
WEBBMÖTE

TELEFONKONFERENS

VIDEOKONFERENS

RESFRIA MÖTEN

Smidiga videosamtal i realtid

Upplev konferensen på distans

Gör din röst hörd på avstånd



RESFRIA MÖTEN

Du kan delta i ett webbmöte med din dator, 
så länge du har en internetuppkoppling. 
I webbmötet kan du både se och 
höra den eller de du pratar med. Via 
webbmöten kan du dela till exempel länkar, 
textmeddelanden och dokument till alla 
som deltar i mötet. 

En telefonkonferens är ett möte eller 
samtal som sker via en särskild sorts 
konferenstelefon med högtalare. Personer 
som deltar i en telefonkonferens får ta del 
av diskussioner och kommunicera med 
övriga deltagare precis som med en vanlig 
telefon. Samtliga deltagare får bättre 
ljudkvalitet än med vanlig högtalartelefon 
och upp till fem personer kan delta i ett 
flerpartssamtal. 

Videokonferenser är möten med deltagare 
som är spridda geografiskt. Deltagarna kan 
medverka via egna videokonferenssystem, 
via konferenstelefon, mobiltelefon eller vanlig 
telefon och läsplatta.
Du kan vara med som synlig deltagare med 
egen videokamera, dela med dig av dokument, 
bilder, presentationer, länkar och annat material 
under pågående videokonferens. Du kan även 
delta passivt som åskådare. 

Webbmöten är användbara när du jobbar 
hemma eller är bortrest men också en 
helt vanlig dag på kontoret då du inte har 
möjlighet att delta i mötet rent fysiskt. 
Genom att dela dokument och information 
i det virtuella mötet går det också att visa 
eller förklara saker på ett enkelt sätt. 

Till exempel då en eller flera 
mötesdeltagare inte är på plats eller när 
de som sitter i sammanträde behöver 
kontakta eller stämma av med en 
extern part. Att delta i telefonkonferens 
fungerar utmärkt när du ”behöver vara 
på två platser samtidigt”, eftersom allt 
du behöver är en fungerande telefon. 

Ett populärt sätt att använda 
videokonferenser är i utbildningssyfte 
när läraren eller föreläsaren finns på 
distans. På så sätt kan många fler 
deltagare över hela landet (eller hela 
världen) ta del av föreläsningen än de 
personer som ryms i den fysiska lokalen. 
Andra användningsområde är möten och 
kongresser av olika slag.

Vad är ett webbmöte?

Vad är en telefonkonferens?

Vad är en videokonferens?

När kan du använda webbmöten?

När kan du använda telefonkonferens?

När kan du använda videokonferens?

Över 2 500 anställda i Karlstads kommun reser minst två gånger i veckan i tjänsten, det blir 
över 500 000 mil per år. Vi bokar dessutom nästan 10 000 tågresor och 450 flygresor varje år. 
Den här statistiken behöver vi ändra på.

Reser du mycket i jobbet till olika sammanträden och möten? Med teknikens hjälp kan du 
istället ha möten via video- och telefonkonferens och webbmöten. Resfria möten handlar om att 
erbjuda anställda i Karlstads kommun nya, smidigare, miljövänligare och mindre kostsamma 
alternativ till tjänsteresor. Läs mer på solsidan.karlstad.se/resfriamoten


