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Sammanfattning 
 

Distansmöten är ett viktigt område när det gäller att öka kommunikationsmöjligheterna 
mellan brukare, anhöriga, verksamheter, externa vårdgivare med flera. Med distansmöten 
menas möten på distans med teknikens hjälp exempelvis, telefon-, video- och webbmöten. 
Hälften av alla resor som görs i Sverige är jobbrelaterade och med bilen som färdsätt. En 
investering i teknik för digitala möten har oftast en kort återbetalningstid. Video- och 
distansmöten effektiviserar också möten av mer administrativ karaktär och gör att personal 
kan utnyttja sin arbetstid på ett mer effektivt sätt. 

Syftet med projektet var att införa digitala möten som skapar möjlighet till minskat antal resor 
för handläggarna inom socialtjänsten, samt bättre förutsättningar för effektivare möten och 
mer tid för värdeskapande och kvalificerat klientarbete. 

Projektet distansmöten har utförts i tre olika delprojekt. Skövde kommun genomför ett 
delprojekt med inriktning på webbmöten för HVB-hem. Trollhättan stad har fokuserat på 
teknik och verktyg som gör det möjligt att kommunicera oavsett vilken plattform man 
använder. Man har också utrett förutsättningarna för användandet av mötesformen 
distansmöten. Tidaholms kommun genomför ett delprojekt som fokuserar på chatt för 
socialtjänsten. 

Trafikverket har gjort en handledning där man pekar på tio steg för att framgångsrikt införa 
distansmöten i en organisation. Denna rapport är sammanställd och finns att läsa om i 
dokumentet. 
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0.1  Syftet med dokumentet 

Syftet med slutrapporten är att sammanfatta projektets resultat, genomförande, 
och att ta tillvara på gjorda erfarenheter och sprida dessa. 

0.2 Versionshistorik 

 

Datum: Version: Utfärdare: Förändringsorsak: 
2013-11-20 0.1 Emanuel Bramfors  

2104-01-03 1.0 Emanuel Bramfors Färdigställande 

    

 

0.3 Referenser 

Här anges alla de dokument som det hänvisas till i slutrapporten 

Datum: Version: Tillgänglig: Utfärdare: Dokument: 
2013-11-25  http://www.vgregio

n.se/sv/Ovriga-

sidor/Smart-

Energi1/Overensko

mmelser/Resfria-

moten/ 

Västra 

Götalandsregionen 

Resfria möten 

2013-11-25 Utgivningsdatu

m: 2010-06 

http://www.vgregio

n.se/upload/Milj%

C3%B6/Smart%20

Energi/Dokument

%20och%20l%C3

%A4nkar/handledn

ing.pdf 

Trafikverket Resfria möten- en 

handledning 

  

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Overenskommelser/Resfria-moten/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Overenskommelser/Resfria-moten/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Overenskommelser/Resfria-moten/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Overenskommelser/Resfria-moten/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Overenskommelser/Resfria-moten/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Overenskommelser/Resfria-moten/
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Milj%C3%B6/Smart%20Energi/Dokument%20och%20l%C3%A4nkar/handledning.pdf
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Distansmöten är ett viktigt område när det gäller att öka kommunikationsmöjligheterna 
mellan brukare, anhöriga, verksamheter, externa vårdgivare med flera. Med distansmöten 
menas möten på distans med teknikens hjälp, exempelvis, telefon-, video-, chatt- och 
webbmöten. Enligt Trafikverkets rapport ”Resfria möten – en handledning”(Trafikverket, 
2010) bör man inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men i vissa situationer erbjuder 
mötesformen ett bra och kompletterande alternativ. Hälften av alla resor som görs i Sverige 
är jobbrelaterade och med bilen som färdsätt. En investering i teknik för digitala möten har 
oftast en kort återbetalningstid. Video- och distansmöten effektiviserar också möten av mer 
administrativ karaktär och gör att personal kan utnyttja sin arbetstid på ett mer effektivt sätt. 
Det finns många exempel på hur verksamheter sparat miljontals kronor i bara resekostnader 
på att använda videomöten. Minskat resande ger dessutom positiva effekter på miljön (Västra 
Götalandsregionen, 2013). 

