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Hur ska vi då göra för att bäst genomföra dem? Att använda den presentation, som 
är förberedd för ett fysiskt möte, kommer nämligen inte att fungera i ett digitalt möte. 

Att mötas digitalt ÄR annorlunda än att mötas fysiskt. Jämför med att till exempel 
läsa en bok eller att lyssna på en bok. Eller att du möter en haj under ditt dyk långt 
under vattenytan jämfört med att möta den i Virtual Reality. 

Att tänka om vad gäller lärande och interaktion mellan individer i ett digitalt format 
innebär att undvika att se det som ett substitut för mötesrummet. Vi kan utmana 
fysiska mötesvanor och skörda fördelar med ny smart teknik.

DETTA HAR HÄNT
Under 2020 har vi upplevt och förstått att en majoritet av våra möten 
behöver och vill utföras på nätet. Samtal digitalt (videosamtal) sparar 
dessutom både tid och kan också påverka miljön positivt. 

Foto: Jesper Berg.
Syntolkning: Charlotta syns leende på en TV-skärm. En person står och en annan sitter framför skärmen och tittar på henne.



De flesta digitala mötesverktyg erbjuder möjlighet att skrivtolka och att 
 teckenspråkstolka. Ta reda på hur det går till genom att till exempel fråga 
Unique Power Network.

Öppna ditt digitala mötesrum i god tid, vad tror du om tjugo minuter innan, 
så kan den som vill göra sig bekant med den digitala miljön.

När bilder visas, berätta vad som syns på bilderna. Det finns en teknik som 
kallas för Syntolkning. Google it!

Gester och mimik är viktiga delar av ett väl fungerande och tillgängligt möte.

TILLGÄNGLIGHET
Anta mindre. Ta reda på mer. Försök att tänka på att 
människor och individer fungerar olika. Det kan finnas 
behov du behöver bli medveten om.

Foto: Jesper Berg. Syntolkning: Charlotta och Ida gör en ”highfive”. Charlotta finns 
på skärmen och Ida befinner sig i det fysiska rummet.



Det finns både ett längre tidsbegrepp och ett kortare att hålla reda på.

Dagarna före mötet kan deltagarna få agendan antingen som ett 
 traditionellt mail. Eller som en film. Filmen kan göra övergången till det 
rörliga mediet mer självklart.

Var ute i god tid så att alla deltagare har tid och möjlighet att ladda ner det 
program som ska användas. Be dem testa och prova själv i förväg att allt 
fungerar som det är tänkt.

Om mötet ska spelas in behöver du informera deltagarna. GDPR and 
all that jazz. 

FÖRE
Tid

Välj alternativet ”mute on entrance” för alla deltagare. Då undviks  effektivt 
harklingar, “hör ni mig”- frågor och andra ljud som annars blir den 
 gemensamma starten för mötet.

Mute – eller inte



Välj alternativet ”video on, on entrance”. Det betyder att alla behöver vara 
beredda på att synas och därmed delta i samtal under mötet. Om du låter 
deltagarna få alternativet att stänga av sin video, så blir det ett aktivt beslut 
som respektive deltagare behöver ta.

Video – eller inte

Öppna gärna det digitala mötesrummet i god tid. På det sättet kan deltagarna i 
lugn och ro hinna testa tekniken och göra sig bekanta med det digitala rummet. 

Öppna rummet

Prova gärna att spela musik innan mötet börjar. Det fungerar som en 
samlingspunkt när alla kommer in. Att mötas av digital tystnad kan 
vara en ganska stel start.

Musik

Det kan vara en god idé att någon annan än den som leder mötet följer vad 
som händer i  chatfönstret. Då kan nämligen den som pratar vara fokuserad 
på kameran och deltagarna. En annan god idé kan vara att komma överens 
om hur chatfönstret ska användas under ett möte.

Chat



Under ett digitalt möte är kameran din bästa vän. Placera dig rakt framför din skärm och 
din kamera. Den ska alltså varken ligga i knäet eller vara placerad långt upp på skrivbordet, 
medan du sitter på en låg stol. Var så nära kameran att ansiktsuttryck syns tydligt. 

