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KURSLEDARE

 
2 DAGARS EXKLUSIV UTBILDNING  
VÄLJ DET KURSTILLFÄLLE SOM PASSAR DIG BÄST! 

Kurstillfälle 1: 5-6 december 2016

Kurstillfälle 2: 10-11 maj 2017

a b i l i t y t r a i n i n g & s e m i n a r s 

MÖTEN SOM 
ENGAGERAR
– dialog och facilitering som kraftfulla verktyg för 
delaktighet och måluppfyllelse

UR INNEHÅLLET

• Effektiva möten och dess roll i den interna kommunikationen och ledarskapet

• Hur du genomför effektiva möten som driver engagemang och handling 
samt skapar ökat ansvarstagande och måluppfyllelse i organisationen

• Olika tekniker och metoder för dialogmöten och facilitering av möten

• Hur du använder dig av ett coachande förhållningssätt och den  
frågeställande tekniken

• Möten som en process: hur du kan arbeta före, under och efter mötet 
för att skapa effektiva möten som engagerar och hur du säkerställer att  
du tar mötet i mål utifrån ditt syfte

• Hur du kan använda möteskontrakt och kommunikationskontrakt för att 
skapa en positiv möteskultur



MÖTEN SOM ENGAGERAR 
– dialog och facilitering som kraftfulla verktyg för delaktighet och måluppfyllelse

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Läs mer om Ability Partners övriga konferenser och kurser på  
www.abilitypartner.se!

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till kommunikatörer, chefer, förändringsledare och 
projektledare samt andra som vill lära sig mer om hur man skapar 
engagerande och effektiva möten.

BAKGRUND
Många kommunikatörer, chefer, förändringsledare och projektledare 
lägger mycket av sin arbetstid på möten. Samtidigt upplever många 
att alla dessa möten inte är tillräckligt givande och effektiva. De stjäl 
tid istället för att skapa energi och effektivitet. Möten är en motor 
i verksamheten när de fungerar väl. Mötet är en av de viktigaste 
arenorna för den interna kommunikationen för att skapa engagemang 
och ansvarstagande hos medarbetare och chefer. Möten är därför ett 
av ledarskapets viktigaste verktyg. Genom att driva effektiva möten 
ökar måluppfyllelsen i verksamheterna.

SYFTE OCH MÅL 
Efter utbildningen har deltagarna ökat kunskapen om mötets roll i 
kommunikationssystemet och ledarskapet. Deltagarna har ökat  
kunskapen om hur man genomför effektiva möten som driver  
engagemang och handling samt hur man skapar ökat ansvarstagande 
och måluppfyllelse i organisationen. Efter kursen har deltagarna även 
förståelse för möten som en process och sin egen roll som mötes-
ledare. Deltagarna har ökat sina kunskaper om dialog och facilitering 
som verktyg i möten och kan själva använda sig av dessa verktyg för 
att effektivisera sina möten.

PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION
Det upplägg och innehåll som beskrivs är anpassat till deltagarnas 
behov och önskemål utifrån förväntningar som deltagarna delar 
med sig före kursen och under kursen.

För att deltagarna ska få ett så konkret och handfast stöd som  
möjligt baseras utbildningen på forskningsbaserade teorier med  
beprövade metoder, verktyg och modeller. Under utbildningen  
varvas teori och praktik med reflektion, övningar, dialog och  
aktuella case och utmaningar från deltagarnas egna, och andras, 
verksamheter. Som deltagare har man under kursen fått pröva:
• Coachande förhållningssätt och den frågeställande tekniken
• Olika metoder och tekniker för dialog och facilitering

HÅLLTIDER UNDER KURSDAGARNA
08:30 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 Kursen inleds
12:00 Lunch

16:30 Kursen avslutas 

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen.

Ability training & seminars är ett affärsområde inom  
Ability Partner. Evenemangen är speciellt utformade för att 
ge insikter och färdigheter som du som deltagare har konkret 
nytta av i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid pedagogiken och 
anpassningen av kursen för att du som deltagare ska kunna 
ta till dig innehållet så bra som möjligt. Alla våra kurser har 
också begränsat antal deltagare vilket möjliggör interaktivitet, 
diskussioner och konkreta övningar. 

ability training & seminars
KURSLEVERANTÖR
Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att  
förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära 
känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet 
och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den 
nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang 
som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda 
och återkommande kunder. 

För mer information om Ability Partner eller detta  
evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se  
alternativt tfn 08-694 91 00. 



