nå ut med informationen genom de fotbollsintresserade unga som ni
redan har runt omkring er. Målgruppen når alltid målgruppen bäst!

Viktiga principer att använda sig av för att nå ut:









Förankra: För att nå ut är det viktigt att alla som bjuder in är på samma bana. Kom
överens med din arbetsgrupp om hur ni ska agera för att nå ut och sätt upp en
gemensam strategi.
Locka: För alla kommer inte engagemanget naturligt. Fundera därmed på; vad kan
locka en ny målgrupp till engagemang? Agera utifrån det!
Inkludera alla: Är det viktigt för er att nå ut till fler? Nöj er inte. Det räcker inte att
vända sig till en målgrupp som ni har en god och etablerad relation med. Försök alltid
nå ut till fler, det går alltid att bli bättre!
Lyssna på riktigt: För att vilja ge sina synpunkter och engagera sig har alla ett behov av
att bli hörda på riktigt. Fråga därmed inte om någons åsikt eller involvera inte någon
om du inte vill lyssna på - på riktigt. Glöm inte att återkoppla på hur det gick i den fråga
som målgruppen fått tycka till om.
Tillgänglighet: Se till att lokalen är tillgänglighetsanpassad. Lokalen ska uppfatta som
trygg och vara möjlighet för alla oavsett funktionsvariation att röra sig i.

10.



Lättläst: Information som är lätt att ta till sig når givetvis ut till fler. Använd ett enkelt
språk med tydlig information om vad, för vem, varför, när och vart.

Innehåll i inbjudan till mötet:
För att alla ska delta på mötet på lika villkor är det viktigt att inbjudan till mötet består av tydlig
information och all information som deltagarna bör ha inför mötet. Exempel på vad en
mötesinbjudan bör innehålla, information om:








Tid
Plats
Tillgänglighet (Exempelvis om det finns hiss)
Mötets syfte
Mötets dagordning med information om vad, tid, vem eller hur. Se exempel på
dagordning ovanför.
Handlingar eller övrig information.
Roller för mötet (om de inte är fasta).

Aktiv åskådare före våld
Alla nämnda tekniker är tekniker som en aktiv åskådare kan använda sig av före våld, alltså
tekniker som kan göra att våld inte uppstår. Alla har gemensamt ansvar för att agera som
aktiva åskådare, men stämningsunderlättaren har ett extra stort ansvar. Nedanför följer dock
ytterligare några åskådarstrategier:









Sätt gemensamma regler för hur ni ska vara mot varandra i detta rum. Metoder för
detta finns i avsnittet ”Under”.
Påminn om reglerna vid behov.
Skapa nya regler om ni blir en ny grupp.
Ha mötesroller med tydliga beskrivningar.
Uppdatera mötesrollerna vid behov.
Inled mötet med en inledningsrunda. Finns under avsnittet ”Under”.
Bjud på fika på mötena.
Skapa rutin för hur deltagarna hör av sig vid förhinder att delta på möte.
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Under
Metoder att använda under mötet för att skapa trivsel, ordning &
bra diskussioner.
Metoder för att skapa gemensamma trivselregler:


Skapa trivselregler

Fråga deltagarna hur en bra kompis är/hur de tycker att de ska vara mot varandra i gruppen.
Skriv upp deltagarnas svar.
Detta är nu gruppens gemensamma trivselregler, så här ska vi vara mot varandra under
träningen och helst hela tiden, varje dag. Skriv gärna under reglerna med er signatur.
Om det inte finns tid för deltagarna att skriva under trivselreglerna, kan detta moment tas
bort.
Övningen tar cirka 5-10 minuter.