Försöka att placera dig och rikta kameran så att det är motsvarande tre fi ngrars bredd 
 mellan bildens ovankant och toppen av ditt huvud.

Öva på att titta in i kameran. Det ger deltagarna en tydlig känsla av närvaro.

UNDER
Kameran

Att hålla ångan uppe i digitala möten fungerar fi nt, om vi delar upp tiden väl. Pass som 
varar i ungefär 30 minuter är de bästa passen. Pauser behöver däremot inte vara så långa 
som de är i de fysiska mötena. Det fi nns varken kaffe- eller toalettköer att ta hänsyn till. 
En digital paus kan vara så kort som två minuter, med syfte att ge ny energi till deltagarna. 
Andra pauser kan få vara så långa som 15 minuter.

Tid & paus



Det fi nns många sätt att placera sig framför en kamera. Det vanligaste är att sitta. Det 
bästa är att stå. När du står så sträcker du på dig och skapar då lättare en relation med 
kameran. När du sitter ner är det vanligast att du har en relation med tangentbordet, 
musen (du tittar ner) eller med skärmen (du tittar snett, vitt och brett).

Kroppshållning

Fundera över var du vill placera dig inför ett möte. Ljus bakifrån kan se fi nt ut i det 
fysiska rummet. I det digitala blir bakgrunden utfrätt och du själv svart.

Takljus kan ge skuggor från ansiktet. Skuggorna kan störa deltagarna när de ska 
lyssna på det du vill säga. Ljus framifrån fungerar mycket bra och om du kan hänga 
draperier framför dig är lyckan total.

Ljus

Detta beror på vilken dator som tar hand om ljudet. De nyaste stationära datorerna 
gör det med glans. Andra datorer/plattor behöver ofta hjälp med ett headset. Tänk på 
var mikrofonen till ditt headset hamnar. Är den för nära örhängen, dragkedjor, knappar 
eller halsband kommer ofta oönskade ljud med.

Mute är en underbar funktion som kan användas igen och igen.

Ljud

Välj bakgrundsmiljö med omtanke. Några säger att enfärgat är det bästa valet, 
 någon annan vill visa verkligheten och en tredje vill visa deltagarna en bakgrund 
som berättar en historia.

Rummet



När mötet har sammanfattats och avslutats; stanna i det digitala rummet! Låt deltagarna 
lämna det digitala rummet i sin egen takt, precis som de samlar sina intryck, tankar, pennor 
och tomma kaffekoppar i det vanliga mötesrummet. Varför inte lägga på lite musik eller göra  
något annat i rummet eller på skärmen? Se bara till att du är den sista personen från mötet. 
Detta kommer att undvika den avskurna känslan från en plötslig svart skärm som på något 
sätt gör att magin avbryts abrupt.

Återkoppla
Distribuera en sammanfattning av mötet och höjdpunkter från diskussion och chatt. Kanske 
som en kortfi lm, om du har sparat mötet och kan  inkludera  särskilt intressanta videosegment 
(kom ihåg GDPR om namn och ansikten visas)? Låt  fördelarna med den visuella och digitala 
upplevelsen fortsätta även i uppföljningen.

EFTER
Stanna kvar





Grundaren Charlotta Rydholm är både författare och föreläsare. Hon driver förändrings-
byrån .tobegin och föreläser inom förändring, kommunikation och främjande ledarskap, 

kunskaper som kan ta en grupp från problemfokusering till möjlighetsorientering. 
 Charlotta är en av landets mest efterfrågade faciltator.

2016 och 2020 gav .tobegin ut böckerna Bästa Modellen och Bästa Modellen2, 
som handlar om hur individen, gruppen och organisationen kan växa i förändring. 

Kontakta Charlotta, charlotta@tobegin.se, när du vill boka föreläsning, 
utbildning,  beställa böcker eller veta mer!

tobegin.se
bastamodellen.se

Att mötas digitalt – november 2020

Skånsk Industriell framtid 2.0, drivs av klusterinitiativet IUC Syd med Media Evolution 
som samarbetspartner. Projektet pågår fram till november 2020, och genomförs med 

fi nansiering från Tillväxtverket och Region Skåne.

Kontakta gärna Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, om du vill veta mer!
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