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Välkommen till ett möte i REMM-nätverket:

Att jobba enligt REMM-metoden
Alt 1: Onsdag 2 mars 2022, kl 10.15–11.45

Alt 2: Onsdag 16 mars 2022, kl 10.15–11.45

http://remm.se/
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Syftet med dagens möte

• Berätta kortfattat om REMM:  
• Vem vi är, vad vi vill och hur vi arbetar

• Vilket stöd vi kan erbjuda er myndigheter

• Hur REMM kan hjälpa er uppfylla regleringsbrevens krav

• Besvara era ev. frågor

• Träffas och prata!   

http://remm.se/
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Dagens agenda
• Introduktion

• Om REMM: 
• Vem är vi? 

• Vad vill vi?

• Vad gör vi? 

• Vilka former av stöd erbjuder REMM?
• Stödmaterial

• Mätning och uppföljning    

• Frågor och diskussion

http://remm.se/


remm.se

Vem är vem i REMMs
arbetsgrupp? 

Bild: remm.se

http://remm.se/
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Väl fungerande digital samverkan leder till

• Effektivare verksamhet

• Bättre ekonomi

• Minskad klimat- och 
miljöpåverkan

• Mer harmoniska medarbetare

• Minskad sårbarhet

• Ökad tillgänglighet

• Bättre jämställdhet

• Ökad regional utveckling

Bild: remm.se

http://remm.se/
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Myndigheter i REMM
Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Blekinge tekniska högskola, Bolagsverket, Brottsoffermyndigheten, 

Chalmers tekniska högskola, CSN, DIGG, E-hälsomyndigheten, Energimyndigheten, FBA, 
Folkhälsomyndigheten, FORMAS, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, 

Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs 
universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Högskola i Jönköping Stiftelse, Högskolan Dalarna, Högskolan i 

Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst, Högskolan 
Kristianstad, IVO, Jordbruksverket, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, 

Kemikalieinspektionen, Konstfack, Kriminalvården, Kungliga Biblioteket, Kungliga Konsthögskolan, Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Lantmäteriet, Linköpings universitet, 

Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Läkemedelsverket, 
Malmö universitet, Marie Cederschiöld högskola, Mittuniversitetet, MSB, Mälardalens högskola, 

Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och 
telestyrelsen, PRV, Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Rödakorshemmet, SCB, SGU, 

SIDA, Sjöfartsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Socialstyrelsen, Sophiahemmet, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens fastighetsverk, Statens institutionsstyrelse, Statens maritima 

museer, Statens skolverk, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SVA, Svenska kraftnät, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Umeå universitet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Uppsala 

universitet, Örebro universitet

http://remm.se/
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Vad vill REMM?

Bild: remm.se
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REMMs vision
• Alla myndigheter kan och får mötas digitalt på ett smidigt, grönt och 

tryggt sätt.

• Digitala möten används som ett viktigt verktyg för att minska 
klimatpåverkan från resor i enlighet med klimatmålen.

• Svenska myndigheters digitala samverkan och digitala möten är ett 
föredöme, såväl nationellt som internationellt.

Foto: ”Visions” av Jeri Baily på Flickr, Creative Commons CC By 2,0 

http://remm.se/
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Vägen till REMMs vision
• Myndigheter har en god möteskultur där medarbetare har fått 

utbildning och träning, och är understödda av bra teknik, mjukvara 
och support.

• Möten och evenemang planeras och genomförs i första hand digitalt, 
men inte uteslutande. Fysiska möten behövs också, där den typen av 
möten passar bäst.

• Medarbetarna ska erbjudas att delta digitalt vid fysiska möten och 
konferenser, inom myndigheten, med andra myndigheter och med 
övrig omvärld, nationellt och internationellt.

Foto: ”Visions” av Jeri Baily på Flickr, Creative Commons CC By 2,0 

http://remm.se/
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Hur jobbar REMM?

Bild: remm.se
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Vi jobbar på följande sätt:
• Vi stöttar och påskyndar utvecklingen av en hållbar och effektiv

möteskultur i svenska myndigheter, genom att: 

• Samla, diskutera och utreda myndigheternas frågor och behov runt  digitala

möten

• lyfta frågor runt de tekniska, juridiska och säkerhetsmässiga

utmaningarna för digitala möten och samverka med relevanta aktörer

• stötta, följa upp och analysera myndigheternas miljörapportering

kopplat till deras användning av digitala möten

http://remm.se/


Systematiskt arbetssätt - skapa förändring



10-stegsmetoden - 2.0! 
• Bygger till stor del på den 

gamla 10-stegsmetoden

• Anpassad för dagens
förutsättningar och behov

• Infomaterial, hemsidor mm 
revideras under våren 2022

• Kopplas till frågeställningar, 
lösningsförslag och exempel

1. Läges & 
behovsbeskrivning

2. Ledningens stöd

3. Ansvar & roller

4. Digital mötesplattform

5. Teknisk & praktisk 
infrastruktur

7. Policy, mål, styrmedel

6. Möteskultur

8. Informera & utbilda

9. Mäta, följa upp & 
rapportera

10. Se över, revidera & 
utveckla
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Gemensamt stöd
• Hemsida

• Projektplats 

• Info-material 
• Lathundar

• Rapporter & 
artiklar

• Webbinarier, 
workshoppar & möten

• Mätning och uppföljning 

http://remm.se/
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Riktat stöd till enskilda myndigheter 

