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Abstrakt 
 
Den här uppsatsen handlar om facilitatorns roll och yrkeskunnande. En roll som är 
relativt ny och för de flesta fortfarande helt obekant. Facilitatorn anlitas för att 
underlätta för grupper att föra samtal och dialog, men också för att gemensamt 
reflektera. Viktiga förutsättningar för att hitta formerna för fruktbara samarbeten, vilket 
står högt på många organisationers agendor idag.  
 
I uppsatsen redogör jag inledningsvis för den möteskultur som råder inom 
organisationer idag. En kultur där medarbetare och chefer avsätter mycket tid i möten 
som vare sig ger dem själva, organisationen eller samhället något av värde. Det är 
många gånger envägskommunikation eller förmedling av information. I en tidsanda som 
ställer höga krav på rationaliseringar och effektivseringar har det dessvärre också blivit 
så, att tiden för samtal och genuina dialoger succesivt har reducerats till förmån för ökad 
kommunikation i olika digitala kanaler, inte misnt e-mail och sociala medier. Jag vill 
hävda att vi människor behöver träffas och samtala för att nå en gemensam och 
fördjupad förståelse för varandra och våra olika sakfrågor. Vad händer på sikt om vi inte 
ges möjlighet till gemensam reflektion? Hur ska vi kunna samarbeta om vi inte lär 
känna varandra och de förutsättningar som råder? 
 
I inledningen redogör jag även för delar av den kunskapsteori som finns kopplat till 
ämnesområdet yrkeskunnande och teknologi, men också för min mission – att 
återerövra samtalet som en viktig arbetsmetod. Uppsatsen är skriven i essäistisk stil och 
det empiriska materialet kommer från de texter jag själv har författat under 
masterutbildnignens två år då dialogseminariemetoden tillämpats, men också från den 
dialogseminarieserie som jag själv har genomfört med sex andra facilitatorskollegor. 
Tillsammans har vi börjat utforska vår gemensamma profession och det yrkeskunnande 
som vi representerar.  
 
Facilitatorns yrkeskunnande är mångfacetterat och svårfångat, men handlar i mångt och 
mycket om att vara öppen för människors olikheter. Se dem som berikande. Vara 
krockfrämjande. Bejaka olika perspektiv och infallsvinklar på saker och ting. Inte vara 
rädd för att konfrontera. Facilitatorn jobbar med olika tempoväxlingar och har en mängd 
olika metoder och tekniker till sitt förfogande för att möta olika problemställningar. 
Planerat eller improviserat. Det finns tydliga analogier med teatern, men också med 
läkar- och läraryrket. Det handlar om att skapa spänningar och väcka känslor hos 
deltagarna. Och sedan ta hand om och förvalta de känslor som väckts. Som facilitator 
blir man aldrig fullärd. Alla grupper är olika och varje ny mötessituation bjuder på nya 
utmaningar.  
 
För mig känns det som att resan mot bättre vetande precis har börjat. I mina texter kan 
jag skönja en utveckling över tid, men det finns otaliga gator kvar att utforska. Jag är 
fortsatt nyfiken och jag vet bestämt att jag vil fortsätta att fördjupa mina kunskaper om 
facilitatorns yrkeskunnande och gärna då med dialogseminariet som fortsatt 
forskningsmetod.  
 
Nyckelord 
 
Facilitering, facilitator, möten, arbetsmöten, workshop, dialog, samtal, reflektion,  
samarbete, samverkan, grupputveckling, organisationsutveckling, 
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verksamhetsutveckling, yrkeskunnande, tyst kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, 
praktisk kunskap, omdömesförmåga, analogiskt tänkande, professionsutveckling 
 
Tack 
 Eoin, Colm & Ellie. Ni vet att ni är värdefulla. Att ni är älskade för er egen skull.  
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Förord  
 

När jag var liten åkte jag, min bror och mina föräldrar till landet och hälsade på mormor 

varannan helg och farmor och farfar varannan helg. Det var säkert inte varje helg vi 

åkte, men det är så jag minns det. En av höjdpunkterna med att komma till farmor och 

farfar var att springa upp för den smala grusvägen till det bruna lilla huset med 

mörkgröna fönsterluckor och knacka på dörren. Kom in! I huset bodde moster Svea. 

Farmors syster. Moster Svea och hennes katt bodde själva i huset. Det hade de alltid 

gjort. En ledsjukdom gjorde att moster Svea var begränsad i sitt rörelsemönster och när 

hon fick besök tog hon vara på varje minut. Vi kunde sitta i timmar och samtala om allt 

mellan himmel och jord. Hon följde min uppväxt. Och jag hennes åldrande. Hon 

gladdes åt mina framgångar och stöttade mig i mina motgångar. Hon beklagade sig 

sällan, trots sina krämpor och uppenbara problem. För moster Svea kunde jag berätta 

allt. Jag visste att det stannade hos henne. Var det något hon kunde, så var det konsten 

att lyssna. Verkligen lyssna. Det var inget bekymmer eller glädjeämne som var för litet 

eller för stort. Ibland behövde jag inte ens berätta allt. Hon tycktes veta ändå. Våra 

samtal pågick under åratal, tills den dag moster Svea inte längre fanns ibland oss. Men 

hennes förmåga att lyssna är en erfarenhet som jag tagit med mig och som jag dagligen 

gör mitt bästa för att förvalta och föra vidare.  

 

Möten mellan människor sker dagligen. Inplanerade eller spontana. Med direkta eller 

indirekta syften. Privat eller på jobbet. Så länge jag kan minnas, har möten med andra 

människor varit det som jag har uppskattat allra mest i livet. Möten med olika typer av 

människor. Med olika bakgrund, från olika generationer och professioner eller för den 

delen människor utan profession. Jag vill påstå att det är i mötet med andra som jag har 

utvecklats allra mest. Fått se mig själv genom deras ögon, delat tankar, erfarenheter och 

olika livsåskådningar. Övat på att lyssna, med tålamod och tolerans. Aldrig fullt ut 

lyckats förstå mig på någon annan, inte heller mig själv.  

 

Men frågan är, om det är mötet i sig, eller om det snarare handlar om samtalet eller 

dialogen som äger rum och vad man får ut av den. Betydelsen av att den är jämbördig. 

Utan maktutövande eller förutfattade meningar, att den är genuin och respektfull. Att 

det finns ett givande och ett tagande. Men vem tar ansvar för att en dialog är och blir 



  
 

3 

jämbördig? Kan jag själv påverka det, är det något som bara händer eller är det faktiskt 

något som vi bestämmer tillsammans?  

 

Jag har under mina år på masterutbildningen i yrkeskunnande och professionsutveckling 

anammat ett annat sätt att tänka på. Ett sätt som är mer reflekterande och mer 

analogiskt. Fortfarande långt ifrån färdigutvecklat.  Jag sa vid ett tillfälle att de studier 

vi bedriver inom ramen för utbildningen är beroendeframkallande. Vi blir aldrig 

fullärda. Jag vill hela tiden fördjupa mig mer. Vrida och vända på saker och ting. Hitta 

nya spår. Nya vägar. Som människa har jag alltid varit nyfiken. Bland det bästa jag vet 

är att komma till en ny storstad där jag inte känner en enda gata, inga kvarter, och heller 

inga människor. En helt ny värld att upptäcka. När den där underbara känslan av 

oändlighet infinner sig och som är så svår att beskriva med ord. Det tar lång tid att 

upptäcka alla smågator, vilka kvarter de tillhör och hur alla kvarter hänger ihop och 

utgör delar av helheten. Ju större stad desto bättre. Och alla smågator, de hittar man 

givetvis aldrig. Det är ingen slump att jag har bott många år utomlands, i stora städer 

som Sydney och London, men även i Stockholm, även om den med internationella mått 

mätt är en väldigt liten storstad.  

 

Sociologen Richard Sennett har kommit att bli en av mina största inspirationskällor de 

senaste åren och ibland känns det inte som att jag kan skriva någonting utan att referera 

till honom. Inte ens ett förord. Han tycks redan ha tänkt alla de tankar jag själv bär på.  

 
The pleasures of a relaxed chat, a casual conversation, like a stroll down an 

unfamiliar street, encourages the ethnographer in everyone….As in looking 

carefully, so a casual conversation requires skill to become a meaningful 

encounter; refraining from assertiveness is a discipline that makes space for 

looking into another person´s life, and for them, equally, to look into yours. 
1 

 

Den här uppsatsen handlar om den tysta kunskapen inom min profession - att facilitera 

arbetsmöten och workshops. Jag har haft förmånen att genomföra min första egna 

dialogseminarieserie tillsammans med sex facilitatorskollegor. Till er vill jag rikta ett 

varmt tack. För de goda, genuina och jämbördiga dialoger som vi har fört kring vår 

gemensamma profession. En profession som vi inte är så många om att dela, ännu, men 

                                                
1 Sennett (2014), sid 23 
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som kanske aldrig har varit så betydelsefull i vårt samhälle som nu. Att få ta detta första 

steg, mot en gemensam erfarenhetsutveckling tillsammans med er har varit väldigt 

berikande. Tack Pia, Maria, Carl, Åsa, Hedda och Fredrik för er tid och för att ni delade 

med er av era erfarenheter som nu blivit våra gemensamma. Jag ser redan fram emot vår 

nästa dialogseminarieserie, där vi tillsammans kan utforska ytterligare kvarter i vår 

storstad.  

 

Jag vill särskilt tacka professor emeritus Bo Göranzon, för att du välkomnade mig in i 

yrkeskunnandets spännande värld. Anette Jahnke skriver i förordet till sin avhandling: 

 
Första gångerna jag träffade Bo förstod jag bara tjugofem procent av vad 

han sa. Men jösses vad intresserad jag blev av att förstå de där andra 

sjuttiofem procenten. 2 

 

Och jag kunde inte formulerat det bättre själv, men jag förstod nog inte ens tjugofem 

procent av vad Bo sa första gångerna. Tack också till alla andra lärare och 

studentkollegor inom ramen för utbildningen. Att få lära känna er genom åren och ta del 

av ert yrkeskunnande har berikat mig som människa och gett mig många nya insikter 

och infallsvinklar.  

 

Sist, och kanske ändå mest, vill jag tacka min handledare, fil dr Johan Berglund. Utan 

ditt ovärderliga stöd, dina kloka råd och våra både många och långa samtal hade det inte 

blivit någon uppsats. Dessutom var det du som introducerade sociologen Richard 

Sennett för mig och därför kan jag inte annat än att se denna uppsats som resultatet av 

något som vi har skapat tillsammans!  

 
1 Inledning 
 

I den studie från 20073 som jag brukar referera till när jag snabbt vill få gehör och 

använda siffrornas makt, så säger den att en genomsnittlig svensk spenderar 25 % av sin 

arbetstid i just möten. Är du chef kan den siffran vara så hög som 80 %. Det är mycket 

tid. Det är fyra av fem arbetsdagar i veckan, om du som chef mot förmodan “bara” 

                                                
2 Jahnke, Anette, Insegel till dialog – Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker, 
Universitetet i Nordland, 2014 
3 Temo Synnovate, 2007 
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jobbar 100 %. Och majoriteten är långt ifrån nöjda med de möten de deltar på. Sedan 

flera år tillbaka har jag slagits av hur lite uppmärksamhet och hur lite forskning det 

finns inom området “arbetsmöten” och specifikt mötesledning eller facilitering. Varför 

är det så? Kan det vara för att det är komplext, svårgripbart eller för att ytterst få insett 

de mänskliga mötenas betydelse för både vår egen och vår gemensamma utveckling? 

Tar vi för givet att alla har kunskap om att leda möten? Mig veterligen finns det inte 

heller några kurser på universitetens grundutbildningar som erbjuder den typ av 

“möteskunskap” som jag skriver om i denna essä. En, enligt min mening, mestadels tyst 

kunskap som bäst lärs in genom att göra och prova sig fram, inte genom att läsa om den.  

 

Det paradoxala är, att trots att så många av oss spenderar väldigt mycket tid i möten och 

därmed borde ha samlat på oss gedigen erfarenhet vid det här laget, mer eller mindre 

vara experter, både på att leda och delta på möten så ser verkligheten annorlunda ut. 

Kan det till viss del bero på att vi inte utvecklar våra gemensamma erfarenheter av 

mötesledning eller facilitering? I min dialogseminarieserie (som är en metod för 

erfarenhetsutveckling genom gemensam reflektion) har vi kommit fram till att 

facilitering är ett förhållningssätt och en filosofi.  

 

1.1 Analogiskt tänkande 
 

Nyligen var jag på en föreläsning om kost och hälsa. Det var en dietist och 

kostrådgivare4 som gjorde ett anförande. Hon berättade att vi i genomsnitt äter 50 ton 

mat under en livstid. Det är mycket mat. Mat som vi till största delen petar i oss själva, 

av egen fri vilja. En del är god, en del är mindre god. En del är livsnödvändig, en del 

helt onödig. En del är riktigt hälsosam, en del direkt ohälsosam och ändå äter vi den. 

Mycket av maten tillagar vi själva, en del låter vi någon annan laga åt oss. I västvärlden 

äter vi dessutom alldeles för mycket mat. Vilket ger följdeffekter som ökad ohälsa och 

negativa effekter på klimatet när vi överproducerar. Okunskapen om vad som är bra 

respektive dålig mat är påtaglig, trots att vi alla äter, dagligen. 

 

När jag satt och lyssnande till föredraget kunde jag inte låta bli att göra analogin till 

möten. Jag började fundera på hur många möten vi i genomsnitt deltar på under en 

livstid? Hur många av dem är på arbetstid och hur många av dem är frivilliga? Hur 

                                                
4 Cecilia Malmqvist, kostchef och dietist Växjö kommun 
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smakar dem och vad ger de för eftersmak? Hur många ger en positiv upplevelse, hur 

många ger en negativ? Hur många är ledda av professionella mötesledare eller 

facilitatorer? Hur många leds av amatörer? Hur många av dem leder bara till frustration? 

Hur många leder till konkreta och användbara slutresultat och i en förlängning positiva 

effekter i våra organisationer och i vårt samhälle? 

 

Vilka möten kan vi vara utan och vilka möten är nödvändiga? Hur mycket av 

deltagarnas erfarenhet, tankar och idéer tas tillvara? Det är en svindlande tanke hur 

mycket av vår totala livstid som vi troligtvis lägger på olika arbetsmöten helt i onödan. 

Värdefull tid som vi kunde ha använt till något mycket mer betydelsefullt, som att 

studera konst, litteratur, lyssna på musik, umgås med vänner eller helt enkelt ta en paus. 

Det är alldeles för mycket som konkurrerar om vår tid i vår samtid. Vi måste prioritera 

med omtanke.  

 
Det finns ett samband mellan införandet av datateknik och att tiden för 

reflektion reduceras. Vi har inte berört det här men kanske är det allvarligaste 

problemet – för människor som inte får paus kan inte utvecklas.5  

 

1.2 Min mission 
 

Jag vill återerövra det genuina och förtroendefulla samtalet som en viktig arbetsmetod i 

dagens högeffektiviserade och många gånger omänskliga organisationer. Omänskliga i 

bemärkelsen att det ställs allt högre krav på att prestera allt mer, men med mindre 

resurser. Såväl finansiella som icke-finansiella. Den respektfulla och genuina dialogen 

människor emellan har på många ställen gått förlorad. Jag tror att det kan bero på att det 

tar tid att lyssna på någon annan samtidigt som det också krävs en inställning att jag 

verkligen vill förstå den jag samtalar med. Men det tar tid och idag är det ytterst få 

människor som upplever att just tid är något som de har överskott av. Detta i 

kombination med ett mer individualistiskt samhälle gör att många människor många 

gånger väljer en genväg och inte den omväg som dialogen kan upplevas vara för att 

uppnå en fördjupad förståelse för varandra.  

 

 

                                                
5 Göranzon, Bo, Spelregler, sid 67 
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Ordet kommunicera kommer ursprungligen från latinets communicare med betydelsen 

att göra gemensam6. Jag tänker att det handlar om förståelsen, att det är den vi ska 

försöka göra gemensam för att sedan hitta formerna för att även göra gemensamt. 

Samarbeta.  

 

Inom många organisationer idag finns det en uttalad strävan att hitta formerna för 

bredare dialoger och förbättrade förutsättningar till utökat samarbete. På 

regeringskansliet finns t ex ett policybeslut att alla regeringsuppdrag som ges till olika 

myndigheter ska ske i samverkan mellan de aktörer som på ett eller annat sätt är berörda 

av det specifika uppdraget.7 Men, om vi avsätter mindre och mindre tid till de 

djupgående samtalen och förståelsen för varandra. Hur ska vi då kunna samarbeta?  