En annan aspekt som bör beaktas är att kraven på tillgänglighet och service ökar, både från 
interna förvaltningar och från privatpersoner, företagare och myndigheter när det gäller 
kontakt med kommuner. Genom att erbjuda samarbetspartner och myndigheter möjlighet att 
anordna säkra distansmöten och chattforum via webben kan socialförvaltningarna öka 
tillgängligheten. Ett stort problem med mötesformen är att få användarna att använda 
tekniken. Genom att utreda förutsättningar och skapa tydliga policys för användandet av 
tekniken ökar framgångsfaktorerna. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att införa digitala möten som skapar möjlighet till minskat antal resor 
för handläggarna inom socialtjänsten, bättre förutsättningar för effektivare möten och mer 
tid för värdeskapande och kvalificerat klientarbete. Projektet syftade också till att utreda 
tekniker och verktyg som gjorde det möjligt att kommunicera oavsett vilken plattform man 
använde. 
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2 Beskrivning 

2.1 Avgränsningar 

På grund av projektets längd (16 veckor) låg fokus på förstudier inom områdena: 

 Chatt inom socialtjänst 

 Webbmöten för socialtjänsten 

 Förutsättningar för användandet av mötesformen distansmöten 

 

 

2.2 Definitioner och förkortningar 

 

 HVB-hem (Hem för vård eller boende) 

 Federera (Sammankoppla för ex. kommunikation mellan system) 

 Chatt (Att chatta betyder att man skriver till varandra online, vilket påminner om att 

sitta och prata) 

 VBU (vårdnad-, boende- och umgängesutredningar) 
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3 Genomförande 

3.1 Organisation 

3.1.1 Skövde kommun 

Projektet distansmöten har utförts i tre olika delprojekt. Skövde genomför ett delprojekt med 
inriktning för webbmöten inom socialtjänsten. Där projektpunkterna var: 

 Utreda förutsättningar för distansmöten mellan handläggare och HVB-
boenden 

 Genomföra distansmöten 

 Starta upp webbmöten för HVB-hem, familjehem, socialjour, barnahus och 
externa boenden inom socialpsykiatrin. 
 

3.1.2 Trollhättan stad 

Trollhättan stad har fokuserat på tekniker och verktyg som gör det möjligt att kommunicera 
oavsett vilken plattform man använder. Delprojektet omfattade: 

 Skapa ett beslutsunderlag som ska beskriver de tekniker och verktyg som kan göra det 
möjligt att kommunicera oavsett vilken teknisk plattform kommunerna använder. 

 En användarmanual för hur respektive system kan federera med varandra 

 Förutsättningar för gemensam adresslista 
 

3.1.3 Tidaholm kommun 

Tidaholms kommun genomför ett delprojekt som fokuserar på chatt för socialtjänsten. 
Delprojektet omfattar: 

 Genomföra en förstudie som säkerställer att kommunikationen med medborgarna via 
chatt sker på ett för medborgarna säkert och rättssäkert sätt. 

 Test av chattverktyg 

 Genomföra chatt inom socialtjänsten senast september 2014 
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3.2 Metoder och verktyg 

3.2.1 Skövde kommun 

I Skövdes projekt har man gjort ett val av klient, där valet föll på Lync, som redan fanns i 
organisationen. Man gjorde sedan en säkerhetsanalys där det framkom att systemet uppfyllde 
socialtjänstens säkerhetsnivå. Lync använder ett certifikat för autentisering och trafiken är 
krypterad om den fullständiga Lync-klienten används. Därmed uppnås den säkerhet som 
efterfrågades. När val- och säkerhetsanalysen var klar gjordes ett skarpt test med Lync mellan 
handläggare och HVB-boenden. 

 

3.2.2 Trollhättan stad 

Trollhättan stad har anlitat en konsult där huvudmålen varit att analysera förutsättningarna 
för användandet av mötesformen distansmöten. De metoder och tillvägagångsätt som 
används har varit, sammanställning av nuläge, behovsinsamling, enkätundersökningar, teknik- 
och verktygsutvärdering, framtagning av adresslista och användarmanual. 

 

3.2.3 Tidaholm kommun 

Tidaholm har utarbetat riktlinjer för hur sekretessfrågor ska hanteras, med utgångspunkt ifrån 
offentlighets- och sekretesslagen. I detalj har man utrett vilken typ av allmän handling 
chattloggen kom att utgöra. Man har även utrett hur loggen skulle hanteras så att lagstiftarens 
krav uppfylldes. Policys för hur personalen ska förhålla sig till det de möter i chatten 
metodmässigt, är också något som upprättats. Vidare har man kartlagt hur personal ska kunna 
identifiera personer som utger sig för att vara en klient som är känd för socialtjänsten. 
Projektgruppen har också lagt upp förslag på när chatten ska vara öppen, hur den ska vara 
bemannad och med vilken kompetens. Förankring och spridning till allmänheten var också en 
viktig punkt som utreddes. 
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3.3 Rutiner 

3.3.1 Rapportering 

I alla delprojekt har kommunerna skrivit en projektplan och slutlägesrapport (Se bilagor). 

