
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Box 2403. 403 16 Göteborg
Tel: 031-368 25 00, E-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Besöksadress: Köpmansgatan 20  www.goteborg.se/trafikkontoret

Att mötas
utan att 
resa

✔

✔
✔

✔

C
re

at
iv

e 
S

up
po

rt 
20

12

Resfria möten passar bäst:
• när mötet är högst två timmar långt

• när mötesdeltagarna har träffats tidigare eller   
 känner varandra

• för rutinartade, återkommande möten, till exem-  
 pel månatliga avrapporteringar, presentationer,   
 uppföljningar, kortare diskussioner

• när möte behövs med kort varsel och det är svårt
  att hitta tid till fysiska möten

Några steg för att komma igång

1. Besluta om satsning och sätt av resurser – viktigt   
 med ledningens engagemang och att den föregår   
 med gott exempel.

2. Bilda en arbetsgrupp för att sprida användningen –  
 med representanter för ledning, personal, IT- tekniker,
  reseadministratör med flera.

3. Analysera de tekniska förutsättningarna – vad som  
 finns och vad som behövs. Även hos dem man planerar
  att ha resfria möten med.

4. Skaffa lämplig utrustning/tjänst. Investera eller abon- 
 nera? Efterfråga funktionalitet och inte specifik utrust 
 ning – för att skapa flexibilitet.

5. Skapa styrmedel, regler och rutiner – t.ex. resepolicy,
  mötespolicy, system för bokning och inbjudan.

6. Utse ansvariga. Viktigt att teknik och rutiner fungerar  
 – för tilltro och framgång.

7. Informera och sälj in. Sprid informationen till nyckel - 
 personer, ordna prova-på-evenemang, engagera och
  utbilda personer som ofta kallar till möten.

8. Visa ekonomiska, miljömässiga och andra vinster.   
 Berätta även externt för att stärka varumärket.

Kontakta oss
Trafikkontoret ger gärna fler råd. Vi har listor över pro-
gramvaror för webbmöten och arrangörer av videomö-
ten där man kan hyra in sig per timme.

 Resfria möten – en väg till: 
 effektivare arbete

 lägre kostnader

 nöjdare medarbetare

 bättre miljö



Egentligen är det märkligt att det sker så många möten 
som kräver resa och transport, när många av dem skulle 
kunna genomföras så mycket smidigare. 

Det kommer alltid att finnas ett behov av möten där 
människor träffas fysiskt – utbyter erfarenheter, fattar be-
slut, diskuterar – på en och samma plats, i ett och sam-
ma rum. Och den sociala delen av att mötas i verklighe-
ten ska inte underskattas. 

Men det finns en mängd möten som kan ersättas med ett 
resfritt möte och ge lika bra resultat, ibland bättre. Dess-
utom till en bråkdel av den tid som går åt, till en lägre 
kostnad och med mindre påverkan på miljön. 
  

Vinster
Bättre ekonomi
Med resfria möten får man mer gjort på kortare tid efter-
som det går åt mindre tid till att resa. Reskostnaderna 
minskar. Dessutom är själva mötet på distans ofta effekti-
vare och går snabbare. 

Effektivare verksamhet
Resfria möten kan underlätta kommunikationen internt 
och externt. Det blir enklare att boka snabba och oplane-
rade möten. Medarbetarna blir mer tillgängliga istället för 
att vara på resande fot.

Mer harmoniska medarbetare
Sparad tid kan minska stressen på arbetsplatsen och i 
privatlivet – och inte minst i kombinationen av de två. Det 
blir färre sena kvällar, färre övernattningar borta och min-
dre restid.

Bättre miljö och minskade olycksrisker
Resfria möten är ett effektivt sätt att minska miljöpåver-
kan. Olycksriskerna minskar också eftersom man sitter 
säkrare bakom skrivbordet än bakom ratten.

Resfria möten
Utnyttjar din arbetsplats de möjligheter som dagens teknik erbjuder? 
Resfria möten används idag i många företag och organisationer – för att spara 
pengar, tid och göra arbetet effektivare. Att mötas utan att resa ger många fördelar 
och möjligheter. Inte bara för företaget. Också för medarbetare som går på många 
möten, reser mycket i tjänsten eller behöver träffa kollegor och kunder i en geogra-
fiskt spridd verksamhet, kan resfria möten frigöra mycket tid. Tid som kan ägnas 
åt mer kreativt arbete än att förflytta sig. Dessutom bidrar resfria möten till en 
bättre miljö.

