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Sammanfattning 
Idag är många organisationer och företag utspridda över ett stort geografiskt område, 
med kontor, kunder och samarbetspartners över hela världen. Detta innebär 
traditionellt sett att de anställda tvingas resa en hel del för att hålla möten. Resorna 
kostar i sin tur en hel del pengar och medför tidsförluster då mötesdeltagarna ofta har 
lång restid, då inget produktivt arbete kan genomföras. Syftet med vår undersökning 
var att ta reda på hur väl ett fysiskt möte kan överföras till ett e-möte, och därmed 
hitta situationer där e-möten är passande.  

Vi ville få svar på vår forskningsfråga: I vilka formella mötessituationer är det 
lämpligt att använda sig av e-möten? 
 
Vi har en deskriptiv ansats i vår undersökning som är icke-experimentell i och med att 
vi strävar efter beskrivning eller förklaring snarare än förutsägelser som är baserade 
på orsak och verkan. För att få en teoretisk grund att stå på har vi hämtat teorier 
gällande kommunikation, fysiska formella möten och medierade formella möten.  I 
vår fallstudie så har vi intervjuat företag som antingen utvecklar mjukvara för e-möten 
eller företag som tillhandahåller e-möten som tjänst. Vi intervjuade även användare 
som har använt e-möten sedan en längre tid, samt användare som har mindre 
erfarenhet av elektroniska möten. I analysen av fallstudien fastställde vi de 
kommunikativa handlingar och mötestekniska aspekter som förekommer hos olika 
mötestyper och hur väl e-mötet lyckas med att överföra dessa handlingar och 
aspekter. 
 
I slutsatsen konstaterar vi att det finns olika egenskaper hos möten som gör dem mer 
eller mindre lämpade att genomföras elektroniskt. Dessutom tar vi upp allmänna 
riktlinjer gällande ett antal punkter som påverkar hur väl det elektroniska mötet kan 
genomföras.    
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Abstract 
Many corporations and organisations is nowadays widespread over a wast 
geograpichal area, with their offices, clients and partners also spread all over the 
world. Traditionally this has implied that the employee has been forced to travel a lot 
in order to participate in meetings. This travelling results in increased costs and loss 
of time, due to long travelling distances, when productive work is impossible. The 
aim of our study is to find out how well a physical meeting can be transferred to a e-
meeting, and thereby find situations where e-meetings are suitable. 

We wanted to find an answer to our research question: In which formal meeting 
situations is it suitable to use an e-meeting? 
 
We have a descriptive projection in our case study, which is non experimental since 
we strive to explain or describe rather than to control predictions based on cause and 
effect. In order to gain a theoretical foundation, we have gathered theory from 
communication, physical formal meetings and mediated formal meetings. I our case 
study we have interviewed companies that either develops software for e-meetings or 
companies who serves as service supplier for e-meetings. We have also conducted 
interviews with users who have much experience of e-meetings and users who have 
less experience of e-meetings. In the analysis of the case study we determine the 
communicative actions and aspects of meetings, which occur within different meeting 
types and how well e-meetings, succeeds with the transfer of these action and aspects.  

In the conclusion we establish that there is different properties regarding meetings that 
makes them more or less suitable to be performed electronically. In addition, we have 
developed guidelines, which dictates some issues that effects how well the e-meeting 
will be accomplished. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i filosofie 
magisterexamen vid Data och systemvetenskapliga programmet, institutionen för 
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Vi skulle vilja tacka de personer som vi har haft möjlighet att intervjua, utan er skulle 
vår undersökning inte ha varit möjlig att genomföra. Vi vill rikta ett speciellt tack till 
Johnny Widén på CDT, som inte bara har ställt upp på intervjua, utan även har ställt 
upp med goda råd gällande litteratur och låtit oss ta del av det projekt som han är 
involverad i. 

Stig Nilsson, vår handledare vid avdelningen Data och systemvetenskap, som genom 
bra diskussioner har gett oss konstruktiv kritik som hjälpt oss att styra denna rapport. 
Våra kollegor i vår stödgrupp har kommit med många bra förslag och intressanta 
kommentarer. Sist vill vi tacka Lars-Göran Söderberg och Jan Hedenström, våra 
kollegor vid IES Datordrift som haft tålamod med oss under vårt rapportskrivande. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel innehåller diskussion om problem, syftet med vår undersökning, de 
avgränsningar i arbetet som vi har gjort, samt slutligen den forskningsfråga som vi 
skall besvara.   

1.1 Problemdiskussion 
Idag är många organisationer och företag utspridda över ett stort geografiskt område, 
med kontor, kunder och samarbetspartners över hela världen. Detta innebär 
traditionellt sett att de anställda tvingas att resa en hel del för att hålla möten. Resorna 
kostar i sin tur en hel del pengar och medför tidsförluster då mötesdeltagarna ofta har 
lång restid, då inget produktivt arbete kan genomföras. 
 
En distribuerad organisation innebär dessutom distribuerad kunskap, och i många 
projekt blir det därmed nödvändigt med samarbete mellan personer som befinner sig 
på stora avstånd. I sådana distribuerade projektgrupper blir samarbetet nästan omöjligt 
om man ska tvingas resa varje gång man behöver mötas. 
 
Dessutom väljer många att sköta sitt arbete hemifrån. Många utnyttjar redan 
informationsteknologi för att kunna arbeta hemifrån.  E-post används flitigt för att 
skicka filer fram och tillbaka från jobbet, medan telefon eller chat används för att 
kommunicera med kollegor. Det är dock sällan hemma-arbetaren väljer att även hålla 
möten på distans. Istället väljer man att åka till jobbet för att mötas.  
 
Det finns idag teknologi för att hålla möten på distans. Kostnaden för denna teknologi 
är inte särskilt dyr och ställer inte heller särskilt höga krav på bandbredden. För att 
genomföra ett möte på distans, ett så kallat e-möte, krävs egentligen inte mer än en 
uppkopplad dator utrustad med webbkamera, mikrofon, högtalare och en programvara 
som hanterar e-mötet. Det finns även mer avancerade former av e-möten som 
genomförs i rum som är speciellt inredda och byggda för detta ändamål, men 
kostnaderna för detta innebär att det är få företag eller organisationer som genomför 
denna avancerade form av e-möten.  
 
Med e-mötet så slipper användaren att resa och kan därmed spara in både tid och 
pengar. Trots detta negligeras ofta möjligheten till e-möten, och istället hålls fysiska 
möten. Det finns alltså ett motstånd mot att utnyttja tekniken. Detta motstånd kan vara 
grundat i bristande information om tillgängligheten av e-möten, tvivel på teknik eller 
så är motståndet av psykologisk natur. Med psykologisk natur menar vi att 
användaren upplever det fysiska mötet som mer berikande än det elektroniska och 
därför ser det som befogat att offra såväl tid som pengar för att hålla det fysiska 
mötet. 
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1.2 Syfte  
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur ett fysiskt möte kan överföras till ett 
e-möte och därmed hitta situationer där e-möten är passande. Genom att: 

 
Genom en empirisk fallstudie analysera e-möten och hitta skillnaderna, jämfört 
med fysiska möten, som kan motivera varför elektroniska möten är passande i 
olika former av mötessituationer. 

 
Resultatet av rapporten blir ett antal olika kategorier av möten där det är möjligt att 
genomföra elektroniska möten, samt rekommendationer hur man på bästa sätt 
förbereder ett elektroniskt möte, gällande såväl teknik som användande. Med hjälp av 
dessa punkter kan läsaren på ett bättre sätt förstå i vilka sammanhang eller situationer 
som det elektroniska mötet kan bli framgångsrikt.  
 

1.3 Avgränsningar  
Ordet ”möte” innefattar en mängd olika situationer. Allt från en enkel handskakning 
till utdragna förhandlingsprocesser kan ses som möten. Denna mångfald av situationer 
återfinns även i den elektroniska världen, där såväl informella, flyktiga möten som 
planerade, formella möten kan hållas. I vår uppsats har vi dock valt att fokusera på 
formella möten, det vill säga möten som på något sätt är utlysta och oftast har en 
agenda som skall följas. Denna mångfald av situationer återfinns även i den 
elektroniska världen, där såväl informella, flyktiga möten som planerade, formella 
möten kan hållas. 
 
I vår undersökning fokuserar vi på hur företag och organisationer genomför 
elektroniska formella möten. Möten hålls även i andra sammanhang, och anledningen 
till att vi fokuserar på företag och organisationer är att det finns stora möjligheter till 
att spara tid och pengar för företag och organisationer, i och med användandet av 
elektroniska möten. Att undersöka hur informella möten kan hållas elektroniskt är 
säkerligen intressant men väldigt svårt att undersöka, då ett informellt möte 
karaktäriseras av att det är spontant och oplanerat, därför har vi avgränsat oss till 
företag och organisationer och hur de genomför elektroniska formella möten.      
 
I den elektroniska världen kan ett möte dessutom vara medierat på olika sätt. Man kan 
chatta, spela, samarbeta, tala och se varandra beroende på vilken form av mediering 
som väljs. Vi kommer endast att undersöka videomedierade formella möten, det vill 
säga möten i vilka mötesdeltagarna kan se och höra varandra, samtidigt som de 
samarbetar med hjälp av någon sorts dokumentdelning. Anledningen till att vi 
avgränsar oss till videomedierade möten är att vi har för avsikt att undersöka möten 
där deltagarna kan se och kommunicera med varandra i realtid, det vill säga, att flera 
deltagare kan interagera med varandra i princip samtidigt.     
 
Vår undersökning är inte av teknisk karaktär, varför vi inte går närmare in på 
protokoll för bild och ljudöverföring eller programmering av elektroniska 
mötessystem. Istället fokuserar vi på att lyfta fram användarens upplevelse av 
teknologin. 
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1.4 Forskningsfråga  
Vår undersökning har en forskningsfråga, och frågeställningen som väckt vårt intresse 
kan formuleras på följande sätt:  
 
I vilka formella mötessituationer är det lämpligt att använda sig av e-möten?  
 
E-mötet kan bespara företag och organisationer en hel del tid och pengar, men trots 
detta negligeras ofta e-mötet. Detta kan bero på att de presumtiva användarna är 
omedvetna om att teknologin existerar, men det kan likaväl bero på att de har använt 
e-mötet på ett felaktigt sätt, i en felaktig situation eller med felaktiga förväntningar. 
Vår undersökning strävar efter att ta reda på i vilka mötessituationer som e-mötet är 
lämpligt att använda. En situation kan vara skild från en annan i form av valet av 
utrustning, mötets konfigurering, mötets typ, eller helt enkelt bero på deltagarnas e-
mötesvana.  
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2. Metod 

2.1 Metodsteg  
Inledningsvis så diskuterade vi olika områden och företeelser som skulle kunna vara 
av intresse att utreda vidare. För att kunna undersöka vilka områden som skulle kunna 
vara lämpliga och vad dessa innebar så läste vi olika former av litteratur. Efter en tids 
efterforskningar så fastnade vi för hur formella fysiska möten fungerar och om detta 
skulle kunna översättas i samband med ett e-möte.    
 
När vi bestämt oss för detta område så formulerade vi en forskningsfråga, för att 
sedan börja undersöka vilken teknik som vi skulle använda oss av för att kunna utföra 
vår fallstudie.  
 
Vi undersökte i olika böcker och på Internet hur man utför fallstudier och vilka olika 
tekniker som kan användas. Vi valde intervju som datainsamlingsmetod, då denna 
metod fördelaktig att använda i vår typ av undersökning.  
 
För att kunna göra denna intervju så sammanställde vi ett dokument med 
grundläggande frågor (se Bilaga A).  
 
Nästa steg var att välja fallstudieobjekt, och efter att vi hade gjort vissa 
undersökningar och litteraturstudier så fann vi att det fanns företag och organisationer 
som hade arbetat med de områden som vi var intresserade av.  
 
Nästa stag var att ta kontakt med dessa företag och organisationer och komma överens 
om att få utföra intervjuer. Innan vi gick till de olika intervjuerna så lät vi två personer 
läsa igenom vårt dokument med frågor, och därefter kommentera om de ansåg att det 
var lätt eller svårt att förstå frågorna. De kommentarer som dessa två personer gav 
oss, analyserade vi och i de fall där frågeställningarna upplevdes som oklara, gjorde vi 
ändringar i dokumentet.  
 
Nästa steg var att boka besök hos utvecklarna och genomföra intervjun med 
personerna där. Under intervjuerna så utgick vi från dokumentet med de frågor som vi 
ville ha svar på, och en del frågor ledde till att följdfrågor ställdes, något som i de 
flesta fall innebar att vi fick en bättre bild av det som vi efterfrågade.  
 
Nästa steg var att intervjua användarna. Detta genomfördes på samma sätt som vid 
intervjuerna hos utvecklarna, med skillnaden att vi fokuserade mer på upplevelsen av 
e-mötet.  
    
Efter att vi hade genomfört intervjuerna så analyserades dessa för att vi skulle kunna 
dra en slutsats.  
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2.2 Val av metod 
Med tanke på att e-möten är ett ganska splittrat begrepp och kan innebära helt olika 
saker för olika personer är en kvantitativ studie, eventuellt baserad på enkätmaterial, 
direkt olämplig. Även om en grupp med någorlunda liknande erfarenheter och 
begrepp valdes ut skulle denna inte vara tillräckligt stor för att tillfredställa en 
kvantitativ design. Kvalitativ metod används till att förstå och förklara ett fenomen 
snarare än till att pröva på förhand uppställda hypoteser och antaganden. Då syftet här 
är att dels förstå fenomenet formella möten på distans via elektronisk teknologi och 
dels att sätta in det i ett sociologiskt sammanhang passar ett kvalitativt 
tillvägagångssätt bäst.  
 
Vi har en deskriptiv ansats i vår fallstudie som är icke-experimentell i och med att vi 
strävar efter beskrivning eller förklaring snarare än för- utsägelser som är baserade på 
orsak och verkan.  
 
I och med att vi gör en fallstudie så kan valet av induktion som slutledningsteknik 
vara förväntat, induktion innebär att begrepp och teorier växer fram under det att 
empirin studeras [THUR93]. Alternativet till induktion är deduktion som innebär att 
verifiera på förhand specificerade teorier och hypoteser. Induktion utgår följaktligen 
från empiri och deduktion från teori. Vår slutledningsteknik faller dock inte in i endast 
en form av slutledningsteknik, som det förväntade exkluderande valet av induktion 
som slutledningsteknik skulle innebära.  
 
Det finns ett tredje alternativ som kallas för abduktion. Denna slutledningsteknik 
innebär att induktion och deduktion får komplettera varandra. Vår slutledningsteknik 
skulle kunna kallas för just abduktion, för att även om tyngdpunkten i vår 
undersökning ligger på induktion, så avfärdar vi inte teorier som redan existerar som 
att vara irrelevanta eller olämpliga. I och med denna så tillämpar vi deduktion till en 
viss del [ALVE94].   
      
För att komplettera det teoretiska resonemanget, och samtidigt få en möjlighet att 
testa vår forskningsfråga utifrån verkliga förhållanden görs en fallstudie. Anledningen 
till att fallstudier görs är att få en djupare förståelse och mer omfattande bild om det 
område som vi har valt att undersöka. 
   
Den metod som används i vårt fall är intervjuer. Detta innebär att vi genom att 
genomföra ett antal intervjuer undersöker hur man använder E-möten i samband med 
formella möten. Utifrån de fallstudier som vi utför ska vår forskningsfråga besvaras, 
samt att vi kan kontrollera om den uppfattning som vi skapat från litteraturstudierna 
stämmer överens med de fall som vi studerat. Anledningen till att vi har valt denna 
typ av fallstudie är att området är relativt nytt och att det inte finns alltför många 
liknade fall att göra jämförande studier med.  
 
Det främsta alternativet till en annan metod än intervju, är användarobservationer och 
enkäter. Användarobservation hade dock inte varit lämpligt då det mer svarar på hur 
saker utförs och inte varför. En nackdel som både användarobservationer och enkäter 
i vårt fall uppvisar, är att de tar lång tid att genomföra, något som gör dem olämpliga 
som metod i vårt fall, då tiden som vi har till förfogande var begränsad. 
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2.3 Val av fallstudieobjekt  
Efter att vi hade gjort vissa efterforskningar och litteraturstudier så upptäckte vi att det 
fanns företag som hade arbetat med de områden som vår undersökning har som fokus. 
Vi kontaktade dessa och berättade om vår uppsats, för sedan fråga om vi kunde få 
utföra intervjuer hos dem, vilket vi fick göra. 
 
Vi tog kontakt med dessa företag, som antingen utvecklade mjukvara för e-möten 
eller företag som tillhandahåller e-möten som tjänst, då de kan ge förståelse och 
kunskap om vad deras kunder efterfrågar samt hur de använder deras produkter. Vi 
bedömde även att dessa företag skulle kunna hjälpa oss med att besvara frågan om 
vilka formella mötessituationer det är lämpligt att använda sig av e-möten, då dessa 
företag, förutom att utveckla mjukvara och tillhandahålla tjänster för e-möten, även 
själva är användare av elektroniska möten.   
 
Vi undersökte i olika böcker och på Internet hur man utför e-möten och vilka olika 
tekniker som kan användas. Vi fick veta att det på luleå tekniska universitet fanns ett 
centrum för distansöverbryggande teknologi, CDT. Vi tog kontakt med CDT och fick 
veta att de höll på med ett projekt som hade gemensamma beröringspunkter med vår 
forskningsfråga. Projektet som CDT startat går ut på att testa olika typer av program 
för att kunna mötas med ljud, bild, och en del verktyg över SUNET och som mål 
kunna komma med rekommendationer hur detta ska gå till.  
 
Vi tog därför kontakt med Johnny Widén som är projektledare för SUNET projektet 
för nätbaserade möten hos CDT.  Han informerade oss om det projekt som de höll på 
med, samt att han för oss rekommenderade litteratur och undersökningar som han 
bedömde var relevanta för vår forskningsfråga. Vidare så fick vi veta att det fanns ett 
projekt på avdelningen för datorstödd design hos Institutionen för Maskinteknik, på 
luleå tekniska universitet. Detta projekt är ett samarbete mellan luleå tekniska 
universitet och Stanford University, i USA. I detta projekt så kommer deltagarna att 
genomföra elektroniska möten. Vi tog kontakt med dem som var inblandade i detta 
projekt, presenterade vår forskningsfråga och fick klartecken att genomföra intervjuer 
hos dem.  
 
De företag som vi har gjort vår fallstudie hos är: 

• Marratech, (Rikard Stenberg) 
• Compodium, (Bengt Grahn) 

 
Användarna som vi intervjuat är: 

• Projektledaren för SUNET projektet -nätbaserade möten, (CDT) 
• Deltagarna i Sirius projektet, (LTU) 
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2.4 Fallstudiedesign 
Vid planering och design av vår fallstudie har vi använt oss av metoder från böckerna 
The Art Of Case Study Research [TACS95] och A handbook of social science 
research [HOSS95].  
 
Fallstudiens mål är att samla in så mycket information som möjligt hos företag, 
utvecklare och användare. Den datasamlingsteknik som vi valt är att göra intervjuer, 
då detta innebär ett antal fördelar: 

• Direktfokus på ämnet för fallstudien 
• Ger tillgång till den intervjuades erfarenhet av det fall som studeras 
• Erbjuder möjlighet att ställa följdfrågor baserat på de svar man erhåller 
• Kan ge information som inte direkt efterfrågas, eftersom den person som 

intervjuas har större erfarenhet av det fall som studeras   
 
Eftersom en intervju är ett dynamiskt förlopp och en fråga kan förändras eller uppstå 
från tidigare givna svar så är det svårt att i förväg precisera alla frågor som ska ställas. 
Samtidigt är det viktigt att intervjuaren inte förlorar syftet med intervjun eller det som 
intervjuaren vill undersöka. Under intervjuns gång så är det viktigt att vara den som 
styr intervjun utifrån de frågor som man söker svar på. Intervjuaren ska låta den 
intervjuade utveckla sina svar och berätta om sina erfarenheter utan att avbryta, så 
länge som den intervjuade personen håller sig till ämnet. Förtydligande frågor ska 
ställas om det är något som är oklart. 
 