I alla delprojekt har kommunerna rapporterat varannan vecka i statusrapporter (Se bilagor). 

3.3.2 Avvikelsehantering i projektet 

Vid avvikelser har man rapporterat i statusrapporten (Se bilagor). 

3.3.3 Riskhantering 

En riskanalys har gjorts i varje delprojekt (Se bilagor). 

3.3.4 Säkerhet och sekretess 

I Skövdes och Tidaholms fall har man tidigt i projekten gjort en säkerhetsanalys av verktyg och 
handhavande (Se bilagor). 

3.3.5 Möten 

Återkommande möten och uppstartsmöten har hållits med alla delaktiga. 
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4 Slutleverans 
 

4.1 Förberedelser 

Dessa moment är gjorda inför och under projektstart: 

 Arbetsmöten genomförda 

 Lyncmöten genomförda med pilot 

 Utbildningstillfällen 

 Test med piloter 

 Insamling nulägesdata 

 Sammanställa nuläge utrustning 

 Utskick enkät för behovsinsamlingar 

 Sammanställning av behovsbild 

 Analys av insamlat underlag 

 Arbetsmöten för avstämning och komplettering 

 Telefonmöten, mejlkorrespondens, uppstartsmöten 

 Nyhetsbrevutskick till utvalda intressenter via e-post 

 Projektplats på vastkom.se 

 Publicering på vastkom.se 
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5 Erfarenheter från projektet 

5.1 Synpunkter och observationer 
 

Skövde har genomfört lyckade webbmöten mellan HVB och handläggare med verktyget Lync. 
Skövdes projekt har gett ringar på vattnet i organisationen. Ytterligare en enhet har visat 
intresse och testat tekniken med lyckat resultat.  Familjerätt och i delat VBU- ärende, med Lilla 
Edets kommun. Handläggarna i Lilla Edets och Skövde kommuner har nyttjat verktyget Lync i 
ett gemensamt ärende. Med hjälp utav Lync har man då kunnat köra verksamhetssystemet 
Viva gemensamt. Med denna funktion ser man många synergieffekter inom kommunerna. 

I Skövde och Tidaholms fall kommer projekten att fortlöpa över 2014. Flera andra kommuner 
har visat intresse för projektet och ser en förhoppning till att medverka 2014. 



 

Dokument nr : Version: Status: Sida: 

1.0 1.0 Utgåva 1 (12)18 

Dokumentbeskrivning: 

Distansmöten- ett sätt att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten 

 

 

DOK.NAMN: SLUTRAPPORT DISTANSMÖTEN UTSKRIFTSDATUM: 14-01-12 

6 Referensprojekt 

6.1 Resfria möten Trafikverket 

Trafikverket har gjort en handledning där man pekar på tio steg för att framgångsrikt införa 
distansmöten i en organisation. Handledningen beskriver framgångsfaktorer och fallgropar. 
Den tar även upp allmänna råd, effekter och goda exempel. 

 

6.1.1 Resfria möten en handledning 

Med resfria möten i realtid menas möten på distans med teknikens hjälp. Enligt Trafikverket 
(2010) bör man inte ersätta alla vanliga fysiska möten, men för vissa situationer erbjuder de 
ett bra alternativ. Den största ekonomiska vinsten av resfria möten är den effektivisering som 
sker inom organisationen, även om man ser en besparing av minskade reskostnader 
(Trafikverket, 2010).  En annan positiv aspekt är att kommunikationstillfällena kan öka både 
med interna och externa parter. Detta på grund utav att det ger en annan möjlighet till 
oplanerade möten jämförelsevis med ett ”vanligt” fysiskt möte (Trafikverket, 2010). 
Tillgängligheten är också något som ökar, man kan nå en anställd med ljud och bild, som är på 
resande fot. På individnivå kan många positiva hälsoaspekter synas på grund utav besparing 
av tid. Exempelvis, minskad stress, både på arbetsplatsen och i privatlivet. Trafikverket (2010) 
menar att många som inte provat resfria möten oroar sig för den uteblivna sociala kontakten 
mellan mötesdeltagarna och för att resfria möten helt ska ersätta fysiska möten. Detta är inget 
som användarna av distansmötesformen känner igen sig i enligt Trafikverket (2010). De menar 
att användarna istället ser förbättrade möjligheter att kombinera arbete med familj och fritid. 
Detta för att man har färre tidskrävande och mindre uttröttande resor. 
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6.1.2 När passar det med ett distansmöte? 

