
Hela RESAN 
Guide för resfria möten

Fler digitala 
möten kan ge 
stora besparingar, 
lägre kostnader 
för tjänsteresor, 
tidsvinster och 
mindre stress.

www.rjl.se/energikontoret
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Projektet
Hela RESAN är ett projekt som drivs av Energikontor 
Norra Småland med syfte att främja hållbara resvanor 
vid tjänsteresor och arbetspendling. Projektet involv-
erar Jönköpings läns kommuner, Region Jönköpings 
län samt länets små och medelstora företag och pågår 
2017-03-01 t o m 2020-07-01.

Resfria möten är ett av delmålen i projektet. Denna 
folder är tänkt att hjälpa dig och dina kollegor att bli bät-
tre på resfria möten.

Resfria möten 
Varför resfria möten? Tio anledningar att öka de 
digitala möten. 

Vett och etikett  
Vad ska man tänka på vid resfria möten och vilken 
roll har ordförande i ett resfritt möte.
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Vägen till framgång i din organisation  
Det tar tid att få genomslag för ändrade rutiner för 
möten och resor i en organisation. 

Mötesteknik  
Inför det resfria mötet är det viktigt att följa vissa 
regler för att få ut så mycket som möjligt av mötet.

Tekniken, utrustning & begrepp  
Vilka är de vanligaste programmen och vilken 
utrustning kan användas för resfria möten? 
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10-stegsmetoden  
Hjälpmedel och stöd när en organisation vill öka 
andelen resfria möten. 
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Hela RESAN
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Energikontor Norra Smålands verksamhetsområden

HB EF

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke  
vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. 

Energikontor Norra Småland deltar i många projekt på lokal, regional och nationell nivå.  
Projekten har till syfte att effektivisera energianvändningen i olika delar av samhället. 

Verksamhet i tre områden
Verksamheten är indelad i tre 
områden där vi bedriver projekt med 
olika fokus:
 
• Byggnader – energi i byggnader och 
tillförsel av förnybar energi.

• Transporter – hållbart resande, 
infrastruktur för förnybara drivmedel.

• Industri – energi i processer, 
omställning från fossila bränslen till 
förnybar energi, managementfrågor.

Viktiga delar av arbetet i våra projekt 
är att bedriva utredningar, skapa 
nätverk och sprida information 
om olika erfarenheter och goda 
exempel. Dessa exempel och 
erfarenheter sprids främst genom att 
vi anordnar eller deltar i seminarier 
och föreläsningar på konferenser 
och i skolor. Vi informerar också 
genom artiklar, rapporter, broschyrer, 
tidningar, nyhetsbrev och på webb.

 
 

Samordnar länets energi- och 
klimatrådgivare
Energikontoret är också samordnare 
för länets energi- och klimatrådgivare.

Hållbara  
transporter Byggnader Industri

HR

Energimyndigheten är vår största uppdragsgivare och våra regionala uppdragsgivare återfinns bland både 
offentliga och privata aktörer i norra Småland. Våra nationella projekt genomförs i samverkan med andra 
energikontor över hela Sverige. Vi är medlemmar i Energikontoren Sverige (ES).



Erhan Tershani 
Kommunikatör

Arbetar huvudsakligen med 
Hela RESAN

Therese Silvander
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Energikontoret, Hela RESAN, GoMate 
- elfordonspool, nationell samordning 
fossilfria transporter för Energikontoren 
Sverige

Hanna Olovsson
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Hela RESAN

Lydia Olofsgård 
Biträdande projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Hela RESAN

Mattias Bodin 
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
50% i Hela RESAN och 50% för 
Jönköpings kommun. Har rollen som 
reseledare i projektet.

Stefan Simmeborn 
Miljösamordnare

Arbetar huvudsakligen med 
Hela RESAN
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Vi som jobbar med Hela RESAN



Carlos Pettersson 
Verksamhetsledare/projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Energikontoret, Kraftsamling Biogas II

Jonas Ekström 
Kommunikatör

Arbetar huvudsakligen med 
Energikontoret, Kraftsamling Biogas II

Josip Glavas
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Regionala noder för energikartlägg-
ningsstöd, Kraftsamling Biogas II

Emelie Emanuelson 
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
RUL - Regional utvecklingsledare 
kommunernas energi- och klimatråd-
givning, EEnet - energieffektiviserings-
nätverk

Ulrika Lahti 
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Administration för samtliga projekt, 
Kraftsamling Biogas II

Johan Lundberg 
Projektledare

Arbetar huvudsakligen med 
Energieffektiviseringsnätverk

Cecilia Jönsson
Projektekonom

Arbetar huvudsakligen med 
Projektekonom för samtliga projekt
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Övriga medarbetare på Energikontor Norra Småland
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Varför resfria möten?