Det är viktigt att intervjuaren kommer förberedd till en intervju och att denne har klart 
för sig innan vad det är man vill få svar på. Det är även viktigt att intervjuaren klargör 
för personen hur resultatet av intervjun kommer att användas, då det i vissa fall kan 
innebära att frågor som är av konfidentiell karaktär berörs.    
 
Intervju som datasamlingsteknik har ett antal svårigheter, för att undvika dessa 
skapade vi ett dokument med grundläggande frågor. Vi gjorde sedan ett test där vi lät 
två personer läsa igenom våra frågor för att bedöma hur lätt eller svårt det var att 
förstå dessa frågor. Utifrån vad de hade för synpunkter så gick vi igenom och gjorde 
en del korrigeringar i våra frågor.  
 
 
De svårigheter som finns med intervjuer, och som vi ville undvika till så stor del som 
möjligt, är: 

• Svårt att få svar på grund av otydliga frågor 
• Svårt att finna de rätta frågorna för att förmedla vad det är man vill veta till 

den intervjuade personen 
• Svårt att undvika avvikelser från ämnet eftersom den person som man 

intervjuar oftast har egna favoritämnen att berätta om 
• Ledande frågor kan påverka den intervjuade personen att anpassa sina svar 
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3. Teori  
Ett fysiskt möte består av en mängd aktiviteter och handlingar som tillsammans kan 
ses som mötets egenskaper. Egenskaperna kan vara mer eller mindre komplexa och 
utgörs ofta av kommunikativa handlingar och upplevelser. För att vi ska kunna 
identifiera lämpliga mötessituationer, så krävs det därför först att vi i teorin analyserar 
det fysiska mötet. Därefter kan vi i empirin undersöka hur väl e-mötet lyckas 
förmedla det fysiska mötets egenskaper.  
 
Vilka egenskaper som finns i ett fysiskt möte besvarar vi genom att redogöra för 
teorier om mötesteknik, kommunikationsteori och gruppsykologi. Vi tittar på de 
aktiviteter som äger rum i olika former av formella möten, samt hur förberedelserna 
till dessa går till. Här tar vi även upp några olika konstellationer av möten och redogör 
för skillnader dessa emellan.  
 
Vi inleder uppsatsens teoridel med att gå igenom kommunikation. I alla former av 
möten så förekommer någon slags kommunikation och för att kunna undersöka 
formella möten, antingen i fysisk eller elektronisk form, så måste vi först klargöra de 
faktorer som i sin tur kan påverka kommunikationen.  
 

3.1 Kommunikation 
Kommunikation definieras på en mängd olika sätt, där en generell definition kan 
formuleras såsom överförandet av någonting från en lokalisering till en annan. Detta 
”någonting” som överförs kan vara ett meddelande, en signal, en mening o.s.v. För att 
kommunikation ska ske måste både sändaren och mottagaren dela en gemensam kod 
så att meningen eller informationsinnehållet i meddelandet kan tolkas korrekt. En 
annan definition av kommunikation är den som definierar kommunikationer som de 
fysiska signaler varigenom en individ kan påverka beteendet hos en annan [SHOR93]. 

Teoribildningar kring kommunikation har utvecklats inom olika discipliner men den 
som haft stort inflytande inom MDI (Människa Dator Interaktion) är language/action 
approach. Denna teori bygger på att varje gång en individ gör ett uttalande utför 
individen en handling. Genom den modell för analys av kommunikation som 
utvecklats kan man kartlägga kommunikationen i detalj samt även när den bryter ihop 
varmed man kan skapa hjälpmedel för att förhindra att detta sker. Denna teoris 
antagande att varje uttalande är en handling stämmer väl med teoribildning runt 
koordinering som hävdar att definitionen för koordinering är handlingar för att 
hantera ömsesidiga beroenden mellan aktiviteter som utförs i syfte att nå ett mål. 
Utifrån dessa antaganden kan man hävda att även kommunikation kan vara en 
koordinerande handling [PREE94].  

Detta kapitel handlar om kommunikation och de olika faktorer som påverkar 
kommunikation.    
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3.2 Modalitet 
Med modalitet menas visshet hos ett omdöme, eller som Svenska Akademins ordlista 
uttrycker det: ”om ett omdömes beskaffenhet med hänsyn till graden av visshet med 
vilken subjektet förbindes med predikatet” [SAOL01]. 

Forskning har visat att modaliteten med vilken kommunikation sker har stor betydelse 
för hur individer löser uppgifter. Modaliteterna anses skilja sig åt främst då det gäller 
mängden sociala ledtrådar som de förmedlar i form av kroppsspråk, utseende, kontakt. 
Exempel på fattiga modaliteter är text (e-mail) och audio (telefonkonferens),  medan 
man med rik modalitet oftast avser verkliga möten (ansikte-mot-ansikte) men även 
video och audio tillsammans (videokonferens).  

Det finns ett samband mellan uppgiftens grad av komplexitet, vilken modalitet som 
kommunikationen sker genom, hur uppgiften löses samt hur resultatet ser ut. Vid 
problemlösning via en fattig modalitet löses uppgiften mer enligt praxis. Finns ingen 
praxis går processen i baklås oftare, då individer är mindre benägna att förhandla och 
kompromissa i en fattig modalitet med mindre ledtrådar. Vid kommunikation via en 
rik modalitet sker problemlösningen i högre grad genom förhandlingar och 
lösningarna är oftare kompromisser. Vid kommunikation via en rik modalitet uppnår 
individerna i högre grad lösningar på komplexa problem. [MCGR94] 
 
Olika modaliteter påverkar även gruppers sociala beteende. Fattigare modaliteter 
utjämnar t.ex. status och deltagande i kommunikationen i en grupp. Personer som inte 
deltar så mycket i en diskussion i en rik modalitet deltar oftast mer i en fattigare 
modalitet [TOTH94].  

3.3 Koordinering 
Koordinering har de flesta en intuitiv uppfattning om vad det betyder. Svenska 
Akademins ordlista ger följande förklaring av ordet: ”Att inrätta något så att 
likställighet råder i förhållande till något annat i ett visst avseende” [SAOL01:02] 
 
När det gäller grupper så kan det konstateras att när en grupp är väl koordinerad så 
passar deras olika aktiviteter in i varandra, i en process som verkar fungera utan 
konflikter. Det är när det uppstår konflikter under en arbetsprocess det märks att 
koordineringen brister. [VRMO99] 
 
Komponenter som är viktiga för koordinering är, aktiviteter, mål för aktiviteter, 
aktörer samt ömsesidiga beroenden (interdependencies). Ömsesidiga beroenden är de 
faktorer som behöver koordineras då det är de som kan fallera i en verksamhet som 
syftar till att nå ett mål. Ömsesidiga beroenden som är av vikt är, delade resurser, att 
synkronisera simultana aktiviteter samt att en aktivitet måste slutföras i tid för att 
nästa aktivitet ska kunna startas i en process. Malone definierar koordinering utifrån 
dessa komponenter som han anser viktiga för begreppet.   
 
"The act of managing interdependencies between activities performed to achieve a 
goal”.  
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Underliggande processer som är av vikt för koordinering är beslutsfattande, 
kommunikation samt perception av gemensamma objekt som t.ex. fysiska objekt eller 
delade databaser. [MALO90]   
 

3.4 Samarbete 
Att samarbeta förutsätter att ett antal personer har formulerat en gemensam uppgift 
och att de i olika hög grad har planerat utförandet samt formulerat målet för 
samarbetet.  
 
Samarbetet kan i praktiken utföras på många olika sätt vilket beskrivs i definitionen 
nedan. Bannon definierar samarbete på ett för CSCW (Computer Supported Co-
operative Work) -området relevant sätt:  
 
“Cooperative work is constituted by work processes that are related as to content, 
that is, processes pertaining to the production of a particular product or service. In 
contrast to the spontaneous linking of interrelated production processes via an 
anonymous market, cooperative work relationships are characterized by being 
planned or rather premeditated.  
 
Cooperative work comprises indirect as well as direct and distributed as well as 
collective modes of interaction. Work conducted collectively, by a group, is merely 
one specific mode of cooperative work. Cooperative work may also be conducted in a 
distributed manner, i.e., by an ensemble of semi-autonomous workers changing their 
behavior as circumstances change and planning their own strategies. Furthermore, 
cooperative work may be conducted indirectly, i.e., mediated by the changing state of 
the transformation process, or directly, i.e. by means of interpersonal communication.  
The concept of cooperative work does not imply a particular degree of participation or 
self-determination on the part of the workers, nor a particularly democratic 
management style”[BANO91]. 
 
 

3.5 Kommunikation och uttryck 
Erving Goffman, professor i sociologi och antropologi, gör en distinktion mellan två 
olika begrepp, överföring av uttryck och kommunikation i samband med fysiska 
möten.  
 
Överföring av uttryck, enligt Goffmans definition, refererar till gester, tecken, 
yttranden och rörelser som skapas av en persons blotta närvaro i en omgivning. De 
uttryck som denna person ”utsöndrar” innebär inte någon allmän manifestation av 
vare sig tillstånd eller åsikter, men de kan förmedla information om den entitet som 
uttrycker något. Exempelvis så kan tonläget eller ansiktsuttryck hos en person som 
blir intervjuad förmedla vilka känslor den intervjuade person upplever och vilka 
reaktioner som intervjuarens frågor väcker. Informationen som härstammar från 
uttryck är alltid bundet till den som uttrycker dem och i den situation som denna 
befinner sig i. [GOFF59]            
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Kommunikation, enligt Goffmans definition, innebär användandet av språk eller 
språklika symboler, för att avsiktligt sprida eller sända ett meddelande. Till skillnad 
mot överföring av uttryck så kan kommunikation vara abstrakt, exempelvis så kan en 
person som skriver en bok, dels förmedla konkreta aktiviteter som har hänt eller som 
kommer att hända, men även beskriva abstrakta ej observerbara fenomen som ”lycka” 
och ”frihet” [GOFF59]. 
 
Med dessa definitioner så kan man härleda att upphörandet att kommunicera är 
frivilligt, men man kan inte sluta att överföra uttryck (”stop expressing”) vare sig man 
vill det eller inte.  Vidare kan det konstateras att överföringen av uttryck och den 
person som utsöndrar dem är oskiljaktiga och i de flesta fall ger oss en uppfattning om 
hur personen i fråga ”är”, så utgör kommunikation en motsats, då det betydligt lättare 
att kontrollera och styra perceptioner som kan härledas till enbart kommunikation. Ett 
exempel på detta är att det är väldigt sällsynt med personer som ingår giftermål, efter 
att ha bara tagit del av dennes handstil eller meritförteckning [GOFF59]. 
 
Kommunikationer kan ge viktiga fakta, men det är den uttryckta informationen som 
skapar de grundläggande intrycken [GOFF59]. 

 
De flesta kommunikationsteoretiker inkluderar båda begreppen när de relaterar till 
termen kommunikation, vi kommer således även att göra så, förutom då vi explicit 
vill påvisa de skillnader som Goffman har konstaterat [MEYR85].               
 

3.6 Kroppspråk  
I föregående avsnitt så presenteras den distinktion som Professor Goffman gör mellan 
två begrepp, uttryck (”expression”) och kommunikation (”communication”) i samband 
med fysiska möten. En vinkling av Goffmans begrepp uttryck (”expression”), är att 
detta innebär att kroppsspråket är det som manifesterar dessa olika uttryck [GOFF59]. 
 
Kroppsspråket kan också kallas det tysta språket. Alla använder sig av kroppsspråket 
varje dag och för det mesta gör vi det helt omedvetet. Till en del är kroppsspråket 
kulturellt betingat, till en del är kroppsspråket personligt. Olika människor har olika 
kroppsspråk. Risken finns att vi tolkar varandras kroppsspråk felaktigt. Trots detta 
finns det vissa saker inom kroppsspråket som är universellt och som alltså gäller alla 
människor. Att lära sig mera om kroppsspråket innebär inte att vi kategoriskt kan säga 
att en gest har en specifik innebörd. En gest kan betyda många olika saker beroende 
på vem det är som gör gesten, varifrån den personen kommer, hans/hennes 
personlighet, bakgrund, utbildning, umgänge, intresse osv. Att lära sig mer om 
kroppsspråket innebär att vi blir mer observanta på vårt eget kroppsspråk och på 
andras [EDVA73]. 

 
Vidare så ökar graden av modalitet avsevärt, när de inblandade parterna har möjlighet 
att påverka och påverkas av med hjälp av kroppsspråket [TOTH94]. 
 
När en person formulerar ett meddelande eller talar om något så tittar denne vanligtvis 
bort från lyssnaren, förutom för korta ögonblick. När den talande personen börjar bli 
klar med sitt uttalande, så övergår talaren till att titta på dem som lyssnar. En funktion, 
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som detta skiftande av blickfokus, har är att det underlättar koordineringen av vems 
tur det är att tala. För att underlätta formuleringen av meddelandena och minska den 
kognitiva belastningen, vänder en talare vanligtvis sin blick bort från dem som 
lyssnar. De som lyssnar behåller dock sin fokus på den som talar hela tiden. Talaren 
sneglar dock på lyssnarna för att kontrollera om lyssnarna fortfarande tittar på 
honom/henne. Om lyssnarna inte tittar på den som talar så tolkas detta som tecken på 
uttråkning, ointresse eller brist på engagemang [FUSS95].              
 

 

3.7 Sammanfattning 
Kommunikation innebär att meddelanden eller signaler skickas mellan två olika 
lokaliteter.  Kommunikation påverkas av ett flertal olika faktorer:  

Modalitet, som sin rika form underlättar lösningen av komplexa problem,  
koordination, pekar ut de ömsesidiga beroenden som i sin tur leder till att ett mål kan 
uppnås och samarbete, som innebär att lösningen av en uppgift uppnås beroende på 
hur samarbetsprocessen ser ut. 
 
Kommunikation i fysiska möten mellan människor påverkas i stor utsträckning av 
kroppsspråk. Kroppsspråket påverkar hur vi uppfattar varandra, vare sig vi vill det 
eller inte.  
 
Blickar har en stor inverkan på hur tolkning av det som sägs görs, och de blickar som 
ges och fås underlättar även möjligheten av feedback.    
 
Kommunikation är en gemensam faktor som finns i alla former möten, formella 
fysiska möten är inget undantag inte heller formella e-möten.  
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4. Möten 
Möten kan indelas i två olika former; informella möten och formella möten. 
Informella möten är exempelvis möten eller träffar som sker under fikapauser, sociala 
tillställningar som firmafester samt tillfälliga möten av mer social karaktär. Vår 
uppsats avhandlar formella möten. 

4.1 Generellt för formella möten 
Formella möten kännetecknas av att mötet har ett specifikt syfte, att tid, plats och 
syfte för mötet kommuniceras mellan parterna samt att mötesstrukturen är formell 
vilket innebär att en agenda eller annan planerad struktur följs av de människor som 
deltar i mötet. De människor som deltar i ett formellt möte kan vara en formell grupp, 
en informell grupp eller ett antal för varandra okända personer. Den formella gruppen 
är t.ex. en arbetsgrupp, en skolklass eller liknande, där också informella grupper kan 
bildas. En informell grupp är en grupp som uppstår spontant och som tillgodoser 
individens sociala behov, t.ex. en intressegrupp [SVED92]. 
 
För att beskriva det formella mötet görs olika kategoriseringar för ett antal viktiga 
dimensioner. De dimensioner som vi kommer att behandla här är mötets form, mötets 
funktioner eller effekter samt de syften som det formella mötet fyller.  

4.1.1 Form 
Formen på det formella mötet kan beskrivas utifrån dess storlek d.v.s. det antal 
människor som deltar i det, utifrån mötets sammansättning, mötets frekvens, 
motivation för mötet och hur beslutsprocessen ser ut i mötet [JAYA76]. 
 

• Om deltagarantalet är större än hundra personer antas dessa inte 
göra mycket mer än att lyssna till huvudtalarna. Är deltagarantalet 
mellan 40-50 personer antas deltagarna lyssna till huvudtalarna men 
också ställa frågor, kommentera talet samt eventuellt bidra med 
enstaka egna erfarenheter. Slutligen antas deltagarna i ett möte med 
upp till 10 personer ha möjlighet att tala och bidra på ett jämlikt sätt 
under ledning av en ordförande. 

• Sammansättningen kan se ut på olika sätt: personerna i mötet kan 
delta i samma projekt/verksamhet eller vara engagerade i olika men 
parallella verksamheter. Deltagarna kan även ingå i sinsemellan helt 
oberoende verksamheter och bara ha mötet som gemensamt intresse. 

• Frekvensen på mötena har effekter på mötets karaktär och på den 
sammanhållning deltagarna får sinsemellan. 

• Deltagarnas motivation i mötet kan antingen vara som i ett 
fotbollslag, att man kämpar för samma sak eller att deltagarna i olika 
hög grad har motstridiga intressen som vid ett förhandlingsmöte. 

• Beslutsprocessen kan se ut på ett antal olika sätt och påverkar mötets 
karaktär. Beslut kan tas genom konsensus i gruppen, genom röstning eller 
genom att ordföranden tar beslutet helt själv efter att ha lyssnat 
på de övriga mötesdeltagarna. 
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4.1.2 Funktioner/effekter 
Det formella mötet har ett antal funktioner/effekter vilka är mer eller mindre 
medvetna för mötesdeltagarna. 

• Den mest basala funktionen ett möte har är att definiera den grupp eller 
samling som utgörs av mötesdeltagarna d.v.s. att skapa en gruppidentitet. 
Med detta menas inte individernas identitet i gruppen utan att individerna 
blivit medvetna om att gruppen har bildats och att de är deltagare i den. 

• Mötet har även en funktion som deltagarna är mer eller mindre medvetna 
om och det är att fungera som en scen för individerna i gruppen. Individen 
agerar i mötet och därigenom får eller skapar hon sig en identitet i gruppen 
som social individ. I mötet får individen sin status fastställd och sin plats i 
gruppens sociala struktur. 

• I mötet definieras deltagarnas roller i verksamheten på uppgiftsnivå och 
deltagarna skapar en gemensam förståelse för gruppens syfte. Varje 
individ förstår gruppens kollektiva mål och på vilket sätt hennes arbete och 
de övrigas arbete bidrar till att uppnå det målet. 

• Mötet gör det möjligt för gruppen att utveckla en gemensam referensram 
som ligger till grund för den fortsatta verksamheten. Genom denna skapas 
ett "större socialt medvetande" där bättre idéer, planer och beslut fattas än 
vad enskilda individer kan klara. Detta ger också en kreativ miljö där fler 
idéer skapas som kan testas, kritiseras, utvecklas, och förfinas. 

• Mötet är det bästa forumet att fatta beslut i vilket därmed utgör en viktig 
funktion för mötet. Beslut som fattas i ett möte med alla berörda 
närvarande får större trovärdighet. Det innebär att deltagarna känner ett 
större ansvar och i högre grad förbinder sig att efterleva/uppfylla det som 
beslutats. 

• Mötet är också det forum där ledarrollen verkligen tydliggörs. Det är 
viktigt för gruppens identitet, för ledningen av samt för utförandet av 
arbetet att ledningsfunktionen klargjorts. 

 
 

4.1.3 Syfte 
Det formella mötet fyller fyra olika huvudsyften som är viktiga i en grupps 
verksamhet: 

• Informationsbearbetning. Det är naturligtvis så att information kan 
distribueras på ett mer effektivt sätt via ett dokument än genom ett möte. 
Men om det är en viss person som ska förmedla informationen, om 
informationen behöver förklaras eller kommenteras eller om informationen 
har stora konsekvenser för deltagarna bör informationen ges vid ett möte. 
Vid rapportering av en verksamhetsstatus skapas i ett möte en gemensam 
bild bland deltagarna av nuläget i verksamheten. 

• Planering. I ett planeringsmöte är syftet att planera vad som ska göras. 
Om inte alla är med i planeringen kommer den inte att vara relevant. Det 
är alltså viktigt att alla berörda parter bidrar med synpunkter. 
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• Utförandeansvarsfördelning. Ett viktigt syfte som möten har är att 
bestämma hur man ska utföra de aktiviteter som beslutats vid planeringen. 
Ansvar för aktiviteters genomförande ska fördelas bland deltagarna. 

