
TIDEN ER FOR KORT 
TIL DÅRLIGE MØDER
Gode møder  Klare linjer  Tilfredse mødedeltagere  
Den Gode Hverdag  Effektivt team     Bedre bundlinje



Oftest mødes vi for at:

•  få eller give information
•  løse problemer
•  træffe beslutninger
•  motivere
•  udvikle nye ideer

Fungerer møderne ikke optimalt, kommer vi nemt til at se dem som uvigtige og 
overflødige. 

Ofte stiger møderaten så også, netop fordi møderne ikke opfylder deres formål. 
Det bliver en negativ spiral.

 

HVAD SKAL VI MED ALLE DE MØDER? 

En af vejene til at løfte ikke kun effektiviteten, men også gejst og arbejdsglæde på din 
arbejdsplads, går omkring jeres mødekultur.

O2 har igennem årene hjulpet et stort antal virksomheder, organisationer, institutioner, 
advokat- og revisionskontorer med at få en bedre hverdag med større arbejdsglæde, 

bedre kundeservice og en smukkere bundlinje.

Stort set alle steder har medarbejdere sat spot på mangelfuld mødekultur – de kan fx 
være godt trætte af:

 Møder der mangler klare formål
 Møder der ikke begynder (og slutter) til tiden

 Manglende dagsorden eller for få oplysninger om enkeltpunkter
 At flere kommer for sent

 Mobiltelefoner – de ringer, eller folk er optagede af sms
 Møder der slutter uden en klar konklusion eller aftale

Vi kan blive ved – og det gør vi på side 7.

Derfor har vi i O2 indsamlet viden, træningsøvelser og råd om vejen til bedre møder. 
Det får du nu glæde af i denne hvidbog.

Quick Fix og eksperthjælp 
Hvidbogen er opbygget som en slags brugsvejledning på to niveauer: 

Kvik-guide – den korte vej til møder der dur til dig, som har brug for hjælp her og nu – 
starter side 4.

Master Class uddyber og giver yderligere vejledning i og viden om, hvordan du holder og 
leder gode møder – starter side 6.

Venlig hilsen

Leo Oehlenschlæger

____________________
Mobil    40 26 84 88
E-mail  leo@O2.nu  
Web     www.O2.nu 

DET GODE MØDE
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Formålet med mødet: Hvorfor holder vi mødet? Mange møder bliver udskudt el-
ler aflyst på grund af tidspres. Vi tror, den rigtige grund er, at man ikke har gjort 
sig klart, hvad formålet er med mødet. Se mere på side 9.

Dagsorden: Et møde uden dagsorden er som et skib uden ror. 
Gør dig klart, hvad der skal ske på mødet – dagsordenen styrer mødet mod må-
let. Se mere på side 9.

Punktlighed: Mange respondenter har i tidens løb klaget over, at møderne ikke 
starter/slutter til tiden. Det irriterer. Er tidsspilde. Virker rodet. Og så videre.
Følg dagsordenen: Det er god mødeledelse at holde deltagerne fast på emnet/
punktet og ikke lade emnet ’sejle’. 

Skriv referat: Referatet er et utrolig vigtigt dokument. Dels huskes deltagerne 
på, hvad der blev drøftet på mødet, dels kan det være et godt og effektivt aftale-
papir. 
Start gerne næste møde med et punkt, fx ’Siden sidst’, og gennemgå på bag-
grund af referatet (kort) aftaler, handlinger, målsætninger, udviklinger osv., der 
er sket siden foregående møde. 

Klare aftaler: Møder bliver altså bare meget bedre, hvis der også er en frem-
drift eller udvikling af en art – det kan være noget, nogen skal skrive, finde ud af, 
forbedre, bygge, lære, udtale sig om, opnå, sælge, købe og så videre. Aftal, hvem 
der gør hvad, og til hvornår. Få det ned i referatet, og læs punktet op for delta-
gerne. Så er det accepteret.

Næste møde: At fastlægge næste møde kan virkelig være krævende, hvis fx 17 
mennesker skal synkronisere deres kalendere. Der vil naturligvis være grænser 
for fleksibiliteten. Men det er vigtigt at få aftalt næste møde med det samme, før 
deltagerne spredes til helt andre møder og projekter. Det giver stillede opgaver 
en bagkant – fx med hensyn til  at fremlægge (del)resultater.

Send referatet ud: Gør det til en vane, at referenten sender referatet til delta-
gerne, inden de forlader mødelokalet. 
Henvis så ofte, det er relevant, til referatet, punkter deri og/eller aftaler fra mø-
det.

