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Clever Collaboration Group

Clever Collaboration Group is a pan-European network and a company with a vision to unlock the power of  

people. Research[1] shows that business performance can be improved with 36% by development of 

collaboration capabilities. We have clients that reduced process life-cycles to one sixth of previous run time.

CCG deliver uncontested services that go far beyond traditional Unified Communication
[2]

services.

We do this by enabling semi-structured processes such as risk, project, people and strategy management 

through our Electronic Meeting System (EMS) MeetingSphere™ - a Group Decision Support System (GDSS) that 

speeds up and assures that ALL ideas are found, and EVERY voice gets heard, regardless of time & space.

This generates greater engagement and commitment from individuals, saves time, travel costs, and the 

environment. 

In short, it makes team work meet the global demands of the 21st century.

[1. Source:  Frost & Sullivan report – Meetings Around the World II, May 2009]
[2. UC = voice, chat, video, screen sharing]



MÄNNISKAN
INTE DEN STARKASTE

DEN STARKASTE ÄR GRUPPEN



VAD SMITTAR SNABBAST, EN 

FÖRKYLNING ELLER 

KÄNSLOR?
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”Aphjärnan”
- Förmedlar energi från 

eldaren genom 

aktivering av känslor 

och anknytningsmönster

”Människohjärnan”
- Förnuftig, reflekterande, analytisk, 

konsekvenstänkande

”Reptilhjärnan”
- Energi i form av stresshormoner 

då det behövs
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Möten är komplexa och ineffektiva

dvs. massa slöseri med:

► Idéer

► Hjärnkraft

► Tid

► Möjligheter

Problem 1: En person talar – resten är tysta Problem 2: Kommunikation i grupper är komplext

► Långsam

► Ej öppen

► Fördomsfull

► Vem säger vad?

► Lojaliteter

► Social stress

► …

Problem 3: Mötets ledare får sista ordet

► Subjektivt

► Selektivt

► Politiskt justerat

► …

Lösning: MeetingSphere – Saklig 

kommunikation utan negativ påverkan

► Parallell

► Öppen

► Inga fördomar

► Strukturerad

► Dokumenterad

► Rakt på sak



Vad är MeetingSphere?

MeetingSphere är en unik tjänst där ALLA kan vara med i mötes- och 
beslutsprocessers ALLA steg. Speciellt utvecklad för att:

► Aktivt engagera deltagare i möten oavsett typ 
(face-to-face, online eller hybrid-möten)

► Generera betydligt större mängder av idéer, 
förslag, indata, etc.

► Tillåta människor att säga vad som verkligen finns 
i deras tankar, dvs de skall inte påverkas av för-
domar, politik, eller hierarki 

► Stötta kollaborativt arbete (1-1, 1-*, *-*, synkront eller asynkront)

► Fullt stöd för “Anyone – Anytime – Anywhere – Workflows”

► Spara tid, eliminera onödiga kostnader (arbete, administration, resor), öka kvalitén i arbetets 
genomförande (process) och resultat (innehåll)

► Beslutsprocesser skall få bättre grundade beslut, bli mer transparanta genom ökat deltagande, och 
därmed skapa en hållbar utveckling 

“Verkliga samarbeten i realtid”



► Har fullständigt engagerade 
deltagare

► Har en miljö där människor 
känner sig fria att dela ärliga 
åsikter – demokratiskt

► Stöttar det fria tänkandet -
kreativt

► Stöttar riktigt arbete och 
kollaborativ samverkan

► Tar mindre tid och åstadkommer 
mer

► Bättre förberedda möten och ärenden

► Frigör och använder hela kraften hos 

all personal

► Ger stöd för välgrundat 

beslutsfattande

► Stärker ansvarstagandet genom ökat 

kollektivt beslutsfattande

► Underlättar kollaboration över gränser 

(organisatoriska/kulturella)

► Ökar produktiviten

► Accelererar era innovations-processer
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Ett bra möte … innebär för din verksamhet …

Hur ser ett bra möte ut?



