Miljösmart med digitala möten
Till nytta för miljön, för människor och för verksamheten

FN:s klimatpanel rapporterar att världens koldioxidutsläpp måste halveras till 2030 för att undvika ödesdigra
konsekvenser. Samtidigt sliter resande på fler och fler människor, och många organisationer kämpar för att hålla
jämna steg med den globala konkurrensen. Våra resor måste minska – både privat och på jobbet. Digitala möten
är ett medel att minska utsläpp, öka produktiviteten och minska stress.
Typiska utmaningar
Möten och nära samarbete är avgörande aktiviteter
för att lyckas i dagens arbetsliv. Fysiska möten är
viktiga men när vi reser till möten bidrar det till en
negativ inverkan på miljö, tid och kostnad. De flesta
organisationer erbjuder digitala mötestjänster, men
användningen är fortfarande låg eftersom man inte
satsar tillräckligt i förändrings program och
utbildning. Därför har UClarity utvecklat ett paketerat
erbjudande för att hjälpa till att öka användningen av
digitala möten och bidra till att hållbarhetsmålen nås.
Aktiviteter och resultat
Syftet med aktiviteterna är att öka användningen av
digitala möten och minska resor, stress och onödig
restid. För att nå målet kommer vi tillsammans med
er att utföra följande aktiviteter:
Inspirationsworkshop ”Kraften i digitala möten"
1. Analys av resemönster och mötestyper
2. Analys av aktuella tekniska förutsättningar för
digitala möten och förbättringsförslag
3. Definiera hållbarhetsmål som ett resultat av
digitala möten
4. Dokumentera handlingsplan för att optimera
tekniska förutsättningar och öka användarnas
acceptans.
5. Planera och genomföra "Proof-of-Concept"
6. Uppföljning och mätning av potentiell positiv
inverkan på befintliga hållbarhetsmål

Förväntade effekter
• Påskyndad användning av digitala möten och
minskad miljöpåverkan
• Ökad förmåga att kommunicera och samarbeta
utan att resa så ofta
• Öka medarbetarnas hållbarhet (minskad stress och
förbättrad balans mellan liv och arbetsliv)
• Ökad förmåga att attrahera och anställa
medarbetare – talanger – oavsett geografisk plats
Nästa steg
Undersök om ni kan mäta hur stor positiv påverkan
dina digitala möten har på miljön. Kontakta UClarity
för en kostnadsfri konsultation för att lära dig mer.

UClarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser
sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.
UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom området.
Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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