KVIK-GUIDE - KOM HURTIGT IGANG DET GODE MØDE - DE BEDSTE FORUDSÆT-
NINGER FOR AT OPNÅ DET GODE MØDE 

Brug kvik-guiden her til at komme hurtigt i gang. Med nogle få gode råd på nethinden vil 
du være i stand til at gøre dit næste møde mere velfungerende og effektivt.

Kvik-guiden er et rigtig godt sted at starte, hvis du ønsker her og nu at forbedre møde-
kulturen i dit team, din afdeling eller i det hele taget på din arbejdsplads.

Vil du dog lære at holde møder, hvor deltagerne hver gang er fuldt ud nærværende og 
klare på formålet, stemningen dynamisk, hvor stillede mål nås, opgaver udføres, og hvor 
nærværet holder sig også mellem møderne. Så spring videre til Master Class side 5. 

Dér får du den nødvendige viden og nogle få enkle, men effektive øvelser, som hjælper 
dig hen imod at blive en respekteret, dygtig mødeleder. 

Rigtig god arbejdslyst.

Hold et møde der fungerer

• Fastlæg formålet med mødet
• Lav en dagsorden, og send den ud
• Kom til tiden til mødet, og vær forberedt
• Følg dagsordenen 
• Få en deltager til at skrive et kort referat – fx et beslutningsreferat
• Få klarlagt aftaler, hvem der gør hvad, målsætninger, deadlines – og skriv dem i 

referatet
• Aftal tidspunkt for næste møde
• Udsend referatet

?
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MASTER CLASS – FIND JERES STYRKER ”SKIDT-LISTEN” - TEAMET FUNGERER IKKE 
OPTIMALT, HVID MØDERNE IKKE KØRER OPTIMALT

Vi skal ikke begrave hverken os eller dig i mødedeltageres negative syn på en lokal mø-
dekultur. 

Men kig ’skidt-listen’ på næste side, medgiv at den er lang – og at et eller flere punkter 
sikkert også er kendt hos jer – og gå derefter videre til den konstruktive og lærerige del.

Der hvor du får styr på mødekulturen, vil du få mere effektive og tilfredse mødedeltagere 
og dermed også en styrkelse af bundlinjen.

Kik f.eks. efter:

• Er der punkter der mangler, hvilke?
• Hvilke punkter kan du genkende?

Møder, der ikke fungerer godt nok, vil ofte blive anset som uvigtige og spild af vores tid. 
Og det er de jo dybest set også, særlig hvor flere mangler spiller samtidig.

Se her, hvor mange steder det kan gå galt: 

 Før

• Formålet med mødet er utydeligt
• Uheldigt valgt tidspunkt og sted 
• Ingen dagsorden eller i øvrigt mangelfuld information 
• For sen indkaldelse
• Mødet begynder ikke til tiden

 Under
En eller flere deltagere:

• Kommer for sent
• Burde ikke deltage – det burde måske nogle andre
• Glemmer at slukke mobiltelefonen – og den ringer
• Ved for lidt om emnet (mangler viden generelt eller er dårligt forberedt)
• Afbryder eller taler i munden på hinanden
• Dominerer, fx med for mange eller for lange indlæg
• Søger at fordreje andres udtalelser, herunder evt. (del-)konklusioner
• Er dårlige lyttere
• Er svære at forstå, fx jargon, fagudtryk, fremmedord
• Holder sig ikke til det punkt, som diskuteres
• Er usaglige, for ”pjattede” o.lign.
• Viser manglende smidighed til at nå en konklusion
• Trækker mødet i langdrag
• Konklusion(er) mangler

 Efter

• Intet eller mangelfuldt referat 
• Ingen aftale om ny mødedato
• Nogle deltagere holder ”eftermøde” uden for mødelokalet
• Deltagere ”brokker” sig over mødet til andre
• Manglende opfølgning
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GÅ BARE IGANG – VIL DU VÆRE MESTER I 
MØDELEDELSE? 

Så er der her en liste med gode råd, tips og øvelser: 

Belønningen ligger forude i form af 
• bedre arbejdsklima 
• gladere mødedeltagere 
• større effektivitet
• smukkere bundlinje 

Fordele ved god mødeledelse

Sådan er det gode møde:
• Der er en følelse af enhed – alle er helt klar på formålet
• Alle deltager
• Der er en klar struktur
• Deltagerne respekterer forskellighederne i gruppen
• Der er god sagsorientering og gode relationer
• Man har en fælles bevidsthed om processen

VEJEN TIL DET GODE MØDE - 
FORBERED DIG TIL AT LEDE ET MØDE

Punkterne uddybes herunder.