 

Att samarbete är viktigt i vår samtid för att möta vår framtid tror jag att de flesta av oss 

är överens om. Att snarare utöka våra samarbeten, än dra ned på dem. De fysiska 

mötena, om de bygger på dialog och gemensam reflektion, är enligt min mening en 

förutsättning för att nå en gemensam förståelse, som i sin tur kan leda till gemensamma 

handlingar och därmed verkliga effekter i våra organisationer och i samhället.  

 

Richard Sennett skriver också om att utvecklingen de senaste decennierna har minskat 

förutsättningarna för vad man kan kalla för ett dialogiskt, eller mer öppet samarbete och 

att det långsiktiga perspektivet riskeras att tappas bort, att förankringen i egen erfarenhet 

undergrävs8.  

 

Organisationer och arbetsgrupper kanske mer än någonsin behöver facilitatorns tjänster. 

Att bli påmind om betydelsen av att stanna upp, samtala och reflektera tillsammans. Det 

finns en uppenbar möteströtthet som jag tror beror på att deltagare sällan känner att 

mötena de går på ger dem, gruppen, organisationen eller samhället något av värde. Vare 

sig praktiskt eller själsligt.  

 

Mer och mer av vår kommunikation sker också i digitala kanaler, men den fysiska 

aspekten av ett möte, ska enligt min mening inte underskattas. Vi lägger mycket av vår 

                                                
6 Idéprotokoll från dialogseminarieserie 140909 samt Nationalencyklopedin, kommunicera, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kommunicera, hämtad 2015-04-26. HIST.: sedan 1635; 
fornsv. communicera; av lat. communicare 'göra gemensam'  
7 Idéprotokoll från dialogseminarieserie 141113 
8 Sennett (2012), sid 19 
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tid på att söka information på nätet, men också på att kommunicera, inte minst i sociala 

medier. Vi gillar varandras inlägg och kommenterar. Men frågan är hur genuint och äkta 

det blir. Vad är det som går förlorat i det digitala samtalet jämfört med i det fysiska som 

äger rum mellan fyra ögon. Kan det ens bli en digital dialog? Jag är ingen motsträvare 

av sociala medier, men de fysiska och genuina mötena människor emellan tilltalar mig 

så mycket mer och det är i dessa jag vill investera min tid.  

 

Jag vill hävda att det är något som går förlorat i ett samtal när den fysiska aspekten av 

att se och vara nära varandra inte finns där. Jag tror dessutom att de fysiska mötena har 

kommit att bli ännu viktigare för oss av olika skäl. Det faktum att vi e-mailar varandra i 

mycket hög utsträckning idag föranleder många missförstånd eftersom många har svårt 

att skriftligen formulera sig på ett sätt som är förståeligt. Jag har också följt denna 

utveckling på nära håll under mina snart 20 år som facilitator. Människor idag, kommer 

i mycket högre utsträckning till möten på arbetsplatsen med missförstånd som tycks ha 

uppkommit i den strida ström av konversationer som har ägt rum via e-mail mellan de 

fysiska träffarna. Richard Sennett belyser även denna problematik.  

 
Studies of corporations, hospitals and schools that run on email or email-

like technologies show that shedding context often means shedding sense; 

understanding between people shrinks. Online commands enacted through 

denotative language produce abstract guidelines; people below have 

constantly to read between the lines coming from employers – who are 

seldom gifted writers.9  

 

Vi arbetar också mer och mer tvärsektoriellt och tvärprofessionellt, både inom och 

mellan organisationer. Samsyn, samarbete, samverkan, samgöra och samhandling är på 

de flestas läppar idag, men vi investerar sällan den tid det faktiskt måste få ta för att 

närma oss en gemensam förståelse för våra gemensamma utmaningar och för vad vi 

egentligen menar med de olika begreppen. De är och förblir ofta bara ord, utan innehåll 

eller gemensam förståelse. Vi saknar också kunskap om metoder för gemensam 

reflektion och framgångsrikt samarbete. 

 
Cooperation oils the machinery of getting things done, and sharing with 

others can make up for what we may individually lack. Cooperation is 

embedded in our genes, but cannot remain stuck in routine behaviour; it 
                                                
9 Sennett (2012), sid 28 
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needs to be developed and deepened. This is particularly true when we are 

dealing with people unlike ourselves; with them, cooperation becomes a 

demanding effort.10 

 

Det finns givetvis en rad anledningar till att det har blivit som det har i vårt samhälle, 

men något som jag har noterat och reflekterat över sedan jag professionellt började 

facilitera möten i organisationer, är att frustrationen har ökat nämnvärt beträffande 

kvaliteten på de möten som det kallas till i tid och otid.  Men på vem ligger då ansvaret 

att ett formellt arbetsmöte på jobbet blir bra?  

 

Människor behöver träffas och samtala. Avsätta tid för att gå till botten med olika 

problem. Försöka skapa en gemensam helhetssyn och gemensamt försöka förstå 

helheten och dess delar. Tillsammans. Men, beroende på, eller kanske snarare tack vare 

våra olika erfarenheter kommer vi att uppleva verkligheten och begrepps innehåll olika. 

Vi kommer aldrig ha en och samma bild, men vi kan alltid närma oss en gemensam 

bild.  

 

Ibland sker möten helt informellt och oplanerat, men många gånger formellt och 

planerat. Det är för den sistnämnda typen av möten som jag har kommit att ägna hela 

mitt professionella liv åt hittills. Hur planerar, förbereder, genomför och följer man upp 

arbetsmöten på jobbet, vilka bygger på dialog och delaktighet? Det är i samtalet med 

andra som vi lär känna oss själva och samtidigt ges möjlighet att skapa en gemensam 

förståelse. Om vi har rätt metoder och förhållningssätt vill säga.  

 

1.3 Facilitatorns roll  
 

När en ny grupp formeras och målet är att samarbeta, vilket ofta är syftet nu för tiden, 

har givetvis varje deltagare i gruppen olika erfarenheter från tidigare samarbeten. En del 

kanske är uppgivna, andra hoppfulla. Många gånger är det precis med just detta en 

facilitator behöver börja. Att definiera vad ett samarbete betyder. Vad man gemensamt 

vill att det ska vara.  Samarbete är enligt Nationalencyklopedin11 ett arbete som bedrivs 

av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte. Om man utgår från det som en 

definition skulle man då kunna säga att det första steget för en grupp som vill samarbeta 
                                                
10 Sennett (2012), sid ix 
11 Nationalencyklopedin, samarbete, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samarbete, hämtad 
2015-04-25 
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är att just enas om det gemensamma syftet. Det är långt ifrån alltid självklart. Vi tror 

många gånger att vi menar samma sak, men när vi börjar prata med varandra, avsätter 

tid för att fördjupa vår gemensamma förståelse och reflekterar tillsammans, inser vi 

många gånger att vi egentligen vill och menar helt olika saker.  

 

Den som har talets gåva tar sig många gånger lättare fram i livet än den som är introvert. 

Det är hög status att kunna tala. Det talade ordet står högre i kurs än det skrivna. Du kan 

komma undan med osanningar bara du vet hur du framför dem på ett trovärdigt sätt. 

Precis som Montaigne ser vi samtalet som en viktig sysselsättning i livet, även om vi 

facilitatorer i professionella sammanhang har rollen att leda dem åt andra.12  

 
Den mest fruktbara och naturliga andliga övningen är enligt min uppfattning 

samtalet. Jag tycker det är behagligare än någon annan sysselsättning i livet, 

och om jag just nu vore tvungen att välja tror jag därför att jag hellre skulle 

gå med på att förlora synen än förmågan att höra och tala.13 

 

I samtalet kan vi finna likheter men också olikheter hos varandra. Vi kan inspireras och 

få kraft av ett gott samtal, likaväl som vi kan förlora motivation och hopp genom 

destruktiva samtal. Det är inte bara på våra arbetsplatser tiden för samtal reducerats. Det 

gäller även i samhället i stort. På bussen ”blippar” vi våra kort, i mataffären självscannar 

vi våra varor och i telefonväxlar möts vi numer av olika knappval. På sin höjd får man 

högt säga namnet på den person man söker. Tekniska lösningar av olika slag har 

kommit att ersätta det lilla vardagliga samtalet. Vad händer med oss människor när 

möjligheten till samtal succesivt avtar, på så många olika ställen? I hemmet, till förmån 

för ökad tid framför olika skärmar. På arbetsplatsen där fikapauser rationaliserats bort 

och där det många gånger saknas kunskap om hur dialogmöten faciliteras.  

 

Att underlätta för människor att arbeta tillsammans är en av de största utmaningarna i 

dagens organisationer, men på vem ligger det ansvaret? Är det chefernas, medarbetarnas 

eller rent av facilitatorns? För att ge en inramning till facilitatorns roll kan den ses ur 

fyra olika perspektiv.  

 

 

 
                                                
12 Idéprotokoll från dialogseminarieserie, 141113 
13 Tillberg, Peter (Red) (2002), sid 78 Montaigne, Michael, Om konsten att samtala 
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Individuella perspektivet:  

Frustrationen hos sjuksköterskan Eva är påtaglig. Se mig. Lyssna på mig. Jag har också 

något viktigt att bidra med. Jag är inte bra på att debattera, men jag har erfarenheter som 

kan vara viktiga att nämna i sammanhanget. Låt mig få berätta. Har ni inte tid eller 

insikt? Eva känner sig alltid ignorerad. Förbisedd. Varje gång hon tar modet till sig för 

att öppna munnen inför sina arbetskollegor på arbetsplatsmötena hör hon något helt 

annat komma ur hennes mun än vad som i hennes huvud utgjorde tankarna. Hon har 

själv insikt om detta. Hur ska jag förmedla mina tankar på ett rättvisande sätt? Hur kan 

jag bli förstådd?  

 

Gruppens perspektiv: 

Så många kloka människor med en ovärderlig gemensam kunskap och samlade 

erfarenheter. Från livet i stort, men också från arbetsplatsens problem och möjligheter. 

Yrkeserfarenheter. Hur kan vi hitta formerna för att samverka bättre? Finna tid till att 

lyssna på varandra? Samtala. Reflektera och gå till botten med våra problem? För 

långsiktiga förändringar. Inte söka lösningar för snabbt. Förstå vad i problemet 

egentligen ligger. Inte bara medicinera bort symptomen och släcka bränder. Skapa 

utrymme för tålamod och tolerans för varandra. Premiera det gemensamma framför det 

individuella? Se kraften i att göra mer tillsammans. Avsätta tid för att förstå varandra 

och den verklighet vi lever i, vilket i många fall måste föregås av att man förstår sig 

själv. Därför måste grupputveckling enligt min mening fortgå parallellt med individuell 

utveckling hos medarbetare. En grupp består av flera olika individer. Ofta med olika 

förutsättningar och ofta med andra infallsvinklar än vad vi själva har. Den som leder 

mötet spelar en viktig roll för att frigöra den inneboende potential som finns i gruppen.  

 

Organisationers perspektiv:  

Ledningen ställer hela tiden krav på ökad effektivisering. Vi ska göra mer fast med 

mindre resurser. Vi måste producera mer för varje investerad krona. De vill inte se 

några röda siffror eller en budget som är i obalans. Personalkostnaderna är i de flesta 

tjänsteföretag och offentliga myndigheter den allra högsta kostnadsposten. Det är också 

därför rationaliseringar av personal gör stor skillnad för de ekonomiska resultaten både 

på kort och lång sikt. Men det kan få förödande konsekvenser på lång sikt. 

Organisationer blir anorektiska. Utarmade och uttömda, inte bara på energi och kraft 

utan även på kunskap och erfarenheter. De som finns kvar får ännu mindre till att 
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avsätta tid för reflektion och erfarenhetsutveckling. All tid måste läggas på den dagliga 

produktionen. Att vara flexibel och samtidigt utbytbar är ett tecken i tiden. Fler och fler 

blir sjukskrivna av utmattning och i värsta fall utbrändhet och det tar många år att 

komma tillbaka till livet och arbetslivet igen.  

 
Det flexibla systemet genererar av allt att döma en personlighetstyp i 

ständigt behov av att ”återhämta sig”14 

 

Samhällsperspektivet: 

Det saknas yrkeskunnande om hur vi jobbar tillsammans när så mycket i vår 

omvärld är osäkert och hela tiden föränderligt. Vi behöver inte bli duktigare 

på att göra rutinuppgifter utan snarare på att göra saker som vi inte har gjort 

förut tillsammans med människor vi inte har jobbat med förut och samtidigt 

med frågor vi inte har jobbat med förut. En viktig del av facilitatorns roll är 

att underlätta just detta.15  

 
Vem ansvarar för en person som försöker ta livet av sig? Är det kommunen? 

Är det akutmottagningen? Är det psykvården? Är det anhöriga? Hur sker 

dialogen mellan dessa aktörer?16  

 

Gemensamt ansvarstagande är oerhört viktigt. När allt ställs på sin spets kan det handla 

om liv och död. Dialog och samarbete kan vara avhängigt människoliv. Precis som för 

läkaren så är det inte det man lär sig på universitetet som är den stora skolan utan det är 

ofta de erfarenheterna, yrkeskunnandet som ligger till grund för att avgöra de diffusa 

diagnoserna. De är utanför checklistorna, FASS och anatomins grunder. Förmågan att 

samarbeta med andra. Finns det ens förutsättningar för den här typen av reflektion i 

dagens arbetsliv?17 

 
1.4 Yrkeskunnandeperspektivet 
 

Ett yrkeskunnande är svårt att artikulera med hjälp av bara ord och regler. Därför har 

konst, skönlitteratur, musik och analogiskt tänkande kommit att bli viktiga hjälpmedel 

                                                
14 Sennett (1999), sid 187 
15 Idéprotokoll från dialogsemiariet 150107 
16 Villför Larsson, Pia, text inför dialogseminarie 140909 
17 Idéprotokoll från dialogseminariet 140909 
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inom ämnesområdet yrkeskunnande och teknologi, för att förmedla denna form av tysta 

eller erfarenhetsgrundade kunskap som Kjell S. Johannesen kallar den.18   

 
Den erfarenhetsgrundade eller tysta kunskapen kan bäst betraktas som en 

kombination av upparbetat omdöme och en förmåga till analogiskt tänkande. 

Bägge delar tillägnas genom övning och praktiseras mest synligt i vårt 

handlag med enskilda fall och exempel.19  

 

Tyst kunskap är den kunskap som vi tillgodogjort oss genom att utföra ett yrke under en 

längre tid. Det är kunskap som inte går att läsa sig till i traditionell bemärkelse. Det är 

en kunskap som sitter i kroppen och våra sinnen och därmed också är djupt förknippad 

med desamma. I boken det praktiska intellektet skriver Bo Göranzon följande och 

refererar till Diderot: 

 
När man lyssnar på en utläggning av en abstrakt karaktär och frågar efter 

exempel ” vad man i själva verket gör är att man ber talaren att ge kropp, 

form och verklighet och någon bestämd föreställning, åt en följd av ljud 

som han yttrat genom att länka dem till förnimmelser som man varit med 

om. Tankens rörelser, de snabba kasten, är enligt Diderot en förmåga som 

kännetecknar yrkeskunnandet. Att ge uttryck för rytmen är kännetecknet på 

att jag behärskar en verksamhet.20 

 

Autodidakten  

Autodidakten är självlärd. Han eller hon har inga formella kunskaper utan har primärt 

utvecklat sitt yrkeskunnande genom att själv göra eller studera andra yrkesutövare i sin 

praktik. I vissa sammanhang kan det till och med vara mer intressant att studera 

autodidakten eftersom han eller hon så att säga satt upp sina egna regler. Inte fastnat i 

ramverk och fasta strukturer utan själv kunnat experimentera sig fram och på så sätt lärt 

sig hur man gör. Vågat prova. Vågat misslyckas. Många gånger lärt sig genom sina 

misstag. Oförtrutet och nyfiket fortsatt att experimentera. Provat sig fram. Mitt företag 

heter sedan 2008 Möteslabbet och kan ses som en slags experimentverkstad där jag, 

tillsammans med mina kunder, experimenterar med nya sätt att mötas på. Testar och 

utvecklar olika metoder för samtal, dialog och reflektion. De kunskaper jag har om 

                                                
18 Tillberg, Peter (Red) (2002) sid 294 
19 Tillberg, Peter (Red) (2002) sid 291 
20 Göranzon, Bo (2009) sid 78-79 
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mötesfacilitering har jag primärt lärt mig genom att utöva mitt yrke inte genom att läsa 

om det. Jag har vågat prova mig fram och misslyckats med jämna mellanrum.  

 
Experiment är den enda vägen till kunskap som vi har till vårt förfogande. Allt 

annat är poesi, fantasi.21 

 

Ett yrkeskunnande byggs upp över tid genom att utföra ett yrke. Jag har primärt lärt mig 

att facilitera olika grupper och möten genom att göra. Upptäcka att vissa metoder 

fungerar i vissa situationer, men inte i andra. Lärt mig genom att se ett framväxande 

mönster baserat på mina handlingar i verkliga situationer. Ibland lyckosamma val, andra 

gånger fullt inte så lyckade. Uppenbart är att ett kontinuerligt lärande sker.  

