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Öka resfria och digitala mötesformer hos 
kommuner, kommunala bolag  och 
regioner genom beprövad metodik, 
träningstillfällen och erfarenhetsutbyte
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KORTFAKTA REDI

PROJEKTMÅL
Upprätta ett nationellt projektkontor 
som stöttar kommuner och regioner
i arbetet med implementering och 
utveckling av digitala möten i sina 
organisationer. 

Minst 50 kommunala och regionala 
offentliga aktörer deltar i och får stöd
av det nationella projektkontoret.



Om Energikontoren Sverige

• Nationell partner för regionalt energi- och klimatarbete 

• Oberoende projektpartner inom förnybar energi
och energieffektivisering

• Samordnar landets kommunala energi- och klimatrådgivare

• Alltid offentlig juridisk huvudman (region,
kommunförbund, publikt AB)

• Vana att jobba med många olika sorters aktörer 
(offentlig, privat, akademi m.fl.)

• Medlemmar i den Europeiska
Energikontorsföreningen FEDARENE

KORTFAKTA



REDIs projektgrupp

Therese Silvander, projektägare, Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige 

Isabella Nilsson, kommunikatör, Energikontoret Skåne

Marléne Garhall, projektledare, Energikontor Väst

Erhan Tershani, digital mötestränare m.m.  
Energikontor Norra Småland



• Guidning av 10-stegsmetoden
(Framtagen av REMM – resfria/digitala möten i myndigheter). 

• Utbildningar

• Coaching

• Träningstillfällen

• Tips och råd

• Metod och erfarenhetsutbyte

• Regionala team

• Mötes- och resvaneundersökning

Medverkan är kostnadsfri, det enda som krävs är att 
deltagande organisationen tillsätter en arbetsgrupp.

VAD VI ERBJUDER



10-STEGSMETODEN

10-stegsmetoden utvecklades av Trafikverket som ett hjälpmedel för att 
implementera resfria digitala möten i organisationer och har använts av 
över 80 statliga myndigheter i projektet REMM – resfria/digitala möten i 
myndigheter.

http://www.remm.se/


ETT GEMENSAMT NÄTVERK  

Regioner Kommuner Kommunala bolag

Målgruppen för REDI är stor… 

… för att hantera detta startas regionala team under ledning av Energikontoren som samlar 
aktörer och aktuella frågor i sin region. Inom teamen kan kunskap och erfarenheter utbytas och 
ett viktigt syfte är bättre regional samverkan för hållbar utveckling. 



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

• Telefonmöte – Sker vida telefon alt.

• Telefonkonferensutrustning (puck)

• Videomöte – Större videokonferensanläggningar

• Webbmöte – Sker främst via den egna datorn. 

• Traditionellt möte – Sker på en plats där man 
samlas.

DEFINITION RESFRIA MÖTEN 



VILKA TYPER AV MÖTEN TYCKER NI PASSAR BÄST/SÄMST? 



• Sparad tid – för organisation och för anställda

• Minskade resekostnader

• Minskad klimat- och miljöpåverkan

• Minskad sårbarhet för organisationen

• Minskad stress

• Bättre balans fritid och arbete

• Ökad tillgänglighet

• Bättre möjligheter att organisera arbetsgrupper efter kompetens 
istället för efter geografi

• Ökad regional utveckling

• Ökad attraktionskraft för arbetsplatsen

• Ökad jämställdhet

MÅNGA FÖRDELAR MED RESFRIA DIGITALA MÖTEN



• Det tar tid att få genomslag, det handlar om 
förändringsledning

• Ledningens stöd 

• Räcker det inte att enbart öka användningen 

• Digitala möten handlar både om möteskultur 
och om tekniska lösningar

• Hitta en balans mellan digitala och fysiska 
möten som passar just er 

• Utgå ifrån 10-stegsmetoden

VÄGEN TILL FRAMGÅNG 



KONKRETA TIPS FÖR VÅRA NYA DELTAGARE  

• Bilda en arbetsgrupp, gärna med inblick i hur ni reser, någon från miljösidan, HR, IT 

• Identifiera grupper som reser mycket och ofta.  

• Fokusera på nyttor för dessa grupper i att slippa resa. Skulle det vara tid, pengar, miljö eller annat? Kan skilja beroende på grupp det handlar om. 

• Det ska vara positivt och fördelaktigt med resfria digitala möten! 

• Att arbeta med resfria digitala möten innebär helt nya möjligheter! Ta vara på det och se över er möteskultur, låt inte gamla vanor följa med in i den
digitala möteskulturen. 

• Utmana er själva och er omgivning, behöver vi har det här mötet? Om ja, kan vi ta det resfritt? 

• Träna er fram, låt frivilliga med intresse för resfria digital möten ta en roll som ambassadör, att stötta och coacha vid ex uppkoppling av resfria digital 
möten. Det är ett sätt att överbrygga trösklar för den helt ovana samt ett sätt att sprida möteskulturen vidare ut i organisationen. Hur ser er resepolicy 
ut? Kan det bytas ut till en mötespolicy?

• Använd 10-stegsmetodiken 

• Sätt upp ett mål 

• Visa vilka effekter som uppnåtts! (Ni kan välja att mäta tid, kronor, CO2, trivsel, tillgänglighet mm) 

• Lyft och inspirera, dela med er av erfarenheter (Undvik ord som effektivitet, besparingar mm)

• Engagera er i REDIs utbud! 



• 42 anmälda deltagare, varav 9 regioner, 2 energikontor och 1 
Länsstyrelse.

• 10 utförda webbinarier/träningstillfällen ytterligare är planerade, 
materialet filmas.

• Bildat tekniknätverk i samverkan med expertstöd

• REMM samverkan

• Bildat 4 regionala team, ytterligare 3 team är på väg att bildas

• Enkät för resfria digitala mötesvanor pågår (MRVU)

• Tagit fram lathundar, checklistor, instruktionsfilmer

• Medverkar på diverse event för att lyfta REDI

• Lyfter REDIs insatser i myndigheter ex SKR och SKI

• Uppstartad process för ”REDI Europé” tillsammans med FEDARENE, 
bl.a. möte med DG MOVE (EU-kommissionen).

Vad har vi uppnått så här långt?



• Lobbande för att se resfria digitala möten som en viktig del 

av ett transporteffektivt samhälle.

• Resfria digitala möten är ett av tre prioriterade områden för 

Energikontoren Sverige (de andra två är bygg & 

upphandling samt eleffekts- och kapacitetsfrågan)

• Påbörjad ansökan inom utlysningen ”Transporteffektivt 

samhälle” med fokus på goda, effektiva och inkluderande 

digitala möten och mer träning. Mer och bättre!

• Stort intresse för att projektet vidare ut i Europa, ”REDI 

Europe”. Ansökan inom Erasmus+ med deadline 24 mars.

FRAMTIDEN (efter oktober 2020)

Therese Silvander pratar om resfria digitala möten 
med infrastrukturminister Tomas Eneroth på 

Transportforum 2020-01-08



Läs mer på vår hemsida

RE-DI.SE