Definition

Med resfria möten menas möten på distans i realtid som med teknikens hjälp utförs digitalt, såsom telefon-, video- och 
webbmöten. Telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare. 

Det är viktigt att inte bara tillämpa resfria möten. Hitta istället en rimlig balans mellan fysiska och resfria möten. Glöm inte 
att informera, utbilda och förklara varför i början, inte bara hur. Uppmana till aktiv användning och skapa en tydlig struktur 
och kultur för digitala möten. Tydlighet är viktigt samt att resfria möten prioriteras på samma sätt som fysiska. 

Många organisationer har idag en resepolicy men inte en mötespolicy. Resepolicyn handlar om hur och när man ska resa 
i sitt arbete t.ex. med vilka transportmedel, bokningsförfarande etc. En mötespolicy är minst lika viktig att interageras, 
inklusive hur du kommer till mötet. Det är mötet och inte resan som är det viktigaste. 

De flesta vet redan att den ekonomiska och tidseffektiva uträkningen ser positiv ut. Det är givande att veta hur många 
möten som hålls via systemloggar; hur många färre resor bokas? Hur mycket pengar har sparas på minskade 
resekostnader? Kartlägg gärna vilken typ av möten som genomförs i organisationen. Vissa möten sparar mera än andra, 
till exempel utbildningar. Frågan är kanske inte enbart vad som kan ”sparas in” men även vad som kan ”ge förtjänst” i 
organisationen.

När resfria möten införs ökar behovet av forum där kommunikationen sker i ett mer socialt och öppet format då det inte 
blir naturligt vid kaffeautomaten eller över lunchen. Begreppet ”digital arbetsplats” används alltmer i artiklar och bloggar. 
I detta begrepp inkluderas ofta både intranät, sociala forum, samarbetsytor, dokumenthanteringssystem, projektportaler 
och verktyg för realtidskommunikation. 

Många typer av möten kan ersättas med digitala. Ibland måste gruppen dock träffas fysiskt med syfte att bygga bättre 
relationer och stundtals fatta svåra beslut. Oftast rekommenderas att träffas så tidigt som möjligt efter att en grupp har 
etablerats. Det är bra att diskutera hur gruppen bäst jobbar tillsammans kring; regelverk, rutiner och vett och etikett. 
Stående fysiska möten med ett fast intervall kan rekommenderas jämte de resfria möten. 
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Minskad stress bland medarbetare

Bättre balans mellan fritid och arbete när längre  
resor undviks

Ökad tillgänglighet

Lättare att organisera arbetsgrupper efter kompetens istället 
för geografi

Ökad attraktionskraft för arbetsplatsen samt minskad  
personalomsättning

Bättre jämställdhet
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Tidsbesparande för organisation och anställda

Lägre resekostnader

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Minskad sårbarhet hos organisationen

Tio anledningar att öka andelen digitala möten.
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Det tar tid att få genomslag för ändrade rutiner kring möten och resor i en organisation. 
För att det ska fungera måste arbete ske systematiskt och brett inom organisationen.

Ofta visar det sig att många beslutsfattare inte riktigt vet 
innebörden med resfria möten. Många kan för lite om tekniken 
och känner sig inte riktigt bekväma. De kanske haft sämre 
upplevelser kring digitala möten förr. Många beslutsfattare tror felaktigt att resfria 
möten handlar om att ersätta alla fysiska möten med digitala. Detta är en helt fel 
föreställning; oftast handlar det om att komplettera eller ersätta fysiska möten 
med digitala resfria möten.

Ett sätt att övertyga beslutsfattare handlar om att informera och kommunicera 
vad resfria möten innebär och hur det fungerar. Ett tips är att organisera 
en demonstration och visa upp olika scenarion där nyttan är tydlig. Hitta 
ambassadörer bland beslutsfattare som tror på resfria möten och som i sin tur kan 
berätta om sina upplevelser för personer som är mer skeptiska.

