
Should I Stay
or 

Should I Go?
- om att välja mötesform 

i det nya normala

Peter Arnfalk

30 augusti 2022

REMM/Lunds universitet 



01 REMM & forskning

02 Post-pandemin & 

det nya normala

03 När resa och när inte resa?

04 Beslutsstöd

2022-08-30 2

agendan



01
REMM
- för en god & hållbar 

digital möteskultur 

i svenska myndigheter. 

2022-08-30 3



remm.se

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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Skrivning i regleringsbrev 2022

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. 

http://remm.se/


Möten - policies men få riktlinjer

• Resepolicys innehåller ofta en skrivelse: 

• Överväg ett digitalt möte istället för att resa

• Om ”möjligt”, ”tillämpligt” eller “lämpligt”

• Sällan att detta kompletteras med några riktlinjer eller 

konkreta rekommendationer 



Mötesmatrisen – val av mötesform

 J Digitalt format fungerar ofta bra eller mycket bra  

K Digitalt format kan funka bra eller OK om rätt förutsättningar ges

L Digitalt format är svårt att får till bra 



Mötesmatrisen
 J Digitalt format fungerar ofta bra eller mycket bra  

K Digitalt format kan funka bra eller OK om rätt förutsättningar ges

L Digitalt format är svårt att får till bra 
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Forskning 



02 Pandemin & 
Det nya Normala

- Lärdomar & förväntade effekter



Det omöjliga blev möjligt - tjänsteresor

• Innan Covid19: Undersökningar i 

6 REMM–myndigheter 

genomförda sept. 2017 - april 

2019 visade att:

• nära hälften (45%) av de tillfrågade 

tjänsteresenärerna trodde att ingen

av de tjänsteresor de då gjorde 

kunde ersättas med digital möten.

• 15 % trodde att mer än hälften av 

deras tjänsteresor kunde ersättas 

med digital möten.

• Under Covid19 : För möten, 

workshops etc. som de anställda 

hade planerat att resa till:

• 90 % kan hantera praktiskt taget 

alla, eller majoriteten av möten 

genom digitala möten. 

(U: 84 %, F: 88 %) 

• Endast 3 % angav att alla eller 

nästan alla möten ställs in 

(U: 6 %, F: 4 %) 



Personalchefers svar på frågan: 

Hur mycket kommer ni att resa i tjänsten efter C-19? 

”Tror på en minskning på över 50 procent.”

”Svårt att säga men halverat resande, men jag 
skulle vilja säga att man drar ner det med 75 
procent men en halvering skulle det vara 
jättemycket värt.”

”Åtminstone en halvering av resandet, tror att 
det kommer att anpassa sig efter något nytt, 
inte samma typ av resor, vi som människor vill 
träffas, vi kommer att hitta någon ny nivå, 
tänka på vad som ger mervärde. 

• De flesta tror på en halvering

av tjänsteresandet, 

• några 20-30 % reduktion

• Initialt uppdämt

behov/önskan

• Successiv ökning igen

efterhand



International predictions

● WSJ: The Covid pandemic could cut business travel by 36 % 
- permanently
○ Business travel contribute with $336 billion of the 1.1 trillion 

dollar travel industry revenues – subsidises leisure travel 

○ Cuts mainly in intra-company meetings and trainings, technical 
support trips, commuting by air

○ Sales trips, conventions and trade shows will likely bounce back 

Source: Scott McCartney, Wall Street Journal, Dec 1, 2020



International predictions
● Bill Gates predicts over 50 % of business travel and over 30 % of days in the office 

will go away in the pandemic’s aftermath.

○ Gates predicted that there will be a “very high threshold” for conducting business trips 

now that working from home is more feasible. 

● Ericsson’s CEO Börje Ekholm: cutting 50 % of company travel

○ Our ambition is to significantly reduce business travel. It is good for the quality of life for 

our employees, and it is good for the environment. So I am convinced that we will use 

the digital aids that are available. If we can reduce our business travel by half, it would 

be very good. 

