
 

 

Workshop för REMM-myndigheter 
KTH	och	Hesselby	slott	i	Stockholm,	den	29	och	30	november	2017	
REMM samverkar mest digitalt, men vid vissa tillfällen ses vi ”IRL”, i riktiga livet. Att träffas IRL 
kan stärka förutsättningarna för ett bra utbyte av kommande digitala möten. 

En tvådagars workshop genomfördes i slutet på november. Första dagen var vi i KTH:s lokaler och 
därefter på Hesselby slott, där vi åt middag på kvällen och avslutade dag två. Syftet var att utbyta erfa-
renheter och stärka kontakter mellan de som deltar i REMM. 

Deltagare   
Patrick Klasson, Arbetsförmedlingen 
Susan Lind-Nordström, Arbetsförmedlingen 
Helene Swartz, Arbetsmiljöverket 
Robert Westlund, Försvarets materielverk 
Elisabet Cameron, Formas 
Viktor Lundberg, Försvarshögskolan 
Charlotte Tullberg, Försäkringskassan 
Björn Magnusson, Göteborgs Universitet 
Fredrik Semjonow, Kammarkollegiet 
Karl-Johan Skiver, Kammarkollegiet 
Sara Edberg, Kemikalieinspektionen 
Jannica Häggbom, KTH 
Kristina von Oelreich, KTH 
Markus Robèrt, KTH 
Christina Arbjörk, Kungliga biblioteket 
Johan Eriksson, Lantmäteriet 
Mona Algestam, Lantmäteriet 
Alexander Grönberg, Livsmedelsverket 
Eva Andersson, Livsmedelsverket 

Lars-Ingmar Olsson, Malmö högskola 
Benny Ljus, MSB 
Roger Persson, MSB 
Hans Malmström, Naturhistoriska riksmuseet 
Bengt Littorin, Naturvårdsverket 
Peter Transjoe, Riksarkivet 
Magnus Irestig, SMHI 
Eva Norman, Socialstyrelsen 
Sophie Ljungberg, Strålsäkerhetsmyndigheten 
Charlotte Warmark, Södertörns högskola 
Ewa Fridén, Tullverket 
Jan Eriksson, Tullverket 
Ulf Pilerot, Trafikverket/REMM-gruppen 
Per Schillander, Trafikverket/REMM-gruppen 
Thonita Hellgren, Trafikverket/REMM-
gruppen 
Peter Arnfalk, REMM-gruppen 
Selene Samuelsson, REMM-gruppen 
Catarina Berglund, REMM-gruppen



 
 

 

Inledning	(dag	1) 
Ulf Pilerot, Trafikverket, projektledare REMM, hälsade alla välkomna till IRL-dagarna, som inleddes i 
Undervisningshuset på KTH. En mentimeterfråga skickades ut: Vad är dina förväntningar på dessa 
dagar?  

Förväntningar:  

• Inspiration 
• Samsyn – Så här tänker vi oss 2018 
• Kunskap 
• Nätverk – att vi lär känna varandra 

Digitala möten – en del av KTHs hållbarhetarbete 	(dag	1) 
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef KTH 

Kristina von Oelreich, höll ett välkomstanförande, där hon bland 
annat berättade om digitala möten som en del av KTH:s hållbar-
hetsarbete. Målet är att minska CO2-utsläppen med 20 procent 
2016–2020. För att nå målet med fler digitala möten har man 
tagit hjälp av såväl forskare som studenter. 



 
 

Digitala möten är en hörnsten i organisationens hållbarhetsarbete – 
erfarenheter från 80 CERO-analyser (dag	1) 
Markus Robèrt, Forskare vid KTH/har utvecklat och är ansvarig för CERO-modellen 

Markus Robèrt gjorde sin doktorsavhandling om CERO-modellen för tio år sedan. Den publicerades i 
fyra vetenskapliga tidskrifter och är genomförd i 80 organisationer.  

CERO, Climate and Economic Research in Organizations, är ett koncept utvecklat för att hjälpa orga-
nisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas 
resbeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maxi-
malt stöd i organisationen.  