• Regelverk. För varje verksamhet finns ett reglerverk som är en del av 
organisationens struktur. Organisationen måste ändra detta regelverk 
kontinuerligt då omvärlden förändras. Ett syfte som möten har är att vara 
det forum där dessa förändringar utarbetas och delges. 

 

4.2 Formella fysiska möten 
Med formella fysiska möten så menas möten där mötesdeltagarna möts ansikte mot 
ansikte. Vidare så innebär dessa möten att mötesdeltagarna samlas i en gemensam 
lokal, vanligtvis ett så kallat konferens- eller sammanträdes rum. Möbleringen i detta 
rum består vanligtvis av ett större bord med stolar runt omkring. Mötesdeltagarna 
sitter samlade vid detta bord och har vanligtvis möjlighet att se alla andra 
mötesdeltagare. Beroende på vilken typ av möte det är så kan det finnas deltagare som 
har en ”administrativ” roll, dvs ordförande och sekreterare/protokollförare [MARI93].  
 
Vilka olika platser som mötesdeltagare väljer att sätta sig på, spelar en viss roll på hur 
mötet kommer att fortlöpa. I vissa möten så är en viss bordsplacering synonym med 
en mötestypen. De möten som innebär att det finns en ordförande/moderator och en 
sekreterare/protokollförare så är det vanligast att dessa personer dels sitter bredvid 
varandra och på kortsidan av bordet. Om det är olika avdelningar eller enheter som 
kommer att delta på detta möte med ordförande och sekreterare, så tenderar dessa 
mötesdeltagare att gruppera sig, något som möjligtvis påvisar att vi fortfarande i viss 
mån är präglade av flockmentalitet [MARI93].    
 
I de mötestyper som saknar en formell mötesledare som exempelvis en ordförande, så 
placerar sig mötesdeltagarna gärna i en ring, där alla har möjlighet att se varandra 
[MARI93].      
 

4.2.1 Turtagning i konversationer 
I en konversation i ett fysiskt möte fungerar turordning och övergångar mellan olika 
talare automatiskt och mycket smidigt. Normalt förmedlas turtagandet i en 
konversation av kroppsrörelser, subtila uppmärksamhetsskiften och minspel. I 
konversationer i fysiska möten har pauser en mycket stor betydelse för innebörden av 
yttranden [VRMO99]. 
 

4.2.2 Mötestyper 
Det finns ett antal olika typer eller former av möten. Motivering till att vi har gjort 
denna uppdelning är att syftet med beskrivningarna är att identifiera så många olika 
behov och aspekter som möjligt och detta görs enklast genom att särskilja 
mötesformerna så mycket som möjligt. 
 

• Informationsmöte 
Informationsmötets syfte är att en eller fler mötesdeltagare, dock oftast en 
åt gången, skall förmedla information i någon form eller visa något för de 
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övriga. Informationspresentationen är i de flesta fall väl förberett och 
består ofta förutom av presentatörens tal även av bilder, dokument, filmer, 
föremål eller annat. Informationsmötet har stora likheter med några andra 
mötesformer som exempelvis avrapporteringsmöte, statusmöte och 
demonstrationsmöte [VRMO99]. 
 
Informationsmötets sociala aspekter: 
Informationsmötet är ett i hög grad strukturerat möte. Talarordningen är 
oftast styrd av en agenda och under en presentation är det presentatören 
som kontrollerar mötet och bestämmer om någon annan får prata. 
Övergången mellan olika talare måste vara tydlig exempelvis genom att 
ordföranden håller en hög kontroll på vem som har ordet. 
Kommunikationen i mötet är i huvudsak enkelriktad, från presentatören till 
åhörarna som grupp. Det är dock absolut nödvändigt att åhörarna kan ställa 
frågor och ge feedback och kommentarer. Åhörarna måste kunna göra 
presentatören uppmärksam på att de vill säga något utan att de behöver 
avbryta den som talar. Även feedback i form av kroppsrörelser, t.ex. 
nickanden och handuppräckningar, är viktiga för presentatören så att denne 
har kontroll på att åhörarna är med. Kommunikationen sker huvudsakligen 
mellan presentatören och åhörarna, inte mellan åhörarna sinsemellan. 
Presentatören måste kunna förmedla information med ett antal olika 
modaliteter, varav talet naturligtvis är viktigast. I övrigt bör det finnas 
presentationsverktyg för bilder (oh-projektor), dokument, filmsekvenser 
(inspelade eller i realtid) och föremål. Någon form av whiteboard är också 
nödvändig för att presentatören skall kunna illustrera idéer eller presentera 
t.ex. uträkningar. Det bör även finnas stöd för att distribuera kopior av 
presentationsmaterialet till åhörarna [VRMO99]. 

 
 

• Koordineringsmöte 
I ett koordineringsmöte ska de medverkande i mötet planera en specifik 
verksamhets olika aktiviteter. Detta innebär att en tidsram för hela 
verksamheten tas fram med tidsbestämda delmål, att nödvändiga 
aktiviteter identifieras samt ordnas i den följd de ska åtgärdas. Vidare ska 
ansvaret för delaktiviteter allokeras till olika personer, eventuella resurser 
fördelas på de ansvariga personerna, kvalitetsmål ska formuleras och 
avstämningspunkter ska bokas [MALO90]. 
 
Koordineringsmötets sociala aspekter: 
Koordinering av en verksamhet kräver att överenskommelser kan uppnås 
mellan flera parter gällande ett stort antal punkter. För att detta ska fungera 
måste parterna kunna stödjas i planeringen genom visuellt presenterade 
flödesscheman eller andra visuella stöd för alla delar som ska koordineras. 
Dessa visuellt representerade delar bör man kunna flytta omkring för att 
kunna prova olika möjligheter. Man skulle med fördel kunna utnyttja den 
tredimensionella miljön för att presentera olika flöden i flera lager, t.ex. 
resurser i ett lager tidsplanen i ett annat och delaktiviteterna i en tredje 
o.s.v.. Då överenskommelser ska göras för de olika punkterna som 
nämndes ovan kan intressekonflikter uppstå. För att inte dessa ska bli svåra 
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att hantera krävs goda kommunikationsmöjligheter med stöd för 
"turntaking" samt även möjlighet att visa t.ex. en glad mun i syfte att 
undvika konflikt. Ett stöd för röstning kan användas då en överens-
kommelse inte går att diskutera fram. För att parterna verkligen ska hålla 
det man kommit överens om krävs att åtagandena görs tydliga i någon 
form. Detta kan åstadkommas genom att möten dokumenteras och så att de 
går att kontrollera i efterhand. En aspekt som är viktig att beakta för ko-
ordinering av en aktivitet under själva arbetet är att parterna har tillgång 
till samma informationskällor samt till gemensamma dokument. Det är då 
också viktigt att alla parter har möjlighet att lätt ta kontakt med varandra 
under arbetets gång på ett informellt sätt [VRMO99]. 
 

• Brainstorm 
Aktivitetens/mötets syfte är att en grupp under en kort tidsrymd skapar ett 
(ofta nyskapande) resultat med så brett innehåll som möjligt. En väl 
fungerande "brainstormning" karaktäriseras även av stora mått kreativitet 
och gränsöverskridande [VRMO99]. 
 
 
Brainstorm mötets sociala aspekter: 
En viktigt aspekt av brainstormning är att allas åsikter och idéer får samma 
tyngd eller vikt. Det är därför viktigt att försöka tillfälligt bryta statusroller 
(chefen måste våga "gå ner" till de övriga). Ett sätt att göra det är att införa 
moment av anonymitet där medlemmar kan föra in bidrag utan att det blir 
bedömt utifrån vem som sa det. Ett annat hjälpmedel till att få alla på 
samma nivå är att använda klara och uttalade regler över vad som är tillåtet 
samt förbjudet under aktiviteten. Ett annat viktigt moment i brain-
stormningen är att alla i gruppen är aktiva i mötet. Det är genom gruppens 
samlade kompetens och bidrag som resultatet blir bra. Det är ledarens roll 
att se till att alla gruppmedlemmar får möjlighet att lämna bidrag. Hon 
måste också kunna få kontroll om mötet tappar för mycket fokus men ska 
annars inte styra speciellt mycket [VRMO99]. En viktig aspekt är tydliga 
"turnovers" det vill säga att det är lätt att se vem som vill säga något och 
att det är lätt att ta ordet [BOWE97]. Det finns även behov av stora 
möjligheter till flexibilitet och spontanitet bland annat genom att lätt kunna 
samarbeta, visa och diskutera olika dokument samt möjlighet att enkelt ge 
och ta emot filer, dokument, etc. Alla inom gruppen bör även kunna lämna 
in bidrag när som helst. Det behövs också möjlighet att oberoende av vem 
som talar föra in material och idéer som blir tillgängligt för hela gruppen 
samtidigt. Möjligtvis ska detta kunna ske anonymt. Slutligen finns det 
behov av möjligheter att individuellt eller i grupp strukturera om material 
som gruppen tar fram (Liknelse: tänk er byggklossar som man vill kunna 
flytta omkring, ändra, vrida och foga samman på olika sätt.) Verktygen ska 
göra det möjligt att presentera, strukturera, organisera material på nästan 
vilket sätt eller nivå som helst [VRMO99]. 

 
• Arbetsmöte (grupparbete) 

Arbetsmötet är ett viktigt verktyg i en arbetsgrupps planerade verksamhet 
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[MCGR94] och syftar till att deltagarna gemensamt skall arbeta med att 
producera något t.ex. en lösning på en uppgift eller ett dokument. 
Uppgiften är ofta av en sådan art att det krävs flera mötestillfällen innan 
arbetet slutförs. Arbetet delas ofta upp mellan gruppmedlemmarna som i 
smågrupper eller enskilt arbetar mellan arbetsmötena för att lösa olika 
deluppgifter [VRMO99]. 
 
Arbetsmötets sociala aspekter: 
Arbetsmötet kan fungera som ett forum för gemensam problemlösning, 
konflikthantering men framförallt produktion. Mötesformen är oftast av 
sådan art att tillåtande och öppet klimat är nödvändigt. I arbetsmötet är det 
bra om deltagarna är ”på samma nivå” och alla arbetar på samma villkor 
för att kunna bidra med åsikter och idéer. Det finns oftast en person som 
leder och strukturerar arbetet som till exempel kan vara en ordförande, 
projektledare eller chef. För att hålla en bra struktur på mötet används ofta 
en agenda. Eftersom grupparbetsmötet kan vara utsträckt i tiden, omfatta 
flera mötestillfällen där deltagare kan komma och gå är det viktigt med 
”Groupawareness”, d.v.s. att mötesdeltagarna görs medvetna om de 
övrigas status (närvaro- och arbetsstatus) [VRMO99]. 
 

 
 
 
 

4.3 Sammanfattning 
Den form av möten som vi har avhandlat i detta kapitel är av formell karaktär. 
Formella möten har olika former, funktioner/effekter och syften. 
 
Vidare så avhandlas formella fysiska möten, och de olika modeller som beskriver hur 
ett formellt fysiskt möte fungerar och vilka faser ett formelltmöte genomgår.  
 
Det finns ett antal olika mötestyper som kan sammanfattas i de övergripande 
kategorierna; Informationsmöte, Koordineringsmöte, Brainstormingmöte och 
Arbetsmöte. Dessa olika möten har olika behov och aspekter.  
 
Formella fysiska möten, som detta kapitel har avhandlat innebär att mötesdeltagarna 
fysiskt närvarar i samma rum, och vilka olika egenskaper och konstitueringar det 
innebär. Hur ett möte som innebär att mötesdeltagarna inte delar samma rum, eller för 
den delen samma tidzon, kommer vi att gå in på i nästa kapitel.       
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5. Medierade formella möten 
 
Efter att vi utifrån teorin har analyserat det fysiska mötet vill vi här se på e-mötet samt 
identifiera de komponenter som används för att förmedla det fysiska mötets 
egenskaper. För att kunna genomföra detta tittar vi på såväl hårdvara som på 
funktioner hos mjukvara.  
 
Ett traditionellt möte genomförs med alla deltagarna fysiskt närvarande. 
Mötesdeltagarna kan obehindrat kommunicera med varandra genom röster, mimik, 
rörelser och blickar. Ett medium representerar ett sätt att överföra denna 
kommunikation. Mediet medför dock som regel ett antal begränsningar för 
kommunikationen. [SHOR93] 
 
Medierade möten kan vara av ett antal olika slag, beroende på vilken typ av medium 
som används. Gemensamt för dessa är att någon slags kommunikation mellan 
mötesdeltagarna skall ske genom mediet. För att detta skall ses som ett formellt möte 
skall även deltagarna kunna dela dokument och/eller whiteboard samt kunna tala 
sinsemellan varandra. [FUSS95] 
 
Dagens mest avancerade form av medierade formella möten, är de videomedierade 
mötena. Här har deltagarna tillgång till såväl ljud som bild och ofta kan de samarbeta 
kring ett dokument och visa resultat för varandra. De videomedierade mötena 
använder mikrofoner och kameror för kommunikation. Senare i detta kapitel kommer 
vi att närmare beskriva olika sätt att berika dessa möten, exempelvis genom 
användning av flera kameror och olika sorters ljudutrustningar. Det finns dock 
teknologiska begränsningar, särskilt hos kameror, som gör att kommunikationen inte 
kan bli lika rik som hos ett traditionellt fysiskt möte. [SELL92] 
 

5.1 Telenärvaro  
Huvudmålet för videomedierade möten är att uppnå en lika hög grad av närvarokänsla 
som hos ett verkligt fysiskt möte. Detta kallas för telenärvaro (efter engelskans 
telepresence) och ska få mötesdeltagarna att uppleva kommunikationen mellan 
varandra lika levande som i ett verkligt möte. [SHOR76] 
 
Det fysiska mötet har sedan länge ansetts vara det rikaste mediet för kommunikation. 
För få ett mått på effiktiviteten4 hos ett kommunikationsmedium försöker man mäta 
hur väl det klarar att emulera det fysiska mötet. Resultatet blir en grad av telenärvaro. 
Vidare definieras telenärvaro som: 
 
"the degree to which participants of a telemeeting get the impression of sharing space 
with interlocutors who are at a remote physical site." 
[MUHL95] 
 
Litteratur i ämnesområdet Computer Supported Cooperative Work (CSCW), inom 
vilket videomedierade möten är en delmängd, använder ett antal uttryck som blandas 
ihop och likställs med telenärvaro (telepresence): [NEAL98] 
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• Presencce 
• Shared presence 
• Social presence 
• Shared personal presence 
• Spatial presence 
• Co-presence 
• Shared space 

 
Det är den lösa definitionen av ordet ”telepresence” som skapat denna 
begreppsförvirring. Detta har lett till att ordet inkluderar ett stort antal komponenter 
som används inom ett större område än vad som ursprungligen var tänkt. [NEAL98]. 
 
I denna rapport håller vi oss dock till ordet telenärvaro och stannar inom området för 
medierade möten. Gemensamt för dagens typer av medierade möten är den 
begränsade möjligheten att erbjuda telenärvaro. Gränserna sätts i första hand av 
teknologin som har en förbestämd bandbredd och ett gränssnitt i vilket användaren 
kan ha problem med navigering. Dessutom är det svårt att skaffa sig en totalöversikt 
över all den information som finns tillgänglig hos övriga deltagare. [GAVE92] 
 

5.2 Medierymd  
Utvecklingar inom informationsteknologin har skapat möjligheter att integrera 
grupprogramvara med videoöverföring. Tillsammans bildar dessa vad man brukar 
kalla en medierymd (från engelskans mediaspace). I en medierymd ska användarna 
kunna samarbeta på ett såväl tekniskt som socialt sätt, genom att exempelvis dela 
dokument (tekniskt) och samtidigt kunna se och höra varandras reaktioner (socialt). 
Dessa är precis de krav som ställs på ett videomedierat formellt möte, som tidigare 
beskrivits, där deltagarna ska ha möjligheter till delning av ljud, bild samt en 
whiteboard där de kan utbyta sina idéer och dela dokument. 
 
Denna sammanslagning av grupprogramvara och videoteknologi skapar nya, 
intressanta möjligheter. Själva videoöverföringen är ett synkront samarbete, medan 
grupprogramvaran stödjer såväl synkront som asynkront samarbete. Detta innebär att 
man kan se och tala med varandra i realtid, samtidigt som medierymden erbjuder 
användaren tillgång till ”gammal” information genom grupprogramvaran. [NEAL98] 
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Bild 5.1. Grupparbete. Medierymden möjliggör gränsöverskridning. 
 
 
Inom medierymden brukar man definiera ett mått av telenärvaro. För att kunna mäta 
denna på ett rättvist sätt måste man dock först dela upp begreppet medierymd i dess 
tre olika områden 
 

• Shared workspace (fokuserar på manipulation av det delade matrialet) 
• Remote workspace (fokuserar att styra arbete genom videoöverföringen) 
• Interpersonal workspace (fokuserar på interaktionen mellan deltagarna) 
 

 
I det förstnämnda området, shared workspace, negligeras ofta bildkvalitet och 
ljudkvalitet. Det viktiga är att deltagarna kan se och följa den manipulering som sker 
av det delade matrialet. Närvarokänslan baseras på graden av delaktighet i arbetet 
med de delade dokumenten. 
 
Nästa område, remote workspace, handlar om att kunna dela på fysiska objekt genom 
den videomedierade överföringen. I denna typ av medierymd ser man själva 
videoöverföringen som en databärare. Genom att studera bilderna kan man styra den 
andre parten. Detta är vanligt inom läkarvården, där en läkare kan diagnosera en 
patient tack vare videoöverföringen. Närvarokänslan baseras mestadels på den 
bildupplevelse som videoöverföringen ger. 
 
Det tredje området, interpersonal workspace, ställer krav på såväl det delade 
materialet som på bild och ljudöverföringen. Videomedierade möten hör till detta 
område. Här ställer man visserligen inte lika höga krav på videoöverföringen som vid 
remote workspace, utan vitsen med videoöverföringen är att skapa en känsla av 
samhörighet och medverkan. Ljudöverföringen måste dock vara av en god kvalitet, då 
många deltagare ska kunna prata samtidigt. [NEAL98] [ISHI92] 
 
 

5.3 Videomediearade formella e-möten 
Videomediearade möten kan hållas på ett antal olika sätt. Här skiljer man på olika 
möteskonfigureringar. En möteskonfigurering beskriver var deltagarna befinner sig i 
förhållande till varandra. I vissa e-möteskonfigureringar sitter alla deltagare på varsitt 
rum och möts i ett gemensamt gränssnitt, medan det i andra konfigureringar 
förekommer möten där en grupp av personer fysiskt befinner sig i samma rum och 
håller ett e-möte med en annan grupp på distans. Videokonferensen var ett tidigt sätt 
att hålla sådana möten. I en traditionell videokonferens befinner sig ett antal personer 
i ett mötesrum medan en annan grupp befinner sig i ett liknande rum på en annan 
plats. Vanligtvis finns en eller ett par kameror placerade i rummet som överför bilder 
av talaren och eventuellt en whiteboard. Denna teknologi användes redan innan 
datanäten var fullt utbyggda och man utnyttjade då vanlig televisionsteknologi med 
analoga sändningar. 
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5.3.1 Videokonferenser 
Videokonferensen har fått ta emot en viss mängd beröm och en stor mängd kritik över 
åren. Företagsledare och personer på högre poster inom organisationer har sett det 
som ett bra hjälpmedel för att spara in på resor, medan personer längre ned i 
organisationen lyft fram ett antal negativa sidor. Bland annat har det visat sig att de 
som förväntar sig att kunna genomföra mötet på samma sätt som ett fysiskt möte blir 
besvikna då det inte finns teknologi för att dela dokument och arbetsmaterial på ett 
lika effektivt sätt som vid den fysiska motsvarigheten. Vidare känner man inte att man 
får en bra relation med det andra mötesrummet, utan att de båda mötesrummen mer 
känns som två paneler som ställs mot varandra. Att personer med ledande positioner 
inom ett företag ändå ser så positivt på videokonferenser beror på att de upplevde det 
som lätt att styra och övervaka deltagarna genom videogränssnittet, som samlar hela 
mötesrummet på en bildskärm. [MACK99] 
 

5.3.2 E-möten vid skrivbordet 
Under de senaste åren har det dock uppstått teknologi som gör det möjligt att flytta de 
videomediearade mötena från konferensrummen till varje mans skrivbord. Detta 
brukar refereras till som Desktop Video Conference eller helt enkelt e-möten. För att 
deltaga i ett e-möte krävs inte mer än en dator utrustad med nätanslutning, kamera, 
ljudkort, högtalare och mikrofon samt en programvara för att hantera e-mötet. Denna 
kringutrustning behöver inte heller vara särskilt dyr. Mer om detta senare i kapitlet. 
 