Source: Noa Higgins Dunn at CNBC, Nov 17 2020
Olle Lindström / TT,  April 21
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När resa 
och när 
inte resa?
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“Should I stay or should I go now?
If I go, there will be trouble
And if I stay it will be double
So come on and let me know…” 
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Hur möts SBTAs medlemmar 
framöver? 

Exempel på digitala 
möten

• Avstämningsmöten
• Samordningsmöten
• Avdelningsmöten
• Veckomöten
• Projektmöten
• Enhetsmöten
• Teammöten
• Gruppmöten
• Staff meetings
• Utbildningsmöten
• Kick-off med 

säljteamet 

Exempel på digitala 
evenemang

• Utbildningar
• Workshops
• Seminarier/ 

webbinarier

Exempel på fysiska 
möten & evenemang

• Hög infosäkerhet
• Uppstartsmöten i  

större projekt
• Avdelningsmöten 

(1-4 ggr/år)
• Team-möten

(12 ggr/år)
• Säljmöten 

(2-12 ggr/år)
• Chefsmöten (4 ggr/år)
• Konferenser
• Bolagsstämmor
• Trivsel-arrangemang

Exempel på hybridmöten 
& evenemang

• Norm för möten pga
distansarbete

• Erbjuds vid fysiska möten 
om ngn ej kan

• Arbetsgrupper med 
globala deltagare

• Lansering nya arbetssätt 
• Managementmöte
• Uppdateringsmöte
• Utbildningar
• Avstämningsmöten  
• Inget!

Svar på enkätfrågor om vilka möten och evenemang i respektive organisation som man 
tror eller vet kommer att hållas antingen digitalt, fysiskt eller i hybridformat framöver:  
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Vad är mötets DNA? 
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Vad tänka på vid val av mötesform 

Mötets karaktär

1. Syfte & förväntat resultat

2. Formalia, regler och praxis

3. Rutiner och
återkommande möten

4. Deltagare

5. Kreativitet

6. Närvarokänsla (Social 
Presence)

Förutsättningar

A. Teknisk infrastruktur

B. Mötesplattformar & 
samarbetsverktyg

C. Teknisk färdighet och
mognad

D. Praktisk setup 

E. Säkerhet
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1. Huvudsakliga syftet: 

• Rapportera, informera, förmedla kunskap, stämma av, ta beslut

➔ Talar för digitalt eller hybrid

• Etablera god kontakt, skapa förtroende, entusiasm, tänka nytt, 

ha kul! 

➔ Talar för fysiskt

Vad tänka på vid val av mötesform 
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2. Formalia, regler och praxis: 

• Förutbestämd agenda, få överraskningar och begränsade krav 

på flexibilitet under mötet  

➔ Talar för digitalt eller hybrid

• Ingen eller öppen agenda, höga förväntningar på flexibilitet 

under mötet   

➔ Talar för fysiskt

Vad tänka på vid val av mötesform 

Etc. för de övriga sakerna man bör tänka på… 
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• Överväg ett helt fysiskt möte när det huvudsakliga syftet 

är att skapa engagemang och delaktighet, bygga 

företagskultur eller då kreativitet och nytänkande krävs

• Överväg ett helt digitalt möte om:

• de flesta deltar digitalt och bara få har tänkt samlas fysiskt

• det inte finns utrustning i den fysiska lokalen som kan ge 

tillfredställande bra ljud och bild

När INTE välja hybridmöte? 
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REMMs  beslutsstöd: 
Mötesväljaren 
OBS - Betaversion!

https://www.remm.se/valavmotesform/



Nya förutsättningar med färre möten 
och ärenden som kräver resor

Regeringen kräver av myndigheterna 
att man tar lärdom av pandemin

Planera och rekommendera vad som 
ska köras helt digitalt, hybrid, 
alternerande, helt fysiskt 

Skapa goda förutsättningar för digitalt 
och hybrid: facilitering, praktiskt och 
tekniskt

Summa 
summarum


