
Gode råd  
omkring videomøder

Pandemien har fået mange af os til at anvende videomø-
der, og vi har høstet erfaringer med dem – på godt og 
ondt. Videomøder er jo blot møder mellem mennesker 
adskilt af fysisk afstand. De foranstaltninger, der sikrer et 
godt fysisk møde, gælder også videomøder.  

Her sættes fokus på råd, der kan sikre et bedre resultat af 
videomøderne. Vi har inddelt rådene i 5 kategorier; system-
teknik, mødeteknik, mødeforberedelse, mødeledelse og 
personlige behov.

Systemteknik skal være på plads før mødestart 

Tidligere havde op til 40%1 af alle videomøder tekniske 
start-udfordringer. Op til 26%2 tilkaldte så IT-medarbejdere. 

Tiden løber. Møder er for korte til tekniske problemer. Vær 
teknisk klar ved at sørge for, at videomødeløsningen tek-
nisk er afprøvet i god tid, før videomødet begynder. Tænk 
desuden over følgende: 

Undgå lav båndbredde. Kan du komme på en fastnetforbin-
delse i stedet for en Wi-Fi-forbindelse, øger du sandsynlig-
heden for en stabil oplevelse – alt andet lige.  

Nogle videomøde-programmer kræver plugins. Hvis de ikke 
understøttes i din browser, kan det være fordi, at du har en 
forældet browser-version. 

  Forkert browser eller forældet version af din browser kan 
også skabe problemer. Vær opdateret.  

Problemer med lydkvaliteten kan ofte skyldes, at compute-
rens indbyggede mikrofon og højtalere er af utilstrækkelig 
kvalitet. Anskaf et passende headset, så lyden går godt 
igennem begge veje.

Har du flere skærme, er du bedre stillet. Du kan bruge den 
ene skærm til selve videomødet og den anden skærm til 
dine dokumenter – præsentationer, beregninger og noter. 
Sørg for, at din computers indstillinger er klar til to skærme.

Systemteknik, mødeteknik, mødeforberedelse, 
mødeledelse og personlige behov

Vil du vide mere
Ring til os på tlf. 88 88 77 77 
Eller se mere på ipvision.dk/onlinemoeder



Gode råd 
omkring videomøder
Mødeteknikken skal i baggrunden

Mødeteknikken skal i baggrunden 

Du skal undgå:

- at vælge et mødelokale ved siden af kantinen på jobbet  
  eller et rum ved siden af børneværelset. Fortæl børnene,  
  at du holder møde.

- at vise loftet fra f.eks. en tablet. Ret kameravinklen, så  
  du kommer i passende fokus. 

- at sætte lys bag dig. Få det rette lys på dit ansigt. Især  
  hvis din aktive deltagelse forventes. 

- at sende støj. Mute dig selv, når du ikke taler. Så fjerner  
  du evt. baggundsstøj, tastelyde og kaffeslubren fra mødet. 

- at føre en monolog. Du taber folks opmærksomhed.  
  Engagér alle deltagerne ved at stille spørgsmål, og bed om  
  spørgsmål og synspunkter. På små møder bryder du isen  
  ved indledningsvist at tage en runde, hvor deltagerne  
  introducerer sig selv kort, så alle får meldt sig aktivt ind. 

- at tale for højt, som vi gør instinktivt, hvis en mødedel- 
  tager har svært ved at høre, hvad der foregår. Problemet  
  ligger oftest i den anden ende og ikke i din tales normale  
  lydniveau.

- at træde ind i mødet på slaget. Vær i god tid. Det gælder 
især mødeværten. 

- at bruge tid på mødet på at åbne dokumenter, som  
  skal vises undervejs. Hav dem klar før mødestart. 

- at komme for sent. Det stjæler mødetid, fordi de fleste er  
  tilbøjelige til lige at give dig et minut til.

- at foretage pludselige bevægelser eller store bevægelser.  
  Det risikerer at defokusere mødedeltagernes opmærksom- 
  hed. 

- at tale i munden på hinanden. Respektér hinandens taletid. 

- at komme ud i lange forklaringer. Hav en forklarende figur  
  klar. Desuden har en række tjenester skærmredigering, så  
  du kan pege i skærmbilledet eller understrege, skrive eller  
  tegne en pointe.
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Gode råd  
omkring videomøder
God mødeforberedelse er alfa omega

Mødeforberedelse omkring det gode videomøde

En intern mødepolitik gavner mødedeltagere og mødekva-
litet. Ved at følge de nedenstående punkter, er du mange 
skridt tættere på de effektive møder:

Sæt altid mødestart- og mødesluttidspunkt og tidszone 
på mødeindkaldelsen, så mødedeltagerne kan planlægge 
korrekt og præcist.

Mød aldrig uforberedt op. Forbered argumenter til agenda-
punkterne, slides mm.

Husk pen og papir, eller hav et dokument åbent på en  
anden skærm, til at tage noter løbende under mødet.