Med hjälp av denna utrustning kan man utnyttja alla tre former av medierymder som 
finns beskrivna ovan. Vanligaste användningsområdet är dock interpersonal 
workspace, då man både är intresserad av att interagera med personer samt dela 
material. I den traditionella videokonferensen fann man just detta som en svaghet i 
jämförelse med det fysiska mötet. Även om teknologin för att skicka bilder fungerade 
bra var det svårt visa manipulationen av det delade materialet. Videokonferensen är 
således mer anpassad för området remote workspace, där det viktigaste är att kunna 
styra någon annan genom videoöverföringen. Eftersom överföringen ofta sker på ett 
analogt sätt i en videokonferens så ställs det inga krav på att man har en snabb 
datauppkoppling. 
 
Till skillnad från traditionella videokonferenser så använder dock e-möten inte en 
analog överföring av bild och ljud. Här ställs det istället vissa krav på att datorn skall 
ha en snabb uppkoppling. Även om man eftersträvar en bra överföring av ljud och 
bild så är dagens verktyg inte utvecklade för att erbjuda samma kvalitet på bilden som 
hos televisionsändningar av analogt slag. Utvecklare av elektroniska mötessystemen 
satsar istället på att erbjuda en mängd tilläggsfunktioner för att berika grupparbete. 
Genom funktioner för delade dokument och vyer för man e-mötet närmare det fysiska 
mötet och ökar graden av telenärvaro. [WHIT99] 
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5.4 Funktioner och komponenter i ett e-mötessystem 
Ett e-mötessystem strävar efter att erbjuda mötesdeltagarna funktioner för såväl bild 
och ljud som en gemensam whiteboard och möjlighet till dokumentdelning. Tack vare 
denna funktionalitet kan ett formellt möte hållas, där deltagarna talar, ser varandra, 
följer en agenda och arbetar med dokument tillsammans utan att de någonsin behöver 
lämna sina skrivbord. I detta avsnitt kommer vi att närmare beskriva de funktioner 
och komponenter som utgör kärnan i ett e-mötessystem: bild, ljud och 
dokumentdelning. 
 
 
 

5.4.1 Bild 
Bilden är viktig för att förmedla de tysta uttrycken som förekommer i en dialog 
mellan människor. I Kap 3 gick vi igenom teorier om kommunikation och uttryck och 
visade hur bland annat kroppsspråk och blickar har en stor betydelse för en lyckad 
dialog. Studier har även visat att grupprogramvaror som endast stöder ljudöverföring 
får ett sämre genomslag hos användarna. Själva videoöverföringen bidrar starkt till 
acceptansen av verktyget. [ISAA97] 
 

5.4.2 Bildformat 
Den vanligaste formen av e-möten använder sig endast av en kamera som riktas mot 
användaren vid arbetsstationen. Kameran fångar i regel användarens överkropp och 
ansikte. Det traditionella formatet på bilden är av så kallad horisontell orientering. 
Genom att vrida kameran 90 grader kan man dock fånga mer av användaren utan att 
kräva högre upplösning eller ändra kamerans zoomning, se bild nedan. [BUXT92] 
 
 

 
Bild 5.2. Horisontell vs vertikal orientering av bild 
 
 

5.4.3 Bildstorlek 
Bildstorleken kan ha en stor inverkan på telenärvaron i ett e-möte. Denna faktor är 
dock något som ofta förbises när man försöker höja telenärvaron hos ett möte. Detta 
blir särskilt tydligt när man använder en monitor med flera fönster. Bildstorleken blir 
då så liten att det är svårt att uppfatta de övriga deltagarnas rörelser. Beroende på 
mötets natur, och vilken medierymd man arbetar i, så är bildstorleken av olika 
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betydelse. Remote workspace ställer de högsta kraven på bildkvalitet och storlek. 
[BUXT92] 
 
E-mötessystem erbjuder dock ofta en kompromiss för detta problem. Samtidigt som 
man ser mötesdeltagarna i små fönster så finns ett huvudfönster av större storlek där 
man kan följa den aktuelle talaren. Detta sköts antingen automatiskt av systemet, eller 
av en moderator som styr mötet. 
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5.4.4 Bildfrekvens 
För att det mänskliga ögat skall uppleva animering som helt verklighetstrogen, så 
krävs det ungefär 24 bilder per sekund. En vanlig televisionsapparat arbetar med en 
uppdaterings-frekvens på 50 Hz, men ritar bara varannan linje per svepning, varvid 
den faktiska bildfrekvensen blir 25 bilder per sekund. Tack vare ögats förmåga att 
hålla kvar en bild på hornhinnan, i ungefär en tiondels sekund, så räcker detta för att 
uppfatta animationen som flytande och verklig. [KNIG81] 
 
 

5.4.5 Vyer 
I ett fysiskt möte är det möjligt att själv bestämma var man vill rikta sin blick tack 
vare att man kan vrida på huvudet eller fokusera ögonen. I ett e-möte använder man 
dock kameror som måste monteras på något sätt. En kamera har en begränsad vy, med 
ett omfång på cirka 20 grader. För att motverka denna begränsning är det ibland 
nödvändigt att använda flera kameror, exempelvis en riktad mot användarens ansikte 
och en riktad mot dennes skrivbord. Därmed har de övriga mötesdeltagarna förmågan 
välja var de vill fokusera blicken, antingen på användaren eller på användarens 
handlingar (skrivbordet). När man använder en virtuell whiteboard (delad yta) uppstår 
en effekt liknande skrivbordskameran, men med större möjligheter. Mer om detta 
senare i kapitlet. [NEAL98] 
 

5.4.6 Ljud 
För att uppnå tillfredsställande ljudkvalitet är det viktigt att man använder sig av rätt 
utrustning. Ett e-möte kan genomföras med vanliga högtalare och en simpel mikrofon, 
men risken blir då att rundgång uppstår. Istället bör varje deltagare använda sig av ett 
headset som både placerar mikrofonen närmare användaren och eliminerar risken för 
rundgång genom att hörlurar används. En alternativ utrustning är så kallade 
ekosläckare, en ljudutrustning som tar bort missljud som orsakas av vissa 
fördröjningar i ljudöverföringen. Ekosläckaren fungerar både som mikrofon och 
högtalare och placeras någonstans på användarens skrivbord. 
 
Teknologin erbjuder full duplex vilket innebär att flera deltagare kan tala samtidigt 
(sända och ta emot samtidigt). Precis som i ett fysiskt möte blir det då möjligt att 
avbryta varandra mitt i en mening, vilket är viktigt för telenärvaron. 
 
 

5.4.7 Delade dokument och material 
Ljud och bild används för att höja den kommunikativa närvarokänslan. Men ett möte 
består av mer än kommunikation, en uppgift skall ofta lösas som ställer krav på ett 
samarbete och delning av material. För att överföra detta till ett e-möte behövs alltså 
någon slags delad arbetsyta, eller shared workspace (bild 5.3). Den delade arbetsytan 
förekommer vanligtvis i två olika former; whiteboard och arbetsbord. Den 
elektroniska motsvarigheten av dessa beskrivs närmare nedan. [ISHI92:2] 
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Bild 5.3. Whiteboard och arbetsbord 
 
 
Whiteboard 
I ett traditionellt fysiskt möte använder man ofta någon slags whiteboard för att visa 
resultat och samarbeta. Whiteboarden blir ofta en central punkt på vilken 
mötesdeltagarna fokuserar blicken medan man pratar och diskuterar. För att kunna 
emulera denna del av det fysiska mötet använder e-mötet en virtuell whiteboard. 
Denna virtuella representation av whiteboarden kan ses av alla mötesdeltagare och 
den manipulation som försiggås, exempelvis om någon ritar ett diagram, överförs i 
realtid till de övriga deltagarna. 
 
Arbetsbord 
Ett annat vanligt sätt att dela material under ett möte, är då man sitter vid ett bord mitt 
emot varandra och diskuterar. På bordet finns papper som man ritar på och visar för 
varandra. Även denna typ av delad arbetsrymd emuleras i gränssnittet där 
mötesdeltagarna kan peka, skriva och rita. Genom detta gränssnitt markeras 
muspekaren vanligtvis med användarens namn när något på arbetsbordet skall 
manipuleras, varvid de övriga kan följa vem det är som agerar. 
 
 

5.5 Sammanfattning 
Kapitlet har beskrivit teorier om medierade möten och tagit upp de komponenter som 
ett e-möte tillhandahåller för att överföra egenskaper hos det fysiska mötet. Efter att 
ha redogjort för detta blir nästa steg att gå ut i empirin för att genom fallstudier 
verifiera hur väl man lyckas med överföringen samt försöka identifiera i vilka 
mötessituationer det kan ske med framgång. 
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6. Fallstudier 
För att kunna besvara vår huvudforskningsfråga så tog vi reda på hur man genomför 
ett lyckat e-möte. Vi använde teorierna vi hade samlat på oss och gick ut med 
intervjuer i empirin. För att kunna svara på hur man genomför ett lyckat e-möte 
genomförde vi intervjuer hos fyra skilda enheter och för att få en så bred vy som 
möjligt har vi besökt såväl utvecklare och forskare som användare av e-möten. 
Intervjuerna hos de olika respondenterna hade skilda syften, beroende på om vi 
träffade en utvecklare eller en användare. Slutsatserna som dras utifrån dessa 
intervjuer kommer att besvara forskningsfrågan. 
 
 
Fallstudierna har vi genomfört hos: 
 

• Marratech: Utvecklare av e-mötesverktyg 
• Compodium: Tillhandahållare av tjänster för e-möten 
• Siriusgruppen, LTU: Användare av e-möten över stor distans 
• CDT: Forskare och avancerad användare av e-möten 

 
 
 
 

6.1 Marratech 
Företag: Marratech, Luleå 
Kontakt: Rickard Stenberg, dokumentations -och supportansvarig 
Roll i vår studie: Utvecklare av e-mötesverktyg 
 

6.1.1 Bakgrund 
För att få en bra grund att stå på när vi undersöker e-möten såg vi det som passande 
att starta hos utvecklarna av verktygen. Hos Marratech ville vi i första hand få svar på 
hur man från utvecklarens synvinkel ser på e-mötet och dess funktioner men vi var 
även nyfikna på om företaget hade en speciell kundgrupp. Eftersom en av våra 
forskningsfrågor undersöker hur väl ett fysiskt mötes egenskaper går att överföra till 
e-mötet ansåg vi det viktigt att undersöka hur man från utvecklaren såg på e-mötets 
funktioner för bild och ljudöverföring, samt dokumentdelning. Vidare ville vi 
undersöka vilken kundgrupp som företaget vänder sig till och därmed eventuellt få 
svar på om företaget anser att en viss typ av kunder med en specifik mötessituation är 
mer lämpade för verktyget. I detta avsnitt kommer vi även att visa hur ett gränssnitt 
för e-mötesverktyget kan se ut, för att läsaren skall få en bättre bild av konceptet e-
möten och lättare kunna följa med i den följande analysen. 
 
 

6.1.2 Företaget 
Marratech är ett världsledande företag inom e-mötesbranschen och har sedan 
bildandet av företaget 1988 arbetat med utvecklingen av sitt e-mötesverktyg som bär 
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samma namn som företaget.  Verktyget är nu uppe i version 3.01 och kallas Marratech 
Pro Portal. Företaget har ca 25 anställda och finns på två orter, i Stockholm där man 
har huvudkontoret samt i Luleå där man bedriver forskning och utveckling. 
 
 

6.1.3 Verktyget 
Marratech Pro Portal är ett e-mötesverktyg som består av en klientversion samt en 
serverversion. Serverversionen installeras på någon central punkt inom företaget och 
klienterna installeras ute hos användaren. Klienten kopplar sedan upp sig mot servern 
varefter man skapar egna sessioner inom vilka man kan mötas. Denna lösning är ny 
från version 3.0. Tidigare hade man en serverlös version av produkten som 
installerades ute hos användaren. Användarna kopplade sedan upp sig direkt mot 
varandra. 
 
Nytt för den senaste versionen är också försäljningsstrategin. Klienten är nämligen 
gratis, vilket innebär att företag som skaffar produkten kan installera den hos hur 
många användare som helst, det enda som kostar något är serverversionen. Rickard 
berättade att detta hade skapat en helt ny kundkrets av företag inom ISP-branschen 
(Internet Service Providers). Dessa företag har traditionellt sett upplevt svårigheter 
med att motivera företagskunder att skaffa en snabbare uppkoppling endast för att 
skicka mail och kanske surfa lite effektivare. Man ville visa ytterligare fördelar med 
en snabbare uppkoppling. Genom att köpa in serverversionen av Marratechs produkt 
och sedan erbjuda kunderna en gratisversion av klientverktyget kunde man motivera 
flera företag att skaffa en snabbare uppkoppling. ISP hyr sedan ut tid för 
uppkopplingen mot servern och kan på det sättet göra det hela än mer lönsamt, 
samtidigt som kunderna sparar in pengar på resor och hotellboende. 
 
 
Verktyget är tänkt att användas för så kallade ”Desktop Video Conferencing” vilket 
betyder att varje mötesdeltagare sitter vid sin egen dator och har tillgång till mus, 
tangentbord, mikrofon och hörlurar (alternativt högtalare). Rickard berättade att de 
ibland blev kontaktade av företag som ville använda produkten för traditionella 
videokonferenser, men i de fallen brukar Marratech upplysa kunderna om att deras 
verktyg inte var avsett för det ändamålet. En annan kundkategori som ibland kontaktat 
Marratech med är företag som utrycker önskemål om att använda verktyget i 
övervakningssammanhang. Verktyget är inte avsett för detta och Marratech vill inte 
bli förknippade med övervakningssystem. 
 
 

6.1.4 Verktygets funktioner 
För att kunna hålla ett formellt e-möte med så hög telenärvaro som möjligt krävs att 
en så stor del som möjligt av det fysiska mötets egenskaper överförs till det 
elektroniska. Som vi tidigare beskrivit i teorin innebär detta att man bör förmedla 
såväl bild som ljud och på något sätt erbjuda funktioner för dokumentdelning med 
simulering av whiteboard eller arbetsbord.  
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Marratech Pro Portal erbjuder alla ovanstående funktioner. Under intervjun med 
Rickard gick vi närmare in på dessa för att få en förståelse om vilka funktioner som 
företaget anser vara de viktigaste och vad som krävs av såväl verktyget som 
användaren för en effektiv användning av funktionerna. Nedan kommer vi att titta 
närmare på dessa funktioner. 
 
Startpunkten i programmet är ”Viewer” där man väljer portal och session att koppla 
upp sig mot. På menyn ”Tools” kan man sedan öppna upp programmets övriga delar; 
Participants, Video, Chat och Whiteboard. Se bild nedan. 
 
 

 
Bild 6.1 Tools-menyn, verktygets beståndsdelar 
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6.1.5 Participants och Video 

I ett fysiskt möte sitter alla deltagare 
samlade runt ett bord eller i alla fall i samma 
lokal. Deltagarna har en överblick över 
konferensrummet och kan enkelt rikta fokus 
åt något speciellt håll. För att emulera denna 
del av det fysiska mötet använder Marratech 
”Participants”. Detta är ett fönster där varje 
deltagare finns representerad i en liten 
videomedierad ruta. Se bild till höger. 

 
 
 
 
 
 
I det fysiska mötet är det lätt att 
identifiera vem som talar och därefter 
rikta blicken mot denna. Detta är dock 
inte det enklaste att åstadkomma i e-
mötet. Marratech har löst problemet 
genom att låta mötesdeltagarens namn 
som finns under varje deltagares bild i 
Participant-fönstret skifta färg till rött då 
denne pratar.  Vidare använder man 
Video-fönstret som är en förstorad bild 
av den aktuelle talaren. På detta sätt är 
det inga större problem hålla fokus på 
talaren. Bild av Video-fönstret till höger. 
 
 
 
 
 
 

6.1.6 Chatfunktion 
Verktyget erbjuder även en chatfunktion. I ett formellt möte utnyttjas inte denna 
funktion alltför ofta, men i de fall man vill skicka en textsträng eller liknande för de 
övriga deltagarna att ta del av kan det vara en värdefull och användbar funktion. En 
direkt motsvarighet till detta återfinns inte i det fysiska mötet, utan chatten skall ses 
som ett tillägg. Funktionen möjliggör dessutom en asynkron kommunikation då 
chattningen ej behöver bedrivas i realtid. 
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6.1.7 Whiteboard 
I vanliga formella möten används väldigt ofta en whiteboard eller ett traditionellt 
arbetsbord för att dela med sig av information samt demonstrera saker för de övriga 
deltagarna. I e-mötet måste detta emuleras på något sätt, och Marratech har här en 
funktion som man kallar just ”Whiteboard”. Whiteboarden är ett gemensamt fönster 
som är tillgängligt för samtliga mötesdeltagare. I fönstret kan användaren lägga upp 
dokument, rita, peka, scrolla med mera.  All manipulation som sker på den 
gemensamma whiteboarden uppdateras i realtid för samtliga användare. På detta sätt 
kan man relativt enkelt rikta deltagarnas fokus till ett speciellt stycke, eller en speciell 
del av en modell, medan man talar. Bild 6.6 visar hur man kan använda verktyget för 
att samarbeta runt utformningen av en rapport, exempelvis. Deltagaren kan göra sin 
muspekare synlig och även namngiven och därmed kan de övriga deltagarna uppfatta 
vem det är som pekar. 
 
 
 

 
 
 
Bild 6.6 Whiteboarden emulerar en gemensam arbetsyta 
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Vidare används ofta whiteboarden för att visa den aktuella mötesdagordningen. När 
man betar av punkt för punkt är det enkelt att flytta en markör som visar var på 
dagordningen man befinner sig. 
 
 

6.1.8 Sammanfattning av verktygets funktioner 
Efter att kort ha beskrivit de viktigaste funktionerna i Marratechs e-mötesverktyg kan 
vi konstatera att det verkar finnas goda förutsättningar för att överföra många av det 
fysiska mötets egenskaper till det elektroniska. Men allt detta hänger ju på att 
tekniken håller det den lovar samt att användaren är väl medveten om hur man 
använder verktyget. Under vår intervju gick vi vidare med att fråga Rickard om vad 
Marratech gör för att säkerställa just dessa delar, det vill tekniska förutsättningar som 
krävs och på vilket sätt man förbereder kunder (användare) vid införandet av 
verktyget. 
 
 

6.1.9 Teknik och utrustning 
I teorin talade vi om funktioner och egenskaper hos e-möten; bildstorlek, bildkvalitet, 
frekvens och ljud. I vår fallstudie ville vi ta reda på hur man, till att börja med, från 
utvecklarens vy ser på detta. 
 
Det första som uppkom när vi började ställa frågor kring detta var, enligt Rickard, att 
bildkvaliteten, frekvensen och storleken var alla sekundära till ljudet. Om ljudet 
strular så faller allt. Det blir omöjligt att föra en diskussion om man inte kan avbryta 
varandra, och visa medhåll eller mothåll genom små jakanden eller nekanden 
(”mmm”, ”njaa” är vanliga uttryck som förekommer i de flesta dialoger). Därför är 
det första tekniska kravet att man har en tillfredsställande ljudupptagnings och 
uppspelningsutrustning. Detta behöver inte betyda att man använder dyr utrustning, 
utan ett headset för ett par hundra kronor samt ett vanligt ljudkort duger gott. Ett 
alternativ till detta kan vara att använda en så kallad ekosläckare som tar bort 
störningar och rundgång från kommunikationen. Viktigt är dock att det finns stöd för 
full duplex, det vill säga att det är möjligt att skicka och ta emot ljud samtidigt. På 
detta sätt blir det inga problem att tala i mun på varandra. 
 