Digitala möten är i fokus på KTH och andra lärosäten. Man har börjat en diskussion om samverkan 
mellan olika lärosäten med mål att bland annat minska CO2-utsläppen. 

Organisationer som har följt upp CERO efter ett till två år rapporterar att: 

• 88 procent har sänkt sina utsläpp vid uppföljning 
• Besparingar: 200 tkr–5 Mkr per 1 000 anställda och år 
• Starkt stöd från ledning och medarbetare (ökar) 
• Skulle kunna nå ännu längre utan stela förmånsregler 
• Digitala möten är central motor i CERO-processerna 

Tre viktiga steg 

1. Skapa en långsiktig plan att reducera utsläpp i takt med 
”Carbon Law” 

2. Kartlägg totala resvolymer, mötesrutiner, teknikbehov och 
policies 

3. Skapa handlingsplan utifrån skräddarsydda målscenarier. 

Frågor och svar efter föredraget 

Fråga: Hur mår organisationen efter det att man infört påbud om digitala möten? 

Svar: Utvärderingar visar att hälsoeffekten generellt har fått större genomslag än de minskade ut-
släppen. 

Fråga:  Hur många kan ni serva med CERO-modellen? 

Svar:  Tjänsten kan köpas in som konsultuppdrag med en expertis. Om det görs ny forskning eller 
kommer ny teknik kan det falla inom ramen för forskningsprojektet. 

REMM 2018	(dag	1) 
REMM kommer att jobba med följande huvudområden under 2018:  

• Kulturfrågor 
• Teknikfrågor 
• Säkerhet och juridik 
• Mätning och uppföljning (koppling hur man sänker CO2-utsläppen, uppföljning av hur processen i 

digitala möten ökar) 
• Bygga broar mellan de olika myndigheterna och regeringskansliet 
• Webbinarier 
• REMM-kaféer 
• Nätverk 
• Enskilt stöd – mer fokus på detta 
• Basecamp 



 
 

• Förankringsarbete – mycket resurser har lagts på detta 

Mentimeterfråga: Vilken är er myndighets största utmaning i REMM-arbetet? 

• Att få med ledningen 
• Minska antalet flygresor 
• Digitalisering – ändra kulturen 
• Att hinna med att jobba med REMM 

 

Gruppdiskussion – utmaningar	(dag	1)	
Diskussion i mindre grupper lyfte bland annat: 

• Problem at kommunicera med olika myndigheter – behövs en bryggtjänst 
• Målet är att minska resandet, skulle behöva en styrning med att värdera nyttan med resan. 
• Få personalen att vara i tid första gången vid digitala möten, tar lång tid att utbilda hela personalen. 
• Kulturförändring – hur mår man efter man har gjort den förändringen?  
• Lärosäten och myndigheter behöver nationella representanter för att nå resultat. 
• Bra underlag som kan redovisas för ledningen behövs. 

Exempel från Göteborgs universitet	(dag	1) 
Björn Magnusson, miljö- och hållbarhetssamordnare 

Björn Magnusson berättade om ett webbaserat handlingsprojekt mellan tio latinameri-
kanska universitet och fyra europeiska universitet. Projektet pågick i 18 månader med 
många olika svårigheter, bland annat dålig internetuppkoppling. Den största utmaningen 
var språket, då allt utfördes på engelska.  
• Det är svårt att ersätta alla möten med digitala möten, man måste träffas fysiskt minst 

en gång per år. 
• Man kan ansöka om ekonomiskt stöd för kommunikation från Formas. Kontakta For-

mas om ekonomisk styrning i januari. Den årliga öppna utlysningen öppnar den 1 
mars och stänger den 12 april 2018. 



 
 

 

Inspelad hälsning från miljöminister Karolina Skog	(dag	1) 
”Resor är ett område med stor miljöpåverkan, och vi behöver hitta bättre sätt att mötas digitalt, för 
miljöns och klimatets skull. Många svenska myndigheter har kommit långt i arbetet med att minska 
utsläppen. Resfria möten är en viktig del av framgångarna.  

