
SLUT MED KEDELIGE 
MØDER



PROGRAM

§ "The brutal facts" om dårlig 
mødeledelse og mødekultur

§ Hvorfor ændre vi ikke bare det 
kedelige møde?

§ Hvad det vil sige, at facilitere et 
møde

§ Nøglen er 40,20,40 modellen
§ Dagsorden, processen, 

evaluering
§ Hvad skal du gøre inden dit 

næste møde?



Hvem er jeg?

• Selvstændig proces- og 
udviklingskonsulent

• 45 år

• 9 års erfaring som konsulent

• Ekstern hos UC Nordjylland

• Intern Aalborg Kommune

• Konsulentydelser: 
Organisationsudvikling, 
Ledersparring, 
Medarbejderudvikling, 
Rekruttering, Supervision, 
Personprofiler m.m.

• Træt af kedelige dagsordner og spilde min tid
• At være apatisk til møder
• Høre mig selv og andre brokke sig og 

pege fingre af dårlige mødeleder
• Fordi vi endnu ikke har knækket koden

Hvorfor fokus på møder



• www. menti.com





Pseudo møder

§ Ligegyldige møder for at 

se travl ud

§ Udvikling af mødemani



The brutal facts om dårlig mødeledelse 
og mødekultur

Flere møder hvert år og de foregår som
for 20-30 år siden.

Den gennemsnitlige leder bruger:

Timeforbrug
på møder

Antal møder

Selve mødet 14 timer Min. 10 stk.

Forberedelse 
eller 
efterbehandling

9 timer
Mødeaktivitet er steget med 72% de 
seneste 5 år



• Skarpere 
mødeledelse
• Forberedte 

deltagere
• En god 

dagsorden
• Der skal 

opsummeres og 
konkluderes
• Mindre 

envejskommunik
ation Lederne ved godt hvad der skal til for at ændre 

et kedeligt møde!

Undersøgelse fra lederne 
2012, 2015, 2017



Hvorfor er det så 
svært at ændre 

mødekulturen - hvad 
bremser os?

• Gamle vaner
• Frygten for at fejle
• Manglende viden og 

ideer
• Manglende prioritering



Fra konge til
tjener

§ Mødeleder der med 
scepter og æble som 
en konge styrer 
mødets gang fra 
punkt til punkt.

§ Et godt møde har 
brug for en tjener -
En mødefacilitator



Facilitering
hvad er det
lige det er?

At facilitere betyder at gøre let

At facilitere er at styre på formen

Facilitering er mødeledelse for det 
21. århundrede

Enhver mødeleder skal kunne 
facilitere, selvom det det kræver en 
dobbelt bevidsthed

Er det ikke noget vi betaler andre for 
at gøre, sådan en proceskonsulent!



Dobbelt bevidsthed

• Både på det der 
bliver sagt / indhold
• På måden mødet 
afvikles på/ form

INDHOLD



40% Før
mødet

20% Under 
mødet

40% Efter
mødet

Nøglen til at 
ændre 

kedelige 
møder



En god 
dagsorden

En god dagsorden  er 
en forudsætning for et 
godt og effektivt møde.

Før



Den 
middelmådige 

dagsorden

Den middelmådige dagsorden 
er mødernes svar på en 
varedeklaration til en 
frysepizza. 

Møde torsdag kl. 9.00-12.00
§ Dagsorden
§ Orientering
§ Strategi CC12
§ Lov §52
§ Fremtidige møder
§ Evt.

Før



Den gode
dagsorden

§ Fortæller, hvad formålet 
med mødet er

§ Fortæller medarbejderne, 
hvorfor de er uundværlige

§ Fortæller, hvad der skal 
komme ud af mødet

§ Inspirerer medarbejderne 
til at komme forberedt

Før



Ideer til processer

• Sum i x antal minutter med sidemanden
• En tavs refleksion
• Både sumning og tavs refleksion får alle 

deltagerne med
• Arbejde i smågrupper
• Skriv på post it
• Tegn på plancher
• Walk and talk

Under



Under



Hvad er 
næste 

skridt for 
dig?

Gå hjem og få ryddet op 

i dine kedelige møder



Elementer Prioritering Har vi styr på Kan vi forbedre

Forberedelse

Formål

Mødedisciplin

De rette deltagere

Dagsorden

Mødefacilitering

Fysiske rammer

Indhold

Format – måden i 
mødes på

Stemning

Opsamling og 
konklusion

Referat/dokumentation

Evaluering

Opfølgning

Hvad skal du først gøre?
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§ Facilitering – ledelse af møder der skaber 
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og motiverende møder. Bo Krüger (2017)
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§ Mødeledelse der giver resultater. Kåre 

Thomsen (2010)
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§ Bedre mødekultur. Kirsten Andersen og Claus 
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§ Artikel: Drop møderne og få lavet noget
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moederne-og-fåå-lavet-noget

https://videnskab.dk/kultur-samfund/drop-moederne-og-f%C3%A5%C3%A5-lavet-noget




TAK FOR I DAG

Mette Holmgaard
Tlf: 8118 5520

E-mail: metteholmgaard@gmail.com
www.metteholmgaard.dk


