
1 
 

 
 

 

 

 
 

Mødeambassadører for at øge 

medindflydelsen i Nordfyns 

Kommune 

 

 
 

 

 

Rapport 

 

 



2 
 

Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik 

økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse på egne opgaver. I denne 
rapport evaluerer KL og KTO udviklingsprojektet. Sidst i rapporten er der fokus på, 
hvordan erfaringerne fra Nordfyns Kommune kan overføres til andre arbejdspladser. 

 

Anerkendende kommunikation på mødet som 

institution 
 

Evalueringen er foretaget på baggrund af et fokusgruppeinterview med lederen af 

borgmesterkontoret, en HR-konsulent, en ledelsesrepræsentant samt to 

medarbejdere. Evalueringen afrundes med en vurdering af projektets overførbarhed til 

andre offentlige arbejdspladser. Denne vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af 

samtaler om projektets overførbarhed med deltagere fra de fire øvrige projekter på et 

seminar i januar 2012. 

Baggrund 
”Mødet” er en gennemgående aktivitet på tværs af Nordfyns kommune, hvor der 

indgås relationer på kryds og tværs og drøftes væsentlige anliggender, herunder 

medindflydelse på egen dagligdag og arbejdsopgaver. Ved at fokusere på netop 

organisationens mødekultur skabes en målrettet indsats, der rammer bredt i 

kommunen og samtlige medarbejdere.  

Desuden er mødet det forum, hvor vi oftest indgår i nye og anderledes relationer med 

hinanden, og som skal rumme forskelligheder i perspektiv og værdier. Gennem 

projektets aktiviteter er det formålet at skabe en gunstig ramme for mødet med 

tilhørende værktøjer. Det forventes, at indsatsen vil have en positivt afsmittende 

effekt på de øvrige fora og situationer, hvor medarbejdere og ledere mødes mere 

uformelt eller tilfældigt.  

Medindflydelse ses her som den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i 

stand til i fællesskab at løse deres kerneopgaver. For at kunne løse kerneopgaverne er 

det nødvendigt, at de ansatte evner at udvikle samarbejde, og at samarbejdet er 

baseret på kommunens værdier: Åbenhed, ordentlighed, troværdighed og synlighed.  

 

Formål 
Formålet med forløbet har været at skabe en gunstig ramme for mødet med 

tilhørende værktøjer og derigennem styrke medindflydelsen gennem mødeledelse og 

mødedeltagelse. Projektet er en del af den målrettede indsats for anerkendende 

kommunikation og informationsformidling i 2011 for de 5 involverede afdelinger i 

Nordfyns kommune:  

 Natur og Miljø 

 Nordfyns Biblioteket 

 Dele af ældreområdet 

 Borgmesterkontoret 

 Økonomi og løn 
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Som et middel til at opnå dette formål uddannes 24 mødeambassadører. Et korps der 

består af både medarbejdere og ledere fra de fem involverede afdelinger. 

De 24 mødeambassadører gennemfører i projektperioden interne møder og afvikler et 

caféarrangement på et formandsskabsmøde i MED-organisationen. 

 

Mål 

 

Elektronisk spørgeskemaundersøgelse 

At der forud for workshoppen gennemføres en elektronisk 

spørgeskemaundersøgelse hos de deltagende afdelingers  

ansatte ud fra de valgte evalueringskriterier (se afsnit om 

evaluering)  

 

At 80 pct. af medarbejdere fra de tilmeldte afdelinger besvarer 

det elektroniske spørgeskema (målene er nået, med undtagelse 

af en bevarelsesprocent på 65 %)  

 

 

Afvikling af workshop for mødeambassadører 

At deltagerne i gruppearbejde på workshoppen kommer med 

bud på et ”Kodeks for god mødeledelse og mødedeltagelse”.  

 

At deltagerne efter workshoppen:   

 

- har fået viden om principper for at skabe læring og 

udvikling, faserne før/under/efter mødet, dagsorden 

og grader af dialogiske rammer – information, 

drøftelse, og medbestemmelse, domænetænkning.  

