
DALE CARNEGIE TRAININGS KOMMUNIKATIONSGUIDE:

Hur du blir ditt bästa "jag" i det 
digitala mötet
Erkänn!!! Du har också suttit och läst mejl, surfat in på en kvällstidning eller kollat lite i sociala medier – samtidigt 
som du varit inloggad i ett digitalt möte. Genom att se saker och ting ur andras synvinkel får vi  här tips på hur vi kan 
planera och genomföra givande digitala dialoger och hur vi kan övervinna de tekniska filtrets utmaningar för att få 
fram vårt bästa digitala "jag". 

I relationer på distans behöver sociala färdigheter och förmågan att hantera både egna och andras känslor 
anpassas till den digitala miljön. Vi människor vill känna. Vi vill bli inkluderade och vi vill kunna påverka. Genom att 
förbereda frågor och vara en god bekräftande lyssnare kan vi få ett ökat engagemang i digitala möten. Ingen kan 
gömma sig och alla får komma till tals.  Med andra ord, vi fokuserar på olika tekniker som ökar engagemanget och 
hur vi kan plocka upp reaktioner på det vi säger, och får tekniker att handskas med olika åsikter och fokus. Bli en 
ledare som får mötesdeltagare att gå från oberörda till berörda, oavsett plats, tid och rum.

För mer inspiration, tips och råd i vårt 
nyhetsbrev 
Prenumerera på Skifte i fokus 

https://www.dalecarnegie.se/skifte-i-fokus/
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Minska stress före möten

• Klargör syfte och vad de får ut av att delta

Skapa mötesrum (länk), försäkra dig om att rummet är tillgängligt, bilder (slides) 

nedladdade
• Planera aktiviteter, videos, presentationer och hur du kommer att engagera 

dina kunder
• Bjud in deltagare via e-post: länk, längd på mötet, ljud, vad de ska förbereda
• Var beredd och förberedd på eventuella frågor och motstånd
• Förbered och skicka ut agenda
• Fundera på när och på vilket sätt du kan vara flexibel om det blir ont om tid
• Använd om möjligt en dator till för att se samma saker som deltagarna ser
• Starta mötet tidigt för att vara beredd

I digitala möten och dialoger



" Inled på ett vänligt sätt och visa omtanke."

Att få alla att sätta på kameran

• Uppmuntra andra att ha den på

• Lättare att lära känna varandra om kamerorna är på

• Vi förstärker vårt budskap och kan läsa kundens kroppsspråk

• Mycket enklare att ställa frågor och lyssna när vi ser hur de 
reagerar

Skapa en visuell relation genom webbkameran

• Titta på webbkameran, inte din skärm. Det får andra att känna förtroende för dig
• Se till att ditt ansikte är mitt i kameran
• Minimera, om möjligt, alla störande bakgrundsljud
• Ha inte ett fönster eller för mycket ljus bakom dig
• Det är okej att le oftare än du tror
• Kameran ska vara i ögonhöjd
• Stå gärna upp, det ger dig bättre hållning och mer energi

Det är många saker som inte förändras även om det är ett virtuellt möte

• Våra kunder vill veta att vi förstår deras utmaningar och funderingar

• Vi behöver visa att vi vet vad som är viktigt för dem
• För att vara intressanta och engagerande måste vi prata utifrån deras 

intressen

• Kunden vill samma sak som du, de vill engagera sig och dela sina tankar

• Prata lite själv, ställ frågor och lyssna aktivt

• Använd storytelling, exempel och demonstrationer när du delar dina idéer
• Bekräfta, dubbelkolla och stäm av regelbundet för att försäkra dig om att ni är 

på samma linje

• Klargör alltid vad nästa steg är



Tips för att LEDA digitala 
möten 

1. Säkerställ att det finns en ”plan B” för 

tekniken

2. Skapa intresse med en relevant inledning, 

visa direkt att du förväntar dig 

engagerade mötesdeltagare

3. Tala med engagerad röst, stå upp och le, 

det hjälper

4. Ha video på och kom ihåg att se in i kameran

5. Fördela ordet och ställ bekräftande frågor 

(tex "Vilka av dessa effekter är viktigast för 

er?”)

6. Sammanfatta ofta
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1. Inled på ett vänligt sätt (le, nicka, skriv 

relevanta kommentarer)

2. Var fokuserad! Känner du att din energi 

går ner, ställ dig upp

3. Var aktiv! Fråga när något är otydligt, 

tycker du att det är det – tycker andra 

det också

4. Korta och kärnfulla inlägg och tänk på 

tonfall, betoningar och leende
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 Vi kommer ihåg det som sägs
inledningsvis!

 Upprepningar förstärker budskap

 Kuriosa gör att vi kommer ihåg

 Laddade ord, ord som skapar
känslor

 Associationer engagerar

Tips för att DELTA i digitala 
möten 




