
Verktøykasse for 
fasilitering



HENSIKT OG ØNSKET RESULTAT

Fasiliteringstips #1

Gjør det til en vane å alltid tenke hva hensikten er med det du 
planlegger, så vil du få et helt annet fokus på oppgaven du står 
overfor. Kan det knyttes til planverk, til strategier? Vil det hjelpe 
dere løse en konkret utfordring dere har? Fokus på hensikt og 

Hensikt og ønsket resultat er de kanskje aller enkleste 
verktøyene i fasilitering –  og likevel akk så lett å glemme i en 
travel hverdag! Hensikt og ønsket resultat er enkle men gode 
hjelpemiddel for alle som noen gang inviterer inn til møter/ 
prosesser/ workshoper. Og det er vel alle det?!

H E N S I K T
Hvorfor gjør vi dette? 
Hva skal det tjene til? 

Hvilke mål og 
strategier kan det 

knyttes til?

FØR

Ø N S K E T  R E S U L T A T

Hva skal re
sultatet av

 

dette arbe
idet være, 

helt konkre
t? 

Hva skal vi 
ha avklart 

/ 

funnet ut av
 / gjort?

Hvor mange ganger har du ikke vært på et møte 
hvor du et stykke inn i møtet lurer på: vent litt, 
hvorfor er jeg invitert til dette møtet? Hva er det 
egentlig vi skal gjøre i dag?

Har du vært utsatt for dette, så er det ganske trolig 
at den som er ansvarlig med møtet har syndet med 
nettopp dette enkle fasiliteringstipset: å ha en klar 
hensikt med møtet, og gjøre et klart og tydelig 
hva som er ønsket resultat med det. Ønsker du 
å sikre et godt, inkluderende møter eller skape 
engasjement og eierskap til en prosess eller en 
oppgave, så vil det å huske på hensikt og ønsket 
resultat gi deg en god start.

ønsket resultat skaper en felles forståelse for 
hva dere skal gjøre/løse sammen.



Hensikt: i planleggingen av og oppstarten av et møte
/ en prosess/ et prosjekt for å finne fokus.

 Ønsket resultat: som en innsjekk og en mulighet for å lande i et møte.         
Avklare forventinger, skape felles ansvar og felles forståelse.
Underveis i prosjekter for å fornye fokus på hvor man skal.

Noen  forslag  til  når  du  kan  bruke  Hensikt og  Ønsket resultat: 

Hvordan gjør man det?

Inviterer du inn til et møte så bør du 
kommunisere hensikten med møtet 
i invitasjonen som går ut. Da stiller 
deltakerne ferdig «påkoblede» i møtet, 
og slik blir det mest mulig effektivt. De 
aller fleste har også mer å bidra inn 
med i møtet dersom de har fått vite 
litt mer konkret på forhånd om hva 
møtet skal handle om og, aller helst - 
hva som er forventet av dem. Å spørre 
deltakerne om deres ønskede resultat  i 
starten er også en måte å ta en kjapp 
temperaturmåling – hva forventer eller 
ønsker seg deltakerne av møtet? (Tips: 
ønsker og forventninger som dukker 
opp her som det ikke er tid å adressere 
i møtet kan da settes på en liste på ting 
dere tar med til neste/ et annet møte). 
Det er også en måte å inkludere folk på, 
gi de eierskap til innholdet.

 

I oppstarten av et prosjekt er det fint om 
prosjektgruppen sammen kjører en runde 
på hensikt og ønsket resultat – ikke bare 
prosjektlederen. Det gir både retning og 
motivasjon å gjøre dette sammen.
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