MÖTEN SOM ENGAGERAR 
– dialog och facilitering som kraftfulla verktyg för delaktighet och måluppfyllelse

Effektiva möten och dess roll i kommunikations-
systemet och ledarskapet
• Vilken roll har mötet i det totala kommunikationssystemet  
 och ledarskapet i organisationen?
• Att sätta in effektiva och engagerande möten i ett sammanhang

Olika metoder för dialogmöten och workshops 
som skapar mening, engagemang och ökad  
måluppfyllelse
• Dialogen – ett kraftfullt verktyg för att skapa mening och  
 engagemang
• Vad är kännetecken på bra och energigivande möten och  
 vad är kännetecken för dåliga möten?
• Vad vill du uppnå med mötet? Vikten av tydligt syfte och mål 
• Möten som skapar mening och engagemang samt driver  
 organisationsprocesser framåt och bidrar till ökad måluppfyllelse
• Mötesteknik och olika dialogmetoder där vi går igenom:
 o Dialogcafé 
 o Öppet forum
 o Lyssnarövningar

Mötesledarens roll i att leda gruppen och  
facilitera mötet för att komma framåt i
processer och skapa gemensamma resultat
• Coachande förhållningssätt och frågetekniker – så når du  
 fram till människor och hittar deras egen motivation
• Faciliteringens grunder och mekanismer
 o Facilitatorns roll för att leda mötet utifrån syfte och mål
 o Att vara professionell i rollen som mötesledare och facilitator  
  – vad innebär det?
 o Hur påverkar deltagarnas förhållningssätt, individuella  
  relationer och härskartekniker och hur du som mötesledare  
  kan förhålla dig till detta
 o Att välja mötesform utifrån syfte och mål samt sätta upp  
  spelregler för mötet
 o Olika steg i processen under mötet – vad innebär de olika  
  stegen och hur driver du mötet framåt?
 o Hur säkerställer du att alla är delaktiga och att olika  
  synpunkter kommer upp under mötet
 o Att hantera det oväntade under mötet – olika tekniker
 o Hur du håller fokus och undviker tidsödande aktiviteter  
  som inte leder mot målet
 o Tips för att hålla uppe deltagarnas engagemang under mötet
 o Att komma i mål och uppnå syftet med mötet

 o Faciliteringsmetoder där vi går igenom: 
  − Cafémetodik
  − Open space
  − Förväntningar/farhågor
  − Fyrastegsmetoden (grupp/individ)
  − Prioriteringsmetoder 
  − Andra metoder
  − Självskattningsövning som mötesledare 

Att utveckla en positiv möteskultur med  
engagemang i organisationen
• Före, under och efter mötet
• Möteskontrakt, kommunikationskontrakt, slå hål på  
 härskartekniker och spelregler

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

KURSLEDARE
Ansvarig för genomförandet av kursen är Gullers Grupp. 
Företaget erbjuder rådgivning, analyser och strategi-
utveckling inom kommunikation på ledningsnivå i företag, 
organisationer och myndigheter. Under 2015 stärkte  
Gullers Grupp sitt erbjudande inom strategisk intern- 
kommunikation, kommunikativt ledarskap och  
kommunikationsutbildningar för chefer, medarbetare  
och kommunikatörer genom att förvärva Nordisk  
Kommunikation.

Läs mer om företaget på www.gullers.se

Kursinnehåll



MÖTEN SOM ENGAGERAR – dialog och facilitering som kraftfulla verktyg för delaktighet och måluppfyllelse
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Tid och plats 
Kurstillfälle 1: 5-6 december 2016
Kurstillfälle 2: 10-11 maj 2017

Plats: Båda kurstillfällena genomförs i centrala Stockholm. Kurslokal meddelas till deltagarna innan kurstillfället.

Pris
13.980 kr exkl. moms. I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt. 
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00. Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Arrangeras av:

99% 
av våra kunder  

rekommenderar oss 
– Testa du också!

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ DENNA KURS
 Du lär dig mer om hur du skapar och genomför effektiva möten som driver  

 engagemang och handling samt skapar ökat ansvarstagande och  
 måluppfyllelse i organisationen

 Du får ökad förståelse för möten som en process och din roll som  
 mötesledare för att ta mötet till mål utifrån ditt syfte

 Du får pröva på konkreta verktyg och metoder för dialog, coachande  
 förhållningssätt samt facilitering som du kan använda dig av själv  
 direkt efter kursen

 Du lär dig hur du kan använda dig av möteskontrakt och kommunikations- 
 kontrakt för att skapa en positiv möteskultur med tydliga spelregler


