Svenska Mötens 5 Mötesmodeller
Mötesmodell Uppkopplade
Grundidén med en modell där deltagarna är uppkopplade mot världen utanför mötesrummet, bygger på insikten att modern informationsteknologi kan tillföra mötet en
hel del. Exempelvis att interagera med personer och samla upplysningar som inte
är tillgängliga annars. Genom uppkoppling kan mötesdeltagarna – och mötena – bli
effektivare och kännas mer befriande. Men det förutsätter naturligtvis att samtliga är
förberedda. I denna mötesmodell utgår vi från deltagarnas val av IT-verktyg och hur
dessa kan utnyttjas.
Avstängt är inte alltid bäst

Total mental närvaro i det fysiska rummet? Tänk tvärtom! Med uppkoppling kan deltagarna t ex skicka SMS till varandra för att kommentera och aktivera. Deltagare på olika fysiska
platser kan tillsammans skapa ett arbetsdokument. Men det handlar inte om traditionella tele- eller videokonferenser, det uppkopplade mötet är friare och utnyttjar privata
kanaler som mobiltelefoner och internetanslutna datorer.
Uppkopplade möten fungerar både i små som stora grupper. I den lilla gruppen kan
alla interagera på olika sätt, i den större gruppen kan den uppkopplade deltagaren snabbt
skifta fokus mellan det som händer i rummet och det som händer någon annanstans.
Verktyg och funktioner

Den fysiska utrustningen som krävs är i huvudsak mobiltelefon och/eller dator med internet. Deltagarna kan sedan utnyttja tjänster som telefoni, sms, mejl, IM/chat, webbplatser,
communities, diskussionsforum, bloggar, videodelning, widgets och wikier.
Beroende på mötets syfte kan verktygen och dess funktioner användas till:
• Faktainsamling – snabbt ta reda på relevant information
• Konversation – i realtid utbyta information med både mötesdeltagare och andra utanför
• Loggning – dela med sig av intrycken från det aktuella mötet via t ex bloggar
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• Frågehantering – att öppna upp för frågor till och från mötesledaren
• Alternativgöromål – befria deltagarna genom att tillåta dem att göra annat under delar
av mötet, t ex hålla kontakter med hemmakontoret eller rensa bland mejlen
• Dokumentation – i realtid sammanställa vad som händer under mötet
Före mötet

Stäm av hur uppkoppling stämmer överens med mötets mål och syfte. OK med valfri
individuell uppkoppling? OK med uppkoppling under viss del av mötestiden? Vad kan
uppkopplingen tillföra?
Naturligtvis måste det finnas mobilnät och internet tillgängligt i möteslokalen, och
tekniska förberedelser måste kanske göras, t ex skapandet av en blogg eller en wiki. Din
och deltagarnas simultankapacitet behöver kanske övas upp.
Det krävs också en kulturell förberedelse i gruppen – det är ingen tvekan om att det går
en generationslinje mellan uppkoppling eller inte uppkoppling. Att anteckna på papper är
inte självklart för människor uppvuxna med datorer. Att sms:a är betydligt vanligare bland
yngre och det finns skäl att anta att yngre människor har en större öppenhet mot att göra
fler saker och hålla fler kanaler öppna samtidigt.
Under mötet

Inled med att meddela förutsättningarna (när, var och hur) för uppkopplingen. Som mötesledare bör du föregå med gott exempel, uppmuntra andra och kommentera dina egna erfarenheter och uppkopplingar. Finns tid så stanna upp då och då för en gemensam reflektion
över vad uppkopplingen inneburit hittills under mötet. Samla in erfarenheterna som för
mötet framåt och summera vid mötets slut.
Efter mötet

Analysera erfarenheterna från mötet. Vad kan göras bättre till nästa gång? Stäm av med
övriga mötesdeltagare.
Är du osäker på ord och terminologi – gå in på sv.wikipedia.org och läs förklaringarna!
Är du intresserad och vill veta mer om denna mötesform kontakta Svenska Möten 0771-505 500,
www.konferensportalen.se eller Richard Gatarski, ekonomie doktor och konversationsstrateg,
070-880 26 27, richard.gatarski@bat.se, www.bat.se
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Snabbfakta Uppkopplade
• Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
• Ifrågasätter närvaromyten
• Värdefullt vid både stora och små möten
• Många möjligheter
• Förbered infrastrukturen
• Förbered dig på kulturellt motstånd
• Öva upp simultanförmågan
• Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
• Analysera erfarenheterna före, under och efter

Svårighetsgrad:
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