Satta trivselregler

Sätt gemensamma trivselregler innan passet och berätta för deltagarna vilka trivselregler som
gäller. Några exempel:
- Vi ska göra vårt bästa för att vara aktiva och bidra.
- Vi lyssnar på andra.
- Vi lyssnar på den som håller i punkten.
- Vi är snälla mot varandra hela tiden.
- Vi respekterar varandras åsikter.
- Vi ber en kollega om hjälp om det är något som vi är bekymrade över.
Vad tycker ni om följande trivselregler? Kan vi vara så här mot varandra under passet? Har ni
något att tillägga?
Om deltagarna har andra förslag, skriv upp de också.
Övningar tar cirka 3-5 minuter.
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Incheckningar
Att starta träffen med en incheckning är bra för att skapa en gemenskap grund tidigt och för
att alla ska få komma till tals. Om en får komma till tals tidigt är chansen att en säger något
överhuvudtaget mycket större. Det som är skrivet i kursiv text är ditt manus.



Checka in med känsla

Hej och välkomna! Idag ska vi börja med en incheckning. Alla kommer få berätta om en känsla
som de har just nu och sedan börjar vi träffen. Kom ihåg att det bara är personen som har
ordet som får prata och visa tydligt när du vill ge vidare ordet till någon annan. Vem vill börja
berätta om en känsla som ni har just nu?
Var noga med att gruppen inte skrattar åt eller skämtar om någon annans känsla. Om det
skulle hända så avbryter du incheckningen och säger att det bara är den som har ordet
som får prata.



Pronomenrunda

Gå en runda och be alla deltagare att säga sitt namn, vilken pronomen de använder (hon,
han, hen, annat). Du kan även be deltagarna att exempelvis lägga till en känsla, deras
favoritord, något som gör de glada eller liknande.
Du som ledare kan börja för att visa hur det går till. Om ni är två ledare kan en ledare börja
och en annan ledare avsluta.



Checka in med en viktig sak

Nu ska vi göra en incheckning där ni ska nämna en viktig sak! Det kan handla om något du
tycker är extra viktigt hos en person, exempelvis rolig, eller någon annat som du tycker är
viktigt, exempelvis din favoritbok. Det kan vara precis vad som helst, så länge det är viktigt för
dig! Vem vill börja berätta om något som är viktigt för dig?
Gå varvet runt tills alla har fått berätta.



Checka in med en förebild

Nu ska vi göra en incheckning där ni nämner en förebild för er! Det kan vara någon i er familj
eller någon helt annat. Ni bestämmer helt själva, men berätta gärna varför just den personen
är er förebild. Vem vill börja berätta om sin förebild?
Gå varvet runt tills alla har fått berätta om sin förebild.
13.



Speeddejting

Be deltagarna att ställa sig i två led, mittemot varandra. Du som ledare står i ena endan
av leden och ställer frågor. Exempel på frågor: Hur mår du? Vad är din favorit färg? Vad är
lycka för dig? Vem är din favorit artist? Vem är din förebild? Vilken är din favorit årstid?
Favorit plats? Sjö eller hav och varför? Favorit godis? Favorit mat? Drömjobb? Om du hade
en superkraft, vilken skulle den vara? Vad gjorde du igår?
Det ena ledet flyttar efter varje fråga ett steg åt höger eller vänster.
Ställ frågor tills alla har pratat med alla eller inte, det gör inget om alla inte pratar med
alla. Övningen kan göras flera gånger.

Involveringstekniker



Inflytandetrappan med metoder
Om du vill veta vad deltagarna på mötet tycker måste du fråga. Det går att få
deltagarnas synpunkter utifrån olika nivåer av delaktighet. Inflytandetrappan visar
olika nivåer av inflytande/delaktighet. Inget av stegen på trappan är dåligt, eftersom
olika nivåer av delaktighet passar olika bra vid olika tillfällen. Det är dock viktigt att en
inte bara använder en metod, för att delaktighet ska skapas måste en använda en
blandning av dessa metoder vid olika tillfällen. Använd den inflytandenivå som frågan
kräver. Inflytandetrappan kan därmed användas som inspiration på hur en kan
involvera deltagarna på ett möte på olika sätt.
Inflytandetrappan:

4. Självbestämmande
3. Dialog
2. Konsultation
1. Information

14.

