Konvergera/skörda och göra handlingsplaner!
När vi arbetar med kreativa processer finns oftast en ambition att gå vidare för
att skapa handling. Då behöver mötesdesignen innehålla en konvergerande del
där frukterna av kreativiteten skördas.
Med kreativa processer menar vi möten som öppnar upp för deltagarnas
kreativitet och kunskap för att utforska ett ämnesområde. Detta dokument
hänsyftar främst till användandet av Open Space-metoden men fungerar ofta
även för andra metoder som utgår från samma värdegrund, t ex WPPF och
Dialogcafé mm.
Utifrån mötets tema/fokus inbjuds
deltagarna till utforskande samtal (den
divergerande fasen). Hur djupt
ämnesområdet utforskas bestäms av
mötesdesignen och av tiden. I en Open
Space-konferens över 2-3 dagar kommer
i princip ”alla” de viktigaste frågorna
verkligen upp. På en halvdag når vi inte
så djupt.
Helst har vi en natt mellan den divergerande och den konvergerande fasen. Då
hinner deltagarna processa lite mer innan
det är dags att gå vidare och bestämma nästa steg.
Konvergera betyder – stråla samman. Man kan se det som att förädla utifrån en
stor bredd, eller att skörda efter den kreativa fasen. En design för konvergering
kan se olika ut beroende på vad intentionen är. Ibland vill man skapa en gemensam bild av vad deltagarna som grupp tycker är viktigast. I andra fall är det
viktigaste att klargöra kommande aktiviteter (gå från ord till handling) och
tydliggöra ansvar.
Det finns inte ett specifikt tillvägagångssätt utan det väljs utifrån syftet och de
praktiska förutsättningarna. Några olika exempel presenterades, se nedan.

Normalt finns ett material att läsa igenom från den utforskande fasen. Ett par
reflektionsfrågor kan ställas t ex Vad tycker du är viktigast för vår organisation?
Vad engagerar dig mest?
Prioritering med omröstning
Ett sätt att skapa en gemensam bild är att göra en prioritering via omröstning.
Deltagarna får vardera 6-8 klisterprickar som de sätter på den/de frågor som de
tycker är viktigast för att…
Därefter kan frågor som hänger ihop grupperas samman. Oftast inbjuds också
till direkt handling för de prioriterade frågorna/områdena och annat som växt
fram under dagen/-arna.
Ofta ger vi samtidigt möjligheten att kommentera sådant som deltagarna tycker
är tveksamt. Röd lapp= stopp och gul lapp= varning (trafikljuset). Vi ber deltagarna skriva sitt namn och ge en motivering så att det går att följa upp, vid
behov.
Prioritering med 35:an
Denna metod kan användas för att vaska fram ett antal kraftfulla konklusioner
efter den utforskande fasen. Utifrån en sammanfattande fråga ”samskapar” och
prioriterar deltagarna tillsammans de uttryck som de tycker passar bäst. En
praktisk beskrivning återfinns som bilaga till detta dokument.
Prioritering med – Öppna upp igen (re-opening the space)
Ett kraftfullt sätt att gå ”från ord till handling” är tillvägagångssättet ”öppna upp
igen”/re-opening the space. Det används företrädesvis med Open Space-metoden. Då bjuds deltagarna tillbaks till cirkeln (efter att ha fått tid att läsa och
reflektera). Därefter inbjuds alla som vill, att ta upp något ämne som de vill göra
en handlingsplan för. Alltså, slutpratat – nu är det GÖRA som gäller.

Att göra handlingsplaner
Vi brukar möblera arbetsgrupperna lite annorlunda. Cirklarna bryts och stolarna
ställs i U-form mot en blädderblocksställning. Detta för att fokusera produktionen av en handlingsplan framför nya utforskande samtal.
Modellen med tre nivåer för handlingsplanering kan uppskattas när
deltagarna gör sina handlingsplaner. En handlingsplan på göra-nivån
är en tydligt definierad fråga och man vet vad man skall göra – alltså
blir det en lista på vad man skall göra.
Handlingsplaner på nivå två behöver förberedas innan de kan
genomföras, det kan t ex finnas behov att skaffa mer information,
involvera vissa personer, utreda någon aspekt – innan man kan ”göra”.
Nivå tre ”öppna upp” är en handlingsplan för en diffus o svårgripbar fråga. En
ny öppen process krävs för att utforska och komma vidare med frågan.
Handlingsplanen får då en annan karaktär – när skall vi träffas, vilka skall
bjudas in, vilken metod, var…?
Exempel på rubriker du kan använda på en mall för handlingsplan.