 

Begreppet erfarenhetsbaserad kunskap förstärker förståelsen om att det är den egna eller 

för den delen andras erfarenheter som ligger till grund för den kunskap som utvecklas 

genom att utöva ett yrke under en längre tid. Begreppet öppnar också upp för att det är 

en typ av kunskap som är outtömlig, eftersom varje ny situation som vi ställs inför 

berikar oss med ytterligare erfarenheter och utökar vår kunskap, om vi avsätter tid att 

reflektera över den vill säga. Ständigt. När vi sedan dessutom träffas och gemensamt 

utbyter erfarenheter, reflekterar kring våra erfarenheter tillsammans utvecklar vi med 

tiden en form av gemensam praxis och en intersubjektivitet. Just detta är något som jag 

har velat göra i denna studie och därför har jag genomfört en dialogseminarieserie med 

sex faciliatorskollegor.  

 

Intuition 

I boken Intuition som skrivits av Hans Larsson22 hävdar han att intuition i mångt och 

mycket kan ses som våra samlade erfarenheter. Intuitionen kommer alltså inte från 

ingenstans utan finns inbyggt i oss genom allt som vi har erfarit under våra liv. Både 

privat och professionellt. Eftersom masterkursen handlar om professionsutveckling är 

det inom ramen för min profession – facilitatorn - som jag fokuserar. När vi agerar och 

tar beslut i varje given stund gör vi det utifrån våra tidigare erfarenheter. Omedvetet ger 

oss minnet verktygen att agera i den givna situationen.  

 

 

                                                
21 Planck, Max 
22 Larsson, Hans (1997) Intuition, Stockholm, Dialoger 
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Omdömesförmåga  

Inom alla professionella verksamheter finns det ett viktigt centralt begrepp – 

omdömesförmåga. Du kan ha gedigen teoretisk kunskap inom olika områden, vilka du 

te x kan ha tillgodogjort dig på högskola och universitet, men om du inte vet hur du ska 

omvandla den kunskapen i handling är den inte särskilt mycket värd. 

Omdömesförmågan hänger också ihop med erfarenheter av olika slag som du har efter 

att ha utövat ett yrke under många år. Det kan även handla om andra erfarenheter som 

hör livet till, men som nödvändigtvis inte är kopplade till ditt yrke. En utvecklad 

omdömesförmåga hänger många gånger ihop med att du har avsatt tid för att reflektera 

över dina erfarenheter. Omdömesförmågan kan sägas vara en typ av 

förtrogenhetskunskap. D v s du vet i en given situation, baserat på dina tidigare 

erfarenheter och färdighetskunskaper, hur du bör agera. Omdömesförmågan guidar dig 

till att också ta beslut om huruvida du ska göra det i just den situation som du har 

framför dig. Det kan faktiskt vara så att du vet vad du behöver göra och hur, men det 

kanske inte är lämpligt i den givna situationen.  

 

Ett exempel på detta i en faciliteringssituation skulle kunna vara att du just har gått laget 

runt för att alla deltagare ska komma till tals och ge sin syn på saken, men när det blir 

den sista personens tur, märker du att han eller hon, av någon anledning inte vill säga 

vad det är hon eller han tycker. I rollen som faciliator gäller det då att ha en 

omdömesförmåga att dels förstå att det är just detta som händer och samtidigt agera på 

den insikten genom att inte pressa personen på ett svar just då. Utan istället avvakta, tills 

personen ifråga själv är redo att delge sina erfarenheter. Kanske nästa gång du går laget 

runt. Kanske provar du att ställa frågan på ett annat sätt. Om du inte har förmågan att se 

och känna detta i situationen utan pressar vederbörande på ett svar, kan det mycket väl 

bli så att personen inte säger något alls. Viktiga erfarenheter går då förlorade. 

 

Det osägbara och det ovägbaras tyngd23 

I vårt samhälle idag är det mycket fokus på att mäta. Det som går att mäta tillskrivs ofta 

ett högre värde. Men nog är det så att det finns många värden som inte går att mäta eller 

ens tillskriva ett ekonomiskt värde. Inte minst mänskliga värden som empati, sympati, 

lojalitet och ansvar. Dessvärre får de mänskliga värdena stå tillbaka för de ekonomiska. 

Kortsiktighet framför långsiktighet. I linje med dessa tankar går också de om den tysta 
                                                
23 Texten nedan är skriven efter att ha läst Nils Fribergs avhandling ”Det ovägbaras tyngd” som så kallad 
bakgrundstext 
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kunskapens värde. Den är också svår att formulera, artikulera och mäta. Av denna 

anledning har teorierna om yrkeskunnande och teknologi kommit att spela en stor och 

viktig roll i den allmänna debatten om värdet av olika typer av kunskap. För vad har 

teoretisk kunskap egentligen för värde om den inte kan omsättas i handling? Och även 

om den kan omsättas i handling, så kan det i handlingen bli fel. Då kommer vi också in 

på frågor som rör omdöme, ansvar och gränser. Det finns för alla yrkesutövare. Men för 

att veta var olika gränser går och vilket ansvar du som yrkesutövare förväntas ta i olika 

situationer behöver vi träffas för att samtala och reflektera över olika situationer och 

exempel. En gemensam reflekterande praxis. Det är precis det vi har gjort inom ramen 

för masterutbildningen och även i min dialogseminarieserie. Vid närmare eftertanke är 

det också detta som är kärnan i mitt yrkesutövande som facilitator. Att skapa utrymme 

för reflekterande dialoger och samtal vilka leder till fördjupad förståelse och i en 

förlängning konkreta samarbeten. Mellan utövare av samma profession, men kanske 

främst mellan utövare av olika professioner. Inom och mellan organisationer.  

 

1.5 Studiens syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa facilitatorns roll och yrkeskunnande vad 

gäller att främja dialog, gemensam reflektion och samarbete inom och mellan 

organisationer.  

 

2. Metod 
 

2.1 Essä 
 

Essäisten lever i nuet. Reflekterar aktivt över vad som pågår i omvärlden. Både den nära 

och den lite mer fjärran. Låter sig inte bli fånge i nuet utan observerar. Ser samband lika 

gärna som avvikelser. Avvikande samband. Essäisten är nyfiken. Lusten att lära nytt 

och lära om mättas aldrig. Det finns alltid något spännande som lockar runt nästa 

gathörn och nästa. Strosande längs med gatorna i vilken stad det än må vara. Eller i 

tanken. Stor som liten. Alltid finns det något att upptäcka. Sidogator, sidospår och så 

alla dessa återvändsgränder. Snopet ibland. Andra gånger rätt väntat.  
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I och med utbildningen i yrkeskunnande och professionsutveckling har jag kommit i 

kontakt med essäformen som metod och den passar mig ypperligt. Jag lever i nuet. 

Observerar. Är nyfiken. Känner alltid lust att få veta mer. Människors förmågor och 

erfarenheter fascinerar mig. Deras berättelser. Likaså deras egenheter och unika 

kompetenser. Alla är vi olika, men samtidigt så lika. Essäisten tar sig tid att lyssna och 

hör även det som inte sägs. Ögonen kan också höra. Essäisten provar sig fram. Säger 

aldrig att det inte går.24  

 

Vi lever i en tidsanda som präglas av tidsjakt och höga krav på effektiviseringar. Jag 

skulle nästan vilja skriva att det gäller överallt. I alla typer av verksamheter. Både på 

jobbet och hemma. Tyvärr. Vi har aldrig levt så länge som vi förväntas göra idag, men 

vi har hellre aldrig upplevt att vi hinner med så lite eller att vi har så lite tid till vårt 

förfogande. Det är stressande för många. Den eviga jakten på tiden. Men vad är det då 

vi jagar? Lyckan?  Om jag som människa aldrig stannar upp och funderar över vad som 

är viktigt för mig så vet jag ju egentligen inte heller vad det är som gör mig lycklig. Är 

det att äga den senaste bilmodellen, smarta telefonen, märkeskläderna, att kunna åka till 

exotiska platser på semestern. Eller är det kanske någonting helt annat? Något som inte 

går att köpa för pengar? Kanske är det därför det inte heller finns så många verkliga 

essäister. Det tar nämligen tid att vara essäist och det är inte många som tjänar särskilt 

mycket pengar på att vara essäister. Att reflektera tar tid. Det kräver att man gör ett 

aktivt val och avsätter tid. Inte bara tänker att man ska göra det. Sedan. Vem vet om 

eller när se-dan kommer. Han kanske har andra planer. Istället, ge dig tid att ta-dan som 

den kommer ibland. Sluta jaga. Att lyssna tar också tid. Fördelen med att lyssna är dock 

att du ökar dina chanser att lära dig något nytt. Samtidigt räcker det inte att bara avsätta 

tid. Metoden för hur du reflekterar är också avgörande. Inom ämnesområdet 

yrkeskunnande och teknologi har dialogseminariemetoden utvecklats sedan mitten av 

80-talet En metod som har till huvudsakligt syfte att få oss att kritiskt reflektera över 

vårt yrkeskunnande. Att komma till viktiga insikter och få en fördjupad förståelse för 

vad det är vi egentligen gör när vi utför våra respektive yrken. Den praktiska 

handlingen. Den som det inte går att läsa sig till. Den som måste praktiseras i det 

verkliga yrkeslivet och utövas gång efter gång efter gång för att vi på sikt ska kunna bli 

skickliga och utveckla ett bra omdöme.  

 

                                                
24 Egen tolkning efter att ha läst Essä av Arne Mellberg (2013) 
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2.2 Dialogseminariemetoden 
 

Dialogseminariemetoden25 har utvecklats för att gestalta tyst kunskap, men även för att 

kunna användas som metod för reflektion i syfte att utveckla verksamheter i olika 

organisationer. Inom ramen för masterutbildningen har metoden använts genomgående 

och bygger på att samtliga studenter inför varje fysisk träff läser en impulstext och en 

bakgrundstext. Bakgrundstexten har till syfte att förse studenten med en teoretisk 

kunskap, medan impulstexten primärt ska väcka minnen till liv hos studenten, vilka är 

kopplade till det egna yrkeskunnandet. Det behöver inte enbart vara egenupplevda 

erfarenheter utan det kan även handla om situationer och berättelser som studenten hört 

talas om eller tagit del av genom att iaktta andra yrkesutövare i deras yrkesutövning.  

 

Som studenter uppmanas vi att läsa långsamt och med pennan i hand, samtidigt som vi 

gör anteckningar i marginalen beträffande de associationer och reflektioner som vi gör i 

samband med läsningen och som har koppling till vår tysta kunskap och våra 

yrkeserfarenheter. Utifrån de anteckningar vi har gjort väljer vi sedan ut något av 

tankespåren som vi sedan vidareutvecklar och fördjupar. Den personligt hållna texten 

ska vara 1-2 sidor lång och skriven med dubbelt radavstånd.  

 

När vi sedan samlas för vår fysiska träff, så läser var och en av oss upp sin egen text 

medan alla andra lyssnar aktivt. Därefter går vi laget runt och delger varandra våra 

reflektioner på det vi just hört. Detta är en typ av gemensamt kunskapssökande. Vi 

söker analogier framför precisering med fasta definitioner för att därmed utvidga 

begreppen.26 Vid varje seminarietillfälle för en person ett så kallat idéprotokoll, där den 

framväxande tanken i samtalen återspeglas.  

 

Dialogseminariet – en metod för förändring genom förståelse 

Jag drar mig till minnes sensommaren 2011. Jag hade en välbehövlig semester bakom 

mig och hade just börjat facilitera det ena mötet efter det andra. Generaldirektörers 

samtal om hur de ska förenkla för Sveriges företag för att nästa dag möta en grupp 

poliser och socialtjänstemän som ville samtala om hur de kan samarbeta för att 

förebygga ungdomars användande av nätdroger. Mitt upp i allt detta ger en av mina 

                                                
25 Ratkić, Adrian, (2010) sid 42-58 gör en fördjupad redogörelse för metodens bakgrund och 
användningsområden 
26 Friberg, Nils, Idéprotokoll 140206/07 
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uppdragsgivare mig en enkel pappersutskrift. Högst upp på sidan stod det 

”Dialogseminariemetoden” och i högerkolumnen var det en bild av professor Bo 

Göranzon och en kortare beskrivning om honom och den metod som han sedan 1985 

hade utvecklat vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). - Kan du undersöka lite 

närmare vad det här är för något? Det kanske kan vara en metod för oss? Resten är 

historia, men jag blir återigen påmind om anledningen till att just jag påbörjade kursen i 

yrkeskunnande och professionsutveckling. Och vid närmare eftertanke är det kanske 

fortfarande så att mitt allra största intresse fortfarande ligger i att lära mig metoden. 

Närma mig dess kärna, förstå vidden av de resultat som en framgångsrik 

dialogseminarieserie kan leda till.  Förstå om och i så fall varför den är framgångsrik. 

Att få möjlighet att använda metoden i mina faciliteringsuppdrag och genom det få olika 

grupper och organisationer att avsätta tid för reflektion som leder till fördjupad 

förståelse och olika samarbeten. I vår samtid upplever jag att det finns allt mindre tid för 

reflektion, såväl individuell som gemensam.  Problemet är dock att kommunicera till 

andra vad denna reflektion kan leda till i praktiken. I den bästa av världar vill jag kunna 

visa på exempel som styrker att det ena eller andra inträffade på grund av insikter som 

skrivits och reflekterats fram under en dialogseminarieserie. Mina uppdragsgivare vill 

ofta ha exempel på konkreta resultat. Gärna dessutom i ekonomiska termer. Det räcker 

inte att säga att det handlar om en känsla att det här kan vara bra. Det är ett faktum även 

om man skulle önska att det fortfarande fanns en romantisk bild av det skulle kunna 

vara så. Den tiden är förbi. Eller har den kanske bara inte kommit tillbaka ännu.  

 

 

2.3 Dialogseminarieserie med facilitatorer   
 

När jag påbörjade masterutbildningen insåg jag relativt snart att jag hade ett uppdämt 

behov av att föra en dialog med andra facilitatorer om vår tysta kunskap27 och vårt 

gemensamma yrkeskunnande. Inom ramen för denna masterutbildningen har jag därför 

under hösten 2014 genomfört en dialogseminarieserie om tre tillfällen med personer i 

mitt professionella nätverk som ägnar sig åt mötesfacilitering. Seminarietillfällena och 

idéprotokollen har tillsammans med mina texter från de ordinarie träffarna med mina 

                                                
27 Bohlin, Henrik, ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp”, i Vad är praktisk kunskap, Jonna  

Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.), Stockholm: Södertörns högskola, 2009   
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studentkollegor inom utbildningen kommit att bli det empiriska material som ligger till 

grund för denna uppsats.  

 

Kyrkklockorna från Hedvig Eleonora kyrka slår 09.00. Det är september, men 

sommaren dröjer sig beslutsamt kvar i Stockholms innerstad. Luften är kvav och mina 

seminariedeltagare har just anlänt. En efter en. Vi befinner oss på Impact Hub. Ett 

modernt fenomen som utgör en gemensam arbets- och mötesplats för 

samhällsentreprenörer som vill bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling. Här är mitt 

företag Möteslabbet  så kallad ”Connect Member”. Det innebär att vi utifrån egna behov 

har tillgång till såväl den fysiska som den intellektuella miljön.  I Sverige och 

internationellt.  

 

Jag är spänd inför att möta mina seminariedeltagare, men också inför att leda min första 

egna dialogseminarieserie. Vissa av deltagarna har jag inte träffat på länge medan jag 

har haft mer kontinuerlig kontakt med andra. Deltagarna är människor som liksom jag, 

ägnar sig åt professionell facilitering i sin vardag. De är också människor som har korsat 

min väg genom livet. Det är en brokig skara individer, men ändå med många 

gemensamma nämnare, inte minst tron om att facilitering är viktigt för att möta 

organisatoriska och samhälleliga utmaningar.  

 

Mina seminariedeltagare 

Maria Eliasson och Pia Villför Larsson driver tillsammans företaget Facilitatorhuset. De 

lärde känna varandra när de arbetade som konsulter på Ericsson och jag träffade dem 

första gången 2008 på konferensen ”Möteskulturdagen” i Lund. Hedvig Mossvall driver 

sitt egna företag, Modiga & Partners, sedan snart två år tillbaka. Innan dess arbetade 

hon med professionell facilitering på SJ Service Academy. Hedvig och jag träffades när 

vi certifierade oss som professionella facilitatorer i Göteborg våren 2012. Carl Savage 

är läkare och forskare på Karolinska Institutet. Efter avslutad läkarexamen antog han 

utmaningen att forska på hur man bäst kan utbilda läkare. Carl och jag träffades våren 

2009 på ”The 3rd International Future Center Summit” i Stockholm, som hade temat 

Social Innovation. Åsa Minoz hade jag förmånen att lära känna i samband med att jag 

var projektledare för Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels officiella besök i 

Kronobergs län under våren 2011. Åsa arbetade då på Näringsdepartementet. Idag 

driver hon företaget Modig & Minoz tillsammans med sin dåvarande kollega från 
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departementet. Fredrik Bauer driver numer också sitt egna företag - Mötesutveckling. 