Planlæg mødet
• Lav en tidsplan for mødet
• Planlæg en aktivitet
• Planlæg indledningen i enkeltheder
• Planlæg afslutningen i enkeltheder

Hav alt parat
• Kontroller og udsend dagsorden, meddelelser om mødet mv.
• Kom til tiden
• Sørg for lokale, bord, stole, tavle, AV-udstyr og rigtig belysning
• Overvej referattype og mulige kandidater til referentopgaven
• Udarbejd bilag, forbered tavlearbejde eller andre nødvendige 
• hjælpemidler

Formål med mødet
• Gør dig klart, hvad formålet er med mødet, og hvad gevinsten 
• skal være – det giver svaret på, hvorfor du holder møde
• Skaf støtte til nødvendig handling
• Overvej uløste problemer
• Bilæg uoverensstemmelser, og nå til enighed i gruppen

Udvælgelse af deltagere
• Vælg deltagere i forhold til mødets formål og ønskede resultat
• Mødet skal have relevans for deltagerne
• Deltagelse i en del af mødet?
• Deltagelse med indlæg, dvs. i kort tid?
• Overvej, hvad hver enkelt deltager kan bidrage med
• Vælg kvalitet frem for kvantitet

Dagsorden
• Et møde uden dagsorden er som et skib uden ror
• En klar og velstruktureret dagsorden er vigtigt for et godt møde
• Prioriter og sæt tid på de enkelte punkter
• Udsend dagsordenen i god tid inden mødet

Undersøg det emne der skal diskuteres 
• Skaf kendsgerninger og oplysninger om emnet
• Overvej mulige meninger
• Træk de punkter frem, hvor diskussion er nødvendig
• Forbered spørgsmål
• Deltagere ”brokker” sig over mødet til andre
• Manglende opfølgning

Tid og produktivitet
Meget tid er spildt ved mødeskænderier og usammenhængende snak. Det me-
ste af spildet kan og bør stoppes. En fordobling af produktiviteten ville være et 
beskedent mål for de fleste møder.

Energi, handlekraft og entusiasme
Negativ tankegang på møder ødelægger ikke kun ideer og initiativ, men også 
deltagernes energi, handlekraft og entusiasme. Det vil god mødeledelse kunne 
afhjælpe.

Hjerneenergi
Hvis de eneste deltagere, der får en chance for at sige noget, er de dominerende 
eller assertive, kører gruppen ikke på fuld kraft. Hele gruppens hjerneenergi kan 
forstærkes med en effektiv mødeleder.

Teamwork
Helheden kan blive større end gennemsnittet af de enkelte bidrag. Deltagerne 
kan bygge videre på hinandens ideer, opildne hinanden og ”krydsbestøve”.

Tillid og beslutsomhed
Mødet er det vigtigste forum, hvor en leder opleves som en leder. Der er ikke 
mange ting, som ville kunne gøre mere for tilliden til en leder og dennes evne til 
at få ting til at ske, end en højere effektivitet ved at lede møder. 

1
Planlægning, planlægning 
og planlægning

2
Hav alt parat

3
Mødets formål

4
Deltagerne

5
Dagsordenen

6
Et emne der skal 
diskuteres
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LED MØDET – FIND JERES STYRKER

Afklar - inden du sætter mødet i gang - Skal vi have:
• Ikke-deltager som fast referent?
• Mødedeltager som fast referent (der bare er almindelig god til at 

skrive)?
• Skiftende referenter?
• Optaget mødet til medie?
• Beslutningsreferat? 
• Diskussionsreferat? 
• Genfortællingsreferat?
• Opgaveskema?

Mødeledelse
• Giv plads til, at alle kan blive hørt – spørg gerne dem der ikke er 

aktive
• Støt dynamik i gruppen
• Undgå ”idedræbere” – stop fx indlæg, der bliver for negative
• Hold fokus i diskussioner – stop fx talere, der taber fokus
• Følg dagsordenen
• Skab fælles overblik og uddeleger – gentag fx aftaler, deadlines, 

opgaver mv.

Delegering af ansvar
• Vis tillid til deltagerne og uddeleger
• Gør brug af den enkeltes ressourcer
• Medansvar forpligter, involverer og motiverer

Referat
• Om referat og referent – Se mere på side 11.