Ledningens stöd är avgörande och ledningen behöver också föregå med gott 
exempel. Genom att utbilda ledning och chefer blir det lättare att få övrig personal 
att ta efter och börja använda sig mer av resfria möten.

För att digitala möten ska få önskad effekt räcker det inte att enbart öka 
användningen. Organisationen måste även förändra sitt arbetssätt, framförallt 
i planering av projekt och annan verksamhet som kräver mycket samverkan 
mellan olika parter. 

Digitala möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar; 
organisationens vilja och mognad att öka andelen digitala möten är lika viktig som 
att tekniken finns och fungerar. Utan det ena fungerar inte det andra.

Digitala möten är också en viktig del av digital samverkan människor och 
organisationer emellan. Ett nära samarbete mellan olika delar av organisationen, bland annat IT och HR, är 
ett viktigt steg på vägen.

Ofta kan ett fysiskt möte ersätts av ett digitalt, men vissa möten passar bäst att 
genomföras traditionellt. Ökad användning av digitala möten har visat sig leda till mer 
frekventa och kortare möten. Deltagarna upplever i regel digitala möten både mer 
effektiva och fokuserade.

Slutligen, se till att ha träningsläger. Nästa arbetsplatsträff kanske kan vara resfri? Det är 
alltid bra att öva i en trygg miljö när avståndet till resten av deltagarna bara är några meter!

Vägen till framgång i din organisation



Korta, återkommande möten

Projektstartsmöten

Rutinmässiga projektmöten

Kreativa diskussioner

Workshop kortare än 2 timmar

Workshop längre än 2 timmar

Seminarium på upp till 2 timmar

Uppföljningsmöten

Informationsmöten, ex. från ledningen

Utbildning anpassad för resfritt

Möten med bristande mötesteknik

RESFRIA MÖTEN

Graderingen i denna matris bygger på resultat från forskning vid Lunds universitet och på erfarenheter från Trafikverkets projekt 
REMM – Resfria möten i myndigheter (www.remm.se). Notera att denna vägledning är en generalisering och det finns många 
parametrar som påverkar hur olika typer av resfria möten fungerar i olika situationer. Gör gärna en egen tolkning utifrån behoven 
och möjligheterna i din organisation.

VIDEO WEBB TELE

Nja OK Bra

Graderingen i denna matris bygger på resultat från forskning vid Lunds universitet samt på erfarenheter från Trafikverkets projekt REMM – 
Resfria möten i myndigheter (www.remm.se).  
Notera att denna vägledning är en generalisering och det finns många parametrar som påverkar hur olika typer av resfria möten fungerar i 
olika situationer. Gör gärna en egen tolkning utifrån behoven och möjligheterna i din organisation.
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Analysera utgångsläget  
Ta reda på hur resandet ser ut idag, vilka de faktiska  
kostnaderna för resorna är. Fundera på vilka behov av 
kommunikation som finns inom organisationen samt ex-
ternt.

Förankra satsningen och avsätt resurser  
Ledningen måste avsätta tillräckligt med resurser för att 
arbetet ska lyckas och sända ut signaler om att det är en 
viktig satsning.

Etablera en arbetsgrupp  
Personer från olika delar av organisationen bör engageras 
för att användningen ska spridas och fungera.

Identifiera kommunikationsbehov  
Ta reda på orter till de vanligaste resorna sker och vilka 
kollegor som det är bra att erbjuda digitala mötesalternativ 
. Utforska vilken typ av kommunikation som behövs.

Tekniska förutsättningar 
Det är viktigt att inventera vad organisationen har i  
dagsläget när det gäller teknisk utrustning som kameror, 
programvaror och videomötesrum.

Utrustning/tjänst 
När kommunikationsbehov och tekniska förutsättningar 
avhandlats är det dags att välja lämplig utrustning.

Styrmedel och rutiner 
I samband med implementering kan resepolicyn  
kompletteras eller göras om till en res- och mötespolicy.

Ansvariga 
En organisation som vill att medarbetarna ska välja digitala 
möten måste se till att tekniken fungerar. Utse ansvariga.

Informera 
Ledningen spelar en viktig roll i att använda digitala  
mötesformer, spridningen blir naturlig.

Följ upp 
Användningen av digitala möten bör följas upp, för att 
teknik och tjänster ska kunna uppdateras och anpassas 
bättre.