Alla ni som är här i dag gör ett viktigt jobb men vi kan och behöver göra mer, detta gäller självklart 
även oss på regeringskansliet. 

Vi har en strategi som säger att digitala möten ska prioriteras och utvecklingen går åt rätt håll, men 
det finns mycket kvar att göra. Många gånger kan digitala möten vara ett bra alternativ eller ett kom-
plement till att mötas fysiskt och därför behövs REMM, som ett initiativ i svensk statsförvaltning. 

Möjligheten till digitala möten är en förutsättning för en modern verksamhet och i det digitaliserings-
arbete som pågår i svenska myndigheter är resfria möten en självklar del. 

Det här är en teknikfråga men det är också en kulturfråga. Ni som är delaktiga i REMM har en viktig 
uppgift att påverka internt i respektive verksamhet. 

I takt med att tekniken utvecklas behöver vi utmana oss själva och varandra att hitta nya former att 
mötas och hitta en utveckling tillsammans. Tack för att ni lyssnade och ha ett trevligt möte.” 



 
 

 

Inspelad hälsning från Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon	
(dag	1) 
”Trafikverket driver sedan flera år tillbaka projektet REMM – resfria möten i myndigheter, för att 
främja att träffas digitalt, både inom myndigheter och mellan myndigheter. REMM var från början ett 
regeringsuppdrag, men nu driver vi det här projektet själva, och vi ser att det ger resultat. Ett resultat 
är att CO2-utsläppen i REMM-myndigheterna går ner, men det har också andra positiva effekter. Det 
är bra för arbetsmiljön när man slipper resa och det skapar en effektivitet.  

När vi nu arbetar vidare är det viktigt att vi ser insatser för digitala möten inte bara som ett teknikpro-
jekt, tekniken är viktig för att få det att fungera, men det handlar lika mycket om kultur, organisation 
och arbetssätt. Att man funderar på, hur organiserar vi våra möten, vad får vi ut av dem, så att vi 
verkligen kan få effekt. Sen behöver vi fortfarande förstås mötas i det riktiga livet. Möten där vi ser 
varandra och träffas är också viktigt. Med det handlar om att tänka på, när ska vi ses och när kan vi 
mötas digitalt. 

Det är många myndigheter som är utlokaliserade över landet, och digitala möten är en möjlighet för 
oss också att kunna arbeta på ett effektivt och bra sätt, och förstås, spara CO2. 

I den nationella planen har vi lyft fram digitala möten. Det är första steget i fyrstegsprincipen, och 
fyrstegsprincipen det innebär att vi börjar med att titta på, kan vi påverka resbehovet innan vi börjar 
göra olika typer av åtgärder. Det här är en typisk steg 1-åtgärd. Den ger god effekt till relativt be-
gränsade resurser. Vi spar CO2, vi kan mötas och ha en god tillgänglighet, även om vi inte möts mo-
bilt, och det skapar också förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Bara det är i sig, värt att lyfta fram. 

On nu, när ni träffas i riktiga livet, på denna workshop hoppas jag ni får några riktigt bra dagar, där 
ni kan utbyta erfarenheter. Lycka till!” 

  



 
 

Gruppdiskussion – ledningsförankring	(dag	1) 
Diskussion i mindre grupper lyfte bland annat: 

• Vi vill att GD och hens närmaste medarbetare blir tydliga med REMM-arbetet.  
• Det är många utmaningar – alla sitter i sin kammare och uppfinner hjulet igen. Filmen med Lena 

Erixon kan hjälpa till att få GD att tänka mer på digitala möten. 
• Positivt av miljöministern ställde upp. 
• Bra att Trafikverket fortsätter samordna arbetet med att öka andelen digitala möten genom REMM. 
• Hur når man upp med bra exempel på nästa nivå? 
• Politiskt tryck på regeringen… 
• Bra verktyg att göra egna (lednings-)filmer som läggs ut intranätet. 