Ljudet kräver relativt liten bandbredd och det är inga större problem att få kristallklart 
ljud, där man kan höra viskningar och till och med de övriga deltagarnas andetag. 
 
När utrustningen för ljudet väl är fungerande, kan man börja diskutera bilden. 
Bildöverföringen är det som kräver den största bandbredden. Detta står också i direkt 
relation till antalet deltagare, det vill säga ju fler mötesdeltagare desto större 
bandbredd krävs det. Sitter man på en uppkoppling på 10Mbit är det inga problem att 
uppnå en bildfrekvens av 20 bilder per sekund i en ruta på 320x200 pixlar, så länge 
deltagarantalet hålls under 10st. Detta är dessutom det antal som är rekommenderat 
för de flesta formella möten. 
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Enligt Rickard är bildkvaliteten mycket bra, något som vi senare kunde intyga då vi 
själva började använda verktyget. Dock ställs vissa krav på vilken typ av kamera man 
använder. Rickard menar att man som användare inte bör snåla inom detta område, 
utan satsa på att köpa in en kamera av bättre kvalitet. När vi själva använder verktyget 
har vi dock haft en billigare variant, men trots detta var det inte några som helst 
problem att uppfatta ögonrörelser, gester och ansiktsuttryck. 
 
En kritisk aspekt som uppkom under vår intervju med Rickard var dock det faktum att 
kamerans placering är ytterst viktig. Detta gäller oavsett om man har en kamera för 
300kr eller en för 10000kr. Kamerans placering är nämligen helt avgörande för hur 
illusionen av ögonkontakt uppfattas. Eftersom kameran inte kan placeras i skärmen, 
där man fokuserar blicken på de övriga deltagarna, så måste den ställas så nära 
skärmen som möjligt. Vidare bör man på skärmen placera videofönstret med den 
aktiva talaren i hörnet närmast kameran. På detta sätt upplevs det i princip som om 
man tittar in i kameran då man egentligen tittar på videofönstret med den aktive 
talaren. Rickard menade att om kameran placeras slarvigt och långt ifrån skärmen så 
upplevs mötet genast som mindre verkligt och mycket av telenärvaron går förlorad. 
Kameraplaceringen är ett av de tips som man ger till sina kunder, så att de på bästa 
sätt kan uppskatta e-möten. 
 

6.1.10 Att använda verktyget 
För att använda verktyget krävs en viss inlärningsperiod och lite datorvana. När 
Marratech säljer sitt verktyg håller man alltid en utbildning med representanter från 
kunden. Här ger man tips om vilken kringutrustning som kunden bör använda samt 
beskriver de olika funktioner som verktyget erbjuder. Om kunden skall sälja vidare 
sina tjänster, som fallet för ISP, blir kursen mer omfattande och inkluderar även en hel 
del tekniska råd om hur man installerar och handhaver serverversionen. 
 
Marratech har identifierat tre användningsområden för deras e-mötesverktyg. 
 

1. Distansundervisning – för detta skapades verktyget ursprungligen 
2. Distribuerade elektroniska korridorer – där användare ständigt kan sitta 

uppkopplade och kan samarbeta, se och tala med varandra. 
3. Möten – den del som vi undersöker 

 
De som använder verktygen mer eller mindre exklusivt för att hålla möten är ofta 
större organisationer med geografiskt spridd kunskap och kontor i olika städer eller 
länder. Traditionellt sett har dessa tvingats resa en hel del i sina jobb, men kan nu 
istället hålla mer frekventa möten genom verktyget och sparar därmed pengar och tid. 
 
Gemensamt för alla tre användningsområden, men mest uttalat i den elektroniska 
korridoren, är att det ofta krävs en viss anpassningsperiod för att användaren skall ta 
till sig e-mötet. Att ha en kamera riktad mot ansiktet är något som en del kan ha 
väldigt svårt för till en början. Man vet inte om de övriga tittar på dig eller någon 
annan. Denna obehagskänsla brukar dock försvinna efter de första mötena och sedan 
tänker man inte längre på det. 
 

 30



D-uppsats, E-möten: i rätt situation, på rätt sätt 
Anders Bäck 
Tomas Lovén 

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

Rickard menar även att en mer rutinerad användare har lättare för hantera e-
mötesverktygets funktioner och därmed känner sig mer avslappnad och naturlig under 
mötet. Därför kan det vara bra att som nybörjare bekanta sig väl med verktyget innan 
man ger sig på det första riktiga mötet. 
 

6.1.11 Sammanfattning av fallstudien hos Marratech 
Under vår fallstudie hos Marratech fick vi en bra grund att stå på inför de kommande 
intervjuerna. Vi fick en uppfattning om vad ett e-mötesverktyg kunde uträtta samt en 
hel del riktlinjer för vad som är viktigt att tänka på när man håller ett e-möte. Vi fick 
även se vilka delar och funktioner som man ser som viktigast för ett lyckat e-möte, det 
vill säga vad man satsar på vid utvecklingen av verktyget. 
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6.2 Compodium 
Företag: Compodium, Luleå 
Kontakt: Bengt Grahn, VD och teknikansvarig 
Roll i vår studie: Tillhandahållare av tjänster för e-möten 

6.2.1 Bakgrund 
Syftet med Marratechintervjun var att ville vi undersöka företag som antingen 
utvecklar mjukvara för att kunna genomföra e-möten eller som tillhandahåller e-
mötestjänster, för att ta reda på deras synpunkter och uppfattningar. I likhet med 
intervjun med Marratech så ville vi hos Compodium identifiera såväl kundgrupper 
som användningsområden, men även identifiera egenskaper hos e-möten. Vi ville få 
svar på frågor som rörde tekniken, men i och med att Compodium även har erfarenhet 
av hur användare reagerar så har vi dessutom frågat om mötessituationen och slutligen 
har vi frågat om vilka problem och möjligheter som e-möten medför.   
  

6.2.2 Företaget 
Compodium är ett företag som funnits sedan 1997 och har till största delen kunder 
som redan har den tekniska utrustningen. Med andra ord så säljer inte Compodium 
någon teknisk apparatur. Compodium arbetar med att tillhandahålla tjänster för e-
möten. De agerar som en kontakt mellan utvecklare och användare och i de fall 
kunderna inte har någon egen utrustning så hyr Compodium ut denna tillsammans 
med mjukvara. Genom att identifiera och kontakta kunder som har stora 
resekostnader, har företaget hittat en kundgrupp som kan göra stora besparingar på att 
använda de tjänster som Compodium tillhandahåller. 
 

6.2.3 Allmänt om e-möten 
På frågan om varför tekniken aldrig riktigt slagit igenom, trots att den har funnits ett 
tag så menar Bengt Grahn att när väl apparaten är på plats så är det läge att prioritera 
det mänskliga istället för det tekniska. Kunden struntar i om det är en kretskopplad 
förbindelse eller om det är paketförmedlande. Att få bild och ljud att fungera är det 
viktigaste, gör det inte det så får de ingen valuta för sina pengar och då tar de hellre 
ett fysiskt möte för att de vet att det fungerar, trots ekonomiska och tidsmässiga 
aspekter. 
 
Teknik 
Tekniska landvinningar har medfört att man numera kan mötas elektroniskt. Bengt 
menar dock paradoxalt att detta i sig självt kan vara den största anledningen till att e-
möten inte har slagit igenom. Om tekniken strular ofta så leder det till att kunderna 
blir besvikna. Om man dessutom som chef ska exponera sig på ett så fördelaktigt sätt 
som möjligt så vill man inte så där som en fåne för att antingen ljud eller bild inte 
fungerar. Den situationen utsätter man sig som chef inte gärna för, då konserverar 
man hellre ett fysiskt mötesbeteende. Mötesdeltagarna träffas då hellre på Heathrow, 
deGaulle eller någon annan central mötespunkt och håller mötena där då de vet att det 
fungerar.  
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Bokningar 
Bengt Grahn berättar vidare att det som även har spelat in är att det har varit krångligt 
att genomföra bokningar av e-möten, i och med att det tidigare har inneburit att ett 
flertal olika personer och avdelningar måste involveras; såsom teknikavdelningen och 
konferens avdelningen. Det är inte som att boka en resa hos en resebyrå, där man 
bokar allt ifrån taxin hemifrån till flyget och taxin på den ort som man ska bo på. Den 
sortens enkelhet är man beredd att betala för. Den service strukturen har inte funnits 
på videokonferenser hittills. Nu börjar det dock ta fart, med olika former av 
bokningssystem som gör det hela enklare.  
 
Standarder 
Teknik, utrustning och standarder finns över hela värden, och med ISDN kommer 
man åt i princip alla ställen på jorden. Standarder har lett till att men slipper 
proprietära format, som i sin tur har lett till att olika fabrikanters utrustning numera 
kan även ”blandas”. 
 
Utbildning 
Compodium levererar inte utrustning eller hårdvara, men i ett större åtagande som 
exempelvis på en större mässa, så kan utrustning ingå men det tas från under-
leverantörer. När installationen sker ute hos kunden så sker en första handhavande 
utbildning men det måste följas upp på distans, så att kunderna vet hur det fungerar att 
koppla upp sig. Kunderna måste öva samtidigt som en del av dem har ett inbyggt 
motstånd mot teknik. Om det krävs så kan Compodiums personal koppla upp 
utrustningen, ställa in kameror och göra andra inställningar åt kunden, då det räcker 
för kunden att vara på rätt plats vid rätt tid samt att deras utrustning skall vara 
påslagen.    
 
Bordsplacering 
På Compodium så har de tagit fasta på den mänskliga aspekten dels genom att de 
instruerar sina kunder om hur utrustningen ska konfigureras men även hur man bör 
utforma miljön där mötesdeltagarna sitter. För att kunna erbjuda detta har 
Compodium anställt en inredningsarkitekt. Denna inredningsarkitekt kom på att de 
flesta av kunderna placerade kameran och skärmen som används för e-mötena på ett 
olämpligt sätt. På illustrering 6.1 visas ett exempel på den bordsplacering som 
Compodium ansåg vara olämplig innan och på illustrering 6.2 så visas ett exempel på 
hur Compodium anser att man bör sitta. Vi kommer att gå in mer om detta längre 
fram  i detta  kapitel.         
 
 

 

 

 

 Illustrering 6.1 Illustrering 6.2
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6.2.4 Mötessituationen  
I likhet med ett fysiskt formellt möte så anser Bengt Grahn att det bör finnas någon 
som har en mötesledande funktion, likväl som att det är lämpligt att ha någon som för 
anteckningar. I viss mån så krävs det enligt Bengt Grahn, en ännu mer  
sammanhållande länk, detta beroende på att det är mikrofoner som tar upp ljudet och 
därmed krävs det mer disciplin. I ett fysiskt formellt möte så kan deltagarna ”sortera” 
bort ovidkommande ljud men en mikrofon uppfattar allt, med andra ord så kan det bli 
svårt att bli svårt att höra vem som säger något, om inte någon slags moderering sker. 
Moderatorn, eller ordföranden, kan dessutom ha möjlighet att styra kameror och vyer. 
 
En annan viktig sak som Bengt Grahn poängterar är att, framförallt i politiska möten, 
så är det viktigt att alla sitter i videokonferensen, det går inte att vissa av deltagarna 
möts på ett ställe och de andra ansluter via video. Bengt Grahn menar att det är viktigt 
att alla sitter med i videokonferensen så att ett vissa av ett mötes deltagare inte möts 
fysiskt och andra i video. Lite skämtsamt så utrycker Bengt Grahn det som att de 
flesta besluten brukar tas på fikarasterna och på middagen efter mötet, och om man 
inte kan vara med på dem så känner man att man är i ett underläge om de andra kan 
mötas fysiskt.  
 
Det finns ingenting som kan ersätta ett fysiskt möte, men Compodium vill att 
videokonferenserna som de säljer ska bli den näst bästa mötesformen. Hittills har det 
näst bästa varit telefonkonferenser enligt dem, men då har man ingen möjlighet till 
bild, och små chanser att kunna uppnå en god mänsklig kommunikation. Att ljud är 
mycket viktigt är något som Bengt Grahn återkommer till ofta, men han vill även 
påstå att även video är viktigt i vissa lägen, exempelvis vid anställningsintervjuer så är 
det intressant att kunna se hur folk reagerar. Det finns ingen konkurrens till fysiska 
möten, men det finns flera tillfällen då det inte är möjligt att ha fysiska möten, det kan 
vara allt ifrån rymdresor till Ericssons produktutvecklare som är utspridda över hela 
världen.  
 

 
6.2.5 Problem och möjligheter 
När det gäller mimik, gester och tonfall så är det, enligt Bengt Grahn på Compodium, 
mer eller mindre bundet till hur mycket bandbredd man har tillgång till. Ju högre 
bandbredd ju högre blir kvaliteten, rent tekniskt. Med hög tillgång på bandbredd så är 
det lättare att uppfatta mimik, gester och tonfall, men det finns fler faktorer som spelar 
in:  

• kvaliteten på utrustningen,  
• hur ljuset i rummet är och  
• hur rummet är inrett.  

 
Inredning 
Hur hög bandbredd man har tillgång till, spelar ingen roll om rummet är felaktigt 
inrett. Däremot så kan man få ett bra resultat med en långsam modemuppkoppling om 
du har ett bra inrett rum. När det gäller videokonferenser där flera personer kommer 
att vistas i samma rum så är kamerans placering viktig, det är viktigt att tänka på att 
man oftast inte kan ha samma layout som på ett vanligt möte, där alla sitter på varsin 
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sida längs med ett långt bord, utan det är oftast bättre att flytta om så att alla sitter på 
rad istället. När man har deltagarna placerade enligt ill. 6.1 så kommer personerna 
som sitter närmast kameran vanligtvis att luta sig tillbaka så långt att de försvinner ur 
bild. Detta har att göra med att känslan av att vara i närbild är obehaglig, då 
fokuseringen oftast är centrerad på dessa främre personer. Vidare så kommer de 
personer som sitter längst bort ifrån kameran att vara i oskärpa, varför det kan bli 
svårt att uppfatta deras mimik, gester och tonfall. Det förslag som Compodium ger i 
dessa fall är att flytta på utrustningen (skärm och kamera) samt att placera 
mötesdeltagarna så att de sitter på rad i stället. På detta sätt så undviker man dels att 
vissa personer får ”närbildsobehaget” samtidigt som att fokuseringen på alla deltager 
blir bättre.  För att visualisera detta så hänvisar vi till illustreringarna 6.1 och 6.2.  
 
Motivation 
De möten som Compodium har hjälpt till att arrangera, är vanligtvis möten som är 
bokade i förväg med en dagordning eller ett schema, karaktäriseras ofta av att 
mötesdeltagarna väldigt motiverade. Med andra ord så försiggår det inga parallella 
aktiviteter. Med parallella aktiviteter så menas i detta fall allt ifrån att mötesdeltagarna 
sysslar med andra aktiviteter än de som hör till mötet. Däremot när det gäller så 
kallade korridorsmöten, där arbetskamrater möts dagligen, så är det vanligt att man 
gör annat medan man pratar, men då ses mötet mer som en social aktivitet än  
utlärande eller avrapporterande.  
 
Effektivitet 
Konsekvenserna av den höga motivationen är, enligt Bengt Grahn, att när en kund 
bokar upp ett möte så bokar de den tid det tar att genomföra ett fysiskt möte, 
exempelvis tre timmar, men när de genomför mötet elektroniskt så tar det bara två 
timmar att genomföra mötet. Det elektroniska mötet blir mycket mer effektivt och 
deltagarna har högre skärpa i och med att mötesdeltagarna oftast har en bra struktur på 
vad som skall göras, samtidigt som de flesta förbereder sig mycket mer. En liknelse 
som Bengt Grahn är att mötesdeltagarna alla blir ungefär som en programledare på tv, 
i och med att det märks direkt om någon inte har förberett sig, något som kanske är 
lättare att komma undan med i ett fysiskt möte.          
 
Problem 
Det lite ovant för de flesta att se sig själva rättvända i en tv-ruta i och med att man är 
van från barnsben att titta på en spegelbild av sig själv. Men att det är obehagligt att se 
sig själv i en tv-ruta är inte den största anledningen till att e-möten inte har slagit 
igenom ännu. Det största skälet till att man inte vill använda elektroniska möten är om 
utrustningen strular, och mötesdeltagare som har haft dåliga upplevelser med 
elektroniska möten ger ofta bara tekniken en chans, trots att möjligheten att mötas 
elektroniskt oftast innebär att pengar och tid kan användas till annat än resor. Bengt 
Grahn på Compodium menar att det är viktigt att man kontrollerar utrustning och 
förbereder sig noga när man skall ha genomföra ett elektroniskt möte, men de 
problem som vissa mötesdeltagare hade initialt har försvunnit nu, då både maskinvara 
och infrastruktur har blivit bättre.  
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Möjligheter 
Att kunna mötas elektroniskt kommer inte att kunna ersätta ett fysiskt möte, enligt 
Bengt Grahn. Men de fall då det inte är möjligt eller då man inte vill mötas fysiskt så 
är det näst bästa alternativet. Man har möjlighet att genomföra fler möten än om man 
inte hade haft denna möjlighet, mötesdeltagare kan trots stora avstånd mellan 
varandra mötas till en bråkdel av kostnaden för vad ett fysiskt möte skulle kosta. Den 
teknik som finns tillgänglig nu innebär att de subtila meddelanden som mimik, gester 
och tonfall förmedlar, inte behöver förloras via mediet.          
 

6.2.6 Sammanfattning av fallstudien hos Compodium 
I vår intervju med Bengt Grahn på Compodium så har vi fått en bra uppfattning om 
vilka egenskaper som ett e-möte har. Vi fick även lära oss att det finns fler faktorer än 
bara en hög tillgång på bandbredd, som avgör om mötet skall bil en teknisk framgång, 
hur man placerar kameror och hur man inreder rummet i övrigt är viktigt. Vi har fått 
en bra uppfattning om de problem som kan uppstå men framförallt de möjligheter 
som e-möten erbjuder.   
 
 
 
 
 

6.3 SIRIUS 
Organisation: SIRIUS-projektet, LTU 
Kontakt: Peter Törlind, Mattias Bergström, Niklas Grahn 
Roll i vår studie: Forskare och användare av e-möten på stor distans. 
 
 

6.3.1 Bakgrund 
Vår fallstudie hos Siriusgruppen blev den första användarstudien. Vi fick kontakt med 
Sirusgruppen genom Mattias Bergström som är en av studenterna som jobbar med 
projektet. Projektet är ett hemligstämplat uppdrag av ett stort svenskt företag och 
genomförs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Stanford University i USA. 
För att kunna lyckas med detta samarbete använder man e-möten för att diskutera 
projektets utveckling. Här i Luleå ingår fem studenter och två handledare i 
projektgruppen.  I vår intervju deltog Peter Törlind, handledare och erfaren användare 
av e-möten, Mattias Bergström och Niklas Grahn, studenter och förstagångsanvändare 
av e-möten. Vår intervju är inte specifikt inriktad mot det aktuella projektet utan 
frågorna rör hur de ser på e-möten som en helhet. 
 
Vi såg detta som ett ovanligt bra tillfälle att kunna få svar från såväl nybörjare som en 
erfaren användare, som för tillfället är involverade i samma projekt. Siriusgruppen har 
dessutom tillgång till en mycket avancerad studio, med möjligheter att hålla e-möten 
med flera deltagare i samma rum. Studion är utrustad med den senaste tekniken vad 
gäller mediering av ljud och bild samt avancerad demonstrering och manipulering av 
3d-modeller. 
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Hos Marratech och Compodium fick vi utvecklarens och tillhandahållarens vy av e-
möten, medan vi hos Sirius och CDT undersöker användarens vy av e-möten. 
 
 

6.3.2 E-möten för Siriusgruppen 
Siriusgruppens samarbetspartner befinner sig på andra sidan Atlanten och detta i sig 
skapar en intressant situation. Deras samarbete hade nämligen aldrig gått att 
genomföra utan teknologin för e-möten. Trots e-mötets flitiga användning är det redan 
inplanerat att man ska träffas fysiskt minst två gånger då gruppen reser till USA i vår. 
E-mötet ser man som en nödvändighet för att lyckas med själva samarbetet, men det 
utesluter inte det fysiska mötet utan skall endast ses som ett komplement. 
 
