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SVENSKA MOTEN 



Slösmöten för miljarder – fyra veckor 
per tjänsteman och år!

Hur får man en sund möteskultur 
med hållbara möten?





,g, 

TRAKIGT ATT JOHBA ENSAM? 

HATAR DU ATT TA BESLUT? 

HÅLL ETI MÖTE. 

Du kan 

• träff,a människor
• rita på tavlan
• känna dig vikh,g
• åsla,dkomma n1ad,a

• stiäla andras tid
,, skapa förvirring
• pllan1e•ra e•tt till imöt,e!

' 
-

v�m $Om li@ld ,0,n gom df!IIJ 

.• ,,och aUt d,eH,a på betal1d arbetstid! 
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MO,TEN 
ETT PRAKTISKT ALTERNATIV TILL ARBETEl 
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SVENSKA MÖTEN 





Svenska folkets mötesvanor!



I snitt tillbringar vi 
8 timmar per vecka i 

möten. 



Chefer tillbringar drygt 13 
timmar per vecka i möten. 



Bara 5 % 
tycker att man 

håller en mycket 
hög nivå!

Bara hälften tycker att mötestiden används 
effektivt!



Från mediokra möten till riktigt bra 
möten!

50%



3 av 10 har utbildning



6 av 10 organisationer har inte 
spelregler för möten.





Tips för 
bättre möten!



Vad kan vi göra bättre 
nästa gång?



Mötesledarens ansvar

Före.
Under.
Efter.



Mötesdeltagarens ansvar

Före.
Under.
Efter.



Virtuella möten

Relationer
vs
Tid



Hållbara möten

Inkludera.
Maximera.

Energiboosta.



Mötesstruktur

Trygghet.
Transparens.
Effektivitet.



Mötespartner

Ramavtal.
Kostnadskontroll.

Tidsbesparing.



Tre tips!

1. ALLTID syfte
2. Tydliga

spelregler
3. Feedback
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TIPS FÖREN 

LYCKAD KONFERENS 
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8.Varva 
��'J"Jte
---

........... ----
:==::::-. ---·-

--

� 11. Ordna en aktivitet 
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FÖR EN LYCKAD KONFERENS 

Vi. är experter på möten. 
Boka din konferens, möte eller 

kick-off på svenskamaten.se 
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.SKA MÖT 

!il Svenska Möten 
_ ...... Publicerat av Lollo Blomberg 1,, · den 30 augusti· G 

Det år detaljerna som gör det. Genom att tånk.a efter före - octi noga -
ordnar du en lyckad konferens. Här har vi samlat 15 tips på vågen. Ladda 
ner och skriv ut din guide. tthttps:f/goo.gl/W7bDV6 

TIPSFÖREN 
LYCKAD KONFERENS 
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1 Barack Obama
2 Kronprinsessan Victoria
3 Donald Trump
4 Leif GW Persson
5 Fredrik Reinfeldt

Vem vill du möta..?



sylvia.nylin@svenskamoten.se
www.svenskamoten.se

mailto:sylvia.nylin@svenskamoten.se
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