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Mindful Meetings -  
Retoriska finesser att tänka på före, 

under och efter Ditt viktiga möte 
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Mötet – ett tillfälle då två eller fler människor 

träffas, inte bara fysiskt utan även i sina 

mål, visioner och idéer.  

 

Målet med ett möte är många gånger att 

vi ska enas om ett gemensamt beslut,  

tankar och/eller förslag som sedan ska  

verkställas. 

 

Oavsett om det handlar om personalmötet,   

om första mötet med en ny investerare eller  

intervjun med en eventuell ny arbetsgivare 

behöver du förbereda dig och ditt mötes-paket: 

Har du ett tydligt syfte med ditt möte? 

Vet du vad och hur du ska presentera det som du 

önskar berätta om för de andra mötes- 

deltagarna? Hur optimerar du dina chanser för 

att mötet kommer gynna dig och dina visioner? 

 

I denna e-handbok från Mindful finner du  

Retorisk och matnyttig kunskap om de tre  

P:na som är viktiga att hålla koll på inför ditt viktiga möte! 

 

 

Trevlig läsning och Lycka Till! 
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Mindful AB  
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Varför?  

Att känna till din och vara väl bekant med den profil som du vill 

presentera på mötet är viktigt, detta ur fler perspektiv:  

• Att skapa trygghet för vem du är och vad du kan  

• Att känna dig säker i ditt framträdande 

• Att hitta gemensamma nämnare som kan föra er närmare 

• Att skapa en öppenhet och välkomnande attityd  

 

Hur? 

Det som är viktigt att arbeta med på egen hand är följande frågor: 

• Vilka är mina viktigaste egenskaper & drivkrafter inför mötet? 

• Vilka styrkor vill jag lyfta? 

• Vilken känsla vill jag förmedla? 

• Vad motiverar mig inför detta möte? 

  

Retoriska färdigheter: 

Arbeta med följande punkter för att lyckas med ovanstående:  

• Min nivå i mötet – vilken nivå jag ska lägga mig på och vilken plats jag ska ta för att 

skapa ett gott mötesklimat 

• Mitt kroppsspråk och minspel – att ha en öppen och välkomnande inställning i både 

kropp och knopp för att skapa en säkerhet hos dig som delaktig i samtalet.  

• Mitt bemötande – att bemöta, välkomna och ge alla en lika stor plats i mötet är 

viktigt för att skapa en gemenskap, detta innan mötet startat.  
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Varför? 

 Ditt paket är viktigt för att både du och andra deltagande i mötet ska 

veta vad som står centrum för er gemensamma agenda. Detta genererar:  

• En tydlig bild av vad du själv önskar utveckla under mötet 

• En gemenskap och motivation hos er som grupp  

• En möjlighet till att sträva mot ett gemensamt mål 

• Ett öppet  

 

Hur? 

Jobba med följande för att sätta ihop ditt paket:  

• Vad är mitt önskade mål med mötet? 

• Hur kan jag på ett tydligt sätt förmedla mitt mål? 

• Vad kan de andra deltagande önska med mötet? 

• Vilka frågor vill jag få besvarade/lösta under mötet? 

 

  Retoriska färdigheter: 

Arbeta med följande punkter för att lyckas med ovanstående:  

• Min pitch – att lyckas hitta en presentation eller beskrivning som enkelt tar dina 

medhörare genom de viktigaste punkterna på ett enkelt vis (max. tid på 2 min) 

• Mina frågor – ha väl formulerade och motiverande frågor som lyfter de andras tankar 

och funderingar.  

• Mitt kroppsspråk – visa att du hör och förstår det som sägs genom att uttrycka det i 

kropp och uttryck.  

 



 

Skribenter: Claudia R. Ruzbarsky, Natalie Moradi  Layout: Natalie Moradi, Angelika Ruzbarsky 

 

  

Varför? 

 Att veta vad som får dig att vilja sträva mot 
ditt önskade mål eller din vision – ditt stora 

Varför – är viktigt för dig att känna till och 

kunna förmedla med både ord och 

kroppsspråk. Det skapar möjligheter för:  

• Att ditt budskap når fram tydligt 

• Att dina visioner och intensioner är 

ärliga 

• Att kunna inspirera och skapa ett 

intresse för dig och dina idéer 

• Att ge plats åt dina värderingar – som 

kan komma att skapa goda relationer 

 

Hur? 

Utveckla ett sätt att förmedla din passion 

genom att besvara följande:  

• Vad fick mig att hamna där jag är idag? 

• Vad gillar jag mest med det jag ägnar 

mig åt? 

• Hur känner jag mig när jag får ägna mig 

åt det jag älskar? 

• Finns det något som jag mer önskar att 

utveckla hos mig själv och min passion? 

Retoriska färdigheter: 

Arbeta med följande punkter för att lyckas med ovanstående:  

• Mitt material – visa dina mål genom att ha med eget material och dokumentation 

gällande dina önskade mål. Med detta visar du vikten av ett projekt för dig och vad du 

är beredd att lägga i form av arbete för detta. Skapa även en nyfikenhet för den som 

kan komma at skymta den på mötesbordet! 

• Mina noteringar – viktigt är att även notera andras ”varför” och inte enbart ditt. 

Noteringar och anteckningar ger möjlighet till att i slutet på mötet finna likheter och 

paralleller i de olika visionerna och målen.  

• Mitt tack – tack och visa tacksamhet för andras idéer och funderingar, kanske kan det 

även vecka möjligheter och utveckling hos även dig! 

 