► Moderator spenderar otaliga timmar att förbereda 
en detaljerad vägledning med frågor

► I sessionen (mötet) deltar personer genom att 
enbart tala

► Varje person måste vänta för att få prata

► Personer är medvetna och påverkas av vad andra 
deltagare tycker innan de pratar

► Några gruppmedlemmar dominerar 
diskussionerna, andra säger väldigt lite

► Personer fokuserar på sina egna idéer och 
utvecklar inte från andras förslag

► När gruppen är klar spenderar moderatorn otaliga 
timmar, dagar, för att sammanställa mötets 
resultat

RESULTAT:  Besvärande tystnad, knappt någon 
ny information, och otaliga timmar av 
administrativt sekreterararbete för moderator

► Moderator skapar enkla, raka diskussionsfrågor 
(prompts)

► Personer bidrar genom att skriva på sina 
tangentbord

► All bidrar samtidigt och parallellt

► Alla bidrag är anonyma

► Personer kan tala ut helt obehindrat utan rädsla 
för vad andra tycker – det fria ordets makt

► Idéer flödar snabbt in och det blir många

► Lätt för moderator att kategorisera och sortera

► När fokusgruppen är klar är också rapporten klar. 
Med ett par klick så ligger den I deltagarnas 
epost.

RESULTAT:  En positiv upplevelse för hela 
gruppen. Mer information är sammanställd och 
moderator slipper otaliga onödiga timmars arbete 
med ren administration.
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Traditionell Fokusgrupp MeetingSphere Fokusgrupp

Varför MeetingSphere är unik (ett exempel)
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Tillämpningar av MeetingSphere

• Business intelligence 

• Business development

• Planning, controlling 

• Strategy

• (Post) M&A

• Feedback

• Action tracking

• interactive eLearning

• Project communication

• Quality management

• Change management 

• Innovation management

• Risk management

• Supply-chain management

• Marketing and sales

Synkron eller asynkron användning

“Anyone – Anytime – Anywhere – Workflows“
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Genom att hantera det som är 

negativt med människor i grupp 

och ge fullt stöd för det som är 

positivt så får vi …

EFFEKTIVA MÖTEN 

FÖR ALLA 



Polisanställdas 
#metoo-upprop 
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GMSS 2017

Meeting Science Symposium
50 från forskareliten på möten träffas för 

att utveckla möten, mötestekniker, etc.

- Utmaning 1: Hur hantera hierarkiska 

skillnader bland professorer från olika 

universitet?

- Utmaning 2: Hur säkerställa demokratiskt 

deltagande?

- Utmaning 3: Hur strukturera, kategorisera, 

prioritera och dokumentera resultaten? 

Lösning: ”Vi kan inte ändra 

människorna, men vi kan styra 

arbetsmiljön”
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Fyra workshopar över fem dagar med 200 – 250 

deltagare vid varje tillfälle med syfte att inkludera och 

engagera anställda i en omvälvande förändring i 

organisationens beteende och bemötande av kund. 

De 800 deltagarna tog ambassadörsrollen ut till de övriga 

4000 anställda. Förändringen genomfördes under halva 

den förväntade tiden tack vare strukturerad process och 

deltagare som tog ansvar för de egna demokratiskt 

utvecklade förändringsaktiviteterna.



Tidigare år: 

- Tid: 3 mån

- Kost: 1’750’000 kr

- Kvalité: begränsad

År med CCG:

- Tid: 5 veckor

- Kost: 310’000 kr

- Kvalité: Opåverkad & representativ

Hela upplägget finns beskrivet i ett 

”white paper”. Hör av er så skickar vi. 17

Risk Objectives Risk Identification Risk Assessment Risk Management

Define Risk 
Tolerance Levels

Identify 
Key Risk 

Areas

Identify 
Risks per 

Area

Likelihood 
and Impact

Categorize Prioritize
Define Risk 
Responses

Plan Risk 
Mitigation

2012 Systembolaget – Organisationsövergripande riskanalys som underlag till VP 2013. Fysiska workshopar 

avdelningsvis för att identifiera risker och introducera arbetsformen. Sex möten á 1,5 timmar, resten av 

processen online med deltagande på tider och från platser deltagarna själva valde. Avslutades med 

presentation och slutleveransmöte om 2 tim. Operativa risker aggregerades till gemensam bild som av 

ledningsgruppen sen vägdes mot strategiska mål, och åtgärdsförslag togs fram och planerades in i VP 2013.

Fysiska Online
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COMMERCIAL R&D

Innovation-as-a-Service

Konceptdefinition
… en del av CIT Innovation Process

Konceptdefinition

• Kravanalys

• Idégenerering

• Idévärdering

• Projektplanering

Implementering

• Prototyputveckling

• Pilotapplikationer

• Design

• Testning

Marknadsföring

• Produktion

• Marknadslansering

Kravanalys
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Kombinera kreativitet med struktur

Kreativitet Struktur
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Potentialen i 

”workshoping” 

är gränslös



Potentialen i ”workshoping” är gränslös …

Individuellt är alla ”innovatörer”

Tillsammans är de en gränslös potential.