Avrapportering – med tidtagning
Oftast låter vi någon person från varje handlingsplan rapportera av de viktigaste
punkterna inklusive vem som är ansvarig/frågebärare för planen. Avrapporteringen görs genom att deltagarna klockar varandra. En minut är fullt tillräckligt!
Vi ber att få låna en klocka med sekundvisare. Sedan ställer sig alla rapportörer
framför sin handlingsplan. Den sista personen tar tiden på den första och lämnar
därefter över klockan så att person 1 klockar person 2 osv.
Med tydliga instruktioner fungerar detta verktyg utmärkt!
Initiativ
För att det skall vara realistiskt att gå vidare till handlingsplanering krävs oftast
mer än en dags konferens. Annars är risken stor att den divergerande fasen varit
för kort och kanske har de viktigaste frågorna inte ens identifierats ännu.
I korta konferenser, som inte primärt syftar till att skapa handling, ger vi oftast
ändå möjlighet att ta initiativ för fortsatt arbete. Deltagarna har ju haft spännande samtal, träffat intressanta personer och blivit engagerade i olika frågor.
Det är ett fantastiskt tillfälle att ta tag i en fråga man har passion för och dessutom så är möjligheterna stora att andra med samma passion vill vara med.
Att bjuda in deltagarna att ta initiativ kan göras på olika sätt. Det enklaste är att
helt enkelt ha ett blädderblocksblad på väggen med tre rubriker i vars en
kolumn: Vem? Vad? Vilka vill vara med?
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Bilaga: 35:an

35:an
Ställ frågan. Presentera en öppen fråga för att få fram intressanta svar
från deltagarna.
Bjud in alla att skriva ett svar. Distribuera index kort till varje deltagare. Be varje deltagare skriva ett kort, specifikt, tydlig och förståeligt
svar. Ge 2 minuter för det.
Gör dig redo. Efter ca 2 minuter, signalera och be varje deltagare att se
över sitt svar och triumfera om dess briljans. (Förklara att svaret kommer
att utvärderas i jämförelse med andras svar. Varna deltagarna så att de
inte drabbas stukad självkänsla om deras svar får låga poäng. Inte
individuell tävling kollektivt skapande!)
Gå runt. Be deltagarna att hålla sina kort med texten nedåt. Säg åt dem
att gå runt och byta kort med varandra. Be dem att inte läsa svaren på
korten just nu.
Hitta en partner. Signalera för att stoppa utbytesprocessen. Be
deltagarna att para ihop sig med någon annan i närheten av deltagaren.
Betygsätt svaren. Be varje par av deltagarna att granska svaren på de
två kort som de har. Instruera dem att fördela 7 poäng mellan dessa två
svar som återspeglar deras relativa användbarhet. Ge exempel på alternativ: 4 och 3, 5 och 2, 6 och 1, eller 7 och 0. Be deltagarna att undvika att
använda decimaler eller negativa tal. När du är redo, be deltagarna att
skriva poängen på baksidan av varje kort.
Upprepa processen. Vänta tills alla har skrivit sina poäng på baksidan
av korten. Be sedan deltagarna att upprepa processen med att flytta runt
och byta kort. Signalera efter ca 20 sekunder och be deltagarna att hitta
en ny partner, jämföra de två svaren på sina kort, och distribuera 7
poäng. Instruera dem att skriva nya poäng på baksidan av kortet, under
den siffran som redan står där.

Meddela att ni kommer att göra ytterligare tre rundor. Be deltagarna att
bibehålla sin objektivitet även om de får sina egna kort och genom att inte
bry sig om tidigare poäng på baksidan av korten.
Slutföra utvärderingsprocessen. I slutet av den femte omgången, be
deltagarna att återvända till sina platser med kortet de för närvarande
har. Be dem att lägga summera de fem siffrorna och skriva summan
längst ner.
Genomföra en nedräkning. Efter paus för summeringen, förklara att ni
kommer att räkna ner från 35. När en deltagare hör summan som är på
sitt kort, ska hon stå upp och läsa svaret från kortet. Starta nedräkningen
för att hitta kortet med den högsta summan. Efter att deltagaren läst
svaret från kortet, initiera en applåd. Upprepa nedräkningen tills du har
identifierat de 5-10 högsta.
Avsluta sessionen. Tacka deltagarna för att de har tagit fram och
utvärdera viktiga svar. Vid behov be dem att välja ett fåtal svar för
omedelbart genomförande.
Uppföljning. Skriv in svar från alla deltagare. Dela ut en kopia till varje
deltagare. Eller lägga upp den på en webbplats.
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