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Lämpar sig för grupper upp till 30 personer samt när man vill ha loss kreativitet och 
idéer från mötesdeltagarna. Filosofin är att man tänker mer kreativt när man går i det 
fria än när man sitter inomhus. Den är också ett bra sätt att förankra och säkerställa 
att man verkligen genomför förändringar. Modellen uppmanar inte bara till nya idéer 
utan tvingar deltagarna till att fatta beslut om vad man måste upphöra med för att fri-
göra tid till nya idéer. 
   Walk & Talk finns i flera olika varianter men den vi valt att presentera här är själv-
upplevd och självmodifierad. Den har visat sig skapa kreativitet, engagemang och 
beslutsamhet hos deltagarna. 
   Som mötesledare bestämmer du vad mötet ska ha för inriktning eller vilket område 
du tycker att ni bör utveckla. Deltagarna får sedan själva välja vilken del inom detta 
område man vill diskutera och utveckla. Tänk på att ta ut ramarna i val av ämne så att 
du lämnar lite spelrum för egna tankar hos deltagarna. 

Före mötet

2-3 månader före mötet skickas en kallelse där du informerar om vem som ska ha möte 

och varför ni ska ha mötet. Informera om att program och dagordning kommer skickas ut 

senast 10 dagar innan mötet.

   10-14 dagar före mötet skickas dagordning, program och en enkel förklaring till vad du 

vill få ut med detta möte. Tänk på att det inte kommer att finnas utrymme till att klämma 

in andra punkter den dag du gör en Walk & Talk. Ta i stället god tid på er att ta vara på alla 

idéer som kommer att komma upp. Se framförallt till att ni har tid till beslutsfasen som 

säkerställer att det kommer att ske förändringar och att det inte bara slutar vid en god idé.

Repetera informationen från kallelsen om vad som kommer hända under mötet. Använd 

gärna termen: ”så här vill jag att ni som deltagare skall känna efter mötet”, när du vill 

förklara vad som är mötets syfte. Dela upp deltagarna i grupper om två och två, gärna ››
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