Fredrik och jag träffades hösten 2013 på en träff i det svenska facilitatornätverket. 

Utöver ovanstående personer var även Lisa Hamling från Modiga & Partners inbjuden 

att delta. Hon hade tackat ja, men insåg i sista stund att tiden inte skulle räcka till.  

  

Vi har träffats tre gånger och inför varje tillfälle har deltagarna fått en impulstext28 som 

de fått läsa med pennan i hand för att därefter skriva en personligt hållen text om 1-2 A4 

sidor där de utvecklat ett eller flera tankespår som läsningen gett upphov till och som 

har anknytning till deras yrkeskunnande inom facilitering. Vid varje sammankomst har 

deltagarna läst upp sin egen text varpå vi har gått laget runt för att samtala om texten 

som just lästs upp. Vid det första tillfället deltog 5 personer, vid det andra tillfället 3 

personer och vid det sista tillfället 4 personer samt undertecknad.  

 

Reflektioner kring facilitatorn som dialogseminarieledare 

Det har varit intressant att som facilitator få agera dialogseminarieledare. En ny roll som 

jag inte tidigare har antagit. Att dessutom leda 6 andra facilitatorer har förstärkt 

utmaningen och jag kan inte låta bli att le när jag spelar upp seminarierna och hör hur 

vissa av seminariedeltagarna vid ett par tillfällen omedvetet försöker ta över ledarrollen 

för att driva samtalet framåt. Det är en yrkeserfarenhet29 som gör sig påmind. Det i sig 

bekräftar att varje facilitator gör sitt jobb utifrån sin egen rytm och känsla för när det är 

dags att ställa nästa fråga, driva på eller byta riktning och tempo. Tempoväxlingar. En 

individuell bedömning helt enkelt. För mig personligen var det inget som störde 

processen, det hände bara vid några enstaka tillfällen och gav mig snarare en bekräftelse 

på att vi är olika och har olika typer av erfarenheter och att det är stunden, 

omständigheterna och känslan som avgör när facilitatorn gör sina olika insatser. Men 

samtidigt kan jag också konstatera att jag i det här fallet var dialogseminarieledare om 

än med en facilitativ approach och att jag, till skillnad från mina facilitatorskollegor, 

haft förmånen att studera andra dialogseminarieledare utöva just denna roll de senaste 

fyra åren30. Jag var givetvis inte heller neutral till sakfrågan facilitering, vilket annars är 

fallet när jag faciliterar andra grupper.  

 

                                                
28 Att erövra ett språk. Om kunskap, kompetens och bildning av Johan Berglund (red.) Om konsten att 

samtala, Michael Montaigne samt Vanan och minnet, Sven Åberg 
29 Jag skriver medvetet inte yrkesskada. 
30 Två år inom ramen för magisterutbildningen och två år inom ramen för masterutbildningen 
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Intersubjektivetet 

Intersubjektivitet är det som byggs upp mellan deltagarna i t ex en dialogseminarieserie, 

inom en praxis eller en kultur över en längre tid. Det är en form av gemensam förståelse 

för olika begrepp och regler, vilka man gemensamt förväntas följa inom gruppen eller 

professionen. Inom ramen för min dialogseminarieserie har vi börjat närma oss någon 

form av intersubjektivitet, men det finns mycket kvar att utforska. Den empiri som 

återges och som har sitt ursprung i dessa dialogseminarier är exempel på 

intersubjektivitet, även om det diskuteras hur lång tid det tar för en grupp att bygga upp 

denna form av instersubjektivitet och om det är tidsstyrt. 

 

Exemplets makt 

Inom ramen för utbildningen är vi uppmuntrade till att skriva personligt hållna texter. 

Att berätta om våra egna och eller andras erfarenheter. Återge berättelser och konkreta 

exempel. Undersöka gränser och göra analogier med andra professioner. Se likheter i 

olikheter. Men var går gränsen mellan vad som är personligt och vad som är privat? Är 

det upp till författaren eller läsaren att avgöra? Personligen ser jag betydelsen av att 

våga tänja på gränserna och att göra avvikelser. Detta är viktigt inom professionella 

verksamheter och något som kan främjas med hjälp av dialogseminariemetoden. Det är 

så vi utvecklas. När vi inte tror att vi kan eller orkar mer, så finns det oftast lite till att 

ge. Lite mer att upptäcka. Lite mer att utforska. Lite mer att berätta. Både hos oss själva 

och andra. Och bryta vissa regler, det bara måste vi göra för att skapa något nytt. Regler 

i sig är egentligen inte viktiga utan det är hur de följs brukar vår professor säga.  

 

Skriva – en metod för reflektion 

Under masterutbildningen och under min dialogseminarieserie med andra facilitatorer 

har det individuella skrivandet tillsammans med den gemensamma reflektionen varit 

centralt. Målet har varit att skriva om det vi inte visste att vi visste31, men det tog ett tag 

att förstå innebörden av just detta. Och kraven jag har ställt på mig själv, har bara blivit 

högre och högre. För varje liten nöt jag tycker mig knäcka, inser jag att det finns många 

fler kvar. Återigen infinner sig en ödmjukhet vilken jag antingen kan välja att kanalisera 

till en kraft att göra ännu bättre. Eller i värsta fall bli uppgiven. Inte tycka att jag räcker 

till. Inte kan väl jag skriva på det sätt som efterfrågas? Men då väljer jag att tänka i 

yrkeskunnandets anda, att det ju är genom att öva på något och sedan reflektera över det 

                                                
31 Hammarén, Maria (2010), sid 15 
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som jag kan bli bättre. Jag har därför sett utbildningen som en möjlighet att utveckla 

även mitt sätt att skriva på. Mer reflekterande, mer eftertänksamt och mer långsamt. 

Men ibland blir det uppenbart att den gamla, retoriska skolan, ger sig till känna. Det kan 

låta klychéartat och förutsägbart emellanåt. Jag är dessvärre väl medveten om detta. 

Men som med så mycket annat i livet så får jag se att insikten om detta ändå är det 

första viktiga steget mot en förändring till det bättre.  

 

3. Om möten och mötesfacilitering 
 

Men tanken är som ögat, det kan inte se sig självt32  

 

Är det inte mycket därför vi har möten, för att utbyta tankar och idéer. Att testa dem på 

varandra. Reflektera och utveckla dem tillsammans. Att förstå de sammanhang vi lever 

och verkar i lite bättre. Att försöka förstå alla delar och dess helhet. Eller är det bara en 

ansträngning från min sida att försöka hitta svaret istället för att ställa relevanta frågor? 

Vi kanske inte behöver några formaliserade möten på jobbet överhuvudtaget och i så 

fall behövs ju heller inga mötesledare. Men, om vi ändå tror på mötet som ett viktigt sätt 

att tillsammans skapa värden. Är det då någon skillnad på om en professionell facilitator 

leder ett möte eller om chefen själv gör det? Det finns med stor sannolikhet 

oprofessionella facilitatorer likaväl som det finns chefer som är oerhört skickliga på att 

leda möten, men vilka är de generella skillnaderna hos en professionell facilitator och en 

”vanlig mötesledare” som är skicklig? Kan en chef eller ledare fylla samma funktion 

som en facilitator eller är neutraliteten till gruppen, sakfrågan och slutresultatet 

avgörande? Vad har en organisation att vinna på mötesledare med en facilitativ 

approach?  

 

Dessvärre är det många möten som genomförs på svenska arbetsplatser idag som 

förvanskas. Dagligen kallar chefer och ledare till möten som de varken har haft tid eller 

ens intresse att förbereda och planera. De utlovar dialog och delaktighet, men för i 

själva verket en monolog och ignorerar sina medarbetare. Det finns givetvis också 

mötesdeltagare som förstör förutsättningarna genom att inte ta sitt eget ansvar inför och 

under mötet. Det blir helt enkelt inga samtal. Ingen genuin dialog. Det är svårt att skapa 

                                                
32 Göranzon, Bo. Artificiell intelligens eller drömmen om det exakta språket. Dialoger 2/86, sid 41. 
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en trygg och tillåtande mötesmiljö33. Många är även de som upplever att det tar för 

mycket tid i anspråk att samtala. Det går fortare och är enklare för vederbörande (oftast 

chefen) att bara informera om hur det är eller ska bli. Men, tänk vad mycket erfarenhet 

och kunskap som går förlorad. Vad mycket frustration som skapas och misstro inom 

organisationer och gentemot ledningar.  

 

I vår samtid känns det som att kraven på att jobba mer effektivt, vara flexibla, mer 

tillgängliga och ständigt uppdaterade, till viss del för att tekniken möjliggör det, skapar 

vantrivsel och ohälsa hos medarbetare.  

 
Information cirkulerar obestridligen snabbare och snabbare, till dess vi en dag 

mycket väl kan stå inför följande problem: Jag vet allt snabbare och snabbare, 

men jag vet inte längre vad jag vill veta eller borde veta.34 

 

En bidragande orsak till den ökade stressen upplever jag också att möten kan vara. Dels 

att behöva planera och leda dem, men också att som deltagare behöva gå på dem och 

många gånger bli illa behandlad.  

 

Min drivkraft beträffande mötesfacilitering bygger på min nyfikenhet att vilja hitta 

smartare sätt att arbeta på och bidra till att skapa ett klimat och en kultur på olika 

arbetsplatser där alla får komma till tals, respekteras för sina åsikter och vara delaktiga. 

Att främja en mer öppen kommunikation och utbyten olika människor emellan. Att de 

möten som hålls verkligen är befogade och att de leder till konkreta resultat och effekter 

i organisationen eller samhället. Jag vill inte att människor ska tvingas kasta bort 

värdefull tid i möten som inte ger något. Vare sig för dem själva, organisationen eller 

samhället. Jag vill att de ska känna sig inkluderade och att deras kunskaper och 

erfarenheter tas till vara, på riktigt. Att de är på mötet av egen fri vilja. Sedan är jag 

ödmjuk inför det faktum att det kan behövas möten som inte har något specifikt syfte 

och sker väldigt spontant, men det är en helt annan fråga.  

 

 

                                                
33 Hammarén, Maria, (2002)”Yrkeskunnande, berättelser och språk, i Tillberg, P. (red), Dialoger om 
yrkeskunnande och teknologi, Stockholm: Dialoger (sid 336-344) 
34 Tillberg, Peter (Red), (2002), sid 159, Gerald Stieg, ”Jag har ingen aning om vart jag är på väg, så det 
gäller att snabba på” 
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3.1 Att skapa utrymme för dialog och gemensam reflektion  
 

Vi behöver skapa organisationsanpassade forum för dialog och skapa 

reflekterande praxis. Då kan vi på alla nivåer skapa omdöme och ansvar i 

handling. Vi kan skapa beslutsfattande som är värderingsstyrt istället för 

regelstyrt. Vi kan skapa ett faciliterande förhållningssätt.35  

 

Som facilitatorer anlitas vi i många olika sammanhang. Det som är gemensamt för dessa 

sammanhang är att det är människor som möts. Olika människor, med olika 

förutsättningar. Vår roll är att skapa utrymme och plats för dialog. Vi pratar också om 

tid, men det räcker inte att bara avsätta tid. Tid är förvisso en förutsättning, men det är 

viktigare att hitta formerna för att en dialog och reflektion ska kunna äga rum. 

Metoderna omnämns, men samtidigt är det heller inte de som är direkt avgörande. 

Viktigare är det då att se facilitering som en filosofi och ett förhållningssätt än specifika 

metoder. Som facilitator behöver man vara öppen och prestigelös. Att ge människor 

utrymme för dialog. Att engagera och tillvarata allas olikheter.  

 
Dialogen har sitt ursprung i den mänskliga mångfalden. Vore vi inte unika, 

vore alla erfarenheter det samma och alla reflektioner lika så vore också 

dialogen onödig, ja omöjlig. Det är i samtalet vi lär oss hantera världen 

genom att se den också med andras ögon.36 

 

Reflektionen kan äga rum, men det beror ju också på formatet på den reflektionen. Är 

det ett lärande eller ett konstaterande?  Det borde vara en mer naturlig del i dagens 

organisationer. Som facilitatorer har vi alla varsin verktygslåda, fylld med olika metoder 

och tekniker att använda för olika grupper och i olika situationer. Vilken metod som 

passar i varje given situation tror vi oss veta genom våra tidigare erfarenheter. Men vi 

blir aldrig fullärda.  

 

Det är som med människokännedom. Vi kan aldrig läsa oss till den. Vi kan ha metoder 

och utgå ifrån, men det är ändå vi facilitatorer som ställer frågorna. Och just frågorna är 

väldigt viktiga. Metoden i sig är aldrig någon garant för framgångsrik facilitering, det är 

något annat. Det ligger i förhållningssättet. Ibland kan metoden till och med bli ett 

hinder. Ibland tar metoden över.  

                                                
35 Mossvall, Hedvig, text inför dialogseminariet 140913 
36 Göranzon, Bo, (2005), sid 24, Det matematiska kulturarvet, sid 24 
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Kompetensen behöver få utrymme och komma till tals för att skapa 

lärande. Också i missförstånden finns kunskap som kanske först blir 

tillgänglig om man pratar om det.37  

 

Vi behöver skapa fler dialoger i dagens organisationer, men organisationer är så 

slimmade idag att det sällan finns utrymme för reflektion. Dialog och reflektion byggs 

inte naturligt in i organisationsstrukturerna. Om man ska kunna samarbeta gäller det att 

ha en gemensamhet i förståelsen. Tvärgående processer. Det som gör verklig skillnad är 

det som kommer fram av den gemensamma förståelsen. Men för att nå den krävs både 

tid, rätt forum och bra metoder. Att få människor att förstå hur det de själva gör hänger 

ihop med det som andra gör. Tillit är också ett centralt begrepp. Vi kan göra det här 

tillsammans. Det är vår samkompetens. Kompetens handlar om att ta ansvar för sina 

handlingar, men det räcker inte med de egna handlingarna. Vi måste lyfta blicken. 

Tillsammans kan vi göra det ännu bättre. Samkompetens är bättre än den egna 

kompetensen. Varför ser vi inte alltid styrkan i att göra saker tillsammans? Ägare ställer 

krav på lönsamhet och vinst. Snabbrörlighet och vinst är huvudfokus. Många 

organisationer har tappat fokus på vad man är till för. Vi måste prata om varför vi finns 

där. Finns det tid för att ha människan i centrum? Det måste vi återuppta. Som 

facilitatorer utgår vi från vem man finns till för? Hur skapar vi värde tillsammans? Det 

viktiga är att vi förstår varandra så att vi kan göra det vi behöver göra tillsammans.38  

 

Att facilitera betyder att underlätta. I mitt fall den process som gruppen går igenom för 

att söka förändring genom förståelse. För mig är det självklart att jag ska hjälpa gruppen 

att artikulera de insikter som skapas under mötet och därmed öka möjligheterna för 

gruppen att förstå sin situation. Att artikulera en persons problem och sätta dem i 

samband med andras problem. Det ingår också i mitt uppdrag att hjälpa gruppen att 

närma sig en helhetsförståelse av den situation som de befinner sig i.39 Det handlar 

också om att facilitera det spännande samspelet mellan helhets- och delförståelse40. Jag 

jobbar mycket med realtidsvisualisering. Ibland med hjälp av analoga eller digitala 

tankekartor. Ibland med hjälp av stora väggmallar som täcker väggarna i möteslokalen 

och fylls på med innehåll under mötets gång. Deltagarnas innehåll. Inte mitt. Jag 

                                                
37 Mossvall, Hedvig, text inför dialogseminariet 140909 
38 Idéprotokoll från dialogseminarie 140909 
39 Etik och praktisk kunskap, sid 121 
40 Ibid, sid 125 
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tillhandahåller bara ramverket. Innehållet äger mötesdeltagarna själva. Mötesprocessen 

blir tydlig för alla. Tydlig genom att det går att följa förloppet. Vad som skapas 

gemensamt. Vad som ska prioriteras, vad som ska förkastas och inte minst vilka 

förändringar som måste till och en gemensam förståelse för detta.  