1. Information: Första steget för att kunna ha inflytande är information. Om en inte
har information om vad som ska ske går det inte att vara delaktig. Att bli informerad
är därmed en typ av delaktighet. Det finns olika tekniker för att delge information,
några exempel:
- Affischer
- Infomöte
- Mailutskick
2. Konsultation: Med konsultation menas att deltagarna får välja mellan alternativ som
någon annan tagit fram. En förutsättning är därmed att det finns alternativ att välja
emellan och att det sker någon form av omröstning. En omröstning kan vara sluten
eller öppen. Det viktiga är att majoritetens förslag går igenom och att ni följer de regler
som gruppen skapat gällande en omröstning.
3. Dialog: Inom nivån ”dialog” får deltagarna komma med egna alternativ utifrån en
frågeställning som någon annan ställt. Med det innebär att initiativet som deltagarna
tycker till kring, kommer från någon annan. Under ”Diskussionsmetoder” finns
tekniker för olika sätt att föra en dialog.
4. Självbestämmande: Nivån innebär att deltagarna får komma med egna initiativ,
tycka till och ta självbestämmande beslut.

Diskussionsmetoder
Syftet med följande övningar är att se vad deltagarna tycker om en fråga och/eller värma upp
gruppen för att skapa ett gott diskussionsklimat kring ett specifikt tema. Innan en
diskussionsövning genomförs är det viktigt att gruppen är medveten om vilka trivselregler som
gäller.

 Fyra hörn
Hur? Ledaren säger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn
har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna
diskutera varför de valt just det hörnet. Blir någon ensam i ett hörn diskutera du som ledare
med den eller parar ihop den med ett annat hörn. Som ledare ber du därefter
smågrupperna att berätta för hela gruppen hur de resonerat.
Om ni diskuterar ett känsligt ämne kan det vara bra att inte ställa personliga frågor eller
frågor som är formulerade utifrån vad deltagarna själva tycker. Formulera istället frågan
utifrån vad de tror att majoriteten tycker.
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 Dialogcafé
Under ett dialogcafé utbyts tankar och erfarenheter kring olika frågeställningar. Om det är
en stor grupp bör gruppen delas in i mindre grupper (höst 5 pers/bord). På bordet finns en
frågeställning. Deltagarna byter efter en stund bord och/eller grupp och fortsätter
diskutera en ny fråga och/eller samma fråga med en ny aspekt. Vid varje bord finns en
bordsvärd som presenterar vad som tidigare sagts vid bordet.
I avslutningen presenteras vad som sagts vid varje fråga och ledaren berättar hur åsikterna
kommer tas vara på.
Välkomna till dialogcafét. Syftet är att XXXX.
Dialogcafé är en metod för att tillvarata idéer och eller önskemål. Det är viktigt med olika
infallsvinklar.
Dialogcafét består X antal samtalspass. Varje samtalspass är X minuter.
En bordsvärd finns vid varje bord. Bordsvärdens uppgift är att se till att anteckningar görs
och att berätta för de nya deltagarna vad som diskuterats med föregående grupp.
Ni behöver inte ha koll på tiden, jag signalerar när det är dags att byta bord.
Övningen passar när en fråga behöver belysas från olika håll och av olika individer.

 Termometern
I den här övningen får deltagarna ta ställning till ett påstående genom att placera sig
längs en imaginär linje på golvet. Vid ena hörnet placeras sig deltagarna om de håller
med mycket och vid de andra om de inte håller med alls. I mitten kan deltagarna ställa
sig om de håller med ”lite/någonstans i mitten”.
Om ni diskuterar ett känsligt ämne kan det vara bra att inte ställa personliga frågor
eller frågor som är formulerade utifrån vad deltagarna själva tycker. Formulera istället
frågan utifrån vad de tror att majoriteten tycker.