Under projektets gång är det tänkt att man ska använda e-mötesverktyg för såväl 
informationsmöten som koordinationsmöten och arbetsmöten. Eftersom projektet ej 
pågått så länge har man dock hittills ej hunnit hålla några arbetsmöten. Peter Törlind, 
som arbetat med e-möten i mer än fem år, har däremot deltagit i alla former av möten 
under tidigare projekt och kunde därför besvara våra frågor angående dessa. Mattias 
och Niklas fick nöja sig med att besvara våra frågor med den erfarenhet de dragit på 
sig under de koordinerings och informationsmöten som hållits. 
 

6.3.3 Generella aspekter hos e-möten 
Det första vi undersökte hos Siriusgruppen var de generella aspekterna hos e-möten 
och hur de såg på e-möten i olika mötessituationer. Gruppen har ett eget kontor 
utrustat med två kameror; en överblickskamera och en ansiktskamera. Man använder 
dock ett endast en terminal vid mötena, vilket innebär att gruppen sitter samlade runt 
samma dator medan deras samarbetspartners i USA har samma konfigurering. Deras 
möteskonfigurering kan alltså liknas vid två paneler som ska samarbeta med varandra. 
Detta visade sig vara den enda praktiskt genomförbara lösningen för gruppen, men 
man hade dock hittat nackdelar. 
 
Här i Luleå kunde gruppen småprata och diskutera saker mellan varandra som inte 
helt uppfattades på andra sidan. Risken med detta blir att ett utanförskap kan uppstå 
och man får en slags ”vi-mot-dem-känsla”. Peter som varit i liknande sammanhang 
tidigare påpekade att detta kunde vara ett problem vid denna form av e-möten. 
Särskilt tydligt blir detta då man håller ett möte där en enskild individ befinner sig på 
distans medan de andra delar rum. Personen som befinner sig på distans kan då ofta 
hamna utanför. En direkt motsägelse till detta uppkom dock då Peter även berättade 
att det omvända kunde uppstå, då den som befinner sig på distans ibland blir en slags 
central punkt till vilken alla mötesdeltagare vänder sig. Denna situation är särskilt 
vanlig i de fall då deltagarna ej är bekanta med e-möten och därför riktar mycket av 
koncentrationen på det elektroniska gränssnittet. Konsensus av den frågan blev att för 
att genomföra ett lyckat och rättvist e-möte bör alla deltagare ha samma 
grundförutsättningar. 
 
För att minska effekterna av ”vi-mot-dem-känslan” är det viktigt att man är öppen och 
tydlig när man diskuterar och är väldig noggrann med att se till att de på den andra 
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sidan har förstått vad som sägs. Kravet blir följaktligen även att de som sitter på andra 
sidan genast måste bryta in och påpeka om något var otydligt. Denna situation är 
naturligtvis ej exklusiv för denna form av e-möten, utan gäller alla möten, såväl 
fysiska som elektroniska. Men risken att situationen  uppstår är större i detta fall. 
 
 

6.3.4 Effektivitet vid e-möten 
Elektroniska möten kan vara effektivare än ett fysiskt möte. Detta behöver dock, 
enligt Peter, inte vara orsakat av teknikens möjligheter utan är snarare en följd av att 
användarna känner sig mer koncentrerade på uppgiften så länge e-mötet är lite ovant 
och stämningen aningen spänd. Efter att ha använt sig av e-möten i flera års tid kunde 
Peter konstatera att då han håller möten tillsammans med andra erfarna deltagare har 
de en tendens att var lika ineffektiva som vid det fysiska mötet. 
 
Som nybörjare var dock studenterna övertygade om att det elektroniska mötet var mer 
effektivt och man var även bättre förberedd samt mer noggrann med att passa tiderna 
till e-mötet. Här framkom även en annan aspekt hos e-möten på stora avstånd, 
nämligen tidsskillnaden. Deras samarbetspartner är nio timmar efter oss här i Sverige, 
varvid det kan vara svårt att hålla möten på normal arbetstid. Hittills har man valt att 
hålla mötena kvällstid (Svensk tid), varvid det har varit förmiddag i USA. 
 

6.3.5 Fysiskt eller elektroniskt – vilket kommer först? 
Det framkom ganska snart att man vid ett långvarigt samarbete inte kan se det 
elektroniska mötet som ett substitut till det fysiska, utan snarare som ett komplement. 
Istället diskuterade vi ordningsföljden på dessa. Siriusgruppen skall, som vi tidigare 
berättade resa till USA senare i projektet, de kommer därför att vara i situationen att 
de redan har träffats elektroniskt. Efter att ha träffats några gånger elektroniskt kunde 
studenterna konstatera att det är svårare att lära känna en människa genom det 
elektroniska gränssnittet. Peter berättade dock att han i ett tidigare projekt samarbetat, 
genom e-möten, med en person under sex månaders tid. När de sedan för första 
gången träffades fysiskt började de prata spontant och efter en stund kom de plötsligt 
på att detta egentligen var första gången de träffats. 
 
Det hade dock tagit dem sex månader och åtskilliga möten att uppnå detta. 
Rekommendationen blev att man vid projektstarten egentligen borde ha ett fysiskt 
möte, som dock ej behöver vara av formell karaktär, för att snabbt lära känna varandra 
och därmed underlätta de följande elektroniska mötena. 
 
 

6.3.6 Kameror och vyer 
För att hålla ett e-möte krävs det att rätt information förmedlas genom 
videomedieringen. Det handlar alltså om att ha en informationsrik bild med så få 
störningsmoment som möjligt. För att få en informationsrik bild gäller det att man 
fångar rätt saker. Genom intelligent kameraplacering kan man, som vi tidigare visat, 
uppnå bra resultat. Hos Sirus framkom dock ytterligare en aspekt; användningen av 
flera kameror per deltagare. I teorikapitlen beskrev vi vikten av att kunna följa vad 
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andra mötesdeltagare fokuserar sin uppmärksamhet på. Detta är en viktig del av det 
fysiska mötet. I det elektroniska mötet blir det därför lika viktigt då man försöker höja 
graden av telenärvaro. 
 
I ett forskningsprojekt som Peter deltagit i åstadkom man en rik informationsmängd 
genom att använda tre kameror i form av; en överblickskamera, en arbetsbordskamera 
samt en ansiktskamera. De övriga deltagarna kunde sedan byta fritt mellan dessa 
under mötets gång. Denna lösning är naturligtvis dyrare än den traditionella 
lösningen, som endast inkluderar en kamera, och dessutom så krävs en större 
bandbredd för att förmedla flera kameror. Hos Siriusgruppen används ett mellanting, 
där man har en överblickskamera som fångar hela mötesdeltagarnas rum samt en 
kamera som är riktad mot användarens ansikte. Denna lösning visar både användarens 
ansiktsuttryck och omgivning. 
 
I de fall man endast har tillgång till en kamera framkom att kamerans perspektiv är 
beroende av mötestypen. 
 

1. Möten med beslutskaraktär / förhandlingar 
- Inzoomad bild för att fånga ansiktsuttryck 

2. Möten med diskussioner och problemlösning 
- Halvkroppsbild där man även kan se armrörelser 

3. Möten med hög kreativitet / arbetsmoment 
- Utzoomad bild varvid även händer och arbetet syns 

 

6.3.7 Bildkvalitet kontra frekvens 
Här måste man göra en avvägning. Båda kräver bandbredd så det gäller att hitta en 
lagom mix. Peter upplever att 15 bilder per sekund är mer än tillräckligt för att 
förmedla alla snabba rörelser och kroppsspråket. Högre bildfrekvens än så räknas som 
lyx. All bandbredd utöver detta bör istället satsas på att höja bildkvaliteten. När man 
uppnår PAL-standard (720x576 pixlar) är bildkvaliteten så hög att nya problem 
uppstår. Då framträder små nyanser i bilden som gör att ljussättningen i rummet blir 
avgörande. Man börjar alltså brottas med samma problem som traditionellt uppstår 
inom televisionsvärlden. 
 

6.3.8 Ljud 
Nu blev vi inte längre förvånade när Siriusgruppen, liksom Marratech och 
Compodium pekade ut ljudet som den avgörande egenskapen hos e-mötet. 
Utrustningen som rekommenderas är även här headset. I ett av de första e-mötena som 
hölls med Stanford användes mikrofon och vanliga högtalare. Detta skapade en 
rundgång som förstörde hela mötet. Så fort en deltagare i e-mötet orsakar rundgång så 
blir mötet förstört för alla de andra. Därför är det viktigt att alla deltagare har en 
adekvat ljudutrustning. 
 
En annan viktig aspekt av ljudöverföringen som framkom var att ljudet måste vara 
synkroniserat med bilden. Annars sänks graden av telenärvaro avsevärt och man 
uppfattar det mer som om man tittar på en dåligt dubbad film. 
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6.3.9 Motstånd och bieffekter 
Till en början kände studenterna ett visst obehag i att ha en kamera riktad rakt mot 
sig, men efter ett par dagar var det ingen som tänkte på detta längre. Under e-mötet 
hade dock Peter observerat en intressant bieffekt, nämligen att de flesta såg till att 
sträcka på sig och se pigga då man inte har någon möjlighet att veta om man är 
observerad. I ett fysiskt möte är det däremot lätt att man slappnar av och lutar sig 
tillbaka då man märker att de övriga deltagarna har riktat sitt fokus någon annanstans. 
 
En form av motstånd grundas i det tvivel som fortfarande finns angående säkerheten 
hos medieringen. Många företag vill inte använda e-möten i känsliga situationer då 
man tror att illvilliga personer försöker hacka sig in på sändningen och sno åt sig 
affärshemligheter. Peter menade att detta tvivel är förståeligt men egentligen saknar 
grund, eftersom ett fysiskt möte lika gärna kan buggas eller övervakas på annat sätt. 
Den krypteringen som erbjuds vid den elektroniska överföringen är minst lika säker 
som de system som används för att skydda fysiska möten. För övrigt sker den största 
delen av industrispionage från insidan av organisationen, vilket man inte undkommer 
i varken fysiska eller elektroniska möten. 
 
 

6.3.10 Fördelar och nackdelar 
Lite ironiskt konstaterade Siriusgruppen att den största fördelen med e-möten också 
var den största nackdelen; att man slipper resa. Resandet kan vara ett skönt avbrott 
från det vardagliga arbetet, samtidigt som personer som reser konstant ser det som en 
belastning. Vidare konstaterade man att det fanns vissa typer av möten där e-mötet 
inte fungerade lika väl som det fysiska, exempelvis vid brainstorming. Avslutningsvis 
fastslog Peter, Mattias och Niklas än en gång att e-mötet endast ska ses som ett 
komplement till det fysiska och inte som en permanent ersättare. Den rikedom som 
uppstår hos det fysiska mötet, där man kan skaka hand, känna dofter och dela en 
gemensam miljö är något som man med hjälp av en skärm och ljudutrustning aldrig 
kan uppnå. Däremot kan man sträva efter att åstadkomma det näst bästa alternativet. 
 

6.3.11 Sammanfattning av fallstudien hos Siriusgruppen 
Fallstudien hos Siriusgruppen gav oss ett mycket bra perspektiv av hur e-mötet 
uppfattas av såväl en rutinerad användare likväl som hos nybörjare. Dessutom 
uppkom en mängd nya aspekter angående såväl teknik som användandet av e-
mötesverktygen. Det hade varit intressant att följa hela projektet och se hur 
studenternas använder e-möten under de sex kommande månaderna, men tyvärr sätter 
uppsats tiden stopp för detta. 
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6.4 CDT 
Organisation: CDT, LTU 
Kontakt: Johnny Widén, forskare 
Roll i vår studie: Forskare och avancerad användare av e-möten 
 

6.4.1 Bakgrund 
Johnny Widén har länge forskat kring utvecklingen av e-mötesverktyg. Han är 
dessutom en mycket rutinerad användare. Han arbetar för tillfället med ett projekt åt 
SUNET som skall resultera i en rekommendation för hur personer uppkopplade på 
SUNET skall kunna hålla e-möten. I projektgruppen ingår forskare från flera olika 
universitet över hela Sverige. Förutom att de forskar kring e-möten så använder de 
dessutom teknologin för att mötas och arbeta på stora avstånd. Vi tog ursprungligen 
kontakt med Johnny då vi behövde en expert inom området som kunde tipsa oss om 
litteratur samt ge oss kontakter. Detta bidrog Johnny väldigt bra med, men det visade 
sig dessutom att han var en utmärkt kandidat för vår fallstudie. Intervjun med Johnny 
genomförde vi inte på ett traditionellt sätt, istället använde vi ett e-mötesverktyg. Vi 
satt uppkopplade vid varsin dator utrustade med webkameror och använde 
dokumentdelningsfunktionen för att följa och göra kommentarer vårat frågeformulär. 
Intervjun spelades in och lagrades som en datafil (ljud, bild och 
dokumentmanipulation). Detta var den nog den mest givande intervjun, då vi kunde 
ställa frågor om e-möten och använda tekniken på samma gång. 
 
 

6.4.2 E-möten på CDT och i SUNET-projektet 
Centrum för distansöverbryggande teknologi, CDT, arbetar med forskning runt 
teknologi för elektroniska möten och distansundervisning. Johnny Widén arbetar för 
tillfället med ett projekt åt SUNET, där projektgruppen skall ta fram en 
rekommendation för hur man skall mötas elektroniskt på SUNET och därmed öka 
utbytet och samarbetet mellan Sveriges universitetsorter. I projektgruppen ingår 
representanter från universitet i Luleå, Stockholm, Göteborg och Lund. Gruppen 
håller e-möten minst en gång per vecka och men träffas även fysiskt ibland. Johnny 
ser e-mötet som ett utmärkt komplement till det fysiska mötet och tror inte att gruppen 
hade hållit fler fysiska möten om teknologin inte hade existerat. Fördelen blir istället 
att gruppen kan mötas oftare och därmed genomföra ett effektivare arbete. 
 
De elektroniska mötena är oftast arbetsmöten där gruppen diskuterar dokument och 
material genom den virtuella whiteboarden, men det förekommer också möten som är 
av koordinerings eller informationstyp. Projektmedlemmarna använder Marratechs 
verktyg när de håller e-möten på sina kontor. 
 

6.4.3 Generella aspekter hos e-möten 
Deltagarna i projektgruppen är uppkopplade på lika villkor, vilket innebär att alla har 
samma utrustning och sitter på varsitt kontor. Därmed förekommer inte de 
missförstånd som ibland kunde uppstå hos Sirusgruppen där man smådiskuterade 
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mellan varandra medan de som satt på andra sidan inte alltid kunde förstå vad som 
sades. Detta ansåg Johnny vara en avgörande detalj för att kunna hålla ett lyckat e-
möte. 
 
Möten där en eller flera personer befinner sig på distans medan en grupp befinner sig i 
samma rum medför ofta att de distanserade personerna hamnar utanför. Liksom hos 
Siriusgruppen tog även Johnny upp motsatsen till detta, då den distanserade personen 
kunde hamna i centrum, men tillade att detta var ovanligt. 
 
Ett e-möte kan utan problem genomföras med upp till 10-12 personer, då man ständigt 
har en blick över de andra deltagarna genom participantsgränssnittet. Precis som i ett 
fysiskt möte börjar det bli stökigt om fler personer än så är inblandade. 
 
Johnny kan dock tänka sig situationer där ett fysiskt möte är mer passande än det 
elektroniska. Beroende på mötestypen så kan man det ibland vara väldigt viktigt att ha 
den där mänskliga kontakten och kunna tolka en helhet som är svår att uppnå genom 
ett elektroniskt gränssnitt. Exempelvis i förhandlingssituationer, där man vill kunna 
skaka hand och uppnå en mer personlig relation med de övriga deltagarna. Andra 
tillfällen där det kan vara problematiskt att använda e-möten är arbetsmöten där man 
vill demonstrera något fysiskt, något slags objekt. Vidare påpekade Johnny att 
mötestyper där man vill rita och diskutera runt whiteboarden ibland kan bli svåra att 
genomföra då många föredrar en penna framför musen då man ritar bilder. Detta är 
dock en tekniskt begränsning som kan lösas med hjälp av tryckkänsliga skärmar eller 
andra rithjälpmedel. 
 
 

6.4.4 Effektivitet vid e-möten 
E-möten är i regel mer effektiva än ett fysiskt möte, särskilt när deltagarna är 
oerfarna. Johnny anser att de flesta kommer väl förberedda till mötet och även att det 
är lättare att följa dagordningen då den alltid ligger tillgänglig på whiteboarden och 
ständigt uppdateras. Dock ser han flera fördelar med e-mötet då man har lätt att 
plocka in material från andra källor genom datorgränssnittet. Därmed kan man lättare 
korrigera misstag, om man exempelvis glömt att ta med sig ett dokument. En annan 
effektivitet som uppstår är då man slipper efterbehandla material som skall skickas ut 
till deltagarna efter mötets slut. Allt finns redan i elektronisk form. 
 
Vidare påpekar Johnny att det märks en skillnad i hur mötesdeltagare reagerar på folk 
som är försenade vid mötesstarten. I ett fysiskt möte sker vanligtvis ett litet avbrott i 
mötet då någon försenad deltagare kommer in i rummet. Under ett e-möte sker inte 
detta utan man fortsätter att diskutera den aktuella frågan och välkomnar i regel den 
försenade deltagaren först efter att man pratat klart. 
 
E-möten är dessutom mer klasslösa än ett fysiskt möte. Traditionellt sett kan en 
deltagare i chefsposition sätta sig vid en central plats i mötesrummet. I ett e-möte 
finns dock inte någon motsvarighet till denna bordsplacering, utan deltagarna placeras 
klasslöst i participantsfönstret. Dock kan bandbredden justeras individuellt efter 
deltagarna, så att en person med en ledande roll kan få högre bandbredd då denna 
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oftast talar mer. Johnny tillägger dock att erfarna användare oftast direkt får ett 
övertag då dessa är mer vana med såväl tekniken som programmet. 
 

6.4.5 Fysiskt eller elektroniskt – vilket kommer först? 
Liksom hos Siriusgruppen menar Johnny att det kan vara lämpligt att starta ett 
långvarigt samarbete med ett fysiskt möte. Detta är dock inte avgörande för om 
samarbetet skall lyckas men det kan medföra att de initiala e-mötena löper smidigare. 
Genom det fysiska mötet lär man känna varandra snabbare, men om alla deltagare är 
vana vid e-möten kan ett kan även den elektroniska varianten fungera som en bra start 
på projektet. 
 
Som en fotnot kan tilläggas att vi hade ett fysiskt möte med Johnny innan vi 
genomförde den elektroniska intervjun. Detta fungerade utmärkt och gav en lagom 
grund att stå på inför intervjun. 
 
Johnny påpekar också att man i ett långvarigt samarbete bör varva e-möten med ett 
fysiskt möte lite då och då. Mötesformerna ska komplettera varandra i projektarbetet. 
 
 

6.4.6 Kameror och vyer 
I vanliga Desktop Video Conferences används vanligtvis inte mer än en kamera, men 
i demorummet på CDT använder man två kameror. Här kan man själv styra 
kamerorna. Detta är något som Johnny saknar vid många e-möten, där varje 
användare är ansvarig för att ställa in sin egen kamera. I ett vanligt möte väljer man 
själv var man vill fokusera blicken och utan att ha kontroll över någon annans kamera 
är ju detta omöjligt i e-mötet. 
 
En annan aspekt av e-mötet som uppkom var det faktum att man aldrig kan veta vem 
som tittar på dig vid en viss tidpunkt. Man måste helt enkelt vara beredd på att alltid 
vara observerad. 
 
Johnny har även deltagit i e-möten där man använder spegelteknik för att emulera 
ögonkontakt. Detta fungerar väldigt bra så länge det endast sitter en person vid varje 
station. 
 
Blickar som används för talarbyten i fysiska möten går inte att återskapa i en e-
mötesmiljö där man endast har tillgång till en kamera. För att lösa detta problem 
brukar Johnny ibland använda chatfunktionen för att anmäla sitt intresse att vilja tala. 
Denna lösning fungerar bra och försämrar inte möteskvaliteten. 
 