Opfølgning og evaluering
• Giv en opsummering - af aftaler, opgaver, deadlines osv.
• Aftal opfølgning
• Evaluer mødet

FLERE TIPS - TIL AT LEDE ET MØDE

Rids emnet klart op 
Begynd mødet præcis
Angiv problemet eller situationen
Gennemgå dagsordenen fra foregående møde, og rids ger-
ne aftaler mv. op
Læg ud med det rigtige punkt

Led diskussionen/mødet
Træk meninger, synspunkter og erfaringer frem
Sørg for at alle deltager
Hold diskussionen til emnet
Brug spørgsmål
Undgå personlige konflikter

Resumer diskussionen
Gør op, hvilke punkter man er enige og uenige om
Søg at bestemme synspunkternes styrke - vær på udkik 
efter 
meningsændringer
Konstater mellemliggende konklusioner
Vær sikker på, at deltagerne forstår og accepterer
Tjek op sammen med referenten

Få deltagerne til at gå ind for handling
Opsummer, hvad der var enighed om, og opstil konklusio-
nerne
Skaf enighed om en handling
Kontroller, at alle har forstået, hvad der er aftalt
Få gruppens støtte baseret på overbevisning
Aftal, hvem der informerer hvem om hvad
Lav gerne supplerende møder, hvis det er nødvendigt

1
Afklaring

2
Mødeledelse

3
Delegering

4
Referat

5
Opfølgning og evaluering

1
Rids emnet klart op

2
Led diskussionen/mødet

3
Resumer diskussionen

4
Gå ind for handling
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MØDETYPER
Listen her er ikke udtømmende, men giver blot en ide om de typer af møder, du 
kan komme ud for på forskellige arbejdspladser.

Informationsmøder 
Navnet i sig selv siger, hvilken type møde det er. Grundreglen er at kommunikere 
information ud, så gruppen har forstået alt.

Instruktionsmøder
Det er mødeleders rolle at være underviser. Deltager-/accept-procenten vil helt 
være afhængig af emne, mål og gruppens kundskaber og erfaringer samt lede-
rens personlige stil.

Teammøder
Lav faste mødetidspunkter, og indkald gerne alle/mange fremtidige møder med 
de samme team samtidig.
Sæt også gerne faste punkter på dagsordenen, og giv lidt ’krydderi’ med aktuelt 
indhold, fx relevant info fra en udefrakommende.
Det er vigtigt, at deltagerne er helt klare på formålet.

Problemløsende møder
Udfordringen for mødelederen er at føre gruppen frem til den bedst mulige løs-
ning på problemet. Mødelederen har flere forskellige opgaver her:

• At præsentere og gøre rede for problemet, hvorfor det er vigtigt at løse pro-
blemet, samt baggrundsinformation

• At få alle gruppens medlemmer til at deltage i løsningen af problemet.
• At fremlægge ideer, som vil blive taget i betragtning ved løsning af problemet
• At mestre samtidig at være menigt medlem af gruppen
• At styre mødet, så det føres frem mod målet hurtigt, effektivt og med så få 

gnidninger, konflikter og modsatrettede meninger som muligt
• At afslutte mødet med en oversigt/konklusion over, hvad der blev nået, og 

hvad der herefter skal gøres

Informationsindhentende møder/brainstorms
Her skal mødelederen have sin opmærksomhed på og gøre rede for målene og 
kan måske give noget baggrundsinformation.
Han/hun vil sikkert deltage 10-20%, mens gruppen vil være dominerende med 
80-90%.

Mødelederens rolle er at få gruppen til at deltage og at styre den hen imod må-
let.

REFERAT OG REFERENT
Referatet
Møder bliver sjældent helt vellykkede, hvis der ikke bliver skrevet referat.

Formålet med referater er at notere de trufne beslutninger, og der bør skrives referat til 
samtlige møder.

Beslut allerede inden start, hvem der skal være referent, hvem der skal sende ud (som 
regel udsender referenten også), og hvilken referattype og -form der skal anvendes.

På nogle møder vil vedtægter bestemme, om der fx skal føres til protokols – det er nor-
malt et juridisk eller økonomisk krav i fx foreninger, aktieselskaber m.v.

Tag selv noter fra mødet, så du kan sammenligne, når du ser referatet. På den måde 
undgår du at ryge ind i eventuelle fejl eller manipulationer. 

Referenten
Det kan være en næsten umulig opgave både at lytte/deltage i en diskussion og samtidig 
skulle beskrive selvsamme diskussion. Det optimale ville derfor være, at man kun skri-
ver referat og ikke deltager i mødet. 