 

De olika tekniker för visualisering som jag använder skulle kunna jämföras med det 

idéprotokoll som förs inom ramen för dialogseminarierna. Det är inga traditionella 

mötesprotokoll där allt som har sagts och beslutats återges. Nej, istället är det essensen 

av de dialoger som förts och vad de har lett fram till. De idéer, analogier och exempel 

som frammanas. Jag tolkar gruppen och försöker göra dem rättvisa. Om jag inte 

uppfattat dem rätt brukar det inte dröja länge förrän någon påpekar detta. Jag kan då 

göra om och göra rätt. Under en dialogseminarie är det återkopplingen från deltagarna 

på idéprotokollen som validerar metoden fortlöpande. Som facilitator är målet att 

förhålla sig neutral till gruppen och till sakfrågan. Men, att vara helt neutral är självklart 

inte möjligt. Vi är människor och påverkas av våra värderingar, medvetet eller 

omedvetet.  

 

Nils Friberg skriver i sin avhandling att man genom att ställa frågor, precis som jag gör, 

påverkar i vilken riktning samtalen utvecklas. Det jag kan säga till mitt försvar är dock 

att jag alltid gör det med goda avsikter. Jag har ingen dold agenda som jag försöker 

driva. Men, det kan givetvis mötesdeltagarna själva ha. Något som jag alltid försöker 

uppmärksamma. Olika organisationer använder olika språk och även inom en 

organisation används det olika språk vilket till exempel kan bero på vilken profession 

medarbetarna representerar. Dessa försöker jag alltså dels överbrygga, hjälpa till att 

tolka, men också visualisera. Nils Friberg skriver: 

 
Jag kan aldrig förutskicka att den som tar del av mitt uttryck, muntligt eller 

skriftligt, helt kan fånga min tanke. Språket blir oftast retligt ungefärligt. Det 

räcker inte till. Uttrycket, som jag söker, hamnar så att säga många gånger i 

knäet eller på golvet.41  

 

Ur ett yrkeskunnandeperspektiv blir det då givetvis intressant att fråga mig själv. Hur 

vet jag då att jag lyckas? Jag måste helt och hållet förlita mig på att gruppens deltagare 

är öppna och ärliga. Talar om ifall jag inte gör dem rättvisa. Men faran finns givetvis att 
                                                
41 Friberg, Nils (2012), Det ovägbaras tyngd, sid 56 
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de inte ens själva vet om jag gör dem rättvisa.  

 

Som facilitator är jag “ofarlig”. Jag är inte där i egenskap av gruppens chef för att 

bedöma deras input och insatser. Jag är inte heller någon kollega som de konkurrerar 

om nästa befordran med. Jag är inte heller någon auktoritär expert som påstår mig 

kunna och veta allt. Nej, min approach är snarare den motsatta. Jag vet ”ingenting”. 

Berätta för mig hur ni har haft det, hur ni har det nu och hur ni skulle vilja ha det 

framöver. Detta gör jag förstås med hjälp av olika metoder och tekniker. 

Mötesuppstarten är viktig. Deltagarnas roller och ansvar. Vilka är de? Varför är de där? 

Vad har de för förväntningar? Regler avseende vem som har ansvar för vad, men även 

om det råder tystnadsplikt av olika anledningar. Hur vi bemöter varandra. Med respekt 

och tillit. Att inga frågor egentligen är dumma frågor. Att man får avbryta. Inte behöver 

hålla med. Deltagarna bestämmer själva vilka regler som ska råda på just deras möte.  

 

Innebär facilitering dialog? Att skapa en gemensam agenda kring en riktning är en 

viktig del i facilitatorns roll. Om ledaren tar en facilitativ roll kan det bli en organisk 

utveckling. Men det finns sådan prestige i dagens organisationer och mycket 

envägskommunikation och alldeles för lite reflektion, även om det håller på att 

förändras något. En facilitator behöver ha hög medvetenhet om vad han eller hon säger 

och gör och hur det påverkar andra. Han eller hon behöver också vara medveten om 

vilka som är i gruppen. I vår roll ingår det också att inte kasta oss in i ett lösningsfokus 

utan våga stanna kvar i problemen och de verkliga behoven. Involvera användaren. 

Brukaren, medborgaren, eleven, patienten etc. De man är till för. Säkerställa att även 

deras röster blir hörda. Att de blir representativt inbjudna till dialogen.42  

 

 
4. Facilitatorns yrkeskunnande 
 

4.1 Första ackordet sätter tonen för mötet 
 

- Ska vi sitta i en ring?  

- Utan bord?  

- Vad är det här för stolar? De gungar.  

                                                
42 Idéprotokoll från dialogseminarie 150113 
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- Men, våra laptops då? Behöver vi inte dem?  

- Nej.  

- Välj ett färgat papper.  

- Riv ut något personligt som representerar dig. Det behöver 

inte vara privat. 

- Riva?  

- Ja. 

- Finns det ingen sax? 

- Nej. 

- Vad svårt.  

- Vad kul.  

- Det här har jag aldrig gjort förut.  

- Finns det inget limegrönt papper?  

- Nej men, grönt kanske går bra?  

- Fniss och skratt 

- Förlåt att jag tar sådan tid på mig.  

- Nu är jag också klar.  

- Varsågoda.  

- Nu går vi laget runt. Berätta vad du heter och vad du har 

rivit ut.  

 

Mötet, som ska bygga på dialog och delaktighet har just inletts med att alla har fått 

komma till tals. Gjort sina röster hörda. Skrattat. Varit lite personliga. Mänskliga helt 

enkelt. Isen är bruten. Listan på alla de konstverk som rivits ut genom åren och alla de 

personliga berättelser som jag har haft förmånen att få ta del av kan göras lång.  

 

Metoden har jag använt på många möten genom åren. Vad som händer med majoriteten 

av deltagarna efter denna mycket enkla övning är att deras kroppsspråk helt plötsligt 

visar på en helt annan öppenhet. Korslagda armar släpps ned och bekymrade ansikten 

blir hoppfulla. En medveten närvaro infinner sig. Jag kan ibland se hos mina deltagare 

att de tänker: - Det här kommer att bli ett annorlunda möte. Men, ingen regel utan 

undantag. Självklart finns det i princip alltid en person i varje grupp som inte uppskattar 

denna typ av aktivitet. Det har jag också lärt mig vid det här laget.  
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Om en kock gör sig känd för sin ”signaturrätt” så har ”Rip it up” blivit min 

“signaturisbrytare”.  Jag sparar dessutom alla dessa färgglada konstverk och blir varje 

dag påmind om alla dessa mötesdeltagares betydelse för mig, eftersom det faktiskt är 

genom att öva tillsammans med dem som jag ständigt utvecklas i min roll som 

facilitator.  

 

Förutom den uppenbara mänskliga aspekten av denna typ av övning har jag som 

facilitator också en väldig nytta av den information som jag tillgodogör mig om jag är 

uppmärksam. Jag kan fånga upp viktiga signaler från samtliga mötesdeltagare. Personen 

som är missnöjd över att just hans eller hennes exakta favoritfärg inte finns, personen 

som tar väldigt lång tid på sig att tänkta ut vad han eller hon ska riva ut. Deltagaren som 

är väldigt snabb, först klar, ibland med lite kaxig uppsyn. Mötesdeltagaren som är lite 

slarvig och gärna vill visa att det här var minsann ingen övning för honom eller henne. 

Deltagaren som suckar, som tycker det är larvigt, rent av obekvämt. Personen som 

väljer det mest färgstarka pappret för at förvissa sig om att synas och personen som 

väljer svagaste möjligaste nyans och som det visar sig många gånger helst inte vill synas 

eller höras alls. Personen som helst inte vill vara där överhuvudtaget utan istället hemma 

hos sin familj. Det jag uppmärksammar är givetvis ingenting jag säger till mina 

mötesdeltagare,43 men det hjälper mig som facilitator att inledningsvis skapa mig en 

uppfattning om de olika människor som utgör just den unika gruppkonstellation som jag 

har framför mig och ska facilitera. Jag lär mig också namnen på deltagarna snabbare, 

eftersom jag kan koppla ihop deras namn med deras personliga berättelse.  

 

Vad har då detta exempel med yrkeskunnande att göra? Med snart 20 års erfarenhet av 

att leda arbetsmöten vet jag att själva mötesuppstarten har stor betydelse för mötet som 

helhet. Det är en viktig del av helheten. Isbrytaren är i sig en viktig del av 

mötesuppstarten. I övrigt handlar mötesuppstarten om “checka in”, stämma av 

“dagsformen” hos respektive deltagare, vilka förväntningar finns, funderingar eller 

annat som behöver ventileras innan mötet fortsätter. Men kanske framförallt, låta 

deltagarna presentera sig för varandra. Vilka är det som är där? Sedan behöver det 

finnas en gemensam förståelse för varför man träffas och vad som är rimligt att uppnå 

under det aktuella mötet. Ska målet vara att enas om en ny policy, en ny vision, hitta 

lämpliga samarbetsformer, erfarenhetsutbyte eller är syftet rent av att föra 
                                                
43 Det finns säkert en och annan som listar ut att jag gör dessa noteringar, men det är inget jag berättar för 
det är inte det som är syftet.  
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förutsättningslösa samtal med varandra? Något som jag kommit till insikt om under 

denna utbildningen är också att skilja mellan direkta och indirekta både syften och 

effekter av ett möte.  

 

Ibland uppmanar jag mina mötesdeltagare att skriva ned vad de ska göra efter det att 

mötet är slut. I ett tappert försök att få dem att ställa om från vad de gjort tidigare och 

vad de redan börjat fundera på ska göra efter det aktuella mötet. Under mötesuppstarten 

definierar vi också alltid ett gemensamt önskat slutresultat av mötet44 Vi går också 

igenom vilka olika roller mötesdeltagarna förväntas ha under mötet. Det kan t ex vara 

att någon behöver agera samtalsledare om vi delar in den stora gruppen i mindre 

grupper, någon kanske ombeds dokumentera, någon annan observera. Beroende på vilka 

metoder och tekniker som kommer att användas finns det ofta olika roller kopplade till 

dessa. Jag stämmer också alltid vilka regler som ska gälla under det aktuella mötet. För 

min del är det till exempel oerhört viktigt att jag informerar om att jag har tystnadsplikt. 

Det som sägs på mötet stannar på mötet såvida ingen annan överenskommelse sker. 

Detta kan även gälla för övriga mötesdeltagare. En annan regel som ofta kommer upp är 

den om det egna ansvaret och konsten att lyssna. Jag brukar säga att vi har två öron och 

en mun av en anledning. Vi ska lyssna mer än vi själva pratar. Om jag leder ett s.k. 

Open Space-möte vågar jag påstå att den viktigaste regeln är den om “de båda fötternas 

lag”, d v s om du hamnar i en grupp där du varken känner att du bidrar med något eller 

själv tycker att det ger dig något, lämnar just den gruppen för en annan. Många gånger 

kommer det upp förslag på att man ska få ha roligt under själva mötet och att 

mobiltelefoner icke göra sig något besvär. Men, det varierar förstås.   

 

Min erfarenhet av möten som jag deltar på som mötesdeltagare är att det ofta slarvas 

med mötesuppstarten. I tider av ökad stress och effektiviseringar väljer man bort denna 

del för den anses ta onödig tid som inte upplevs som effektiv. Det ger väl inget. Det kan 

vi hoppa över tror jag att många tänker. Det kan givetvis också vara så att mötesledaren 

inte har kunskap om mötesuppstartens betydelse eller kanske känner till dess betydelse, 

men inte vet hur man ska gå till väga. Dessa resonemang kan kopplas till Gilbert Ryles 

resonemang i boken The Concept of Mind till vilka både Kjell S. Johannesson45 och 

                                                
44 Självklart inte i bemärkelsen vad man konkret ska komma fram till utan vad som är realistiskt att 
uppnå. Det kan t ex vara att det önskade slutresultatet är att faktiskt ta ett beslut i sakfråga x eller att göra 
tre viktiga prioriteringar för det närmsta året, eller att bara lära känna varandra. 
45 Tillberg, Peter (Red), Dialoger, sid 291 
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Gunnar Bergendahl46 refererar till. Johannesson menar att Ryle drar en skiljelinje 

mellan att veta att (knowing-that) och veta hur (knowing-how) och jämför i sin tur det 

med den distinktion som han gör mellan påståendekunskap och färdighetskunskap. 

Bergendahl menar utöver detta att det engelska språket försummar en distinktion som 

blir tydligare på svenska, den mellan att veta hur (knowing-how) och att kunna hur, 

eller kunna göra. Det finns också många olika sätt på vilka du kan göra en 

mötesuppstart och det är genom att göra, genom lång erfarenhet som jag har lärt mig 

vad som vanligtvis fungerar bäst. Jag skriver vanligtvis. För det är fortfarande så att 

varje möte är unikt och varje grupp är unik. Som facilitator har jag gedigen erfarenhet 

av att planera för och sätta första ackordet för ett möte. Det är kanske en av de allra 

viktigaste insikterna. Att mötesuppstarten har en avgörande betydelse för ett 

framgångsrikt möte. Det är något jag inte visste att jag visste tidigare.  

 

4.2 Människokännedom och människointresse 
 

I min yrkesroll som mötesfacilitator har jag de senaste 20 åren träffat så många olika 

mötesdeltagare och grupper att jag för länge sedan tappat räkningen. Jag slutar dock 

aldrig att förundras över hur lika, men ändå olika alla är. Gunnar Bergendahl refererar i 

sin bok Ansvarig handling till Wittgenstein: 

 
Wittgenstein ställer frågan om man kan lära sig 

människokännedom och svarar: Ja, många kan det. Men inte 

genom en lärokurs utan genom erfarenhet – Kan någon annan 

därvid vara ens lärare? – Javisst, han ger från tid till annan den 

rätta vinken…Människokännedom är exempel på ett slags 

praktisk kunskap (fronesis) som inte är sakkunskap (techne). 
Den är inte rationell i betydelsen beräkningsbar. Vi lär oss den 

genom handling i mötet med andra och genom berättelser, t ex 

skönlitterära framställningar. 47 
 

Även om jag tycker mig ha relativt lång erfarenhet av möten med människor så känner 

jag mig dagligen högst ödmjuk beträffande min människokännedom. Många gånger till 

och med novis. Människor är människor och de fortsätter att förundra mig, överraska 

mig och göra mig besviken.  

                                                
46 Tillberg, Peter (Red), Dialoger, sid 304 
47 Tillberg, Peter (Red), Dialoger, sid 303 
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Som facilitatorer ska vi synliggöra och uppmuntra allas olikheter. Det är just det som är 

rikedomen, att vi är olika och att alla därmed bidrar till en helhet. Vi har olika 

drivkrafter och vi har olika perspektiv. Vi måste må bra i vetskapen om att vi är olika. 

Att vi kompletterar varandra. Det är en grupprocess och en relationsprocess som pågår. 

Inom facilitering handlar det om att synliggöra att vi kan olika saker. Vi har olika 

erfarenheter. Vi tillför olika perspektiv och vi har olika utbildning. Det handlar om att 

må bra i att vi är olika och kan olika saker. I faciliteringen ska vi få fram att det är helt 

ok. Det är inget tillkortakommande.48  

 

Människor med ”särskilda behov” finns i de flesta grupper. Vi vet sällan i förväg vilka 

dessa personer är, men vi har alltid en beredskap för att möta olika typer av människor. 

Utan fördomar. Utan förutfattade meningar som att de kommer att ha svårt för att förstå 

eller att göra sig själva förstådda. Det är något som kommer med erfarenheten, men det 

är också en inställning till människors olikheter. Att genuint tycka att dessa olikheter är 

berikande. Att möta och bemöta olika människor är en erfarenhetsbaserad kunskap som 

utvecklats genom årens lopp och fullärd blir man aldrig. Det uppstår nya situationer 

hela tiden, men det gäller att använda den färdighet som det innebär att aktivt lyssna och 

därmed fånga upp olikheter initialt. Ansvaret ligger då på mig som facilitator att faktiskt 

använda den färdigheten, vara förtrogen med den. 

 

4.3 Gemensam förståelse är en förutsättning för samarbete 
 

Som facilitatorer är vår roll att få våra mötesdeltagare att både byta och bryta 

perspektiv. Få dem att förstå hur deras olika delar utgör en helhet. I många fall är den 

facilitativa processen att likna vid en hermeneutisk cirkel, eller spiral. Man börjar i 

någon ände och sedan strävar efter att, genom att pendla mellan delar och helhet låta 

dessa samspela och påverka varandra, för att på så sätt skapa fördjupade innebörder.49 

 

I vårt yrkesutövande handlar det också om att skapa en gemensam förståelse. 

Samförståelse för den situation som gruppen befinner sig i. Att få människor att 

samverka över gränser. Det finns exempel från psykakuten dit patienter vänder sig, men 

åker därifrån utan att ha fått den hjälp de behöver eftersom inblandade aktörer inte 
                                                
48 Idéprotokoll från dialogseminarietillfälle 141113 
49 Berglund, (2013) sid 31 
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samarbetar med varandra. Patienten blir slussad från ställe till ställe. Ingen vill eller kan 

ta ansvar.  