 

- har kendskab til, kan anvende og formidle processen 

til skabelse af dagsordenen, starte et møde op, 

facilitere ”summepauser”, ”Kodeks for god 

mødeledelse og mødedeltagelse” samt evaluere 

mødet  

 

- har fået viden om intranetside med metoder og 

værktøjer  

 

- har kendskab til, at HR-konsulent Rasmus Egeskjold 

kan være sparringspartner for deltagerne  

 

- har forstået deres opgave som facilitator på 

formandskabsmødet 
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- for 80 pct. vedkommende svarer, at dagen som 

helhed har været enten ”relevant” – ”meget relevant” 

ud fra relevanskriterierne (Se evalueringskriterierne) i 

forhold til overførbarheden til hverdagen (Målene er 

opnået)  

 

 

Nabokommuner 

At Middelfart, Kerteminde, Fåborg-Midtfyn, Assens og Odense 

Kommune deltager med op til to repræsentant hver 

(Af de inviterede kommuner deltog Fåborg-Midtfyn)  

 

 

Afvikling af møder efter afholdelse af workshop for 

mødeambassadører 

  

At deltagerne efter endt workshop anvender og får erfaring  

med skabelse af dagsordenen, at starte et møde op, anvende 

mødediamanten, facilitere ”summepauser”, ”Kodeks for god 

mødeledelse” og evaluere mødet, minimum på to møder eller 

dele af to møder. (Målene er opnået)  

 

At deltagerne efter behov benytter sig af sparring fra HR-

konsulent Rasmus Egeskjold. (Målet er opnået)  

 

 

Afvikling af formandsskabsmøde i MED-organisationen 

 

At der afholdes et formandskabsmøde for MED-organisationen  

 

At der er en 80 pct. deltagelse fra de inviterede (Hovedudvalg, 

Direktion, Chefgruppe, lederforum, MED-udvalgsformænd og –

næstformænd)  

 

At deltagerne fra workshoppen fra step 1 er facilitatorer for 

hver sin gruppe på 8 personer og på de tildelte 60 min.;  

 

At deltagerne gennem oplæggene får viden om og erfaring 
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gennem øvelse med den anerkendende metode  

 

 

At deltagerne gennem faciliteret gruppearbejde i grupper af 8  

personer bliver introduceret for et oplæg til ”Kodeks for god 

mødeledelse og mødedeltagelse”, cafémetoden samt hvordan en 

facilitator kan facilitere et møde.  

 

At der på dagen indlægges ”summepauser” dels til at opfange 

læring, dels til metodepræsentation.  

 

At formandskabsmødet evalueres. Nedenfor fremgår resultat  

fra spørgeskemaundersøgelsen. 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede du 

formandsskabsmødet? 

Abs. Pct. 

Rigtig godt 25 44% 

Godt 29 51% 

Kunne være bedre 3 5% 

 

Kan du konkret bruge det du lærte på 

formandsskabsmødet? 

  

Ja 54 93% 

Nej 2 3% 

Ved ikke 2 3% 
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Handlinger 

 

• Step 1. Her ønskede kommunen at udvikle flere, for 

organisationen, nye metoder til at fremme ”Det anerkendende 

og inddragende møde”. Der blev gennemført en fælles 

workshop for både mødedeltagere og mødeledere.  

Forud for den fælles workshop blev der foretaget en før-

evaluering via en kvantitativ elektronisk 

spørgeskemaundersøgelse.  

På workshoppen blev der lagt vægt på udvikling af en bred vifte 

af værktøjer, der var skræddersyet til at styrke medindflydelsen 

lokalt og som efterfølgende kunne anvendes konkret. 

En række værktøjer præsenteres og tilpasses/udarbejdes i 

fællesskab og vil være faciliteringsredskaber, som kan anvendes 

af både mødeleder og mødedeltager.  

Intentionen var, at et af redskaberne vil sætte mødedeltageren 

i stand til i fællesskab med mødeleder at evaluere mødet med 

fokus på medindflydelse. Da 93 pct. af møderne i kommunen 

ikke evalueres, vil der være en forholdsvis stor ubevidst læring, 

som kan aktiveres og styrke medindflydelsen.  

Et andet redskab skulle være udarbejdelse af et oplæg til 

”Kodeks for god mødeledelse og -deltagelse”.  

 

• Step 2. Efter afviklingen af den fælles workshop skulle 

kursusdeltagerne, i perioden d. 13. april 2011 til d. 8. juni 

2011, lokalt implementere de fælles udviklede 

faciliteringsværktøjer, herunder ”Kodeks for god mødeledelse 

og -mødedeltagelse”. Det skulle ske ved at bruge værktøjer og 

erfaringer på min. to møder, f.eks. personalemøder og 

arbejdsmøder. Der blev i perioden tilbudt sparring fra HR-

konsulent Rasmus Egeskjold. Samtidig blev der lanceret en 

intranetside med værktøjer og inspiration.  

 

 

• Step 3. Der blev afholdt et formandskabsmøde d. 8. juni 2011 

for MED-organisationen. Formandskabsmødet bestod af dels 

oplæg fra ekstern oplægsholder, dels gruppeworkshops (café-

metoden). På formandskabsmødet skulle deltagerne fra 

workshoppen i step 1 være facilitatorer for hver sin café på 6-8 

deltagere.  Formålet var at inspirere samt introducere nye 

metoder og værktøjer til afholdelse af møder. 