• Samtal, uppföljning 

• Konsultation 

• Undersökningar, enkäter

• Presentationer

• Utbildning & träning 

OBS - i mån av tid
CC BY

http://remm.se/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Samverkan i  
nätverk, diskussions- och 
arbetsgrupper 

Bild: Eric Sala & Tània García, 
Wikipedia Commons.

http://remm.se/
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REMMs stödmaterial 

Bild: remm.se
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Lathundar & guider

Även på remm.se

http://remm.se/
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Om studior

Översättning till svenska planerad våren 2022

http://remm.se/


Virtual and Hybrid Studio Set-up and Equipment
February 2022

Schematic Sketch of 
a Webcast Studio

Översättning till svenska planerad våren 2022

Om studior



Virtual and Hybrid Studio Set-up and Equipment
February 2022

Val av mötesform –
”mötesmatris” 

Svensk version planerad under 2022
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Webbinarier, workshoppar & möten 
• Många olika ämnen, t.ex. 

• Digitala möten & molntjänster, GDPR 
• Digitala konferenser
• Aktivitetsbaserade kontor
• Arbete i det nya normala
• Hybridmöten i praktiken
• Mätning och uppföljning 
• Coronas effekt på svenska myndigheters 

arbets- och resmönster 
• Att skapa en hållbar möteskultur
• Om olika mötesverktyg, bl.a. Zoom, MS Teams, Cisco,

Pexip.  
• Med flera (över 30 digitala evenemang)

Se: https://www.remm.se/rad-och-stod/webbinarier/

http://remm.se/
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Mätning och 
uppföljning

http://remm.se/
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Skrivning i regleringsbrev
"Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de 
erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade 
utsläpp från tjänsteresor. 

Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att 
fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till 
fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, 
samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska 
läge och andra förutsättningar beaktas. 

Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande 
för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre 
miljö- och klimatpåverkan. 

Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens 
miljöledningsarbete enligt förordningen (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndigheter."

http://remm.se/


remm.se

Om inrapportering av digitala möten till 
Naturvårdsverket + REMMs roll 

• Inrapporteringen sker till Naturvårdsverket (inte till REMM – vi ska undvika dubbelrapportering) inom
ramen för miljöledningsrapporteringen i februari 2023. 

• Formerna för rapportering är inte klara: Naturvårdsverket inväntar först och främst på att den nya
Miljöledningsförordningen ska komma inom kort. Med förordningen väl på plats kommer Naturvårdsverket 
och REMM att samverka kring att tolka uppdragens skrivelse och återkomma med information. 

• REMM kommer att ge stöd till sina medlemsmyndigheter under året runt de frågor som rör digitala
möten, troligen i form av rapporteringsmallar och frågeställningar att besvara. Målsättningen är att
det ska vara tydligt vad som efterfrågas och vad som ska rapporteras in till 2023. Ifall förordningen om 
miljöledning inte kommer hinna uppdateras kan det tex tas fram en kompletterande redovisningsmall. 

• REMM kommer titta på våra egna uppföljningsdelar (bl.a. enkäten ”Digitala möten i Myndigheter 2022) 
och synka dem så ev. tidigare framtagen information kan tillvaratas. 

• Vi uppmuntrar våra REMMare att skicka in tips, frågor, önskemål och goda exempel till oss.

Bild: remm.se
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Uppföljning inom REMM

• Egenutvärdering enligt 10-stegsmetoden

• Mötes- och resvaneundersökning 

• Digitala möten i svenska myndigheter

• Årligt samtal och konsultation

Bild: remm.se

http://remm.se/


remm.se

REMM-aktiviteter våren 2022  

• Fråga REMM: 5 tillfällen i vår  

• Webbinarier/digitala möten: 3 - 5 i vår
• Att jobba enligt REMM-metoden (2 ggr) 

• Digitala möten i svenska myndigheter, 1:a april

• Planerade teman: 
• Säkerhetshot mot våra digitala arbets- och kommunikationssätt (datum ej bestämt)

• Val av format för möten och evenemang: digitalt, hybrid eller fysiskt? (datum ej bestämt)

• Virtuella mötesmässan (med Kammarkollegiet & Gr8 meetings): 
• Kunskapswebbinarier (datum meddelas)

• Virtuella mötesmässan, 24:e maj (kl. 9-16) Se kalendern på Basecamp

http://remm.se/
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Frågor? 

Bild: remm.se

http://remm.se/