 

4.4 Spänningar 
 

Konfrontationer är ofta fruktbara. Konflikter däremot är inte sällan 

förödande, de leder till ställningskrig och ofruktbara gräl. Tyvärr söker vi 

ofta undvika konfrontationen och hamnar därför istället i konflikten.50 

 

Å ena sidan ingår det i facilitatorns roll att skapa en trygg miljö där förtroendefulla 

samtal kan äga rum, men å andra sidan får det inte bli för bekvämt, för tillrättalagt, eller 

för trevligt. Det måste hela tiden finnas spänningar. Spänningar mellan deltagarna. 

Spänningar mellan sakfrågan och deltagarna. Spänningar i frågornas karaktär. Som 

facilitatorer kan vi i alltid ställa frågan varför? en gång till. Vi vill också locka fram och 

skapa konfrontationer och vara krockfrämjande. Montaigne skriver:  

 
Samtalet är aldrig tillräckligt kraftfullt och slösande ont det inte är 

ifrågasättande, om det är belevat och konstfullt, om det undviker krockar 

och lägger band på sina rörelser. Ty det går aldrig att diskutera utan att 

kritisera. När man säger emot mig väcker man min uppmärksamhet, inte 

min vrede; jag närmar mig den som motsäger mig, den som lär mig 

något. Sanningen borde vara en gemensam angelägenhet för båda 

parter.51 

 

Som facilitatorer har vi till uppgift att ställa olika världsbilder mot varandra. Att få 

deltagarna att närma sig en gemensam bild av verkligheten. Få dem att förstå att de 

kanske egentligen menar samma sak, men att de har olika sätt att uttrycka det på. 

Kanske till och med använder olika språk för att beskriva samma sak. Man skulle kunna 

säga att vi försöker närma oss en intersubjektivetet i de grupper vi faciliterar.   

 

4.5 Möten väcker känslor 
 

Ju mer jag får reda på ju mer inser jag att jag inte vet. Verkligheten är 

komplex, den kräver en hållning som är föränderlig52 

                                                
50 Backlund, Göran (Red), (2007) Kunskapens scen, sid 10. Bo Göranzon refererar till en av Erland 
Josephssons aforismer 
51 Tillberg, Peter (Red), (2002) sid 81, Michael Montaigne, ”Om konsten att samtala” 
52 Bo Göranzon refererar till Sokrates i Spelregler sid 56 
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I tanken kommer jag om och om igen tillbaka till detta citat. Jag gör det därför att det 

har bäring på det mesta som rör sig i mitt huvud just nu. Det gäller problamtiken kring 

möten i stort. Det gäller min människokännedom. Det gäller gruppdynamik, 

mötesfacilitering och det gäller litteraturen inom yrkeskunnande och teknologi, Och inte 

minst, det gäller livet som helhet.  

 

Möten väcker känslor. Det är bra. Det ska de göra. Vi är människor som möts och är det 

något vi har så är det just känslor. Under ett möte skapas det en dynamik som är svår att 

beskriva med ord eller ge en uttömande beskrivning av. Det är lika svårt att beskriva 

som den tysta kunskap vi hela tiden försöker närma oss inom ämnesområdet 

yrkeskunnande och teknologi.  

 

Jag har i snart fyra års tid brottats med att försöka beskriva mitt yrkeskunnande på ett 

för mig rättvisande sätt. Det handlar nämligen också om en känsla, eller rytm, som jag 

har uppövat53. Den är svår att beskriva med ord. Känslan för vad som behövs för att ett 

möte ska lyfta. En känsla för vilka känslor som behöver triggas i gruppen, men också 

hur de känslor som triggas sedan omhändertas och leder till något fruktbart. Hur jag 

hjälper till att skapa en spänning mellan mötets deltagare och sedan underlättar för dem 

att föra samtal eller diskussion dem emellan. Det är ett ständigt närmande. I de möten 

jag leder pendlar jag hela tiden mellan närhet och distans till deltagarna och till 

problematiken. När jag nu under fyra år har avsatt en ansenlig del av min tid för att 

reflektera över mina snart 20 år som företagare och facilitator kan jag konstatera att en 

klar majoritet av mina uppdrag har varit av just den mer samhällsnyttiga karaktären. Jag 

har arbetat mycket inom svensk hälso- och sjukvård. Exempelvis med 

verksamhetsutveckling på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, med palliativ vård på Bräcke 

Diakonigård, ryggmärgsskadade patienter på Spinals och Rehab Stockholm, med 

professorer och verksamhetschefer på de stora universitetssjukhusen och dess 

akademier. De senaste åtta åren har jag primärt haft Sveriges länsstyrelser som 

uppdragsgivare och då faciliterat möten av alla de slag rörande; kulturmiljö, 

jämställdhet, ANDT54, integration, urban utveckling, landsbygdsutveckling, 

strandskydd, våld i nära relationer, regional utveckling och det stora regeringsuppdraget 

att förenkla för företag. I år har jag inlett ett nytt samarbete med en uppdragsgivare som 
                                                
53 Berglund, Johan, Den nya Taylorismen, sid 10 
54 ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak 
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bland annat arbetar med psykisk ohälsa. Alla konstnärer, inbillar jag mig, vill förmedla 

ett budskap och beröra. Göra skillnad. Det vill jag i min yrkesutövning också. 

 

Det jag uppskattar allra mest i min yrkesroll är att se människor och grupper växa när de 

blir guidade mot gemensamma mål och får hjälp med att föra samtalen framåt, utbyta 

erfarenheter och underlätta och utveckla sina samarbeten. Inte tröttnar för att det blir 

enformigt. Utan byter fysisk miljö, metod och teknik under min ledning. Utifrån min 

erfarenhet och omdömesförmåga. Det är jag som håller i taktpinnen och genom att läsa 

av gruppen bestämmer hur fort eller sakta vi går fram.55 När vi behöver bryta för paus 

eller rent av bege oss utomhus för en “walk shop” istället. Inte för att det är enklare utan 

för att vi mår bra av att röra på oss och få frisk luft. Jag ser det som mitt ansvar att alltid 

försöka lägga in inslag av kulturell karaktär, rörelse och utomhusupplevelser. Stimulera 

alla sinnen. Komma till insikt om att samarbete är något annat än samverkan. När jag 

har lyckats motivera dem, inte bara till att förbereda sig inför mötet, men också märker 

att de är fullständigt närvarande under tiden som mötet pågår. Att de når ett konkret 

resultat som är väl förankrat. Att de samarbetar och inte bara pratar om att de ska 

samarbeta. Att de har stimulerats till att tänka i nya banor. Annorlunda. Nytt. Gammalt. 

Fått frågor, men inte hittat alla svar. Haft tid till samtal. På riktigt. Utbytt erfarenheter 

och utvecklat ny kunskap. Med respekt för sig själva och varandra. Jag ställer 

frågorna56. De ger själva svaren och banar väg för såväl en gemensam förståelse som ett 

gemensamt handlande. Konkreta samarbeten.  

 

4.6 Att sätta sig själv inom parantes 
 

Efter att ha läst Montaignes text ”Om konsten att samtala” kan jag inte låt bli att fundera 

på mötesledarens roll på 1500-talet och om det ens fanns neutrala mötesledare då? Jag 

funderar på om Montagine själv velat ta rollen som facilitator i bemärkelsen neutral 

mötesledare. Jag tror inte det. Han ville själv kasta sig in i diskussionerna och 

argumentera för sin sak och växa i samtalet. Jag tror inte att han skulle sätta sig själv 

inom parantes i första taget57. Däremot tänker jag på mig själv och det faktum att jag 

många gånger upplever att jag sätter mig själv inom parantes när jag återspeglar vad 

som sägs i de grupper jag leder. Vad jag tycker eller tänker i sakfrågan ska inte lysa 

                                                
55 Göranzon, Bo, (2009), Det praktiska intellektet, Stockholm, Santreus Förlag, sid 79  
56 Jag skulle gärna titta närmare på den forskning som finns beträffande olika typer av frågetekniker 
57 Han skriver att han ”älskar att diskutera och debattera, men bara i en liten grupp och för sin egen skull.” 
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igenom. Det är svårt. Många gånger vill jag ge mina deltagare svar. Det gör 

managementkonsulter ideligen. De hyrs in som experter för att de anses ha alla svaren. 

Men har de egentligen det? Faciliteringens filosofi bygger på att gruppen själva besitter 

svaren och att det också måste vara så för att skapa förändring genom förståelse.  

 

Som facilitator har jag till uppdrag att återspegla andra. Vad de säger, vad de inte säger, 

vad de menar och inte menar. Det är gruppens input som blir min output. Jag kan dock 

aldrig generalrepetera några repliker, inte ens repetera dem. Jag måste vara lyhörd, 

nyfiken, uppmärksam och närvarande. Där och då. Hela tiden. Likt en skådespelare. 

Han eller hon kan inte missa någon replik, även om de är inövade. De måste också 

känna av stämningar hos publiken.  

 

De allra flesta möten bygger dessvärre på envägskommunikation och inte på interaktion 

eller en strävan att finna en intersubjektivitet. Härskartekniker används dagligen på ett 

sätt som gör att människor förminskas, inte sällan under just mötestillfällena. 

Avsaknaden av dialog och delaktighet är påtaglig. Jag tycker det är mycket intressant att 

fortsätta att fördjupa mig kring vad en professionell facilitator kan tillföra och vad en 

facilitator gör annorlunda från en “vanlig mötesledare”. Är det av stor betydelse att en 

professionell facilitator har en välfylld verktygslåda med olika mötesmetoder och 

tekniker. Att han eller hon förhåller sig neutral till gruppen och slutresultatet. Att han 

eller hon inte dömer ut någon i förväg utan visar alla mötesdeltagare samma respekt. 

Återspeglar vad gruppens medlemmar säger, istället för att själv stå ”framme på scenen” 

och briljera med sina egna kunskaper i sakfrågan. Håller en egen låg profil. Inte har 

några egna synpunkter på innehållet i sak utan istället agerar spegel. Återspeglar 

gruppen.  

 

Krzysztof Bak skriver i sin artikel58 om att det är utifrån vårt ständiga frågande våra 

svar får en öppen, icke-slutgiltig, kort sagt mänsklig karaktär. Han skriver också om att 

våga sätta sig själv inom parantes. Som facilitator ställer jag frågor. Hela tiden. I alla de 

sju faser som min kreativa process består av och då inte minst för att förstå kundens 

verkliga behov och vad deltagarna egentligen menar med det de säger under själva 

mötestillfället. Jag sätter också mig själv inom parantes. Vad jag personligen tycker och 

tänker ska inte lysa igenom. Men, det är svårt. Väldigt svårt.  
                                                
58 Bak, Krzysztof, (2013) http:www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/svenska-studenter-har-alla-svar-men-
inga-fragor 
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Varje möte som jag har förmånen att facilitera är unikt och nästan varje gång måste jag 

sätta mig in i nya sakfrågor och möta nya gruppkonstellationer. Det kräver såväl 

uppfinningsrikedom som erfarenhet och den behövs redan på idéstadiet då jag möter 

min uppdragsgivare för att diskutera upplägget för det aktuella mötet. Det är långt ifrån 

alltid som uppdragsgivaren själv vet vad hon eller han vill få ut av mötet. Alternativt vet 

de vad de önskar för resultat, men har ingen kunskap om hur vägen för att nå dit ser ut.  

 

4.7 Facilitatorn är krockfrämjande 
 
Mycket av essansen i (dialogseminarie-) metoden i min tolkning handlar om 

att locka fram och synliggöra krockar mellan perspektiv och kunskaper och i 

akt och mening utveckla dem och i förlängningen skapa värde utifrån dessa. 

”Krockfrämjandet” är också enligt min syn en huvudingrediens i 

yrkeskunnandet som facilitator, det vill säga att bejaka och synliggöra olika 

perspektiv för att skapa förutsättningar för nya nya vägar att gemensamt föra 

processer framåt.59 

 

Nils Friberg refererar till Johan Asplund och idealet R60 som förespråkar oenighet 

(dissensus) framför enighet (konsensus) som en indikation att man är sanningen på 

spåren. Oenighet tar dock tid och jag är återigen inne på mina tankar om arbetsmötet 

som en arena för konfrontation. Att avsätta den tid som krävs för detta. Men också 

betydelsen av att ha någon som leder dessa samtal och fångar upp essensen. Som hjälper 

till i mötesförloppet. Som bidrar till att skapa förändring genom förståelse.  

 

4.8 I spänningsfältet mellan planering och improvisation 
 

Jag kan se mig själv både som en regissör och scenograf. Dels ska jag skapa en 

tilltalande fysisk miljö som gärna stimulerar alla sinnen, dels ska jag förbereda, i den 

mån det går, mina och ibland andras repliker (de personer som ska ge impulser till 

mötet).  Jag ska bestämma vilka som ska inta mötesscenen för att ge deltagarna 

impulser. Det kan vara i form av film, teater, presentationer, ljudupptagning, musik eller 

något annat. Maria Hammarén skriver att en mötesplats ska förstås i dubbel bemärkelse: 

 

                                                
59 Minoz, Åsa, text inför seminarietillfället 140909 
60 Friberg, Nils, Det ovägbaras tyngd, sid 55 
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Det handlar förvisso om ett fysiskt möte, en plats där samtal kan ske. Än mer 

handlar det om att skapa förutsättningar för att erfarenhet möter erfarenhet: 

att väcka de viktiga exempel som sätter den tysta kunskapen i rörelse. Också 

ordet erfarenhetsöverföring måste förstås i dubbel bemärkelse. Det handlar 

om att lära av andras erfarenheter, men det handlar också om att kvalificera 

sin egen erfarenhet till kunskap. I bägge fallen är det reflektion som verkar på 

erfarenheten.61 

 

Det är en minutiös planering som jag vet kan omkullkastas i samma stund som mötet 

börjar. Men det är just denna planering som är grunden till improvisationen. Till min 

hjälp har jag utvecklat en modell – “Mötesplanen” – som är en mall eller modell. I alla 

fall är den en mycket förenklad bild av verkligheten, men den ger någon form av 

samsyn kring varför mötet ska äga rum, dess syfte och önskade slutresultat. Varje möte 

är alltså på pappret planerat i mer eller mindre minsta detalj. Detta skapar en 

grundtrygghet, både för mig som facilitator, men också för mina uppdragsgivare och 

andra personer involverade i att planera och förbereda det aktuella mötestillfället. 

Tyvärr kan jag inte kalla det för ett manus eftersom det är väldigt få repliker som jag 

kan öva in i förväg. Det är egentligen bara introduktionen till själva mötet. Skillnaden 

mellan mig som facilitator och regissören är att jag aldrig någonsin ges chansen att 

generalrepetera ett möte och jag kan aldrig göra om samma möte igen för att bättra på 

det jag eventuellt missade eller insåg att jag kunde göra bättre, på just det mötet. Jag 

jämför med en teaterföreställning som först repeteras, generalrepeteras och sedan 

uppförs under en lång period. De har samma repliker, varje gång. Jag kan bli avundsjuk. 

Att ha färdiga repliker, att veta i vilken ordning de kommer. Att kunna lära av ett 

misstag och ha chansen att göra om och göra bättre redan nästa kväll, och nästa. Men, så 

läser jag Theater and Knowledge62 av filosofen Allan Janik som hävdar att det inte finns 

en föreställning som är den andra lik. Fast de har ju samma repliker tänker jag, men det 

måste alltså handla om något annat. De ser säkert också varje föreställning som unik, 

precis som jag ser varje möte som unikt. Då finns det helt plötsligt ännu mer likheter.  

 
Theater is something that one only can learn by doing. Moreover it is at 

least as much a matter of showing what a situation is all about as it is of 

saying that is the case. Furhtermore, no two performances of a play are 

identical. As such theater is extraordinary repository of tacit knowing, 

                                                
61 Tillberg, Peter (Red), (2002), Dialoger, Stockholm, Maria Hammarén: Yrkeskunnande, berättelser och 
språk (sid 338)  
62 Janik, Allan, (2005) Theater and Knowledge, Dialoger 73-74, 2005 
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whose relevance to practical epistemology is inversely proportionate to its 

neglect by philosophers concerned with knowledge.63 

 

Förmågan att lyssna i själva faciliteringssituationen är ett hårt arbete 64. Vid närmare 

eftertanke är denna tysta kunskap minst lika viktig då jag möter uppdragsgivaren.  Om 

jag inte förstår uppdragsgivarens problematik och vad de önskar få ut av mötet är mina 

chanser att lyckas med själva faciliteringen under mötet små. Jag gör jämförelsen med 

skådespelaren som å ena sidan ska följa regissörens instruktioner, men också fånga 

publikens uppmärksamhet väl ute på scenen. En erfaren och kunnig regissör skapar 

förutsättningarna och jag utgår ifrån regisserar utifrån denna erfarenhetsbaserade 

kunskap, men väl ute på scenen är det ju bara skådespelaren som ser och känner vad 

som händer i publiken och som i realtid kan improvisera om det skulle behövas. Jag 

funderar på om det skiljer sig mellan regissörer och för den delen skådespelare, hur 

mycket de tillåts avvika från planen.  