Resultat av enkät inför workshopen	(dag	1) 
Inför workshopen skickade REMM-gruppen ut en enkät till REMM-nätverket. Enkäten skickades ut 
till 82 myndigheter varav 39 svarade, vilket ger en svarsprocent på 47 procent. Enkäten visade bland 
annat att man anser att REMM ska bidra med: 

• Stöd för utveckling av möteskultur/goda exempel – 70 % 
• Erfarenhetsutbyte och diskussioner med andra myndigheter – 66 % 
• Rutiner och nyckeltal för mätning och rapportering – 64 % 
• Info via webbinarier – 58 % 
• Möjlighet att ställa frågor till REMM om specifika problem för er myndighet – 51 % 
• Hjälp med och samarbete runt tekniska frågor – 47 % 
• Informationsmaterial via Basecamp och remm.se – 38 % 
• Hjälp med enkätundersökningar, sammanställning och analys – 32 % 
• Hjälp med och samarbete runt säkerhetsaspekter – 30 % 
• Hjälp med och samarbete runt juridiska frågor – 23 % 
• Vet ej – 8 % 

Diskussion: 

• Deltagarna tycker att enkätformen är ett bra och enkelt sätt att ta in information.  
• Det är ett stort spann mellan de som inte har börjat projektet till de som är klara 

Gruppdiskussion – fokus och stöd	(dag	1) 
Diskussion i mindre grupper lyfte bland annat: 

• Info via webbinarier. 
– För GD och ledning. om effektivitet och besparingar 
– Goda exempel, nytänkande 
– Säkra digitala möten, juridiska frågor, ”fråga doktorn”-tema. 
– Kopplingen digitala möten – koldioxidutsläpp – CERO – pengar 
– Bryggtjänst – hur kan man komma framåt 
– Inrapporteringsmål Naturvårdsverket, benchmarking 

• Erfarenhetsutbyte. 
• Rutiner och nyckeltal för mätning och rapportering. 
• Hjälp med enkätundersökning, sammanställning och analys. 
• Material och stöd för att utbilda medarbetare hur man håller digitala möten. 
• Stöd för utveckling av möteskultur/goda exempel. 
• Hjälp med att samarbeta runt tekniska frågor. 
• Hjälp och samarbeta runt säkerhetsaspekter och juridiska frågor. 
• Möjlighet att ställa frågor till REMM-gruppen om specifika problem för myndigheter. 
• Informationsmaterial via Basecamp och remm.se. 



 
 

Avslutning dag 1	(dag	1) 
Efter en summering av eftermiddagen åkte vi med buss till Hesselby slott för att avsluta kvällen med 
mingel och gemensam middag. 

 

Reflektioner från dag 1 	(dag	2)	
• Ett smörgåsbord av åtgärder togs upp. 
• Visualisering genom CERO är intressant.  
• Stödet från Trafikverkets ledning är föredömligt. 
• Att be en ledningsperson skicka en hälsning är även ett bra sätt att förankra hos ledningen. 
• Lite av en nytändning i REMM – finns en tydlig uttalad fortsättning, vilket ger ny energi. 

Vilken är den viktigaste framgångsfaktorn för att öka andelen digi-
tala möten?	(dag	2) 
Deltagarna fick välja att ställa sig i fyra hörn, där respektive hörn representerade en framgångsfaktor.  

Förankring i ledningen 

• Flest deltagare valde detta hörn. 
• Förutsättningar måste skapas – ledningen måste vara med 
• Bra att ha regeringsuppdraget i ryggen 

Väl sammansatt arbetsgrupp 

• Gruppen var enig att detta inte är viktigaste framgångsfaktorn, även om det också är bra. 

”Rätt”/fungerande teknik 

• Fungerar inte tekniken faller projektet 
• Fungerar tekniken används den oavsett ledningens inställning 

Annat 

• Om tekniken fungerar och ledningen är med ligger det på användaren att förändra arbetssätt. 
• Viktigt att koppla förändringsarbetet till hållbarhetsmålen, annars kommer det aldrig att fungera. 
• Eldsjälarna som brinner för projektet är viktiga för att leda utvecklingen. 

