Vad är
LEGO SERIOUS PLAY?
LEGO Serious Play är en metod som underlättar möten,
kommunikation och problemlösning, där deltagarna leds
genom en serie av frågor, som går djupare och djupare.
Varje deltagare bygger sin tredimensionella LEGO modell
som respons på facilitatorns frågor genom att använda
speciellt utvalda LEGO brickor.
Dessa tredimensionella modeller fungerar som en bas
för gruppdiskussioner, delande av kunskap, problem
lösning och beslutsfattande.
Syftet med LEGO SERIOUS PLAY är att maximera allas
potential, insikter, förtroende och åtaganden/engage
mang från alla runt bordet.

LEGO Serious Play, LSP
• Effektivare möten för alla
• Djupare och bredare
resultat på kortare tid
• Snabbare och bättre beslut

När är det bra att använda
LEGO SERIOUS PLAY?

Varför är LEGO SERIOUS
PLAY så effektivt?

Syfte – När det är viktigt

1 I Lego Serious Play, LSP, fungerar brickorna som
ett gemensamt språk som alla kan använda
oavsett utbildning, position eller kultur. Det
säkerställer att allas kunskaper och insikter
kommer fram.

• Att alla bidrar med sina kunskaper och åsikter.
• Att alla samarbetar och är ärliga.
• Att ingen dominerar på bekostnad av någon
annan, t.ex. genom att driva sin egen agenda.
Subjekt – När
• Subjektet är komplext och mångfacetterat,
och det inte finns några tydliga svar.
• Det finns behov av att greppa en större bild,
se kopplingar och undersöka olika möjligheter
och möjliga lösningar.
• Deltagarna är i olika åldersgrupper, har olika
professionell bakgrund/träning eller organisatorisk status.
Resultat – När det är viktigt
• Att fatta beslut där alla förbinder sig att följa
det som är överenskommet, även om inte alla
kan ställa sig bakom det till 100%.
• Att säkerställa att alla har värdet 1, dvs att alla
är aktiva, blir lyssnade på och måste vara
involverade i beslut.

2 Fokus är på varje individ i början av LSPprocessen, inte på gruppen. Det betyder att
strukturen kräver att alla blir aktivt involverade
i beslutsprocessen. Det ökar möjligheten till att
alla sedan ställer sig bakom beslut och överens
kommelser efter mötet.
3 LSP producerar mer konkreta idéer och resultat
eftersom alla har tid att bygga sina egna tankar
och reflektioner innan de delas i gruppen.
4 LSP leder till bättre kommunikation och förståelse eftersom den bygger på visualiseringar,
metaforer och historier. Detta gör att det även
blir färre misstag.
5 Eftersom möten som faciliteras med LSP fokuserar på brickor och inte på person. Det är här
tillåtet att ha intensiva diskussioner utan att det
skapar personliga konflikter.

• Att deltagare har en gemensam förståelse
och referensram som kommer påverka deras
samarbete efter mötet.
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