För mer information besök www.remm.se/10-stegsmetoden/

10-stegsmetoden för resfria möten är ett utmärkt hjälpmedel och 
stöd när en organisation vill öka andelen resfria möten.
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Tänk på hur kameror och skärmar är placerade i förhål-
lande till hur ni sitter. Placera gärna kameran i ögonhöjd

Fördela och be om ordet enligt gruppens rutiner

Tänk på att minimera störande ljud i rummet

Vett & etikett och ordförandens roll

Stäng av mikrofonen när du inte har ordet så att 
bakgrundsljud inte stör

Dubbelkolla tekniken några minuter innan mötet startar. 
Klicka på ljud- och videoenhet under inställningar och se 
till att ni både syns och hörs

Som mötesordförande innan mötet: Fundera på mötets upplägg. Presentera en tydlig tidsatt agen-
da. Fundera på typen av möte - videomöte, skärmdelning, workshop eller undersökning? Vad förväntas 
av deltagarna? Avsätt några minuter i början av varje möte för socialt småprat och för att alla ska komma 
igång med tekniken. Gå ”laget runt” och låt alla komma till tals, speciellt i samband med beslut. Tillåt inte 
tyst acceptans utan ställ direkta frågor. Engagera deltagarna och bryt gärna presentationen för en snabb 
omröstning eller mini-workshop. På så sätt håller sig deltagarna alerta och deltar aktivt under hela mötet.

Ett effektivt ledarskap på distans kräver att möteshållaren både skapar struktur i gruppen och tillåter sätt 
att umgås socialt, även om träffen inte är fysisk. Det är viktigt att uppmana till och aktivt engagera grup-
pen socialt via digitala verktyg som videomöten, diskussionsforum och andra former för interaktion. Tänk 
även på att arrangera digitala fika-stunder som inte bara handlar om ert pågående projekt.  Vidare är det 
viktigt att fokusera på det sociala när ni träffas fysiskt, skapa gemensamma förväntningar och regelverk i 
gruppen.
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Ordföranden måste leda tydligt, fördela ordet och se till att 
deltagarna är engagerade.

I slutet av mötet sammanfatta huruvida syftet med mötet nåtts, 
vilka beslut som fattats och vem som tilldelats ansvar för fortsatt 
arbete.

Ordförande bör vara bra på att peka med hela handen så att 
mötestekniken blir bra. Ordning och reda på mötet är särskilt 
viktigt när det gäller digitala möten.

Sätt rätt stämning. Detta beror på vad mötet handlar om, men 
ofta är det bra om det också kan vara lite trevligt att vara med 
på ett möte. Ordföranden har en viktig roll för att skapa en 
positiv stämning.

Ha koll på vilka som har anslutit och inte anslutit till mötet samt 
om någon ”fallit ur”.

Vid digitala möten med flera deltagare kan det vara svårt 
att vara ordförande och samtidigt delta på ett kreativt sätt. 
Överväg att anlita en faciliteter/moderator.

Presentera syfte och agenda i början av mötet.

Se till att förutsättningarna är liknande för deltagare på flera 
orter, till exempel att alla får kaffe och att alla har lika mycket 
tid. Lägg gärna in en paus vid längre möten.

Se till att hålla tiden. Håll inte för långa möten digitalt.

Det har blivit naturligt att boka in videomöten med de medarbetare 
som nu vant sig vid utrustningen. Personalen bokar egna videomöten 

nuförtiden och ger positiva omdömen om detta sätt att mötas.
- Simon Harrius, enhetschef regionfastigheter Region Jönköpings län
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Mötesteknik

Inför ett resfritt möte

Inför det resfria mötet är det viktigt att följa vissa regler för att få ut så mycket som möjligt av mötet. På följande två sidor 
kan du läsa om vad bör tänka på. 

Välj typ av mötesteknik (telefonmöte, webbmöte eller  
videomöte).

Skicka i god tid inbjudan med instruktioner om hur anslutning 
till mötet fungerar.

För ovana användare bör erbjudas möjlighet att testa tekniken 
innan (tech-check).

Fundera på vad mötet har för syfte, så att detta kan tas upp i 
inledningen.
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Ha en tydlig mötesagenda och skicka om möjligt ut denna till 
mötesdeltagarna innan mötet.

