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Henrik Gudme, Formand for DFK, skriver her i Magasinet Kvalitet omtaler af bøger, 
som skønnes at være relevante eller på anden vis være interessante for DFK-

medlemmer. Du er velkommen til at foreslå bøger ved at skrive til DFKs sekretariat.

NOT THE SKY – THE SKYPE IS THE LIMIT!

Virtuelle møder er kommet for at blive. Det er der vist (desværre) ingen tvivl om. 
Uanset hvor meget jeg personligt foretrækker fysiske møder, så er der bestemt 
situationer, hvor fordelene ved det virtuelle møde er så store, at det overskygger 
ulemperne. 

Et ugentligt projektstatusmøde mellem afdelingerne i Gedser og i Skagen, ja her  
er der ingen tvivl om, at ulemperne ved transporttiden opvejer ulemperne ved  
det virtuelle møde. Hvorimod projektopstartsmødet … ja det afhænger naturlig-
vis af …

Det er lige her, denne bog kan hjælpe dig. Dels med at afgøre, om du helt enkelt 
skal sende en e-mail, afholde et virtuelt møde, eller om du skal sætte kaffen over 
til et fysisk møde. Hvad egner sig til hvad? Hvornår er hvad bedst? Hvis du ender 
med et virtuelt møde, hvor mange skal så inviteres med? Mødelokalet er jo så 
stort, som du ønsker det skal være, så hvorfor sætte begrænsninger … 

I bogen vil du se, at du bør være præcis lige så restriktiv med at invitere, som du 
ville være til et fysisk møde. Ikke af hensyn til dem for hvem mødet ikke er rele-
vant, men i særdeleshed af hensyn til dem for hvem mødet er relevant. Du vil se, 
at selvom det er en bog om virtuelle møder, siger bogen, at noget bare ikke egner 
sig til at blive formidlet virtuelt, hvilket giver bogen endnu mere troværdighed.

Derefter ser bogen på teknik og teknik – der er teknik som i hardware, software  
og internetforbindelser, og så er der teknik som i hvordan afholdes et godt virtuelt 
møde, hvordan er det anderledes end et godt fysisk møde. Det er den sidste del 
der helt naturligt fylder mest. 

Der er mange gode pointer i bogen, så er du mødeafholder, benytter dig af virtu-
elle møder og tænker du at gevinsten ved de virtuelle kunne være større, så er 
denne bog for dig. Bogen er velstruktureret (en af de teknikker du også skal 
benytte i dine egne fremlæggelser ifølge bogen – så de har taget deres egen medi-
cin – so to speak). Jeg savner et stikordsregister, men indholdsfortegnelsen er fin. 

Grafisk er denne bog en lækkerbisken. 
Opdelt med farver og gode, om end få 
illustrationer, der understøtter budskabet 
rigtigt godt. Sproget er engelsk, men hvis 
du i øvrigt læser engelsk, vil sproget ikke 
være en forhindring, da det er velskrevet 
og holdt på et tilgængeligt niveau.

God læselyst
Henrik
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MANY OF THE INGRAINED 
HABITS THAT WORK (MORE 
OR LESS EFFECTIVELY) 
IN A PHYSICAL MEETING 
TURN A VIRTUAL MEETING 
INTO A PRETTY TERRIBLE 
EXPERIENCE. THIS IS DUE TO 
A LACK OF UNDERSTANDING 
THAT VIRTUAL MEETINGS 
REQUIRE A FUNDAMENTALLY 
DIFFERENT APPROACH.