 

 



 
 

Teknikläget, trender support etc	(dag	2) 
Peter Arnfalk från REMM-gruppen berättade bland om: 

• Utveckling av digital mötesteknik. 
• Webbmötesverktyget Zoom. 
• Federering Lync/Skype för företag. 
• Tekniska hinder och lösningsförslag, bland annat genom en central digital mötesplats. 
• Planer & pågående arbete med att utveckla användningen av digitala möten 

 

Gruppdiskussion intresseområden (dag	2) 

Möteskultur/teknikrädsla 

Möjligheter och utmaningar: 

• Nyckelpersoner som visar vägen  
• Det ska alltid finnas möjlighet att delta digitalt 
• Mötesdisciplin (headset, kamera mm) 

Behov av stöd och samverkan: 

• Hur visar man nyttan (ekonomi, tid, delaktighet) 
• Visa goda exempel, hur mycket av arbetstiden är restid inför möten 
• Goda exempel på möteshantering, före – under – efter 
• Gemensamt ”möteskod”-direktiv 

Svårigheter i samverkan: 

• Olika kulturer. 
• Att utrusningen inte är bra. 
• Att kunskapen är på olika nivå. 
• Olika möteskulturer i respektive organisation. 
• Avsaknad av acceptans att delta på distans. 

  



 
 

Möjligheter i samverkan: 

• Nätverk på flera nivåer. 
• Att ledningen visar vägen (ger ringar på vattnet) med exempelvis en film på intranätet. 
• Acceptans för att delta på distans. 

Förslag på gemensamma aktiviteter/åtgärder: 

• Beteendekod 
• Headset – agenda – kom i god tid – arbetsmiljöfråga. 

Vi önskar stöd från REMM: 

• Fortsätta med tematiska möten och goda exempel. 
• Ta fram en ”Beteendekod” för bra mötesdiscplin. 

Säkerhetsfrågor 

Möjligheter och utmaningar: 

• Vad gäller juridiskt bör vi kunna ha en gemensam bas, så att inte alla ska reda ut de juridiska frå-
gorna själva. 

• Utbildningspaket – ska vara begripliga och med förslag på checklistor. 
• Olika tekniker ställer krav på certifiering. 

Behov av stöd och samverkan: 

• Riktlinjer. 
• Lathund som är användarorienterad. 

Svårigheter i samverkan: 

• Osäkra tjänster. 
• Uppfinner olika lösningar om myndigheten inte tillhandahåller enkla fungerande lösningar. 
• Skillnaden mellan myndigheter. 

Möjligheter i samverkan: 

• Gemensam tjänst för alla myndigheter 
• Samma ”basline” och mjukvaror. 

Förslag på gemensamma aktiviteter/åtgärder: 

• Generell lathund. 
• Ramverk. 

Vi önskar stöd från REMM: 

• Lyfta upp frågan till statskontoret/RK och andra myndigheter med ansvar 
• Samordning av framtagande av riktlinjer och lathund. 

 

 



 
 

Myndighetssupport 

Möjligheter och utmaningar: 

• Förstå alla delar i tjänsten. 

Behov av stöd och samverkan: 

• Lokal support, global support. 
• IT-/teknikstöd, pedagogiskt stöd. 

Svårigheter i samverkan: 

• Olika ”ägare” inom organisationen. 

Möjligheter i samverkan: 

• Skapa kulturgrupper. 

Förslag på gemensamma aktiviteter/åtgärder: 

• Inventera lokalt. 
• Diskussion SUNET. 

Vi önskar stöd från REMM: 

• Övergripande diskussion, utbyte och vad som går att göra. 

Införsäljning av digitala möten 

Möjligheter och utmaningar: 

• Grundutbildning – enkel support 
• Intro – enkla manualer/lathundar 

Behov av stöd och samverkan: 

• Kommunikation. 

Svårigheter i samverkan: 

• Göra det enkelt. 

Möjligheter i samverkan: 

• Goda exempel. 

Förslag på gemensamma aktiviteter/åtgärder: 

• Goda idéer och mönster. 