Vid ett ”vanligt” fysiskt möte styrs vi ofta av oskrivna regler, rutiner och ritualer. Förutom vårt 
talspråk kommunicerar vi också med kroppsspråket. Inom alla organisationer finns en outtalad 
möteskultur som är förknippad med både yrkeskunnande och trygghet (Trafikverket, 2010). 
Det kan då vara en stor utmaning att ändra denna möteskultur och införa resfria möten menar 
Trafikverket (2010). Att hålla ett resfritt möte istället för ett ”vanligt” fysiskt möte beror oftast 
på vilka förutsättningar som råder. Man bör beakta parametrar som vilka, och hur många, 
deltagarna är samt vilka relationer de har till varandra och om de har erfarenheter av 
distansmöten sedan tidigare. Enligt Trafikverket (2010) kan man generalisera detta och säga 
att resfria möten bäst lämpar sig till: 

 ”möten inom organisationen 

 när mötet är högst två timmar långt 

 när mötesdeltagarna har träffats tidigare och helst känner varandra 

 när det gäller rutinartade, återkommande möten för till exempel månatliga 

avrapporteringar, presentationer, uppföljningar, kortare diskussioner 

 för spridning av i huvudsak enkelriktad information till större grupper 

 när alla deltagarna, framförallt mötesordföranden, har viss vana vid att delta 

i ett resfritt möte 

 för oplanerade möten i större, spridda organisationer (Trafikverket, 2010).” 

 

6.1.3 Trafikverkets 10 stegs handlingsplan 

Dessa tio steg kan vara en bra checklista att följa för en organisation som vill satsa på att 
öka andelen resfria möten (Trafikverket, 2010). 

1. ”Analysera utgångsläget. 

2. Förankra satsningen och avsätt resurser. 

3. Etablera en arbetsgrupp. 

4. Identifiera kommunikationsbehov och intresse för resfria möten. 

5. Analysera tekniska förutsättningar. 

6. Välj ut och införskaffa lämplig utrustning/tjänst. 

7. Etablera styrmedel och rutiner för resfria möten. 

8. Utse ansvariga. 

9. Informera och sälj in. 

10. Följ upp och synliggör (Trafikverket, 2010).” 
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6.1.4 Framgångsfaktorer och fällor vid införandet av resfria möten: 

 

Framgångsfaktorer Fällor 

Det är en viktig framgångsfaktor att 
ledningen både är förebild och driver 
på. 

Kardinalfelet som många 
organisationer gör när de skaffar 
utrustning för resfria möten är att de 
inte först frågar sig: vad ska vi ha det 
till och vem ska använda det? 

När personer från olika delar av 
organisationen engageras ökar 
chanserna för ett positivt genomslag. 

Det är i allmänhet inte lämpligt att den 
tekniskt intresserade, som först har 
introducerat tekniken, själv säljer in 
användningen. Risken är då att 
användningen av tekniken blir 
begränsad. 

Resfria möten bygger på teknik och 
denna teknik måste fungera och 
fungera bra. Man bör därför inte snåla 
när man väljer utrustning, eftersom en 
väl fungerande teknik betalar igen sig 
snabbt. Utrustningen bör vara så enkel 
att användaren själv kan hantera den, 
eventuellt efter en kort instruktion. 

Köp inte in undermålig, billig 
utrustning; det straffar sig direkt 
genom att den inte kommer att 
användas. 

Bygg upp en ”kritisk massa”. För att 
etablera ett fungerande system för 
resfria möten måste det finnas 
tillräckligt med utrustning tillgänglig på 
strategiska platser. Små enskilda 
pilotförsök är ofta dömda att 
misslyckas. 

Om en extern lösning upphandlas där 
utrustningen finns på lokaler utanför 
de egna, blir det i större organisationer 
ofta svårt att få genomslag för resfria 
möten 
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Låt ansvariga ordna utbildning och ge 
stöd så att den mest lämpliga 
mötesformen används vid varje enskilt 
tillfälle – resfria möten när det passar 
bäst och fysiska möten när det är mest 
optimalt. Planera mötesform i förväg, 
framförallt inför regelbundet 
återkommande möten. 

I organisationer där kostnaden för 
video- och telefonmöten 
interndebiteras är användningen 
generellt lägre än när kostnaderna för 
resfria möten hanteras som overhead, 
det vill säga är ”gratis” för 
användaren. 