 

• Step 4. Efter implementeringen i perioden d. 13. april 2011 til 
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d. 8. juni 2011 afvikles der en efter-evaluering via en 

kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Formålet 

med evalueringen er at se om indsatsen via projektet har haft 

en effekt og med baggrund heri at sprede projektet til øvrige 

dele af kommunen. 

 

Evalueringskriterier 

 

Følgende kriterier blev anvendt:  

 

1) Resultatmål (se mål) 

 

2) Evalueringskriterier brugt i ”før- og efterundersøgelsen” og 

udvalgt på baggrund af Nordfyns Kommunes trivselsunder-     

søgelse 2009. Svarintervallet udgør 7 niveauer fra ”I høj grad”  

til ”Slet ikke” samt ”Ved ikke”.  

 

 

Evalueringsform 

Der gennemføres kvantitative elektroniske 

spørgeskemaundersøgelser. 

 

 

Oplevet effekt – fokusgruppeinterview 

På spørgsmålet ”Hvad har effekten og betydningen været af at 

være mødeambassadører?” svarer deltagerne, at det har været 

spændende at deltage i. Tidligere har der været dårlige 

erfaringer med en ”gammeldags mødeledelse og – deltagelse”, 

som har været kendetegnet af nogen kaos og manglende 

struktur. Det har endvidere været en udfordring at gennemføre 

møder på en ny måde med mennesker, man har holdt mange 

møder med tidligere. 

”Vi har fået arbejdet med at få tingene ned på jorden og fået 

fokus på, når noget siges på en ikke anerkendende måde”. Det 

betyder også, at den anerkendende kommunikation er vigtig at 

få forankret i organisationen. En anden effekt er, at der er en 

oplevelse af, at flere medarbejdere end tidligere involverer sig 

mere og engagerer sig. ”Flere møder op”, som en af deltagerne 

siger og fortsætter: ”Nu taler vi om mødet som et redskab i 

stedet for et nødvendigt onde”. 

Der gives udtryk for, at mødeafviklingen er blevet anderledes – 

”Stilen er anderledes – der er bedre plads til at blive set, hørt 

og forstået”. Det er tydeligt, at der er kommet mere fokus på 
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mødet og måden mødet afvikles på. ”Vi kan nu vende mødet 

om”. 

På spørgsmålet om betydningen af at have et korps af 

mødeambassadører siges det: ”Vi har fået et værktøj, der er 

levende – hvis vi parkerer det, dør det!”. Det er derfor vigtigt at 

holde fast og følge op. Der er således også planlagt opfølgning 

med DaCapo Teatret i forhold til den anerkendende 

kommunikation. På samme måde siges det, at for at holde liv i 

ambassadørrollen må kan holde fast i den anerkendende 

kommunikation samt evt. etablere netværk af 

mødeambassadører samt fortsat sikre, at de bliver brugt. Der 

blev under interviewet nævnt et eksempel på, at Cafémetoden 

var blevet anvendt i forbindelse med et borgermøde om ”rigets 

tilstand”. Det fik politikerne i spil på en anden måde, og der vil 

fortsat være nye muligheder for at tænke den ”mere ud af 

huset”, så det ikke kun bliver interne møder, men også møder 

med borgere. 

Deltagerne i fokusgruppeinterviewet blev spurgt, hvad der 

havde været den bedste oplevelse både i forhold til mødeledelse 

og – deltagelse, herunder betydningen af ”Kodeks for god 

mødeledelse og – deltagelse” og følgende svar blev givet: 

 Oplevelsen af større involvering 

 Overholdelse af mødetider 

 Det fungerer meget bedre med struktur på møderne  

 Nemmere at lave gode møder, man kan holde hinanden 

op på det 

 Faglige sagsbehandlingsmøder er blevet mere effektive 

 Husker at gøre møder færdige og nå frem til 

beslutninger, man kan huske bagefter 

 Dejligt at se at anerkendende kommunikation gjort 

operationaliserbar og at se hvordan man kan anerkende 

hinanden 

 Have fælles mål med mødet og formulere hvad der gør et 

godt møde. 