 Walk and talk
Denna övning passar om deltagarna behöver energi eller en aktiv paus. Dela in gruppen
i mindre grupper (2-3 personer) och ge deltagarna 1-3 frågeställningar. Säg till
deltagarna att de ska diskutera frågeställningarna under en kort promenad, det kan
räcka med en kort promenad runt huset.
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 Bikupor
Deltagarna diskuterar en specifik frågeställning under begränsad tid. En person i varje
grupp redovisar vad gruppen kommit fram till. En variant kan också vara att låta deltagarna
vända sig till personen närmast och diskutera en minut.
Bikupor ger deltagarna möjligheten att berätta vad de tycker. Att diskutera i mindre
grupper kan vara en tröskelsänkare för att fler ska våga delge sin åsikt.

 Post-it väggen
Denna övning kan göras i mindre grupper eller enskilt. Ställ en frågeställning till deltagarna.
Be deltagarna att kortfattat skriva ner sina förslag/idéer på post-it lappar. Samla ihop alla
post-lappar och sätt upp de på väggen. Be deltagarna mingla och titta på vad alla har
skrivit. Om deltagarna behöver välja vilken idé de vill genomföra kan de med hjälp av
klistermärke eller en tjock penna göra en markering vid sina favoritidéer.

 5 stegs-raketen
Denna övning passar om målet är att deltagarna ska komma med egna förslag/idéer. Be
deltagarna att komma på 5 förslag utifrån en frågeställning. När deltagarna är färdiga ber
du deltagarna att komma på 5 förslag till och sedan 5 förslag till.
Sedan skriver deltagarna upp alla förslag på en White board/stort papper. Därefter får
deltagarna på något sätt markera vilka förslag de gillar bäst.

Vid beslutande möten:
Generella tips vid beslutande möten:
● Beslut ska fattas - Detta innebär att strukturen för mötet bör vara upplagt på ett sådant
sätt att varje punkt innehåller en kort presentation, att det finns tid avsatt för
diskussion till varje punkt och sedan fattas ett beslut.
● Kom pålästa - Det är viktigt att alla kommer ordentligt pålästa till mötet så att
diskussionerna går smidigt och besluten fattas på rätt grunder.
● Justera protokollen snabbt efter mötet - Detta för att besluten inte blir giltiga förrän
protokollet har blivit justerat.
● Ha en tydlig struktur för mötet - Som det tas upp om i första punkten.
● Ha tydlig mötesformalia för mötet - Se till att alla formaliapunkter är med, att
dagordningen godkänns, att mötesfunktionärer väljs och så vidare.
● För beslutsprotokoll - Så att alla beslut finns protokollförda.
● Olika sätt att rösta på - öppen omröstning, sluten omröstning, med eller utan
rösträkning.
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● Reservation - Om du är helt emot ett beslut som fattas så kan du reservera dig mot
beslutet för att markera detta. Det kan bli avgörande i ärenden där det kan bli fråga
om styrelsens ansvarsfrihet då en person som reserverat sig då inte kan ställas till svars
för beslutet.
● Sammanfatta - sammanfatta punkten innan beslut.
● Ha en “att-göra-lista” i slutet av protokollet - så att alla vet vad de ansvarar för att göra
inför nästa möte.
Bra ord att känna till:
YRKANDE - förlag till beslut som kommer in under mötet.
PROTOKOLL - anteckningar som ni för under mötet.
BESLUTSPROTOKOLL - vilken punkt som diskuterats, vilka förslag som inkommit & vilka av dem
som bifallits/avslagits.
DISKUSSIONSPROTOKOLL - inte bara beslut och förslag, också anteckningar om diskussionen,
vad har sagts? Av vem?