 

Jag säger alltid till mina uppdragsgivare att även om vi har en mötesplan upprättad inför 

själva mötet så kan vad som helst hända, vilket gör att jag kan behöva avvika från 

planen helt och hållet. Frågan är hur det skulle se ut på en teater. Visst har man sett och 

hört att en skådespelare missat en replik, men därefter följer de manus igen. Vid 

närmare eftertanke är min verksamhet som jag bedriver mer lik en improvisationsteater 

än den på nationalscenen. Fast det kan givetvis också skilja sig väldigt mycket åt. Jag 

ändrar mig och skriver istället: ibland är min verksamhet som en improvisationsteater 

och ibland som nationalscenen. Eller förresten, min verksamhet har delar som både kan 

liknas vid en improvisationsteater, men också med nationalscenen. Och kring detta går 

det givetvis att fördjupa sig ytterligare.  

 

4.9 Anpassade mötesförberedelser 
 

Att lära sig innebär bland annat att erövra ett språk, ett tilltal, ett uttal och ett 

begripande med hjälp av språkets läten och tecken.65 

 

                                                
63 Janik, Allan (2005) sid 51 
64 Tillberg, Peter (Red), (2002), Dialoger, Stockholm, Dialoger, sid 54 
65 Göranzon, Bo & Mouwitz, Lars (red), Det dubbla greppet, Dialoger 77-78, Stockholm 2006 (sid 41) 
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I en majoritet av mina faciliteringsuppdrag möter jag nya ämnesområden och inom 

varje område finns det ett specifikt språk och en begreppsapparat som jag måste lära 

mig. Mer eller mindre. Jag lägger generellt sett ned mycket tid på mina förberedelser. 

Betydligt mycket mer tid än vad själva faciliteringssituationen tar i anspråk. För om jag 

inte lär jag mig vad de ord och de begreppen har för betydelse och innebörd inom just 

den yrkeskåren/ämnesområdet/organisationen eller har förförståelse för den 

bakomliggande problematiken har jag inte en rimlig chans att leda gruppen på ett 

önskvärt sätt. Jag har tidigare skrivit om förmågan, eller för den delen oförmågan, att i 

vissa uppdrag, förbereda mig lagom mycket. Jag skriver lagom, men menar egentligen 

tillräckligt mycket. Jag får en känsla av dessa resonemang har beröringspunkter med 

kommande centrala begrepp i modernt bildningstänkande som gräns. För å ena sidan 

behöver jag veta tillräckligt mycket för att kunna ställa de mest, för sammanhanget och 

syftet, relevanta frågorna. Men å andra sidan får jag inte kunna för mycket, eftersom jag 

då riskerar att själv komma med lösningar och slutsatser. Det blir också svårare att ställa 

de där lite ”dumma” frågorna som bara en utomstående kan göra, men som kan vara just 

de som får en förlösande effekt på hela mötet. Jag försöker hela tiden närma mig den 

tystade kunskapen genom att ge utrymme för dialog och reflektion. De insikter som jag 

har skrivit mig fram till avseende förberedelsearbetet har varit direkt avgörande för min 

profesionella utveckling. Insikten om att jag i de flesta fall har förberett mig alldeles för 

mycket. Det som händer under ett möte är nämligen de saker som är mer eller mindre 

omöjliga att förutse. Oavsett hur mycket tid du har lagt på förberedelsearbetet.  

 

Genom åren har jag kommit att lära mig lite om väldigt mycket. Jag har haft förmånen 

att lära mig många olika språk. Vissa är enklare att förstå än andra. Det är utmanande. 

Och spännande. Att ett enda litet ord kan betyda något alldeles speciellt för en 

yrkesgrupp och näst intill sakna betydelse eller skapa stark oro för en annan, är 

intressant. I skrivande stund kommer jag inte på något bra exempel, men jag känner i 

kroppen att jag har upplevt detta. Av denna anledning kan jag inte i varje given situation 

förlita mig på min erfarenhet om vilka associationer eller känslor som triggas igång av 

ett specifikt ord eller ett begrepp. Att ständigt lära sig “nya språk” är ingen enkel 

uppgift, men det hjälper min personliga bildningsresa. Det säger sig självt att jag inte 

kan lära mig hela språket på den relativt korta förberedelsetid som jag har inför varje 

nytt uppdrag.  
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En gång ledde jag en stor workshop med 190 deltagare från Sveriges alla landsting och 

till dem kopplade akademier. Deltagarna hade tidigt själva lyft fram att “vi pratar inte 

ens samma språk”. Forskare och praktiker. Då blir utmaningen för mig som facilitator 

ännu större, men gemensamma nämnare finns alltid. Vi är ju trots allt människor som 

möts.  

 

I min profession är det min uppgift att se till gruppen som helhet. Jag känner inte att jag 

på samma sätt som en lärare måste sätta varje enskild individ i centrum också. Det jag 

har lärt mig genom åren är att konsensussökande inte är särskilt meningsfullt. I alla fall 

inte på alla nivåer. Människor är olika och kommer troligtvis aldrig någonsin att enas 

om allt. För mig handlar det därför om att se till majoriteten i gruppen. Vad vill, vad kan 

och vad tycker de? Därmed inte sagt att en enskild individ, helt på egen hand, kan rasera 

mycket av som byggts upp i en grupp på relativt kort tid.  

 

4.10 Förändring genom förståelse  
 

Efter läsningen av kapitlet förändring och förståelse i Tore Nordenstams bok Etik och 

praktisk kunskap66 känner jag att min roll som facilitator och behovet av denna typ av 

roll bekräftats på ett positivt sätt. Att det jag som facilitator försöker åstadkomma 

faktiskt har ett värde. Både på kort och på lång sikt. Någon som tar sig tid att lyssna 

utan att ha något egentligt egenintresse i sakfrågan eller slutresultatet. Någon som 

genuint vill gruppen och organisationen dess allra bästa utifrån deras förutsättningar.  

 

Som facilitator ingår det i min roll att skapa förutsättningar för gruppen att själva förstå 

sin situation. Att hjälpa dem på vägen mot de förändringar de sedan själva måste 

införliva och efterleva. Jag är varken en del av deras egen organisation eller 

konstellation utan bara en tillfällig resurs som kommer in för att hjälpa till att driva 

deras process framåt. Jag är inte heller någon sakexpert som kan komma med lösningar 

åt dem. Min expertis ligger i att tillhandahålla metoder och verktyg som är lämpliga för 

dialog, reflektion och erfarenhetsutveckling. Och att lyssna. Mitt uppdrag och min 

approach bygger helt och hållet på att få gruppen att själva lyfta fram de erfarenheter, 

idéer och tankar som de själva besitter, i syfte att de sedan ska kunna utveckla dessa 

vidare och omvandla sina insikter i praktiken. Åstadkomma förändring genom 

                                                
66 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap 
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förståelse67.  

 

Detta gör jag genom att utifrån bästa förmåga försöka hjälpa dem att artikulera och 

reflektera över den tysta kunskap som de besitter och på så sätt underlätta 

kommunikationen mellan gruppens medlemmar. Jag kan ibland känna viss frustration 

över att jag, till skillnad från den traditionella konsulten (förändring utan förståelse)68 

inte själv äger slutresultatet av ett möte och därmed inte heller har något mandat att 

verkställa de beslut som fattats eller de insikter som skulle kunna leda till en påtaglig 

förändring för gruppen eller organisationen, men det är helt enkelt inte min roll och ska 

inte heller vara det.  

 

Nordenstam skriver om arbetslivsforskarens roll och att det gäller att medverka till att 

lägga betingelserna till rätta för en självförändringsprocess på längre sikt.69 Nordenstam 

skriver vidare att den traditionella expertrollen ingår i ett auktoritärt sammanhang som 

inte är förenligt med krav på medbestämmande i arbetslivet.70 Som facilitator är jag 

heller ingen expert. Jag är heller ingen auktoritet i bemärkelsen chef. Men, jag har en 

förmåga att vara lyhörd för det som sägs och för den delen inte sägs. Jag är inte färgad 

av för mycket förutfattade meningar om gruppens olika medlemmar eftersom jag inte 

arbetar tillsammans med dem dagligen. De eventuella förutfattade meningar som dyker 

upp jobbar jag aktivt med att motarbeta. Det kan handla om att någon ser ointresserad 

ut, har svårt att formulera sig och därför blir förbisedd eller helt enkelt att någon pratar 

för mycket och därmed mest uppfattas som en pratkvarn, även om han eller hon har 

viktiga erfarenheter att förmedla.  

 

Jag vill möta varje enskild gruppmedlem med en genuin tro om att var och en har något 

att bidra med. Erfarenheter av olika slag. Även om de inte har förmågan att själva 

artikulera detta. Det är en form av tyst kunskap som varje deltgare besitter. Som finns 

hos dem, många gånger förkroppsligat. Det ingår nämligen också i min roll att hitta 

olika metoder och tekniker för att göra hela gruppen rättvisa. Av denna anledning har 

också det faktum att jag kommit i kontakt med dialogseminariemetoden berikat mig och 

min professionsutveckling avsevärt.  

                                                
67 Nordenstam skriver om tre olika uppfattningar om forskarrollen. Förståelse utan förändring, förändring 
utan förståelse och förändring genom förståelse. 
68 Etik och praktisk kunskap, sid 122 
69 Ibid 
70 Ibid, sid 120 
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4.11 Fruktbara analogier 
 
Analogi med läkaryrket 
Under det första dialogseminariet med mina facilitatorskollegor gjordes återkommande 

analogier mellan facilitatorn och läkaren, men även med hälso- och sjukvården som 

sammanhang. Dels beträffande ansvar, att tillvarata kunskap som finns hos patienter och 

anhöriga, men även att kunna lyssna och samarbeta. Om att vara intresserad av 

människor eller inte. Att jobba tillsammans med och för andra människor. Att jobba 

som grupp med patientens fokus. Vi facilitatorer jobbar ofta ensamma med gruppens 

fokus. Det är på ett sätt omvänt, men ändå inte. För precis som patienten ska förstå sin 

situation för att i den mån det går kunna påverka den, så ska även vi få gruppen att 

förstå sin situation så att de tillsammans kan göra vad som behövs i varje given stund. 

En slags kollektiv insikt som sedermera ska leda till ett gemensamt handlande.  

 

Johan Berglund71 refererar till en undersökning som gjorts, vilken visar på att patienten 

i genomsnitt bara får prata i 17 sekunder innan han eller hon blir avbruten av läkaren. 

För oss facilitatorer kan det vara förödande att inte lyssna i 17 sekunder. Vår absolut 

huvudsakliga uppgift är nämligen att lyssna, på alla deltagare i gruppen. Och under 17 

sekunder kan det sägas avgörande saker som kan påverka utgången av hela mötet. Vi 

måste hela tiden vara närvarande, och lyssna. Vi har inte råd att missa några detaljer. 

För oss finns det inget utrymme att dra några förhastade slutsatser eller ha några 

förutfattade meningar. Kan det vara så att läkaren själv har en förväntan om att själv 

kunna ge alla svaren. Eller handlar det om tidsbrist eller som Berglund är inne på, en 

avsaknad av människointresse? Som facilitatorer har vi ett stort människointresse, anser 

oss själva inte ha några svar utan förlitar oss på gruppens medlemmar. Carls text har 

rubriken - Vad gör en bra läkare?72 Vi får inte svaren i texten, men genom våra samtal 

under seminariet blir det tydligt att det handlar om att lyssna och att reflektera i stunden. 

Patienten lever i sin kropp 24 timmar om dygnet året runt. Den är inte läkare, men sitter 

på massa sanningar. Det kan snarare uppfattas som gnäll när man som patient kommer 

                                                
71 Berglund, Johan (Red) (2008) ”Att erövra ett språk – kring kunskap, kompetens och bildning”, 

Göteborgs universitet. 
72 Savage, Carl, text inför dialogseminariet 140909 
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med sina egna reflektioner.73 Som facilitatorer uppmuntrar vi istället den egna 

reflektionen.  

 

Som facilitatorer behöver vi också själva skapa utrymme för att reflektera över varje 

enskild faciliteringssituation i efterhand. Precis som operationsteamen på kirurgen har 

”after action reviews”, eller ska ha, men som inte alltid efterlevs.  

 
Det intressanta och kanske sorgliga är att vi sällan verkar ta tid att reflektera 

över det som har hänt som en del av vårt arbete. Debriefing efter operationen 

är den delen som har minst följsamhet. I en studie vi har gjort på läkare som 

sitter i ledarskapspositioner har vi hittat få som använder sig av reflektion 

som ett standardsätt att utveckla sina kompetenser.74  

 

Vad hände, vad kunde vi ha gjort annorlunda? Vad har vi lärt oss inför nästa gång? 

Samtidigt kvarstår det frågor kring hur patienternas egna erfarenheter tas tillvara när de 

t ex har en diagnos som är svår att bedöma. När inte behandlingsmetoderna räcker till 

och svaren inte finns i checklistan. Du får leva med det här. Vad händer då? Vem tar 

ansvar?  

 
Hur får läkaren återkoppling från patienten som så småningom kommer på 

svaret på vad som har varit fel och vad som var den ”rätta medicinen” så att 

kunskapen kan användas till andra patienter med samma diffusa problem. Är 

det genom anmälningar på bristande vård och patientsäkerhet som denna 

återkoppling ska komma eller är det genom dialog?75 
 

Facilitering handlar om att uppbringa ett ansvarstagande hos alla deltagare i gruppen. 

Ett aktivt medverkande i processen. Facilitatorns profession handlar om att se till att alla 

är med och att alla tar ett aktivt ansvar för vad sakfrågan handlar om och vad vi ska göra 

tillsammans. Reflektionen har därmed en inverkan på erfarenheten.  

 

Facilitatorn behöver många gånger ta ansvar för vilka som sitter i rummet och varför de 

är där. Hur kan sedan de som är ta ansvar för att det blir konkreta effekter av det som 

sker under mötet? Sedan finns det annan viktig fråga beträffande ansvar och det är den 

om vilken grad av ansvar man är villig att ta? Är det t ex ansvarsfullt att vara ensam 
                                                
73 Idéprotokoll från dialogseminarie 140909 
74 Savage, Carl, text inför dialogseminariet 20140909 
75 Villför Larsson, Pia, text inför dialogseminariet 20140909 
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läkare på ön i Norge som Henrik Åhsberg skriver om.76 Var går gränsen för facilitatorns 

ansvarstagande?  

 

Analogi med läraryrket 
Det finns en lång tradition som bygger på att läraren står längst fram i klassrummet och 

lär ut. Inte utgår ifrån att eleverna själva har någon input att komma med i ämnet utan de 

förväntas att sitta still och låta sig matas med ny kunskap. Det har blivit en norm. Att 

sitta på rad och lyssna. Inte involveras i någon större utsträckning. Inte behöva tänka 

själva. Få den teoretiska kunskapen serverad. Många gånger på silverfat. Lärande är 

dock ett samspel. Det är både lärarens och elevens ansvar att vilja lära. Både in och ut. 

Detsamma gäller för facilitatorn. När vi faciliterar möten handlar det ofta om både ett 

individuellt och kollektivt lärande och eftersom olika människor har olika lärstilar är det 

viktigt att vi också alternerar våra metoder. En metod som kan användas i 

faciliteringssammanhang är ”Flip Class Room”. Det innebär att underlaget till en 

föreläsning skickas ut i förväg och när gruppen sedan möts används tiden istället till att 

ställa frågor och diskutera innehållet. Det är dock inte alla föredragshållare som är 

bekväma med det.  

 

Studenter och mötesdeltagare runt om i världen har passiviserats. De är vana vid att 

läraren eller chefen står längst fram och föreläser. De behöver inte tänka själva. Inte 

heller omvandla de teoretiska kunskaperna i praktiken. Facilitatorn kan mycket väl ha 

en viktig roll även i lärandeprocesser.77  

 
4.12 Misslyckanden 

 
 
Eftersom jag inte lär mig något vidare av goda exempel utnyttjar jag de 

dåliga, vilkas undervisning pågår dagligen. Jag har bemödat mig att vara lika 

behaglig som jag har sett andra vara obehagliga, lika fast som jag har sett 

andra vara slappa, lika mild som jag har sett andra vara våldsamma. Men 

måtten som jag satte upp var ouppnåeliga.78  

 

Borde vi som facilitatorer i ännu högre utsträckning locka fram de dåliga exemplen, 

misslyckandena och missförstånden? Få våra deltagare att dela dessa framför de goda 

                                                
76 Berglund (2008) sid 16 
77 Idéprotokokoll från dialogseminarie 141113 
78 Tillberg, Peter (Red), (2002) sid 79, Montaigne, Michael, Om konsten att samtala 
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exemplen och framgångarna. Det ena behöver inte utesluta det andra. Beroende på 

grupp och situation kan det finnas anledning att alternera. Om vi ska dela dåliga 

exempel blir det ännu viktigare att bygga en trygghet i gruppen. Människor vill inte 

blotta sina dåliga arbetsinsatser. Så sett är det enklare att prata om framgångsrika 

exempel. Samtidigt har människor väldigt lätt för att prata om andras misslyckanden. 