Exemplets makt är stor; låt anställda få 
prova på hur det är att delta i ett 
videomöte, eller hur det är att dela 
dokument och chatta i ett webbmöte. 
Lyft fram fördelar för individen såsom 
förbättrad balans mellan arbete och 
fritid. 

Krånglande teknik utan möjlighet till 
stöd och hjälp kan skrämma bort 
mötesdeltagare för lång tid framöver. 

 Om man försöker sälja in resfria möten 
med ekonomiska besparingar som 
huvudargument är risken stor att man 
får reaktioner som ”ledningen försöker 
få oss att sluta resa och bara använda 
sådana där resfria möten – det 
kommer aldrig att gå”. 

Sammanställningen är gjord utifrån Trafikverkets (2010) undersökning ”Resfria 
möten en handledning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Egna iakttagelser. (Se textruta ovan)  

Efter att ha intervjuat en IT-chef i 
ämnet, kom det fram att det är en 
stor framgångsfaktor att skapa en 
tydlig policy i organisationen, där 
det framgår när ett distansmöte 
ska utföras istället för en resa. 

”Är restiden längre än mötestiden 
ska ett distansmöte föreslås” 
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6.1.5 Organisatoriska effekter 

De effekter som kan bli på en organisations tjänsteresor när man inför resfria 
möten kan vara: 

 Att man är delaktig på ett möte som annars inte skulle gjorts vid ett 

”vanligt” fysiskt möte 

 Fler möten och resandet fortsätter som vanligt 

 Fler resor till nya kontakter som distansmötestekniken har lett till. 

Enligt Trafikverket uppstår oftast dessa tre effekter samtidigt. Ett nyckeltal som 
används i många organisationer är att i genomsnitt var tredje persons deltagande 
i ett resfritt möte innebär en ersatt resa. 

Det finns också sociala effekter som man bör beakta, dessa kan vara: 

 Effektiviteten/tidsvinsten i resfria möten kan ätas upp då fler möten och 

andra uppgifter kan läggas till. 

 Vid ett distansmöte i en stor grupp kan den enskilde eller den lilla gruppen 

känna sig obekväm i mötet, och gå miste om kommunikationen som pågår 

inom den stora gruppen. 

 En annan risk med ett distansmöte kan vara att man går miste om informell 

information före, under och efter mötet. Det gäller att hitta nya 

uttrycksformer med hjälp utav telefonsamtal, e-post och sociala medier. 

På så vis kan distansmöten bli mer renodlat och funktionellt. 

 En nog så viktig detalj man ska fästa avseende till är att öva. Övning ger 

färdighet. Om alla i organisationen använder sig utav distansmöten blir 

mötesformen mer och mer naturlig och man får ut mer av mötet. 

6.1.6 Ekonomiska effekter och miljöeffekter 

Det finns också stora ekonomiska vinster och positiva miljöeffekter att vinna med 
resfria möten. Dessa kan vara: 

 De ekonomiska vinster man gör är att man minskar resekostnader. Enligt 

Trafikverket (2010) kostar tjänsteresandet i Sverige årligen cirka 50 

miljarder kronor. Om man räknar på inräknad förlorad arbetstid och 

omkostnader är summan troligtvis väl över 100 miljarder kronor. Om var 

femte resa ersätts med ett distansmöte blir den årliga besparingen cirka 

20 miljarder. 
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 De positiva miljöeffekter man kan göra om man inför distansmöten i en 

organisation är minskade utsläpp av kväveoxider, svavel, utsläpp av 

partiklar och sänka bullernivåer (Trafikverket, 2010). 

6.1.7 ROI (Return Of Investment) 

Många kan tycka att investeringen i ett videosystem är dyrt, men Trafikverket (2010) menar 
att ROI är vanligen mindre än ett år och räknas oftast in efter några få månader. För teknik för 
telefon- och webbmöten är ROI ännu kortare, eftersom utrustningen är relativt billig. 
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Bilaga 1 Titel (Projektplan_Distansmöten) 

Se separat dokument. 

Bilaga 2 Titel (Nulägesrapport Distansmöten) 

Se separat dokument. 

Bilaga 3 Titel (TM Lägesrapport Trollhättan) 

Se separat dokument. 

Bilaga 4 Titel (Lägesrapport Skövde) 

Se separat dokument. 

Bilaga 5 Titel (Lägesrapport Tidaholm) 

Se separat dokument. 

 

 

 

 

 

 