Varje person i din organisation är ett 

informationssystem med potential att 

förändra din organisations framtid!

KUNSKAP ERFARENHET

IDÉERINFORMATION

Detta är styrkan och värdet 

med ”workshoping”!

Genom samarbete skapar vi signifikant mer värde än 

summan av de individuella bidragen.
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… men vi förminskar och hämmar oss själva …

Den mänskliga naturen begränsar drastiskt kvalité och 

kvantitet av våra bidrag i en grupp…

Personliga agendor - självförverkligande

Fördomar

Grupptillhörigheter – Socialt utanförskap

Anställningstrygghet

Hierarkisk eller politisk påverkan

Maktmissbruk - Tystnadskultur
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… och vi är begränsade av vår arbetsmiljö …

… för att få bra innovativa förslag behöver vi engagera fler människor …

… men ju fler människor desto fler försvårande omständigheter tillför vi …
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Med dessa 

förutsättningar … 

Hur skapar vi effektiva 

möten – för ALLA?



MeetingSphere är en del av svaret …

MeetingSphere är en unik tjänst där ALLA kan vara med i mötes- och 
beslutsprocessers ALLA steg. Speciellt utvecklad för att:

► Aktivt engagera deltagare i möten oavsett typ 
(face-to-face, online eller hybrid-möten)

► Generera betydligt större mängder av idéer, 
förslag, indata, etc.

► Tillåta människor att säga vad som verkligen finns 
i deras tankar, dvs de skall inte påverkas av för-
domar, politik, eller hierarki 

► Stötta kollaborativt arbete (1-1, 1-*, *-*, synkront eller asynkront)

► Fullt stöd för “Anyone – Anytime – Anywhere – Workflows”

► Spara tid, eliminera onödiga kostnader (arbete, administration, resor), öka kvalitén i arbetets 
genomförande (process) och resultat (innehåll)

► Beslutsprocesser skall få bättre grundade beslut, bli mer transparanta genom ökat deltagande, och 
därmed skapa en hållbar utveckling 

“Verkliga samarbeten i realtid”
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MeetingSphere effektiviserar informationshanteringen och beslutsprocessen 

i alla typer av mötesprocesser. 
Bilden visar ett exempel på användning av några av verktygen i MeetingSphere.

Generera och 

distribuera rapporter 

momentant i PDF eller 

MS Word med bara ett 

par mus-klick.
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Flytta utvalda förslag till 

“Rating Tool” för att 

skatta baserat på enkla 

eller multipla kriterier.

4

Flytta utvalda förslag 

från Brainstorm till 

“Discussion Tool” för att 

kollaborativt utveckla 

dem vidare.

3
Kick-off: börja mötet med 

en presentation. Använd 

MSp:s “Presentation Tool” 

eller annat webkonferens-

verktyg efter eget tycke.

1
Fånga fler idéer och förslag på 

kortare tid. Kategorisera efter 

ämne eller tema.

2
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Tilldela ansvar för att följa upp 

actions med “Action Tracker”.
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MeetingSphere nytta

Nytta med MeetingSphere
► Obegränsat antal samtidiga deltagare i samverkan online

► Deltagare kan i realtid samverka anonymt, med grupp-ID, eller med 
namn.

► Inbyggd rapportgenerator kan momentant trycka ut färdig rapport till 
deltagare med innehållsförteckning, diagram, resultattabeller etc.

► ALLA typer av beslutsprocesser kan enkelt byggas, och genomföras.

► Ex: SWOT-, GAP-, Risk-, xxx-analyser, Medborgar-, Medarbetar-, 
Konsument-, xxx-dialoger, värdegrunds-, varumärkes-, xxx-
processer.

Vad CCG gör
► CCG är ett konsultbolag som frigör kraften hos människor

► Med MeetingSphere kan vi kommunicera tvärs alla barriärer 
(kulturella, politiska, hierarkiska, geografiska, ekonomiska, …)
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BÄTTRE

MÖTEN BÄTTRE

RESULTAT
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Digital transformation is here! 

Wise decision-makers will empower their 

people to this new way of working. 

However, it’s not about transforming people 

it’s about transforming the workplace!

Pierre Wettergren, CEO

Clever Collaboration Group



Pierre.Wettergren@CCGEurope.com

Tel: +46 705 498 598

http://www.securityawards.se/vinnare-2013/
http://www.corporatelivewire.com/innovation-and-excellence-awards.html
http://www.acquisition-intl.com/2016-the-2016-business-excellence-awards-press-release
https://www.linkedin.com/in/pierrewettergren