Utcheckningar



Boosten
Dela in gruppen i par, två och två. Be deltagarna boosta varandra genom att ge en
komplimang, det ska handla om något bra som de sett att den andra personen gjort.
Övningen fungerar bäst om gruppen känner varandra lite. Övningen kan göras flera
gånger.
Syftet med övningen att boosta deltagarna och skapa en positiv och trygg stämning.



En lärdom
Gå en runda och fråga vad deltagarna har lärt sig idag/igår, stort som litet.
Kan göras i början av dagen och/eller i slutet av dagen. Övningen kan göras flera
gånger.
Syftet med övningen är att få en bild av vad deltagarna lärt sig. Övningen skapar
också trygghet eftersom den tillåter alla att få prata.
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SOL-utvärdering
Be deltagarna utvärdera mötet.
Deltagarna ska kort beskriva:
S-Succé (Dagens succé).
O-Orosmoln (Finns det något som känns sådär eller som hen känner sig orolig för).
L-Lärdom (Dagens största lärdom).
Utvärderingen kan vara anonym. Övningen kan göras flera gånger, vid behov.

Syftet med övningen är att känna av hur gruppen mår samt skapa möjlighet för dig som
ledare att arbeta med eventuella orosmoln och förstärka succéerna.



Känsla
Gå en runda och fråga deltagarna vad de har för känsla. Kan göras i början av en
och/eller i slutet av dagen. Övningen kan göras flera gånger.
Syftet med övningen är att få en bild av hur deltagarna mår. Övningen skapar också
trygghet eftersom den tillåter alla att få prata.



Reflektionen
Be förståelseunderlättaren (innan mötet) eller någon annan av deltagarna på mötet
att reflektera över mötet. Reflektionen kan innehålla tankar kring: hur mötet har varit,
vad har varit bra, en sammanfattning av vad som sagts samt en reflektion kring om
hen tycker att gruppen förhållit sig till de gemensamma trivselreglerna eller inte.

Syftet med övningen är att sammanfatta och avrunda mötet.

Agera som en aktiv åskådare under en våldssituation:
Om du ser våld hända kan du….







Ge tillbaka ordet: Om någon avbryter den som har ordet, skicka tillbaka ordet
till den som hade det. Exempelvis genom att säga; Namn, vad sa du?
Peka/rikta sig åt personen som har ordet, för att visa vem som har ordet
Gå tillbaka till sakfrågan om ämnet byts: Vad var det vi pratade om?
Hur gör du om någon säger något olämpligt? Om någon exempelvis säger att
”du som är så ung/gammal”…då kan du exempelvis säga; här definierar vi inte
personer utifrån ålder. Det går också att säga ”det finns andra sätt att se på
det”, ”skulle vi kunna se på saken så här istället?”.
Säg vad vi ska göra, istället för vad vi inte ska göra/säga.
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Efter
Att göra efter att mötet avslutats för att informera & involvera de
som deltog och inte deltog på mötet.

Skicka ut information till de som är berörda:
Efter ett möte är det viktigt att skicka ut information till de som deltog på mötet, men det är
också minst lika viktigt att skicka ut information till de som är berörda, men som inte kunde
medverka på mötet.
 Protokollet- Skicka ut protokollet/anteckningar från mötet.
● Återkoppla - Se till att återkoppla till mötet, framför allt till fattade beslut
● När är nästa möte? - Viktigt att besluta detta i slutet på möten om ni inte har ett
rullande schema.
● Påminn folk om deras ansvar - Påminn alla om att-göra-listan i det senaste protokollet.

Agera som en aktiv åskådare efter en våldssituation:
Du kan agera som en aktiv åskådare genom att:
 Gå fram till den som blev utsatt och säga: Jag hörde… och det var inte okej… vi
vet ju att det inte är det som definierar dig.
 Att på nästa möte påminna om reglerna och särskilt den vi brutit mot.
 Påminna om reglerna.
 Ha rutiner för hur en ska agera vid våld. Vilken chef är första kontaktpersonen
och vilken person går den chefen vidare till?
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