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Lederverktøy

Gjenopprett møtero
Det er opplest og vedtatt i de fleste bedrifter at
møter er kjedelige, og ofte bortkastet tid. Men det
kan også være den viktigste arenaen for å bygge
en solid og engasjert bedrift, ifølge ekspert.
Av Magnus Peter Harnes
mph@dagensperspektiv.no

–M

ange plasser kan man gå inn i et
møte, og med en gang si hvordan
kulturen i den bedriften er, sier Erik
Lerdahl, professor i kreativitet og kreativ samhandling ved Høyskolen i Kristiania og forfatter
av boken «Slagkraftige møter».
Manglende innovasjon har gitt møte-formatet
et ufortjent dårlig rykte, mener han. Ansvaret for
å gjenopprette inntrykket ligger både hos ledere
og medarbeidere.
– Det handler om usagte spilleregler som brytes
hele tiden, sier Lerdahl, og viser til mye bruk av
mobiltelefoner og datamaskiner som de vanligste

og mest «aksepterte» forstyrrelseselementene.
– Det brukes også veldig lite verktøy i møtene.
Man har en ordstyrer og en agenda man skal gjennom, og veldig lite fokus på å optimalisere samhandling slik at det blir engasjerende. Du har ikke
en klar bestilling til de som skal ha presentasjoner,
og det blir lagt opp en agenda som ikke samsvarer
med behovet på møtet. Så blir man sittende å høre
på en kjedelig presentasjon mens man egentlig
brenner for noe annet. Da går man ut av møtet
irritert.

Planlegging og passivitet
Med enkle grep kan en slik møtekultur motvirkes,
mener Lerdahl:
– Det er helt essensielt for å få til et godt møte

«Når vi ikke
har noe felles å holde
oppmerksomheten
på, sporer vi
lettere av»

å bruke litt tid på å planlegge, og hvis du har gode
verktøy til det, kan det gå veldig fort og du kan få
engasjerende møter. Men mange møter skjer i det
verbale, det er lange PowerPoint-presentasjoner,
det er lite interaksjon – folk blir ikke involvert i
møtene, og det er passiviserende, sier han.
Passiviteten som knyttes til møter overalt i
Norge, med fingrene på mobilen og blikket ned,
kan være ødeleggende både for produktivitet og
innovative krefter i enhver bedrift, tror Lerdahl.
– Hvor viktig er det for møtedeltakere, sammenlignet med møteledere, å forberede seg?
– Det er ofte en misoppfatning at et dårlig
møte skyldes dårlige møteledere. Og det er klart
at møteleder er viktig, men har du møtedeltakere
som hverken er forberedt eller engasjert, og bare
går og ergrer seg i stedet for å ta en aktiv rolle, blir
det vanskelig.

Holdning
Han mener møtedeltakernes ansvar er undervurdert, og at så enkle ting som bedre kroppsspråk
kan snu situasjonen.
– Jeg tror det er ekstremt viktig å bevisstgjøre
møtedeltakerne om deres påvirkning. Sitter du
med kryssede armer og er fysisk litt lenger unna