Frågan är då varför det inte är hedervärt att prata om dåliga exempel? Man vill väl inte 

att ytan ska krackelera.79 Richard Sennett skriver i sin bok när karaktären krackelerar 

om att det här med att misslyckas är vårt tids stora tabu. Hela samhället bygger på att vi 

ska lyckas, vara lyckade. Att förlika sig med sina motgångar, att formulera och lämna 

plats för dem i sitt liv är något vi plågas av innerst inne, men det diskuteras sällan med 

andra.80   

 
Montaigne fick mig att ifrågasätta min starka tro på att lära av goda exempel 

– där jag lärt mig mest själv är nog – när allt kommer omkring – då jag precis 

som Montaigne studerat dåliga exempel och bestämt mig för att göra 

annorlunda själv.81  

 

4.13 Om ansvar och gränser 
 
Var går gränsen för vårt ansvar och när det är dags att hjälpa gruppen och när det är läge 

att gruppen hjälper sig själv?  

 

Det är en utmaning att inte servera färdiga lösningar till gruppen. Som utomstående 

kommer vi in och ser helt andra saker som gruppen för länge sedan själva blivit blinda 

för. Men vår uppgift är inte att lägga lösningarna i knäet på dem, utan istället få dem att 

själva komma till insikt. Att få dem att själva förstå vad huvudproblemet är. Vi ska inte 

frammana lösningar innan de har gått till botten vad de egentligen har för problem.82 

Det är som inom hälso- och sjukvården. Många gånger medicinerar man symptomen, 

utan att ha gått till botten med huvuddiagnosen. Det blir kortsiktiga lösningar, som 

förvisso ger snabba resultat, men inte löser patientens problem på längre sikt. Ett sådant 

exempel kan vara gastro by-pass där kraftigt överviktiga människor opereras för att 

minska i kroppsomfång, men när de gjort det visar det sig att det snarare var psykiska 

                                                
79 Idéprotokoll från dialogseminarie 141113 
80 Sennett, Richard (1999), sid 165 
81 Eliasson, Maria, text inför seminarietillfället 141113 
82 Idéprotokoll från dialogseminarie 141113 
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besvär som låg bakom fetman. Fetman är borta, men patienten mår fortfarande psykiskt 

dåligt. Maten var deras sätt att dämpa ångesten och efter operationen kan de till och med 

må ännu sämre än tidigare. Någon mat finns det knappt längre utrymme för att äta.  

 

En av våra huvudsakliga uppgifter som facilitatorer är att ställa frågor, men vi är inte ute 

efter att hitta den perfekta frågan utan snarare fråga på ett sätt som gör det möjligt för 

deltagarna att öppna upp för många olika tolkningar.  

 

Ibland finns det en frustration över att tiden inte räcker till. Det är samtidigt en paradox 

eftersom många chefer och medarbetare lägger merparten av sin tid i möten. Frågan är 

då om det beror på att man inte har rätt format och innehåll på mötena. Inte rätt 

struktur? Eller har man inte fått öva på konsten att samtala? Det finns exempel på 

ledningsgruppsmöten som chefen kallar till och där han eller hon sitter i flera timmar 

och bara återger information. Kanske kunde den informationen istället ha återgetts via 

andra kanaler? Tiden kunde istället ha använts till samtal och gemensam reflektion.  

 

Välgärningar är behagliga. Som facilitatorer har vi till huvudsaklig uppgift att underlätta 

våra deltagares grupprocesser. Men det finns gränser även i vårt yrkesutövande. När är 

det läge att stå tillbaka, inte hjälpa för mycket. Låta gruppen själva ta ansvar. Inte bidra 

till att de blir handlingsförlamade. Eller hjälper man dem så mycket så man blir 

avskydd, precis som Montaigne83 beskriver det i sin text. Återigen, det handlar om att 

ställa frågor. Inte ge dem svaren. De måste få tänka själva. Förstå själva. För att sedan 

kunna förklara både för sig själva och andra.  

 

Som facilitator är det viktigt att signalera rätt nivå. Vad är rimligt att hinna med på den 

givna tid vi har till vårt förfogande? Många gånger förväntas vi trolla med knäna. Även 

om vi kommer in och faciliterar olika processer så är det fortfarande människor som ska 

samarbeta och det är inte enkelt. Varför är det svårt? Det krävs tålamod och tolerans och 

en förmåga att lyssna.  

 

Montagine skriver att han inte kan stå ut med sig själv för att han inte har tålamod att 

lyssna på idioter. Som facilitatorer måste vi ha tålamod att lyssna på det som vi kanske 

själva tycker är idioti, men återigen. Var går gränsen? Vi måste ständigt ta beslut om när 

                                                
83 Tillberg Peter, (Red), sid 104 
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det är dags att avbryta eller avleda en person som kan upplevas mala på. Han eller hon 

kanske sitter inne på sanningar som är viktiga i sammanhanget, men har helt enkelt inte 

talets gåva eller förmågan att förmedla sitt budskap på ett sätt som väcker engagemang 

och intresse hos andra. Till viss del tar vi även ett ansvar här, men om vi tar för mycket 

ansvar, begränsar vi samtidigt den personen från att bli bättre på att framföra sina 

åsikter. Det finns olika tillvägagångssätt att bemöta ”idioti”. Antingen kan en acceptans 

infinna sig hos facilitatorn som tänker, det här är en idiot, jag får acceptera det eller kan 

man tänka - vad sitter den här personen inne med som jag behöver förstå? Det kan låta 

provokativt i sig att ens föreslå att det skulle finnas idioter i de grupper vi möter.84  

 
 
4.14 Närhet och distans 
 
På tal om spänningar i gruppen så finns det också ett fysiskt avstånd som kan vara 

viktigt för facilitatorn att tänka på. Avståndet till gruppen. Detta kan förstås i dubbel 

mening om vi med avstånd också kopplar avstånd i ansvar och egna tankar beträffande 

sakfrågan. Att vi är tydliga med att det är dem och vi. Vi ska aldrig bli en med vår 

grupp. Då blir det fel. Då kan det uppfattas som att vi både har och tar ett större ansvar 

än vad som är lämpligt för att gruppen själva ska kunna ta sitt ansvar. Då finns risken att 

vi blir en del av när vi i själva verket enbart är en tillfällig resurs som kommer in för att 

underlätta processen. Det behövs distans. Men det kan vara svårt. Ibland kommer man 

så nära gruppen att de kan uppleva att man är en av dem. Förstå varför de befinner sig 

där de gör i sin process, varför de behöver ta nästa steg och slutligen vad som är målet. 

Det är deras mål som ska gälla. Inte våra. En skicklig facilitator vet också när det är 

dags att bryta in. Att förekomma. När känslan infinner sig att den här gruppen är på väg 

mot sidospår som inte är fruktbara. I vårt kunnande ingår att tillhandahålla en struktur, 

men också att veta när det är lämpligt att tillåta vissa avvikelser. Sidospår som kan vara 

förlösande för hela processen, men som först kan uppfattas som just bara sidospår.  

 
Jag diskuterar gärna i godan ro en hel dag, om diskussionen går ordnat 

till. Det är inte intelligens och skarpsinne jag kräver, utan snarare 

ordning. Den ordning som dagligen iakttas i herdarnas och butipojkarnas 

ordväxlingar, men aldrig bland oss. Spårar de ur så gör de det av 
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ohövlighet; likadant med oss. Men deras upphetsning och otålighet för 

dem aldrig bort från ämnet; deras samtal håller kursen.85 

 

6. Slutsats 
 
Fyra års studier i yrkekunnande och professionsutveckling lider mot sitt slut. Den här 

masteruppsatsen blir ett slags kvitto på att jag har nått en djupare förståelse för min roll 

och mitt yrkeskunnande som facilitator. Den allra största vinningen har ändå varit att 

jag har utvecklats i mitt yrkesutövande som facilitator. Det vittnar mina kunder och 

mötesdeltagare om. Jag känner det också själv. Att jag har fått reda på viktiga delar i 

min yrkesutövning som jag inte visste att jag visste. Tillsammans har jag och mina 

faciliatorskollegor dessutom, inom ramen för denna uppsats, fått möjligheten att testa 

dialogseminariemetoden i praktiken och därmed tagit ett första viktigt steg mot en 

gemensam förståelse och praxis avseende facilitering. Men, det har också infunnits sig 

en känsla av att vi har så mycket mer att utforska tillsammanas.  

 

Innan jag påbörjade masterutbildningen hade jag vissa tveksamheter kring om jag skulle 

fortsatta på min inslagna professionella bana som facilitator. Jag tyckte att det krävdes 

alldeles för mycket av mig som människa. Idag är den känslan en helt annan. Jag har 

fått utökad förståelse för vad det är jag egentligen gör. Vad jag kan göra mindre av, vad 

jag kan göra mer av eller annorlunda, men jag har också fått en bekräftelse på att det är 

en viktig och efterfrågad roll som jag kan fylla. Att främja dialog, gemensam reflektion 

och samarbete i de grupper jag leder. De effekter jag kan bidra till att uppnå. För såväl 

individ, grupp, organisation och samhälle. 

 

Grupperna som jag faciliterar återfinns främst inom den offentliga sektorn i Sverige. 

Detta i kombination med mitt samhällsintresse och otveksamma vilja att bidra till ett 

bättre samhälle kan jag just nu inte se något bättre yrke än det jag har. Och insikten om 

att jag kan utvecklas ännu mer, genom det egna skrivandet och en fortsatt gemensam 

reflektion med mina facilitatorskollegor är tillfredsställande. Dialogseminariemetoden 

har visat sig fungera ypperligt och ett stort intresse finns bland mina kollegor att 

fortsätta fördjupa vår gemensamma förståelse. Vi är överens om att det känns som att vi 

bara har skrapat på ytan. Börjat upptäcka ett kvarter i storstaden facilitering. Men, vi 

behöver förstå ännu bättre vad det är vi egentligen gör när vi faciliterar våra grupper. Vi 
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måste förstå själva först för att sedan kunna förklara för andra. Vi behöver hjälpas åt att 

höja kunskapsnivån hos gemene man för vad facilitering kan betyda för en grupp, 

organisation och för samhället i stort. Även våra kunder måste förstå vad det är vi 

jobbar med. Vad det är de egentligen köper. Vi behöver ha en ödmjukhet även inför den 

okunskapen och en ödmjukhet inför att samtal tar tid. Många anlitar oss med det 

huvudsakliga syftet att effektivisera sina organisationer. Men risken finns att det i deras 

huvudsakliga prioritering ligger att det ska gå snabbt. Inte bli rätt. Det är ett tecken i 

tiden. Vi försöker förenkla saker, men risken är överhängande att man i förenklingen 

tappar det mångfacetterade. De olika klangbottnarna. Vi tar oss inte tid att se vad vi har 

för olika världsbilder. Vi springer för snabbt på lösningar. Dialog och samtal tar tid. 

Måste få ta tid. Vi kan givetvis göra så att processer går fortare, men det beror på att vi 

tillhandahåller olika metoder och styr processen utifrån en i förväg bestämd struktur. En 

erfarenhet som vi har med oss, men som är få chefer förunnat att ha.  

 

Man kan ofta lite om man tycker att man kan allt. Ju fler insikter man skriver fram i den 

här typen av examensarbete, desto fler frågeteckan dyker det upp. Hur hänger allt 

egentligen ihop? Är det några delar som är viktigare än andra? Är det delar som jag har 

missat helt och hållet? Lyssna är hårt arbete, det har vi konstaterat, men att skriva är 

också hårt arbete. Och att tänka. Jag kan konstatera att det var hög tid för mig 

personligen att reflektera över mina yrkeserfarenhter från de senaste 20 åren. Att 

dessutom få göra det tillsammans med mina studentkollegor och andra 

facilitatorskollegor har varit mycket berikande. Dialogseminariemetoden har visat sig 

fungera ypperligt och frammanat många olika insikter och nya frågor.  

 

Att stanna upp och reflektera tar tid. Ska man dessutom göra det i grupp krävs det 

planering och förberedelser. Vi lever dessutom i en prestationsorienterad samtid, där det 

vi "får gjort" premieras. Att ta en paus och reflektera faller oftast inte inom ramen för 

detta. Det kan snarare uppfattas som lathet. Vilorum på våra arbetsplatser är ett minne 

blott. På ett sätt kan man hoppas att det är så gammalt att det kan bli modernt igen. Det 

finns dessutom aspekter som pekar i en riktning att det är viktigare att göra något snabbt 

än att göra det rätt. Och att kunna sälja något billigt snarare än att det rättvisemärkt. 

Beslut fattas i allt större utsträckning utan att beslutsfattare tagit sig tid att läsa 

underlagen eller avsatt tillräckligt med tid för att problematisera kring vad de verkliga 

problemen beror på. Att samarbeta är svårt, men om vi inte tar oss tid att öva kan vi inte 
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utveckla dessa erfarenheter. Erfarenheter som dessutom blir till kunskap först efter att vi 

reflekterat över dem.  

 

Mötesuppstarten är central. Det var något jag inte visste att jag visste innan jag 

påbörjade denna utbildningen, likaså att det med varje möte finns både ett indirekt och 

ett direkt syfte. Det visste jag inte heller att jag visste.  

 

Facilitatorn har olika roller att fylla och med varje roll kommer ett specifikt 

yrkeskunnande. Dels att skapa utrymme och plats för fruktbara dialoger. Facilitatorn ska 

vara krockfrämjande och bejaka deltagares olikheter. Underlätta för gruppen  och se till 

att rätt personer bjuds in till rätt samtal och dialoger. Ge utrymme för gemensam 

reflektion. Människointresset är centralt, likaså att främja samarbetet i de grupper vi 

faciliterar. Vi erbjuder en trygg miljö, men där vi hela tiden jobbar aktivt med att skapa 

spänningar av olika de slag. Mellan individer, olika infallsvinklar och impulser.  Vi 

faciliterar våra grupper med både närhet och distans. Tempoväxlingar är viktiga. Att gå 

både fort och långsamt fram.  Vi tar tillvara på den känsla som vi har i kroppen efter att 

ha faciliterat möten under många år. Vi förhåller oss neutrala till sakfrågan och 

gruppens medlemmar. Det krävs en minutiös planering för att sedan kunna improvisera 

under själva mötestillfället. I själva faciliteringssituationen sätter vi oss själva inom 

parantes. Det är gruppen som ska synas och höras. Vi återspeglar dem.  

 

Richard Sennett skriver att vår förmåga till samarbete har försämrats över tid. Som 

facilitator vill jag underlätta människors möjligheter och förmåga till samarbete, för 

precis som Sennett också skriver så finns det i våra gener och som människor behöver 

vi de fysiska träffarna. Utbytet med andra. Men det måste börja med dialogen. Den 

jämbördiga och genuina dialogen, utan maktutövande och förutfattade meningar. Vilken 

i sin tur kan leda till en gemensam reflektion och förståelse. Facilitatorns roll och 

yrkeskunnande handlar primärt om just detta - Att främja reflektion och samarbete, 

människor emellan.  
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Bilaga: Seminariedeltagare och seminarietillfällen 
 

Dialogseminarieserie: Kvalificerad erfarenhetsutveckling – mötesfacilitering 

 

♯1, Mötesrummet Johannesburg på Impact Hub i Stockholm, 2014-09-09 

Deltagare: Maria Eliasson, Åsa Minoz, Hedvig Mossvall, Carl Savage och Pia Villför 

Larsson 

Seminarieledare: Caroline Dunne 

Protokollförare: Caroline Dunne 

Impulstext: Att erövra ett språk – om kunskap, kompetens och bildning av Johan 

Berglund (red.)  

 

♯2, Mötesrummet Sao Paolo på Impact Hub i Stockholm, 2014-11-13 

Deltagare: Maria Eliasson, Carl Savage och Pia Villför Larsson 

Seminarieledare: Caroline Dunne 

Protokollförare: Caroline Dunne 

Impulstext: Om konsten att samtala, Michel Montaigne,  

 

♯3, Mötesrummet Sao Paolo på Impact Hub i Stockholm, 2015-01-13 

Deltagare: Fredrik Bauer, Maria Eliasson, Åsa Minoz och Pia Villför Larsson 

Seminarieledare: Caroline Dunne 

Protokollförare: Caroline Dunne 

Impulstext: Vanan och minnet, Sven Åberg
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