 

6.4.7 Bildkvalitet kontra Frekvens 
I idealfallet skulle man vilja ha 25 bilder per sekund och en bildstorlek som täcker 
hela skärmen. Detta är dock inte möjligt, för det första eftersom att skärmen förutom 
videon också skall visa delade dokument och andra funktioner, och för det andra 
eftersom det kräver för mycket bandbredd och processorkraft. 
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När avvägningen mellan bildkvalitet och frekvens skall göras anser Johnny att 
frekvensen i de allra flesta fall blir viktigast och att man inte skall vara nöjd förrän 
man kan följa alla rörelser hos de andra deltagarna. Dock finns det mötestyper där 
såväl bildkvalitet som frekvens är av sekundär prioritet. Detta gäller vid renodlade 
arbetsmöten där fokus ligger på den delade whiteboarden och de dokument som finns 
där. 
 
Har man en hyfsad uppkoppling (ISDN eller bättre) är det dock inga problem att få en 
acceptabel bild som förmedlar ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är dock viktigt att 
rummet är väl inrett för att hålla e-mötet. Rummet måste vara mycket ljusare än vid 
ett fysiskt möte och bakgrunden skall helst vara enfärgad och gärna ligga i kontrast 
med användarens färger. 
 

6.4.8 Ljud  
Även Johnny fastslog att ljudet var den avgörande faktorn för ett lyckat e-möte. Det är 
grundpelaren som de andra delarna vilar på. Har man bara ljudet så kan man alltid 
göra sig förstådd, även om videon är otydlig. Rekommendationen är att använda 
headset under mötet, för att motverka rundgång. Detta erfor vi själva då vi började 
använda e-möten. 
 

6.4.9 Motstånd och bieffekter 
Johnny hade i sällsynta fall stött på personer som uppvisar ett kraftigt motstånd mot 
kameror. Som vi beskrev tidigare kan man aldrig veta om de övriga mötesdeltagarna 
tittar på dig eller på någon annan under mötet. Därför kan Johnny förstå att en del 
personer känner ett visst motstånd mot kameror. 
 
En annan form av motstånd som Johnny kunde tänka sig var hos företag som är rädda 
för att betala pengar för utrustningen och sedan stå i den situationen att ingen 
använder det. Därför är det viktigt att man är medveten om hur e-möten skall 
användas och i vilka situationer det är passande. 
 

6.4.10 Fördelar och nackdelar 
När CDT först startade verksamheten 1995 myntades en slogan ”Better than being 
there”. Med detta syftade man på att lyfta fram sådana funktioner hos e-möten som 
gör dem mer attraktiva än det fysiska mötet. Här menar man framförallt möjligheten 
att snabbt komma åt dokument som man kan dela och manipulera tillsammans med de 
övriga mötesdeltagarna. I fysiska möten som hålls på CDT brukar man ibland ha med 
sig varsin laptop och använda denna funktion från e-mötesverktygen och därmed 
mixa de båda världarna. 
 
Den största nackdelen med e-möten är trots allt att det inte går att uppnå samma 
närvarokänsla som hos ett fysiskt möte. 
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6.4.11 Sammanfattning av fallstudien hos CDT 
Fallstudien hos Johnny Widén på CDT var unik, då vi genomförde intervjun med 
hjälp ett e-mötesverktyg. Intervjun spelades in och vi kunde gå tillbaka och se den 
igen då vi sammanfattade vad som hade sagts. Dessutom dök Per Gustafsson, 
projektledare och driftsansvarig för Chalmers Videokonferens- och Distans-
utbildningsrum, upp i slutet av vår intervju och vi fick tillfälle att ställa en del 
intressanta frågor till honom också. Han visade hur de med hjälp av spegelteknik 
kunde uppnå den virtuella ögonkontakten som är så eftersökt i dessa sammanhang. 
Per beskrev vidare hur man på bästa sätt bör utforma ett mötesrum med hjälp av en 
ren bakgrund i en lugn färg och hur viktigt ljuset var. 
 
Tack vare Johnny Widén fick vi också lära oss hur man använder ett e-mötesverktyg 
och vi har genom hela arbetet med denna rapport fortsatt att samarbeta genom det 
elektroniska gränssnittet. 
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7. Analys 
Analysen kopplar samman resultaten från våra fallstudier med teorierna om 
kommunikation, mötesteknik och medierade möten. Vidare besvarar analysen i första 
hand vår forskningsfråga om vilka egenskaper hos det fysiska mötet som e-mötet 
lyckas överföra. Därefter kommer vi i nästa kapitel att dra slutsatser utifrån analysen 
och besvara vår huvudforskningsfråga; angående i vilka formella mötessituationer det 
är lämpligt att använda sig av e-möten. 
 
Analysen inleder vi med att lyfta fram de kommunikativa handlingar och 
mötestekniska aspekter som förekommer hos olika mötestyper och visar samtidigt hur 
väl e-mötet lyckas med att överföra dessa handlingar och aspekter. 
 

7.1 Informationsmöte 
Informationsmötets syfte är att en eller fler mötesdeltagare, dock oftast en åt gången, 
skall förmedla information i någon form eller visa något för de övriga 
mötesdeltagarna. Varianter av informationsmöten är exempelvis avrapporterings-
möten, statusmöten och demonstrationsmöten. 
 

7.1.1 Mötestekniska aspekter hos informationsmöten – ur teorin 
De mötestekniska aspekterna beskriver hur mötet bedrivs och hur deltagarna agerar. 
Följande är karaktäristiska för informationsmöten: 
 

• Väl förberett 
• Strukturerat 
• Agenda, dagordning 
• Styrd talarordning 
• Ordförande delger ordet, med tydliga övergångar 
• Informatören visar bilder, dokument, filmer, föremål 
• Utrustning för uppvisning av bilder, distribuering av material 

 

7.1.2 Mötestekniska aspekter hos informationsmöten – resultat 
från fallstudierna 
Fallstudierna gav oss svar på hur informationsmötets mötestekniska aspekter överförs 
till e-mötet. 
 
Väl förberett, strukturerat 
Informationsmöten skall vara väl förberedda och ha en strikt struktur. I våra 
fallstudier framkom det att detta är något som e-möten starkt präglas av, särskilt i de 
fall där deltagarna är lite ovana med teknologin. Strukturen bibehålles genom den 
virtuella whiteboarden som håller dagordningen eller talarordningen. Denna 
uppdateras ständigt och det blir lätt för de övriga deltagarna att följa mötets punkter. I 
regel är även materialet som visas mer lättförståeligt då det finns i digital form (inga 
kladdiga handskrivna OH-bilder), vilket bidrar till att åhörarna får en bättre överblick 
av mötets struktur. Vidare finns det fördelar hos e-mötet som kan rädda en informatör 
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som glömt ett viss dokument vid mötesstarten, då han oftast kan nå detta genom det 
elektroniska gränssnittet. 
 
Agenda, dagordning och styrd talarordning 
Agendan eller dagordningen finns som sagt enkelt tillgänglig på den virtuella 
whiteboarden. En mötesordförande styr mötet genom att bocka av punkt för punkt allt 
eftersom de avhandlas. Fallstudierna visade att det elektroniska mötet är minst lika 
effektivt som det fysiska mötet på vad gäller dessa egenskaper. 
 
Ordförande styr mötet med tydliga övergångar 
Att ha en moderator eller ordförande som styr det elektroniska mötet är vanligt. I det 
fysiska mötet sitter oftast ordföranden vid en speciell plats vid mötesbordet. Detta 
fenomen återfinns inte i e-mötet, dock finns det andra sätt att utmärka 
mötesordföranden. I våra fallstudier framkom det att man ofta låter ordföranden 
kontrollera vissa delar av mötet som de övriga deltagarna inte har tillgång till. 
Exempelvis på detta är att ordföranden kan styra den aktuella kameravyn och reglera 
ljud. Därmed kan denne, både ljud och videomässigt, styra mötet med tydliga 
övergångar och talarbyten. 
 
Informatören visar material 
Informatören använder även här en delad arbetsyta, i form av någon virtuell 
whiteboard, där de övriga deltagarna kan följa informatörens resonemang. Beroende 
på vilket material som skall visas är e-mötet mer eller mindre lämpligt. Om det är 
dokument, video eller ljud så fungerar e-mötet minst lika bra som det fysiska mötet. 
Vid dokumentvisning, i form av matematiska formler, modeller eller ritningar så blir 
det till och med ofta effektivare. Däremot i de fall man vill visa upp en fysisk 
representation av något objekt så blir e-mötet genast mindre passande. Att visa 
kvalitet, ytstrukturer eller andra fysiska egenskaper hos ett objekt är något som oftast 
misslyckas genom ett elektroniskt gränssnitt. Åhörarna måste då förlita sig på ljud och 
bild när de bildar en uppfattning av hur objektets ser ut eller fungerar. Respondenterna 
tog upp detta som ett tydligt fall där informationsmötet inte är passande att utföra 
elektroniskt. 
 
Utrustning för uppvisning av bilder och distribuering av material 
Fallstudierna visade att detta kanske är e-mötets största fördel i jämförelse med det 
fysiska mötet. Under ett fysiskt informationsmöte använder informatören ofta någon 
slags utrustning för att förmedla informationen till åhörarna. Informationen förmedlas 
oftast endast till en punkt i möteslokalen, exempelvis den vita duken med hjälp av en 
projektor eller OH-apparat. Det kan då bli svårt för åhörarna att följa resonemanget 
och var på bilden informatören för tillfället riktar sin uppmärksamhet. I e-mötet har 
alla åhörarna en egen bild där de kan följa informatörens muspekare samtidigt som de 
lyssnar på vad denne säger. Respondenterna upplevde detta som en stor fördel med 
det elektroniska gränssnittet. 
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7.1.3 Kommunikativa handlingar i informationsmöten – ur teorin 
Under mötet förekommer en mängd kommunikativa handlingar i form av dialoger, 
kroppsspråk eller andra sociala handlingar. Informationsmöten kännetecknas av 
följande kommunikativa handlingar: 
 

• Informatören talar till de övriga deltagarna  
• Krav på rik modalitet, såväl tal som bild 
• Åhörarna måste kunna avbryta presentatören, ställa frågor och ge feedback 
• Kroppsspråk fungerar ofta som feedback 
• Mellan åhörarna förekommer ingen dialog 
 

 

7.1.4 Kommunikativa handlingar i informationsmöten – resultat 
från fallstudierna 
I fallstudierna undersökte vi även hur väl e-mötet lyckades med att överföra de 
kommunikativa handlingarna som återfinns i det fysiska informationsmötet. 
 
Informatören talar till de övriga deltagarna, krav på modalitet 
Informationen skall gå fram till samtliga åhörare. Fallstudierna visade att detta ställer 
krav på att man använder en adekvat ljudutrustning som inte skapar rundgång. Att 
använda sig av headset eller ekosläckare är de bästa alternativen. Eftersom 
informatören blir en central punkt under presentationen ställer det dessutom krav på 
att videoöverföringen skall vara av hög kvalitet. I teorin visade vi hur mycket 
kroppsspråket innebär för att förmedla uttryck. Många e-mötesverktyg erbjuder en 
förstorad bild av den aktuelle talaren. Genom denna vy blir det inga problem att 
uppfatta kroppsspråket. 
 
En annan aspekt som uppkom under våra fallstudier var att många mötestyper blir 
lidande då möteskonfigureringen består av deltagare som befinner sig såväl på distans 
som i samma rum. Informationsmötet lider dock inte av detta, så länge informatören 
är den personen som befinner sig på distans. 
 
 
Åhörarna måste kunna avbryta,  ställa frågor och ge feedback - kroppsspråk 
Ljudtekniken erbjuder full duplex, vilket innebär att flera deltagare kan tala samtidigt. 
Därmed blir det möjligt för åhörarna att avbryta informatören om något känns 
otydligt. För att ställa frågor är det vanligt att räcka upp handen i det fysiska mötet. I 
våra fallstudier upptäckte vi att just denna funktion gick att emulera i e-mötet genom 
användningen av chatfunktionen eller whiteboarden för att anmäla sitt intresse att få 
tala. Naturligtvis går det även att fysiskt räcka upp handen genom det videomedierade 
gränssnittet, men beroende på kamerans positionering kan detta ibland vara olämpligt, 
då gesten inte alltid blir synlig. 
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Som vi tidigare beskrev så fungerar kroppsspråket som en tydlig indikation på en 
människas attityd. Det är därför viktigt att informatören ständigt har en bra överblick 
över åhörarna och kan följa deras reaktioner under presentationen. Participantsfönstret 
fångar samtliga deltagare och erbjuder denna funktion. 
 
Mellan åhörarna förekommer ingen dialog 
I det fysiska mötet förekommer ofta småpratande mellan åhörarna under tiden 
informatören håller sin presentation. Under ett e-möte blir detta eliminerat i sådana 
möteskonfigureringar där alla åhörare sitter på skilda håll. Därmed fokuserar åhörarna 
starkare på det som informatören säger och visar. Denna aspekt gör alltså e-mötet 
effektivare än det fysiska mötet, vilket var något som respondenterna också påpekade. 
 

7.2 Koordineringsmöte 
I ett koordineringsmöte skall de medverkande i mötet planera en specifik verksamhets 
olika aktiviteter. Tidsramar för hela verksamheten, tidsbestämda delmål och 
identifieringen av nödvändiga aktiviteter är exempel på aktiviteter som genomförs. En 
mötestyp som har många likheter med koordineringsmöten är förhandlingsmöten. I 
förhandlingsmötet så ligger dock tyngdpunkten på att lösa konflikter, inte att planera 
och fastställa aktiviteter och mål. 

7.2.1 Mötestekniska aspekter hos Koordineringsmöten- ur teorin 
De mötestekniska aspekterna beskriver hur mötet bedrivs och hur deltagarna agerar.  
 

• Deltagarna samverkar i planeringar 
• Visuella stöd används 
• Ansvar fördelas eller tilldelas 
• Dokumentering av åtaganden 
• Turtagning i diskussioner 

 

7.2.2 Mötestekniska aspekter hos Koordineringsmöten - resultat 
från fallstudierna 
I våra fallstudier har vi fått svar på hur respondenterna uppfattar e-möten utifrån de 
mötestekniska aspekter som härstammar i fysiska möten. 
 
Deltagarna samverkar i planeringar 
I e-möten så kan flera olika personer eller grupper samverka på ett bra sätt, att det 
råder en stor spridning i var personerna befinner sig är inget hinder. I Sirius projektet 
så befinner sig deltagarna i olika världsdelar, men förutom tidszonsskillnaderna och 
vissa språkliga aspekter så är det inga problem att samverka.   
 
Visuella stöd används 
När det gäller möjligheten att använda visuella stöd för presentation av olika objekt så 
erbjuder de flesta e-möten möjligheter för detta. I ett koordineringsmöte så är det 
vanligtvis tidsscheman eller flödesscheman som skall diskuteras i mötessituationen, 
detta är möjligt att stödja i ett e-möte via gemensam whiteboard eller det faktum att 
det finns möjlighet att visa information från program "utanför" e-mötes systemet, 
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exempelvis Microsoft Project. Denna möjlighet erbjuder givetvis även importering 
från andra program, där CAD-ritningar är ett vanligt fenomen i Sirius projektet.  
 
Ansvar fördelas eller tilldelas 
I ett koordineringsmöte ska ansvaret för delaktiviteter allokeras till olika personer, 
eventuella resurser fördelas på de ansvariga personerna, kvalitetsmål ska formuleras 
och avstämningspunkter ska bokas. I SUNET projektet så menar respondenten att det 
är underlättande att kunna återgå till verktyget för e-mötet och kontrollera vem som 
ska göra vad och när det skall vara klart. Deltagarna i Sirius projektet som vi 
intervjuat menar att e-möten har lett till att de är mer förberedda och vet vem eller 
vilka som har till uppgift att lösa vad.    
 
  
Dokumentering av åtaganden  
Dokumenteringen av de planer som skapats och uppskattade tider för planerna är 
något som e-möten erbjuder bra lösningar på. I SUNET projektet så planerar och 
avrapporterar mötesdeltagarna olika etapper i projektet via e-mötena, och detta 
innebär samtidigt att de får en dokumentering över vad som har gjorts och vad som är 
kvar att göras.    
 
Turtagning i diskussioner  
Då det är vanligtvis är flera parter inblandade så är det viktigt att man kan avbryta 
med en fråga eller kunna protestera/hålla med. E-mötena som både Sirius-gruppen 
och SUNET-gruppen genomför, erbjuder möjligheter att göra detta då den tekniska 
utrustning mötesdeltagarna har erbjuder möjligheten att avbryta audiellt med sin röst 
och visuellt genom kroppsspråk.  
          

7.2.3 Kommunikativa handlingar i Koordineringsmöten - ur teorin 
Koordineringsmöten innebär planering och ansvarsfördelning. Detta innebär att 
mötesdeltagarna kommunicerar med varandra via dialoger, kroppsspråk och andra 
sociala handlingar. 
 

• Överenskommelser uppnås mellan flera parter via diskussioner 
• Konflikter måste kunna hanteras 
• Feedback via kroppsspråk 
• Krav på rik modalitet i såväl tal som bild 
• Delad information  
• Kontakt kan tas på ett informellt sätt under arbetets gång  

 

7.2.4 Kommunikativa handlingar i Koordineringsmöten - resultat 
från fallstudierna 
I fallstudierna fick vi möjlighet att undersöka om kommunikativa handlingar från 
fysiska möten är möjliga att hitta även i e-möten. 
 
Överenskommelser uppnås mellan flera parter via diskussioner, Konflikter 
måste kunna hanteras  
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I e-mötet så kan deltagarna föra diskussioner på ett likartat sätt som i ett fysiskt möte. 
Det är fullt möjligt att avbryta varandra, och även att prata i mun på varandra, via full 
duplex teknik. Om en överenskommelse inte diskuteras fram så är det möjligt att rösta 
fram en överenskommelse, handuppräckning är möjligt om man har en kamera som 
har rätt omfång för detta, mer vanligt är dock att man audiellt röstar. 
 
Feedback via kroppsspråk 
Våra fallstudier visar på att de olika mötesdeltagarna kan uppfatta både "grövre" 
kroppsspråk i form av huvudskakningar och gester, och den "finnare" formen, såsom 
blickar och rynkningar av panna. 
 
Krav på rik modalitet i såväl tal som bild 
I ett koordineringsmöte så växlar uppmärksamheten mellan presentatörer och det som 
presenteras. Det är viktigt att både ljudet från dem som talar går fram samtidigt som 
deltagarna skall kunna följa med i exempelvis ett schema. Våra fallstudier visar att 
med adekvat utrustning, då framförallt ljudutrustning, uppnår man goda möjligheter 
att kunna följa med i växlingar av både talare och material som presenteras.        
 
Delad information  
Koordinationsmöten innebär att alla inblandade är har tillgång till informationen, 
exempelvis vad som står i tur att utföras och vem som ska utföra det.  I SUNET 
projektet så kan deltagarna lägga upp/ändra eller ta bort gemensamma dokument både 
under ett möte och mellan möten.  
 
Kontakt kan tas på ett informellt sätt under arbetets gång 
När ny information har tillkommit så kan deltagarna informera varandra om att det 
har tillkommit ny information antingen direkt, om man ser att det finns någon på 
"andra sidan" eller indirekt genom att skriva ett chat-meddelande, som kan läsas 
senare. Fördelen med e-mötet i detta fall är att man slipper att vänta tills nästa fysiska 
möte innan man kan "uppdatera" varandra.    
 

7.3 Brainstorm 
Aktivitetens/mötets syfte är att en grupp under en kort tidsrymd formar ett ofta 
nyskapande resultat med så brett innehåll som möjligt. En väl fungerande 
"brainstorming" karaktäriseras även av stora mått kreativitet och gränsöverskridande 
[VRMO99]. 
 