Vi önskar stöd från REMM: 

• Instruktioner, som man kan kopiera och justera. 
• Goda exempel och databas. 

Bryggfunktion 

Möjligheter och utmaningar: 

• Små myndigheter har inte råd/kunskap att själva ha en IT-infrastruktur för bra teknik för distans-
möten. 

Behov av stöd och samverkan: 

• Alla REMM-myndigheter som har Skype borde kunna federera mot alla remmare. 

  



 
 

Svårigheter i samverkan: 

• Inget enkelt sätt att hitta telefonbok. 
• Olikheter i den juridiska tolkningen. 
• Svårt att göra samordnade upphandlingar som skapar en multibrygga-tjänst för alla myndigheter. 
• Staten skapar monopol, där inga andra får leverera tjänster inom detta område. 

Möjligheter i samverkan: 

• Spara pengar. 
• Enkelhet för användaren. 

Förslag på gemensamma aktiviteter/åtgärder: 

• Myndighetsbrygga – undvik konkurrens. 
• Få Kammarkollegiet att upphandla denna tjänst och gör så att man som myndighet kan avropa dem. 

Vi önskar stöd från REMM: 

• Pusha RK. 
• Se vem som vill vara med på att staten upphandlar en sådan tjänst. 

Digitalt först 
Alexander Wall, departementssekreterare Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet 

Alexander Wall informerade om regeringens satsning och varför man satsar på 
digital förvaltning. Han berättade om att det finns fem prioriterade områden: 

1. Nationell digital infrastruktur. 
2. Digital mognad – hitta smarta lösningar. 
3. Digital innovationsförmåga. 
4. Myndigheter med samlat ansvar – ny digitaliseringsmyndighet, beslut vecka 

49, lokalisering ännu hemlig. 
5. Juridik för digitalt först – utredning om förvaltningslagen, ändring i sekretess-

lagen. Utredningen ska vara klar 31 mars 2018. 

Lyft blicken, räta på ryggen – REMM 
som nyckel till transport- och klimat-
målen 
Mattias	Goldmann,	miljödebattör	och	vd	Fores.	

Mattias Goldman avslutade REMM:s workshop om digi-
tala möten. Han visade hur viktigt det är att vi i Sverige 
ligger före och bidrar med goda exempel. Bland annat 
talade Mattias om följande: 

• Bilen – bränslet – beteendet. 
• Hur REMM är en nyckel i beteendefaktorn. 
• Att identifiera motkrafter, som incitament med bonus-

system. 
• Vikten av att skapa ”vill-ha-känsla”. 

 



 
 

Avslutning och utvärdering	(dag	2) 
Deltagarna fick ta ställning till ett påstående: ”Denna workshop har varit mycket givande, jag är inspi-
rerad, har fått ny kunskap och utökat mitt nätverk.” 

Alla fick göra en gradering på en skala från 1 till 6, där 1 betyder ”håller inte alls med” och 6 betyder 
”håller med fullt ut”. 

Sedan fick man ställa sig på rätt nummerlapp utlagd i rummet. Det blev en väldigt stor tyngdpunkt på 
5–6. Ingen ställds sig på under 4. Följande kommenterar gavs: 

Stod på 4: 

• Nya i organisationen – påverkar det man fångar upp. 
• Det har varit mycket diskussioner, är svårt när man inte har tillräckligt med kunskap.  

Stod på 5: 

• Föreläsningar har varit jättebra, önskar mer fokus hur man går vidare och ökar samverkan. 
• Inspirerande, i synnerhet föreläsarna i slutet. Är mer inspirerande och har fått mer motivation att ta 

det vidare.  
• Sätter in arbetet med digitala möten i ett större sammanhang. 
• Bra upplagt program – och bra ordning. 

Stod på 6: 

• Bästa REMM-mötet någonsin.  
• Mycket tips, nytänkande, engagemang 
• Lika utmaningar, erfarenhetsutbyte. 
• Bra stöd och hjälp. 
• Roligt att det är fler som har kommit med i REMM. 
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