Send præsentationer i forvejen. Husk sidenummer på.

Hvis der er store dokumenter, kan mødedeltagerne åbne 
dem “udenfor” mødet, så dokumenterne ikke belaster 
båndbredskapaciteten under selve videomødet.

Hvis du er mødevært

Ved større møder bør du overveje en medvært, som kan 
tage sig af den tekniske gennemførelse af mødet, så du 

kan fokusere på at lede mødet og agendaen. I nogle løs-
ninger er medværten en formel rolle. 

Medværten kan facilitere ønsker om at få gentaget noget 
eller stillet spørgsmål og styre diskussioner rent teknisk 
med rollestyring og lydstyring. Medværten kan desuden 
fortsætte mødet, hvis mødelederen falder ud. 

Lad mødedeltagerne vide fra start, hvordan de kan bidrage 
til mødet ved at anvende håndsoprækningsfunktion, chat 
eller skærmskifte.

Planlagte rundbordsdiskussioner kan forberedes ved, at 
mødedeltagerne får tildelt skærmen på skift til at tale og 
vise grafer, resultater m.v.

Eller ved at værten får tilsendt mødedeltagernes input, som 
værten viser, mens mødedeltagerne kommenterer. Sørg for, 
at opgaven med at tage referat eller noter fra mødet er 
delegeret fra start. 

I nogle løsninger kan man optage mødet. I så fald sørg for 
at få mødedeltagernes accept. Gør desuden opmærksom 
på, at mødedeltagerne kun må tage screenshots efter tilla-
delse fra de øvrige deltagere.
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Gode råd  
omkring videomøder
Rollen som mødevært og dine personlige behov

Mødeværten har ansvaret for det maksimale udbytte

Sørg for at holde et lidt lavere mødetempo end ved fysiske 
møder, da billede og lyd kan ankomme tidsforskudt hos 
mødedeltagerne. Afsæt derfor plads til små talepauser.

Ved præsentation af slides bør du gennemgå alle detaljer, 
så mødedeltagere med dårlig forbindelse også får det fulde 
udbytte via lyden. Henvis desuden til fremsendt materiale.

Når en mødedeltager får tildelt ordet, så sørg for, at møde-
deltagerens video er slået til, og at mødedeltagerens ansigt 
kan ses af alle.

 At få alle synspunkter frem er mødelederens ansvar. Sørg 
for, at håndsoprækkerne får ordet, og at de mindre aktive 
også bliver hørt. Denne opgave kan medværten også til- 
deles.
 
 
 
 
 
 
 
 

Lad ikke dine personlige behov føre dig på afveje

En amerikansk undersøgelse1 har vist, at op til 48% af folk 
bekymrer sig mere om, hvordan de ser ud på et videomøde, 
end hvad de skal tale om. Desuden indrømmer 34%, at de 
bruger mere energi på at tage sig godt ud på videomødet 
end på at forberede deres præsentationer. 

 I videomøder er det hensigtsmæssigt at være tydelig i din 
fremtoning. Dvs., at du fremstår bedst muligt overfor de 
øvrige mødedeltagere i billede og lyd. Undlad derfor at 
slukke for video og mikrofon, fordi:

- du synes, at du ser gammel ud på video
- du i dag ikke orkede at tage “pænt” tøj eller make-up på
- du ikke vil delagtiggøre kollegerne i, hvor du rent fysisk  
  arbejder fra

De andre mødedeltagere er ikke optagede af detaljerne i 
dit ansigt og finder din “patina” naturlig. Tænk positivt, og 
benyt situationen til at vise en ny side af dig selv.  

Hvis båndbredden er lav, og hvis din visuelle deltagelse ikke 
er central, f.eks. ved stormøder eller undervisning, er det i 
orden at slukke for video.
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1 Kilde: highfive.com/blog/4-problems-with-video-conferencing 

48% af folk bekymrer sig mere om, 
hvordan de ser ud på et videomøde, 
end hvad de skal tale om på mødet. 
Kilde: highfive.com/blog/4-problems-with-video-conferencing



Gode råd  
omkring videomøder
Få den løsning, der passer til dig og dit firma

Hvordan finder jeg den løsning, som passer til mit firmas behov?

Der findes mange forskellige videomødeløsninger.  
Kryds dine behov af i nedenstående figur.  

Teknik og  sikkerhed Kanaler og  funktioner Krav

Mødestyringspanel

Mødeforberedelse og  
 mødeopfølgning 

Optagelse af møder

Call-back-funktion

Sikkerhed ift. uønsket  deltagelse 

Video 

Chat med historik

Skærmdeling

Fildeling

Interaktivt whiteboard

Firmalicens

Brugerlicens

Deltagerbetaling efter  forbrug 

Mødevært betaler efter forbrug 

Gratis

Kontakt os for at få en uforpligtende snak med en af vores eksperter.  
Se mere på ipvision.dk/onlinemoevder.
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