Skicka gärna ut eventuella presentationer innan mötet. Det är 
bra om presentationerna har en tydlig sidnumrering, då kan 
hänvisas till sidnummer för de deltagare som tittar på en pres-
entation i sin egen dator (t ex vid telefonmöten).

Du som ska dela material på mötet, se till att ha det klart och 
redo för att kunna dela skärm med övriga deltagare.

Planera vem som för anteckningar, det är ofta lämpligt att 
någon annan än ordföranden gör detta.

Planera vem som ska vara ordförande, och se till att  
ordföranden har bra koll på mötestekniken.  
Se även ”Ordförandens roll”.

Boka support, om du har tillgång till det. Vid stora möten kan 
det vara en god idé att ha IT-support tillgänglig som extra stöd 
för dig och mötesdeltagare som ska delta.
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Lösningen på ett misslyckat möte brukar 
dessvärre vara att boka ett möte till. 

- Ulrika Eklund & Terese Raymond, Distansmöten



Eftersom tekniken utvecklas så snabbt som den gör idag så är det svårt att rekommendera vilken plat-
tform eller leverantör som är bäst lämpad. Försök istället använda de lösningar som redan finns och 
som uppfyller era krav. Välj teknologi som är stabil och som fungerar. Telefon, chatt, närvaroinformation, 
gemensamma dokumentytor och e-mail har funnits länge och räcker väldigt långt för ett effektivt samar-
bete. Se till att alla lösningar är mobila och fungerar överallt där det finns nätverk, även i offentliga miljöer. 
Ofta fungerar trådlöst wifi, men för bästa resultat, koppla datorn direkt in i nätverket med sladd.

När teknologi blir för komplex kommer den inte att användas och inte heller gynna arbetet i virtuella 
grupperingar. Det är viktigt att ta sig tid att lära sig hur olika verktyg fungerar. Att kunna använda video- 

och webbmöteslösningar ger ett stort lyft vid gemensamma arbete på distans.

Se till att alla har rätt verktyg och sträva efter att alla är utbildade för resfria möten. 
Se även till att det sätts upp regelverk för hur deltagarna kan vara digitalt tillgäng-
liga och närvarande idag i gruppen.

Skype och Lync är de vanligaste programvarorna på de flesta arbetsdatrorer idag. 
Men det finns även andra som kan vara anpassad för organisationens behov. 

Oftast går det att använda programvarorna med varandra vilket möjliggör resfria möten mellan organisa-
tionerna.

Videokonferensanläggning- Videomötesteknik erbjuder ett spann från video i mobiltelefoner via enkla 
bildtelefoner till välutrustade studior. Det finns många olika typer av webbmöten; några vanliga funktioner 
är bild- och ljudkommunikation med möjlighet till bildpresentation, fildelning och chat. En vanlig kombi-
nation är också telefonmöte kombinerat med någon form av webbaserat möte för att dela dokument, 
presentationer, bilder och liknande.

Tech-check - Här ges deltagaren chans att kolla att all utrustning finns på plats och att personen är redo 
att delta på möte. Tech-check är något som bör användas självmant även om den som kallat till mötet 
inte tidssatt det. Försök att ha det som rutin att koppla upp dig på möte några minuter innan mötet bör-
jat för att kontrollera att tekniken fungerar!

Sist med inte minst - om du kallar till möte försök då ha teknsisk support redo ifall frågor skulle uppstå.

För mer tips och trixs besök www.rjl.se/resfritt
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Tekniken, utrustning & begrepp
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Lycka till!
Hoppas denna guide hjälpt dig på vägen mot fler resfria möten. Denna folder är en sam-
manfattning av material från; Resfria möten i myndigheter som drivs av Trafikverket samt 
boken Distansmöten, effektivitet, tillgänglighet & kriativetet av Ulrika Eklund och Terese 
Raymond. 

Foldern ska tillsammans med digitala träningsläger för resfria möten samt webbutbildning 
för resfria möten hjälpa dig och dina kollegor och medarbetare att lära er mer om resfria 
möten och bli bättre på att använda dem Samtliga delar har tagits fram av Energikontor 
Norra Småland.

Sprid gärna denna till kollegor, chefer och glöm inte att övning ger färdighet!



Energikontor Norra Småland
Kontaktinformation: 

Energikontor Norra Småland 
Östra Storgatan 67a, 553 20 Jönköping 

 
Webb: www.rjl.se/energikontoret 

Epost: energikontoret@rjl.se

VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
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