Videomöten – internt eller 
på stan
I videomöten används speciell kamerautrustning, bildskär-
mar och högtalare. Tekniken är dyrare men ger bättre när-
varo än webbmöten med kontorsdator. Ofta används särskilt 
inredda videorum. Ljud- och bildkvaliteten är minst lika bra 
som hos moderna teveanläggningar.  

Det finns också mindre, mobila studior som kan flyttas. Det 
kan vara ett alternativ om det är svårt att avdela ett särskilt 
videorum. 

Organisationer som har många möten på annan ort kan 
snabbt tjäna in utrustningen genom lägre reskostnader. Men 
även om man möts på samma ort kan investeringen vara 
lönsam eftersom det går åt mindre arbetstid genom att träf-
fas utan att resa.

Ett alternativ är att hyra in sig hos en kommersiell leverantör. 
Hotell, videoteknikföretag och universitet är exempel på or-
ganisationer som erbjuder videomöteslokaler. Arrangören 
står för teknik och support.

Tips för effektiva webb- och 
videomöten:
•  Utse alltid en mötesordförande 

• Ha alltid en dagordning

• Se till att ordföranden går laget runt återkommande 
 under mötet. Annars kan deltagare känna sig bort-
 glömda eller få svårt att föra fram synpunkter. 

• Kom överens i förväg hur man gör sig hörd under mötet  
 när man inte har ordet.

• Gör de första mötena till övningar. Inga viktiga möten  
 förrän tekniken känns naturlig. Testa menyer, funktioner
 och ladda upp presentationer under avspända former.  
 Många är ovana vid att se sig själva i bild och behöver  
 vänja sig.

• Ha en reservplan om tekniken krånglar. Vart ska man  
 ringa om man faller ur mötet?

• Webbmöten: Ställ datorskärm och webbkamera så att 
 din bakgrund är neutral. Ordna så att ansiktet belyses  
 jämnt. Du syns bättre och mötet blir mer levande. 
 Undvik gratistjänster som inte erbjuder garanterad 
 kapacitet/bandbredd.

• Videomöten: Låt leverantören hjälpa er att inreda 
 lokalen så att ljud och bild blir bra. Se till att videomöten
  alltid har företräde om videolokalen upplåts även för 
 andra möten. Annars blir det svårt att genomföra video-
 möten med kort varsel och mötesformen mister snabbt 
 i attraktivitet.

Webbmöten ger valfrihet
De flesta resfria möten görs med telefon och webb. 
Webbmöten kräver bara kontorsdator, webbkamera och 
headset. 

Här är några tips:
Använd extern webbkamera även om den bärbara datorn 
har en inbyggd. Bildkvaliteten blir bättre och det är enk-
lare att ställa in rätt vy.

Det krävs också någon form av programvara. Många 
mötesprogram finns i gratis prova på-versioner. Mötes-
program brukar ha en funktion där arrangören kan bjuda 
in deltagare med en länk. Mötesdeltagarna behöver 
ingen egen programvara utan deltar genom att använda 
sin webbläsare. 

Ska webbmöten fungera professionellt måste utrustning 
och programvara hålla hög kvalitet. Annars tröttnar del-
tagarna snart på tekniskt strul och dåliga möten. Ett bra 
webbmöte kräver också mer disciplin än ett fysiskt möte. 
Å andra sidan gör kravet på ordning och reda att webb-
mötena blir effektiva. Efter lite träning upplevs mötena 
lika personliga som telefonsamtal. 

Webbmöten kan i princip genomföras med obegränsat 
antal deltagare. Vid stormöte där en eller ett fåtal perso-
ner är föredragande kan deltagarna erbjudas att ställa 

frågor i chatt efter föredraget. Med färre deltagare kan 
alla delta med ljud och bild samtidigt. Möten med 10-20 
deltagare fungerar utmärkt. Den som har ordet visar pre-
sentationsbilder och delar dokument i realtid. Mötet kan 
spelas in och ses i efterhand av dem som missat mötet.

Programvaror för webbmöten bör erbjuda:

- Ordförandefunktion

- Lista med alla deltagarnamn

- Säker inloggning och överföring

- Möjlighet att se samtliga mötesdeltagare i bild

- Möjlighet att visa och dela presentationer, 
 dokument m.m.

- Presentatören bör kunna se mötesdeltagarna även   
 under presentation  
- Chatt, anteckningsfält

- Funktion för att påkalla uppmärksamhet

- Inbjudan via länk, delta via webbläsare

- Tillräcklig, garanterad bandbredd 

 


