
Mötesmodell Digital Debatt 
Visste du att 25 procent av ett företags resurser går åt till möten? Ändå sker inte kontroll och uppföljning av dessa mötens 
kvalitet i samma utsträckning. Samma gäller engagemang och delaktighet från mötesdeltagarna. Svenska Möten är som 
ledande aktör i mötesbranschen mån om att dina möten är effektiva och leder fram till det resultat du söker.

Nu lanserar vi en helt ny mötesmodell som skapar förutsättningar för ännu bättre möten. Vi kallar den för Digital Debatt.

Digital Debatts nyckelord är enkelhet, delaktighet och engagemang. Deltagarna delar upp sig i grupper och använder sen 
datorer för att föra en diskussion med varandra. En mötesledare, eller moderator, styr diskussionen så att den alltid håller 
sig på rätt spår.

Tre fördelar med Digital Debatt

Enkelt att förbereda och att använda
Digital Debatt är ett webbaserat mötesverktyg. Du får ett eget login/lösenord och kan testa systemet i förväg. Du kan även 
lägga upp ämnen och frågor i förväg. En stor fördel med Digital Debatt är att det är enkelt att använda. Du hanterar det utan 
speciella förkunskaper och utan att behöva anlita någon extern resurs som hjälper er. En kortfattad manual plus använ-
darstöd i form av ett antal korta demofilmer finns att tillgå via nätet. 

Skapar engagemang
Med Digital Debatt får du ut så mycket mer av ditt möte; alla får chansen att komma till tals, motivationen hos deltagarna 
ökar, prioriteringar görs lätt. Du kan också genomföra omröstningar för att få stöd för prioritering och förankra beslut.

Skapar delaktighet
I många grupper är det oftast samma personer som kommer tills om och om igen medan andra sällan lyckas göra sina 
röster hörda. Med Digital Debatt har alla samma förutsättningar för att delta. Dessutom är det ett annorlunda, tempofyllt och 
roligt mötesverktyg.

- Mötet med och användningen av Digital Debatt som verktyg var mycket energigivande, metoden skapade dialog och högt 
engagemang och inte minst många goda skratt, säger Pär Karlsson som är stabschef för verksamhetsstöd på Banverket.

Dialogen mellan människor är det viktigaste i ett möte. Digital Debatt ersätter inte dialogen utan förstärker den!

Digital Debatt kan användas för att förankra aktuella och viktiga frågor i alla slags grupper, företag och organisationer. Du 
sparar tid och kommer snabbt framåt i processen. För ledningsgrupper t ex vid diskussion av förändringar, strategi och mål. 
I projekt- och arbetsgrupper t ex för att arbeta fram nya idéer och direkt utvärdera pågående projekt.
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Hur fungerar Digital Debatt i praktiken?

Hur går det till?
Deltagarna delas in i mindre grupper försedda med varsin dator. En diskussionsfråga skickas ut till samtliga grupper. Inläg-
gen från respektive grupp skrivs in på respektive dator. Inläggen syns därefter på samtligas datorer eller projiceras även på 
en skärm i lokalen, vilket gör att alla kan ta del av det som sägs/skrivs. Detta i sin tur skapar stor kreativitet. Alla inlägg från 
mötet sparas sedan i en databas för sammanställning och rapportering

Dokumentation i realtid
Själva arbetssättet innebär att deltagarnas skrivna inlägg utgör dokumentationen. Allt innehåll från mötet dokumenteras i en 
databas för sammanställning och återrapportering till deltagarna.  Röstningsfunktionen bidrar till att skapa ett tydligt resultat 
av mötet. Omröstningarna kan presenteras i i olika typer av diagram.

Delta på distans
Kan inte alla inbjudna delta kan man som ett komplement koppla upp sig på distans.

Finns det någon begränsning?
Egentligen inte, men bästa resultat uppnås om varje grupp består av mellan 3 - 6 personer, ex ett möte med 24 deltagare 
delas bäst upp i 4 - 8 grupper med varsin dator per grupp. Vid möten över 40 personer rekommenderar vi att ha personlig 
support på plats.

Bokningsinformation

Erbjudande 
Introduktionserbjudande fram till sista september 2009, rabatt 2.000 kr.
Grundpris  4.995 kr, max 25 deltagare

Kampanjerbjudande
Boka Digital Debatt innan sista september 2009 och du får 2.000kr i rabatt

• Fler än 25 deltagare, 4.995 kr plus ytterligare 100 kr per tillkommande deltagare
• Över 40 deltagare, begär offert.
• För personligt tekniskt stöd eller mötesledare på plats, begär offert.
• I grundpriset ingår 15 minuters telefonsupport.
• Tilläggstjänst: Ytterligare support eller stöd debiteras med 600 kr/h.

Digital Debatt bokas genom Svenska Möten
Kontaktperson, Karolina Holmberg
08-594 111 85 eller karolina.holmberg@svenskamoten.se

Snabbfakta  
Digital Debatt

Lämpar sig för grupper • 
från 15 personer och 
uppåt
Enkelt att förbereda• 
Skapar engagemang• 
Dokumentation i realtid• 
Tydligt avslut• 
Sparar tid• 
Möjlighet att delta på • 
distans
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