
Checklista för telefonmöten 

 Har du ett möte med bara telefonen som verktyg där ingen ser den andra 

som pratar har du större utmaningar än i vanliga möten. Du har bara din 
röst och din intonation att jobba med och den blir ett viktigt verktyg i sig för
att skapa tydlighet och förståelse. 

 Å andra sidan finns många fördelar med telefonmöten. De kan ha större 

fokus. Det spar restid och förflyttningstid. Och de är ofta kortare än fysiska
möten. 

 Förberedelser är ännu viktigare på telefonmöten så att det inte bara blir ett

samtal som flödar. Gör en agenda och skicka ut den innan så att mål och 
syfte är tydliga. 

 Rummet kräver omtanke vid telefonmöten. Tänk på hur akustiken är. Och 

att du sitter så att inte ljud stör runtikring. En mikrofon på hörlurar förstär-
ker i värsta fall ljud i rummet. Använd hellre headset med anpassad mikro-
fon.

Under mötet - när ALLA är i telefon

 Precis som på andra möten behöver spelregler sättas i början av mötet. 

Gå igenom vad som gäller generellt men fokusera speciellt på hur ni pra-
tar. 

 Som deltagare i ett telefonmöte så gäller det att ha fullt fokus på telefon-

mötet. Även om du inte syns så är det viktigt att du inte ”multitaskar”. Det 
kommer annars påverka både din röst och förmåga att delta. 

 Använd muteknappen när du inte själv pratar så stör bakgrundsljud inte 

andra.  Tänk på att använda muteknappen aktivt. Ha fingret på den så du 
också sätter på den när du pratar.

 Om ni har ett långt möte där det finns punkter som man inte behöver vara 

med på - säg till i forumet att du lämnar och när du är tillbaka. 

 Den som ska prata börjar meningen med att säga sitt namn så det är tyd-

ligt vem som pratar.  

 En annan teknik är att också bestämma en ”talarordning”.  Att man varje 

gång pratar i samma tågordning och kör ”laget runt” så blir det enkelt att 
följa. Har man inget att säga i en ”runda” så säger man ”pass”. 

 Tänk på att dra upp mungiporna- det hörs om du ler och tonen blir behagli-

gare

 När du ställer en fråga – gör det specifikt till en person – ”Vad tycker du 

Stina?”

 Gör en check-in i början. Gå laget runt och säg kort hur nuläget är så alla 

får en ”bild” av var och en. 

 När du vill stämma av vad man tänker och tycker så gör en ”laget-runt” 

och lyssna in stämning/åsikter. 

 Tänk på att göra detta oftare än i vanligt möte då du inte ser på samma 

sätt om personer håller med eller är engagerade.
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Under mötet när många är i rummet och EN eller FLERA på telefon

 Ni kan även göra så att ni har en bild av den/de som är med på distans om

det ofta är en eller några som är på annan ort så att de både känns ”när-
varande” i rummet och att fokus landar på dessa personer. 

 Den som är mötesledare kan behöva se sin roll som att man är ”ombud” 

för de som ej är i rummet. Det vill säga att man tar ansvar för att göra mö-
tet klart och tydligt och förmedla en extra gång det som kanske inte auto-
matiskt kommer med.  Nickningar  eller annat.  ”Jag vill bara säga det att 
nu nickar de flesta här i rummet så de håller med om det du säger”. 

 Är ni flera på ett ställe och har någon eller några med på telefon så bör de 

som är tillsammans på fysiskt möte ställa in sig på att ”leka telefon”. Tänk 
att ni i princip har ögonbindlar på er så att ni fokuserar de som är på tele-
fon och inte riskerar att ha ett parallellt möte med kroppsspråk och gester i
rummet. 
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