
Effektive møder



…og jeg gør mig klog på….

Det helt utrolige ringe møde

Nye krav til vores mødedisciplin

Hvornår er et møde effektivt?

Gode råd til at eksekvere effektive 
møder

Er det for hulan da ikke bare sund 
fornuft?



Det helt utrolige ringe møde

1. Folk kommer ikke til tiden, og mødet 
starter derfor først efter 10 minutter. Af 
samme årsag overskrider mødet tiden i 
den anden ende.

2. Tonen er FOR løssluppen
3. Ingen dagsorden eller en standard 

dagsorden nu på 3. år
4. Vi får ikke afsluttet emner
5. Hvorfor sidder jeg her?
6. Uopmærksomhed
7. Hvem lytter? Lytter vi åbent?
8. De samme taler og taler og taler
9. Manglende opfølgning



• ”Vi kommer aldrig i gang til tiden, vi sidder og venter på hinanden.”

• ”Vi taler meget, men vi får ikke diskuteret det vigtige.”

• ”Det er altid de samme, der taler.”

• ”Der er ikke rigtig nogen, der tager ansvar for, hvad der skal ske på møderne.”

• ”Vores møder bliver ofte meget strategiske, nærmest en slags forhandling.”

• ”Vi kan ikke blive enige om at træffe en beslutning.”

• ”Hvis man foreslår noget, kommer man også selv til at lave arbejdet.”

• ”Mødet skal bare overstås, så jeg kan komme tilbage til mine opgaver.”

• ”Vi får ikke løftet os fra driften og dagligdagen.”

Typiske energidræbere



Nye krav til vores mødedisciplin

1. Effektivisering - flere opgaver men færre 
hoveder

2. Forandringer er vilkår – evig tilretning
3. Distancen øges
4. Generation Z født 1990 til 2001
5. Digitalisering 



En tidligere undersøgelse viste, at de 
500 største firmaer i Danmark 
brugte svimlende 18 milliarder 

kroner på mødeaktiviteter i 2004.

Vi bruger meget tid i møder - typisk 6-10 timer om ugen. For ledere 
kan det sagtens være 30 timer per uge.

Vi bruger mere og mere tid 
i møder - tidsforbruget 

stiger år for år.

Dårlige møder skader 
arbejdsglæden, 
innovation og 
bundlinjen.

Hvordan står det så til?

15 % af mødetiden 
er spildtid.



Fakta

Kilde: Djøfbladet.dk 02112010



Var  mødet  en  god måde at  bruge  d in  t id  på?  



Gjorde du en forskel på mødet?



Tror du I får handlet på beslutninger fra mødet?



Fik du ny vigtig information på mødet?



Ineffektive møder er røde kroner

Kilde: http://megetbedremoeder.dk/moedeberegner/

http://megetbedremoeder.dk/moedeberegner/


Mødets funktion

• Mange møder har både en eksplicit og en implicit funktion

• Den eksplicitte funktion kan eksempelvis være en opgave, der skal 
løses så resultateffektivt og tidseffektivt som muligt

• Den implicitte funktion kan eksempelvis være at dele viden, skabe 
retning og mening for en medarbejdergruppe, styrke gruppens 
indbyrdes relationer eller at tage temperaturen på, hvor folk er 
lige nu



Typer af møder 

Informationsmøde
Town Hall-møde
Stormøde
Ugentlige møde
Afdelingsmøde
Statusmøde
MUS, TUS, LUS og GRUS 
Bilateralt møde
Audiens
”Kammeratlig samtale”
Tavlemøde
Gå hjem-møde/Fyraftensmøde
Konference
Generalforsamling

Workshop
Strategimøde
Brainstorm/idéudvikling
Koordineringsmøde
Frokostmøde
Ad hoc-møde
Bestyrelsesmøde
Strategimøde
Kundemøder
Opfølgningsmøder
Telefonmøder
Skype/Videomøder
Warroom møde
1-1 møder



Hvornår er et møde effektivt?

Det handler ikke om hygge, det handler ikke altid om 
konsensus, det handler om resultater.

Vi holder effektive møder, når vi er aktivt deltagende
og når resultater.

Vi er effektive når vi gør de rigtige ting, på den  rigtige 
måde, på rette tid.

Når vi holder effektive møder får vi mere energi, 
innovation, optimisme og handlekraft.
Effektive møder giver mere action efter møderne. Der 
bliver mere opfølgning, handling, udvikling og 
forandring.

Og det er det, det handler om.



Lad os kigge på værktøjer



De f i re  faser,  som t i l sammen udgør  opskr i f ten  
på et  godt  møde

1. Planlægning
• Er det et beslutningsmøde med fokus på at uddelegere opgaver og ansvar? Eller er der i 

stedet tale om et orienteringsmøde, som i realiteten ikke tjener andet formål end at 
informere om en proces, der allerede er i gang?

2. Forberedelse
• At forberede og udsende en dagsorden forud for et møde er et must – dels fordi en 

dagsorden afklarer formål, retning og succeskriterium for mødet. Dels fordi en agenda 
afstemmer mødedeltagernes forventninger til mødet.

3. Mødeafholdelse
• Oprids kort alle punkter på en dagsorden ved mødets start.
• Udpeg en referent, der ved hvert punkt på dagsordenen angiver, hvad der besluttes, og 

hvem der har ansvaret for at følge beslutningen til dørs. Endelig: Vær lyttende og 
nærværende undervejs – ellers kan du lige så godt lade være med at være der!