Er det et problem, kan man til særlige emner for eksempel blive afløst af en mødedelta-
ger, som ikke er involveret i lige det område.

Ofte skiftes man til at skrive referat, hvilket har den fordel, at alle får mulighed for at 
lære det. 
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REFERATTYPER
Beslutningsreferat
Beslutningsreferatet er det mest enkle referat. Det indeholder alene de beslutninger, der 
blev truffet på mødet. 

Denne referattype kræver en dygtig mødeleder, der meddeler konklusioner og handlin-
ger præcist, og sådan at referenten kan skrive dem med det samme. 

Ulempen ved beslutningsreferatet er, at det ofte kun egner sig for deltagerne - andre vil 
få for lidt ud af det.

Diskussionsreferat
Referenten tager en del af debatten med som baggrund for beslutninger. 

Man skal være rask på tasterne her, men det vil kunne lade sig gøre at være klar med 
referatet, før deltagerne er nået ud ad døren.

Det er ikke helt nemt at få det vigtigste med. Her anbefales det, at deltagerne siger, hvad 
de ønsker ført til referat. 

Som referent vil du kunne komme til at dominere møder, hvor der skrives 
fyldige referater. Du kan være nødt til ofte at afbryde og spørge: ”Skal det her med? 
Hvordan vil I have det formuleret?”

Fordelen ved diskussionsreferater er dog, at de kan udsendes til en bredere kreds, og 
den enkelte deltager kan senere vise, hvad der blev sagt, fordi 
deltagernes meninger som regel tages med.

Genfortællingsreferat
Her kan du som referent med fordel optage mødet på et egnet medie  og 
referatet bliver først udsendt lang tid efter mødet. 

Til gengæld er referatet helt korrekt, fordi det er ren afskrift af optagelsen. 

Referattypen er god til offentliggørelse, men oftest gider folk ikke læse det, 
fordi det er alt for omfattende.  

OPGAVESKEMA
På møder, der primært har til formål at aftale opgavedeling/handlinger, kan du med for-
del nøjes med et skema med, hvem der gør hvad, hvornår:

   Opgave                 Ansvarlig   Medvirkende            *Deadline        Bemærkning
 
 
 
 

* Sidste frist for gennemførelsen
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ØVELSE - MØDEDELTAGERE
Tænk på de møder, du deltager i, både som mødeleder og som deltager. Udfyld skemaet 
for hvert af udsagnene, om det er:

1. Altid rigtigt
2. Næsten altid rigtig
3. Nogle gange rigtigt og andre gange forkert 
4. Som regel ikke rigtigt
5. Aldrig rigtigt

Overvej i kolonne A de møder, du leder. 
Overvej i kolonne B de møder, du deltager i, men hvor en anden er mødeleder.

MØDEDELTAGERENS SELV-
VURDERING

A B

Det føles, som om vi er en forenet gruppe, der arbejder sammen mod 
et fælles mål.

Deltagerne føler, de er i stand til at tale frit og også slipper af med 
det, der bekymrer dem, i stedet for at lade det hobe sig op.

Jeg er overbevist om, at vores beslutninger er baserede på kends-
gerninger og ikke på fordomme.

Jeg kan garantere, at vi ikke har mistet tid ved at køre af sporet eller 
ved at diskutere modsatrettede formål.

Jeg er afklaret om, hvad det er, vi diskuterer, og hvilke konklusioner 
vi er nået frem til.

Jeg oplever, at alle får en fair og passende chance for at fremkomme 
med deres synspunkter/ideer.

Jeg ved, at mine bidrag bliver forstået til fulde, nøjagtig som jeg har 
ment.

Alle bidrag til mødet bliver håndteret og modtaget på en konstruktiv 
måde.

JA NOGEN-
LUNDE NEJ

Var jeg velforberedt til mødet?

Burde jeg have sendt afbud?

Mødte jeg til tiden?

Var jeg åben og ærlig?

Varetog jeg firmaets interesse?

Stillede jeg relevante og uddybende spørgsmål?

Bidrog jeg til en dynamisk proces for sagen?

Var jeg aktiv nok?

Talte jeg for meget?

Sagde jeg for lidt?

Var jeg en aktiv lytter?

Magtede jeg at overbevise de andre om mine synspunk-
ter?

Tromlede jeg hen over andres meninger og indlæg?

Støttede jeg mødelederen godt nok?

Har jeg udført de opgaver, som jeg har lovet?
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