 

Om ”Kodeks for god mødeledelse” siges det endvidere, at ”det 

er en væg, at kaste adfærd op imod”, og en anden siger ”Et 

højpandet refleksionspapir – ikke en endegyldig sandhed i 

forhold til værdibaseret ledelse. Vi har italesat, hvad 

værdibaseret ledelse også er. Vi skal også have forventninger til 

hinanden. At arbejde med det gode møde er en god måde at 

bedrive god ledelse på”. 
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På spørgsmålet: ”Hvilken betydning har det anerkendende 

møde for relationen mellem leder og medarbejder?” udtaler 

deltagerne, at det gør en forskel – ”Den stille tør også melde 

tilbage” og ”Der bliver nu sat ord på mange ting”. Der bliver 

også givet udtryk for, at medarbejderne er mere kreative – 

”værktøjerne bliver brugt”. 

 

Overførbarhed 

Som beskrevet i indledningen blev der afholdt et seminar, hvor 

de fem kommunale arbejdspladser, som havde fået økonomisk 

støtte til et projekt om medindflydelse, var repræsenterede. 

Formålet med seminaret var, at deltagerne skulle give feed-

back på, hvorvidt et givent projekt lod sig overføre til andre 

arbejdspladser.  

Der var fra de øvrige projekter fuld enighed om, at 

”Anerkendende kommunikation – mødet som institution” 

indeholdt så mange generelle forhold, at det havde stor 

overførbarhed til de arbejdspladser, som de hver især 

repræsenterede. Det var især tankegangen om uddannelse af 

mødeambassadører efter train the trainee princippet, hvor et 

korps af medarbejdere og ledere uddannes som facilitatorer ved 

afvikling af møder i organisationen, der virkede lige til at tage 

ind i en andre kontekster. 

Begrebet mødeambassadører er skabt i en speciel kontekst, 

hvor en kommune har ønsket at sætte den anerkendende 

kommunikation på dagsordenen i forhold til mødeafvikling. Men 

denne virkelighed er ikke så fjern fra andre kommuners. Dette 

gør, at den overordnede tænkning og tilgang er let overførbar 

til andre. 

Der er således ingen tvivl om, at projektet kan bruges i andre 

kommuner/arbejdspladser. Der findes flere lignende eksempler 

på etablering af interne ”konsulentnetværk” af medarbejdere og 

ledelsesrepræsentanter i andre kommuner. Eksempelvis har 

Magistraten for Børn og Unge i Aarhus kommune i flere år haft 

et korps af trivselsambassadører, hvis hovedopgave var at 

medvirke som en form for ”proceskonsulent” ved afviklingen af 

eksempelvis opfølgningsmøder i forbindelse med lokale APV-

rapporter. 

I Morsø kommune ses en lignende tænkning, idet der her er 

etableret et korps af ”antropologer”, hvis hovedopgave bl.a. var 

at undre sig over den praksis, der var, og at få medarbejderne 
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til at undre sig over egen og andres praksis med henblik på at 

vurdere, om der var noget, der kunne gøres smartere. 

Som det gælder med alle lokale initiativer, kan man naturligvis 

ikke direkte overføre begrebet mødeambassadører, men som et 

strategisk redskab kan lignende korps af ”interne konsulenter” 

være relevante at have; idet udfordringen for mange andre 

arbejdspladser ofte er, hvordan møder både kvantitativt og 

kvalitativt kan optimeres. 

Til spørgsmålet om at arbejde med den ”anerkendende 

kommunikation – i mødet som institution”, har der gennem de 

seneste mere end ti år været en generel anerkendelsesbølge på 

en lang række områder inden for det offentlige: Organisations- 

og ledelsesudvikling som pædagogisk tilgang og tænkning i 

forhold til børn og unge, anerkendende kommunikation mm. 

Til vurderingen af overførbarheden af denne tænkning indgår 

således også, hvordan kommunen/arbejdspladsen i øvrigt har 

arbejdet med og vil arbejde med den anerkendende tilgang og 

tænkning.  

Nordfyns kommune har tidligere og efter afviklingen af 

nærværende projekt gennemført andre initiativer, som har til 

formål at understøtte arbejdet med den anerkendende 

kommunikation. Der er afviklet temadag med Dacapo Teatret, 

hvor fokus har været på at arbejde med cases i et 

anerkendende perspektiv, og der forventes igangsat forløb for 

medarbejdere i den anerkendende, motiverende samtale med 

borgeren. 

Der arbejdes således på flere indsatsområder i forhold til at få 

den anerkendende kommunikation integreret i den almindelige 

praksis og opgaveløsning, så det også kommer til at dreje sig 

om mødet med borgeren og ikke kun interne 

mødesammenhænge i kommunen. 

Dette arbejde med den kultur, der ønskes i mødet med andre, 

vil også i andre kommuner indebære en flerstrenget indsats alt 

afhængig af, hvordan de allerede har arbejdet med den 

anerkendende tilgang og tænkning. 

 

 