4. Opsamling
• Mødelederen gør derfor både sig selv og mødedeltagerne en tjeneste ved at udsende 

mødereferat hurtigst muligt efter mødets afslutning med tydelig angivelse af:
• Hvilke beslutninger der blev truffet på mødet
• Hvem der har ansvaret for at følge beslutningerne til dørs inden for en given 

tidshorisont.



Gode råd ti l  at opnå effektive møder

1. Lav en dagsorden

2. Send den ud i god tid

3. Alle forbereder sig

4. Effektiv mødeledelse

5. Skriv referat og få det 

godkendt



Ta’ ansvar for mødet

At facilitere handler om, at:

• Den introverte og den ekstroverte deltager får mulighed for at 
bidrage 

• Deltagerne holder fokus på ”sagen”
• Planlægge, planlægge og planlægge 
• Blive klar over, hvad der skal komme ud af mødet
• Afsætte tilstrækkelig tid og overhold tidsplan 
• Møderne bliver mere effektive og fokuserede, hvor 

mødedeltagere bidrager konstruktivt til at træffe mere 
kvalificerede beslutninger

• Ændre på den ”gammeldagstankegang” og indlæg evt. 
summerunder under møderne

• Overvej type af møde? Hvem er relevant at have med?



De 5 H’er til  forberedelse af mødet

1. Hvad skal vi tale om?

2. Hvorfor skal vi tale om det?

3. Hvordan skal vi tale om det?

4. Hvor længe skal vi tale om det?

5. Hvem afslutter, og følger vi op på det, som vi har 

talt om?



Skabelon til møde



Gode råd til den gode mødeleder

1. Dagsorden
2. Kom til tiden
3. Start mødet til tiden
4. Vær forberedt
5. Sluk mobiltelefonen (gælder samtlige deltagende)
6. Prioriter tiden
7. Byd kun ind når du har noget at sige, som ikke allerede 

er sagt
8. Konkluder og vær konkret
9. Vær nærværende under mødet
10. Lav ikke flere små møder undervejs



Gode råd til den gode mødedeltager

1. Mødeindhold

o Hvad er formålet med mødet og hvad er det ønskede udbytte?

2. Agenda

o Få set agendaen igennem hvilke punkter skal gennemgås

3. Deltager

o Undersøg hvilke andre, der deltager i mødet

4. Mødested

5. Kom i tid

6. Hold tiden

o Ligesom det er vigtigt at komme i godt tid er det vigtigt at overholde agendaens fastlagte tider. Hold 
dig til de punkter som fremgår i agendaen og hold egne meninger korte og konkrete

7. Mødeholder

o Respekter mødeholderen, lad alle kom til orde, talt ikke i munden på hinanden . Indgå ikke i 
diskussion eller skænderi under mødet. Hold fokus på det emne som drøftes, det er nemt at ramme 
et sidespor eller en blindgyde.

8. Opgavefordeling

o Hvis du påtager dig en opgave som kræver mere information eller skal undersøges dybere, få lavet 
en forventningsafstemning, hvornår kan den forventes løst?

9. Afslutning og evaluering

10. Referat



“Bordet rundt” – en klassiker

• Forbered relevant information

• Fat dig i korthed

• Bordet rundt – hele vejen rundt



Lav noter og gi’ slip på mobilen



Jeg udfordrer dig

1. Drop bordene

2. Hold kortere møder – skær med 15 min.

3. Altid, altid, altid lave en mødeevaluering

4. Start mødet positivt – gør noget andet end du plejer

5. Gør alle møder frivillige



Huskelisten
Agenda sendes ud minimum 24 timer før mødet

Start og slut mødet til tiden

Parkér mobilen

Udfordre ideer - ikke personer

Kom forberedt

Ét møde ad gangen

Mødeevaluering



Evaluering af mødet

1: Hvad fungerede godt på mødet?

2: Hvad gør vi anderledes på det næste møde?



Evaluering af mødet 

Mening:
Fik vi drøftet det, vi skulle?
Fik vi taget de beslutninger, vi skulle?
Var mødet nyttigt i forhold til det videre arbejde? 

Tydelighed/ramme:
Startede til tiden
Sluttede til tiden
Passende pauser
Ro og orden under mødet
Tydelig mødeledelse
Behagelig mødeledelse
God mødedeltagelse
Det er helt tydeligt, hvad der blev besluttet,
hvem der er ansvarlig, hvornår der følges op osv.?

Dialog:
Kom alle der havde noget at sige, til orde?
Var vi gode til at lytte til hinanden?
Holdt vi os til refleksion, når vi havde besluttet dette?
Forblev vi i de domæner, som vi aftalte?
Holdt vi os til emnet/temaet?
Var der plads til humor og skæve ideer?

☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺

☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺

☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺
☹ - - - - - ☺



Er det for hulan da ikke bare sund fornuft?



Vaner er adfærd, som ubevidst er tillært ved 
stadige gentagelser



Vores historier skaber vores muligheder



Ballerina…



Sum up

Snak sammen med sidemanden:

Hvad gør du anderledes i morgen?



Tak til jer 

Dorte Andersen
PROGRESO ApS
Mail: dea@progreso.dk
Mobil: 6189 6161

mailto:dea@progreso.dk