7.3.1 Mötestekniska aspekter hos brainstorm – ur teorin 
Ett brainstormingmöte präglas av följande mötestekniska aspekter 
 

• Öppenhet 
• Kreativitet och möjligheter att agera obehindrat 
• Klasslöshet 
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7.3.2 Mötestekniska aspekter hos brainstorm – resultat från 
fallstudierna 
 
Öppenhet 
För att uppnå en öppenhet krävs det att man känner varandra och har en väl byggd 
relation innan man startar brainstormingmötet. Våra fallstudier visade att det tar 
längre tid att lära känna varandra vid e-möten än vid fysiska möten. Detta beror på att 
man inom fysiska möten får ett rikare helhetsintryck av personer som man träffar 
fysiskt. När man befinner inom den personliga zonen (se kap 2) så skapar man en mer 
allsidig bild av den andra personen och man lär känna varandra bättre. Denna närhet 
kan inte överföras av e-mötet. Känner deltagarna varandra väldigt bra sedan tidigare 
så går dock denna öppenhet att uppnå även i den elektroniska varianten av 
brainstormingmötet. 
 
Möjligheter att agera obehindrat 
För att kunna agera obehindrat krävs det att man inte känner några restriktioner i sitt 
agerande. Under våra fallstudier så framkom dock att gränssnittet mellan människan 
och datorn ofta satte begränsningar för hur framgångsrikt användaren kunde agera. 
Respondenterna upplevde svårigheter i att rita beskrivande bilder med hjälp av en 
mus, då man är van att använda pennor. Vidare noterade Siriusgruppen att man i 
fysiska brainstormingmöten brukade låta varje deltagare använda ”post-it”-lappar som 
klistrades upp på en stor vägg. Därefter diskuterade och värderade deltagarna 
bidragen och flyttade runt, skrev nya eller skrotade dem tills önskat resultat hade 
uppnåtts. Även om detta eventuellt skulle kunna genomföras på distans genom ett 
elektroniskt gränssnitt så tyckte Siriusgruppen att detta skulle bli mycket mer 
omständligt. 
 
Klasslöshet 
Under våra fallstudier framkom att e-mötets gränssnitt plockar ned alla deltagare till 
samma nivå, exempelvis då chefen inte längre sitter på en central plats i 
mötesrummet. Denna aspekt talar för att e-mötet är ett bra alternativ då man vill 
uppnå en klasslöshet. Däremot finns det möjligheter att ge deltagare en ledande roll 
även i det elektroniska mötet, genom att låta denne styra specifika funktioner i 
gränssnittet. Väljer man dock bort detta så blir e-mötet mer klasslöst än det fysiska 
mötet. 
 

7.3.3 Kommunikativa handlingar i brainstorming – ur teorin 
Under ett brainstormingmöte skall deltagarna ha tillgång till följande kommunikativa 
handlingar 
 

• Diskussioner 
• Anonymitet 
• Kroppsspråk och tonfall 
• Aktiva dialoger där alla är inblandade 
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7.3.4 Kommunikativa handlingar i brainstorming – resultat från 
fallstudierna 
 
Diskussioner 
Respondenterna bekräftade att det inte var några problem att hålla diskussioner i e-
möten. Man kan avbryta varandra och tolka varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk 
och därmed fånga uttryck som ej var direkt uttalade. E-mötet har inga svårigheter med 
att överföra denna egenskap hos det fysiska mötet. 
 
Anonymitet 
Anonymitet används i brainstormingmöten för att locka fram kreativitet hos 
mötesdeltagarna. I e-mötet går detta lätt att genomföra då man på den gemensamma 
whiteboarden kan klistra in förslag utan att avslöja sitt namn. Vidare kan man välja att 
slå av ljud och bild, om man inte vill bli observerad, och endast använda 
chatfunktionen för att kommunicera. I chatrutan kan man använda ett alias för att inte 
avslöja sitt namn. 
 
Kroppsspråk och tonfall 
Som vi tidigare nämnde upplevde respondenterna inga problem med att uppfatta 
kroppsspråk eller tonfall hos de övriga deltagarna. Dessa delar är båda mycket viktiga 
då man ska föra en kreativ diskussion. För att fånga kroppsspråk på bästa sätt krävs 
dock att man konfigurerar sina kamerainställningar på ett sådant sätt att man ser både 
kroppshållning och ansiktsuttryck. Fallstudierna visade att det ibland kunde bli 
nödvändigt att använda flera kameror för att uppnå detta. 
 
Röstens tonfall avslöjar också en hel del uttryck. Ironi och glädje förmedlas ofta just 
genom tonfallet. Med en adekvat ljudutrustning går även detta fram på ett bra sätt. 
 
Aktiva dialoger där alla är inblandade 
Brainstormingmöten präglas till stor del av ett aktivt agerande från alla 
mötesdeltagare. I fallstudierna framkom att ovana användare oftare har en mer passiv 
ställning i e-möten än mer erfarna användare. De ovana användarna kan känna sig 
obekväma med kameran, eller ha problem med att navigera i gränssnittet. Följden blir 
att de inte är lika aktiva som vid det fysiska mötet. Eftersom en aktiv dialog bland alla 
deltagare är så viktig för brainstormingmöten är det därför essentiellt att varje 
deltagare har bekantat sig med verktyget och accepterat teknologin innan mötet hålls. 
 
 

7.4 Arbetsmöte 
Arbetsmötet syftar till att deltagarna gemensamt skall arbeta med att producera 
antingen en lösning på en uppgift eller ett dokument. Arbetsmötet kan fungera som ett 
forum för gemensam problemlösning, konflikthantering men framförallt produktion.  
 

7.4.1 Mötestekniska aspekter hos Arbetsmöten - ur teorin 
De mötestekniska aspekterna beskriver hur mötet bedrivs och hur deltagarna agerar. 
 

 53



D-uppsats, E-möten: i rätt situation, på rätt sätt 
Anders Bäck 
Tomas Lovén 

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

• Flera mötestillfällen innan slutförande 
• En ledare som strukturerar arbetet 
• Följer oftast en agenda för att skapa struktur 
• Varierande deltagarantal från möte till möte 

 

7.4.2 Mötestekniska aspekter hos Arbetsmöten - resultat från 
fallstudierna 
 
Flera mötestillfällen innan slutförande 
Komplexiteten och tidsomfattningen i projekten innebär att flera arbetsmöten måste 
hållas innan arbetet kan slutföras.  Sirius projektet har i nuläget pågått i ca tre 
månader och flera arbetsmöten har genomförts, SUNET projektet har pågått i nuläget 
i tre år, och under denna tid så har givetvis flera e-möten av arbetsmöteskaraktär 
genomförts. 
 
En ledare som strukturerar arbetet, följer oftast en agenda för att skapa 
struktur 
I SUNET projektet så finns det projektledare som strukturerar upp vad som skall 
göras och när det skall vara klart. Sirius projektet har handledare som kontrollerar hur 
arbetet fortskrider och om det följer tidsplanen. 
 
Varierande deltagarantal från möte till möte 
 I Sirius projektet används en så kallad awareness-kamera, hos alla deltagarna. Denna 
används ofta för att kontrollera närvaron och arbetsstatusen hos de andra. I SUNET 
projektet så har en virtuell korridor skapats via mjukvaran, som innebär att de olika 
projektdeltagarna blir synliga när de är i sina rum, varpå kontakt och arbete kan 
initieras.    
 

7.4.3 Kommunikativa handlingar i Arbetsmöten - ur teorin 
I ett arbetsmöte innebär oftast att en uppgift lösas eller ett dokument skapas. För att 
kunna uppnå detta så hålls dialoger, som i sin tur förstärks av kroppsspråk och andra 
sociala handlingar.   
 

• "Klasslöst" arbete, alla på samma "nivå", med samma villkor 
• Grupparbete och enskilt arbete mellan möten  

 
 

7.4.4 Kommunikativa handlingar I Arbetsmöten - resultat från 
fallstudierna 
Våra fallstudier innebar att vi kunde undersöka om de kommunikativa handlingar som 
ett fysiskt möte går att hitta även i ett e-möte. 
 
"Klasslöst" arbete, alla på samma "nivå", med samma villkor 
I arbetsmöten är det viktigt att mötesformen är av en sådan art att arbetsklimatet är 
öppen och tillåtande, och att deltagarna arbetar på samma villkor. I SUNET projektet 
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så sitter varje deltagare på varsitt kontor och med samma typ av utrustning, det är inte 
som i Sirius projektet där det mer är av två olika grupper, på så sätt så kan 
"gruppsnack" undvikas i SUNET fallet, men inte i Sirius fallet. Däremot så är både 
grupperna eniga om att mötena sker på lika villkor. En implikation i Sirius fallet är att 
språket som används är engelska och att det skulle kunna vara en fördel för gruppen i 
USA, men denna implikation kommer även gälla i fysiska möten. 
 
Grupparbete och enskilt arbete 
Att kunna arbeta i grupper och enskilt för att lösa deluppgifter är något som ofta sker 
mellan arbetsmöten, i och med att huvuduppgiftens komplexitet kräver det. I SUNET 
projektet innebar det att forskarna huvudsakligen löste deluppgifter enskilt mellan 
möten, men det har även förekommit tillfällen då de har träffats via e-mötes verktyget 
och löst uppgifter i grupp om två eller fler personer. I Sirius projektet så råder i 
princip motsatt förhållande; deltagarna löser deluppgifter i små grupper, men det har 
även förkommit att enskilda deltagare löser en deluppgift mellan arbetsmötena. 
 
 
 

7.5 Sammanfattning av analysen 
I detta kapitel har vi analyserat olika mötestyper utifrån de svar som våra fallstudier 
gav. Detta relaterar vi i sin tur till teorier om kommunikation och mötesteknik. Vi 
börjar få en bättre bild av i vilka situationer e-mötet är lämpligt att använda och i 
nästa kapitel drar vi slutsatserna kring detta. 
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8. Slutsatser 
I slutsatserna knyter vi samman resultatet från analysen med vår huvud-
forskningsfråga. Här visar vi alltså i vilka mötessituationer det är lämpligt att använda 
e-möten. Som vi kort beskrev i kapitel 1, forskningsfrågor, så utgörs en 
mötessituation av en kombination av faktorer: 
 

• Mötestyp 
• Möteskonfigurering 
• Mötesutrustning 
• Mötesvana 

 
 
De två sistnämnda punkterna är generella och vi redovisar dessa som allmänna 
riktlinjer för hur man håller ett lyckat e-möte. Vi börjar dock med att dra slutsatser om 
de två förstnämnda – mötestyp och konfigurering, vilka starkt hör samman. 
 
 

8.1 Mötestyper och konfigurering 
Detta avsnitt sammanfattar det resultat som analysen i det förra kapitlet gav. Vi 
kommer även närmare att ge rekommendationer för vad man bör tänka på i de fall 
man väljer att hålla en viss mötestyp på elektroniskt sätt. 
 

8.1.2 Informationsmöten 
Informationsmöten är en typ av möten som passar alldeles utmärkt att hålla genom ett 
elektroniskt gränssnitt, med reservation för informationsmöten där man vill 
demonstrera ett fysiskt objekt. 
 
Som vi visade i analysen krävdes det att informationsmötet skulle vara väl förberett 
och strukturerat, samt att en ordförande skulle kunna styra mötet och delge ordet, och 
slutligen att informatören vill ha goda möjligheter att visa upp material för åhörarna. 
 
Fallstudierna visade att just dessa delar var de starkaste sidorna hos e-mötet, vilket gör 
informationsmöten till den mest passande formen av e-möten. Varianter av 
informationsmöten är bland annat demonstrationsmöten, avrapporteringsmöten samt 
statusmöten. Distansutbildning med föreläsningar och lektioner kan dessutom ses som 
en slags informationsmöten, dock med inslag av diskussioner mellan åhörarna. 
 
Vad gäller kommunikationen inom denna mötestyp så krävs en hög modalitet hos 
såväl bild som ljud, för att åhörarna skall få en klar uppfattning om vad informatören 
visar. Informatören, å andra sidan, måste ha en bra överblick över åhörarna för att 
kunna tolka deras reaktioner på informationen.  
 
Möteskonfigureringen hos denna typ av möten ställer inte heller lika strikta krav som 
hos andra mötestyper. Här fungerar det exempelvis bra att hålla möten där 
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informatören, som enskild individ befinner sig på distans, medan åhörarna kan sitta 
samlade i ett rum eller befinna sig utspridda på distans. Eftersom mötestypen inte 
ställer några krav vad gäller kommunikationen mellan åhörarna så uppstår aldrig den 
situationen som Siriusgruppen påpekade, där deltagarna på den andra sidan kunde 
känna sig utanför vid interna diskussioner. 
 
Informationsmötets lämplighet för e-möten: Mycket lämpligt, med reservation för 
sådana fall där informatören vill visa något fysiskt. Passar dessutom i samtliga 
möteskonfigureringar. 
 
 

8.2.1 Koordineringsmöten 
I vår analys kan man härleda att ett koordineringsmöte är genomförbart via e-möten. 
Man uppnår en god samverkan trots att det är långa avstånd mellan deltagarna, i en av 
fallstudierna påpekar respondenterna att se att skilda tidszoner och olika språk kan 
vara jobbigt inledningsvis.  
 
När man har behov att kunna visa upp något visuellt så medges detta i ett elektroniskt 
medierat koordineringsmöte. Det bör dock påpekas att objekten som skall koordineras 
på något sätt, scheman eller ritningar, redan är i elektronisk form. En mötestyp som 
kräver att man skall visa upp eller behandla något fysiskt kan vara svårt att genomföra 
via ett e-möte.   
 
I ett koordineringsmöte så tilldelas ansvar och resurser för olika delaktiviteter. De 
verktyg som respondenterna i våra fallundersökningar har tillgång till erbjuder 
möjligheten att dokumentera och lagra information angående tilldelning av olika 
ansvar och resurser. Verktygen har även möjlighet att spela in mötet, och på så sätt 
även fånga in vad som sägs på ett möte för att kunna använda det som bevis, ett 
kanske mer vanligt användningsområde är dock att lägga upp ny information gällande 
när lösningar på delar av projekten har uppnåtts eller genomförts och man kan gå 
vidare till nästa fas. 
 
För att kunna koordinera så måste förståss deltagarna kunna ge deras uppfattning om 
olika saker, likaväl så måste deltagarna kunna avbryta någon annan för att ställa en 
fråga eller rent utav protestera mot något. När det gäller kommunikativa aspekter så 
består ett koordineringsmöte till stor del av diskussioner, och i samband med dessa 
diskussioner så kan konflikter uppstå. Det är även viktigt att deltagarna både kan höra 
och se det som sägs och det som visas. Verktygen som mötesdeltagarna använder i e-
mötena erbjuder denna möjlighet, och i och med att man har full duplex kan man till 
och med prata i mun på varandra om man nu skulle vilja göra det.  
 
Möjligheten att gemensamt dela på material är en fördel i e-möten. Deltagarna får 
tillgång till information som är relevant för projektet och till skillnad mot ett fysiskt 
möte så är det lätt att lägga till material eller information om man i mötet märker att 
det saknas.  
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Deltagare som är geografiskt långt ifrån varandra har små möjligheter till att ta 
kontakt med andra deltagare mellan mötestillfällena. Deltagare som möts elektroniskt 
har väldigt bra förutsättningar att ta kontakt med andra deltagare under arbetets gång.  
 
En mötestyp som har likheter med koordineringsmöte är förhandlingsmöten. I 
fallstudierna så togs detta upp som ett av de områden då en av respondenterna 
upplevde att det inte var möjligt att uppnå samma helhetsintryck som vid ett fysiskt 
möte.  
 
När det gäller konfigureringen av koordineringsmöten via elektroniskt medium så är 
det lämpligt om varje deltagare sitter i sitt eget rum, detta för att kunna undvika ”vi 
mot dem” syndromet eller att det blir diskussioner inom vissa små grupper istället för 
att alla deltagare kan vara med i diskussionen.  
 
Kamerans perspektiv i ett koordineringsmöte är lämpligt att omfatta både huvudet och 
armar. På detta sätt så uppnås en möjlighet att både uppfatta ansiktsutryck och gester, 
något som ökar modaliteten. 
 
För att aktivt kunna deltaga i diskussioner och kunna visa upp information på rätt sätt 
så är det lämpligt om deltagarna har en god vana av att använda verktyget. 
 
Koordineringsmötets lämplighet för e-möten: Ett koordineringsmöte lämpligt att 
genomföra elektroniskt, framförallt då objekt i elektronisk form (dokument, 
ritningar,m.m.)  kan delas på ett bra sätt. Lämpligheten avtar om objekten måste 
behandlas i fysiks form, vidare så är det inte lämpligt att genomföra förhandlingar via 
e-möten.   
 
 

8.1.3 Brainstorm 
Brainstormingmöten är ej lämpliga e-möten. Dessa möten kräver en stor öppenhet och 
frihetskänsla där man inte någon gång får känna sig begränsad av de verktyg man har 
att tillgå. I fallstudierna visade det sig att användarna kände en viss begränsning då de 
försökte rita med hjälp av musen, vilket gjorde att mycket av den kreativitet som 
krävs vid brainstorming går förlorad. Dessutom kände man att det var svårt att uppnå 
något så väl fungerande som ”post-it”-metoden (finns beskriven i föregående kapitel, 
hos Siriusgruppen) genom ett elektroniskt gränssnitt. 
 
Kommunikationen i ett brainstormingmöte måste vara öppen och alla mötesdeltagare 
skall vara aktiva. Fallstudierna visade dock att för ovana användare var detta något 
som var mycket svårt, då man för det första är ovan med kamerakonceptet och för det 
andra inte känner till verktygets alla funktioner. 
 
Dock finns det fördelar hos e-mötet som gör att delar av ett brainstormingmöte kan 
ses som mycket lämpade att genomföra elektroniskt. Exempel på detta är den 
klasslöshet och anonymitet som fallstudierna visat att man kunde uppnå hos e-möten. 
 
Brainstormingmöten är något som vanligtvis hålls i början av ett projekt. Fallstudierna 
visade att rekommendationen för ett långvarigt samarbete är att hålla ett tidigt fysiskt 
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möte för att lära känna varandra och göra det fortsatta samarbetet smidigare. Om man 
ändå skall träffas fysiskt i början av projektet, så kan det vara lämpligt att hålla 
brainstormingmötet samtidigt. 
 
Brainstormingmötets lämplighet för e-möten: Olämpligt. Dock skulle delar av e-
mötestekniken kunna tänkas användas i samband med ett fysiskt möte. Exempel på 
detta är att låta mötesdeltagarna sätta sig vid varsin dator och föra en anonym 
chatsession. 

8.4.1 Arbetsmöte 
Arbetsmöten genomförs ofta då arbetet eller uppgiften som mötena är avsedd att lösa 
oftast kräver det. Kontinuitet i arbetet eller projektet underlättas av att en ledare eller 
chef skapar en struktur och tidsplan för arbetet eller uppgiften.  
 
Arbetsmöten har varierande deltagare, detta kan ses som fördelaktigt om 
deltagarantalet på varje möte inte är för lågt, då det finns risk för att hela mötet måste 
avbrytas.  Vidare så är det vanligt att deltagare jobbar i grupper eller enskilt mellan 
arbetsmötena.  
 
För att kunna uppmärksamma att deltagare har anslutit eller lämnat mötet så är det 
lämpligt om en så kallad awareness-kamera används förutom den kameran som visar 
varje enskild person. Awereness-kameran visar en bild över hela rummet som 
deltagarna visas i, och på så sätt är det lättare att se om någon deltagare är i rummet 
men inte framför ”sin” kamera.  
 
I våra fallstudier så har arbetsmöten använts för att antingen skriva dokument eller att 
visa ritningar. I dessa fall så är det väldigt lämpligt att mötas elektroniskt.  
 
Däremot så är det mindre lämpligt att genomföra arbetsmöten elektroniskt om 
objekten i sig själva inte är i elektronisk form, utan kräver fysisk behandling. Vidare 
så är det inte lämpligt om objekten som skall behandlas befinner sig utomhus eller är 
fysiskt stora objekt, då det blir svårt att kunna visa helhet och sammanhang. 
       
Arbetsmötets lämplighet för e-möten: Då föremålet för arbetsmötet är elektroniskt 
lagrat eller konstituerat så är det lämpligt att genomföra arbetsmöten elektroniskt.  
 
 

8.2 Allmänna riktlinjer för ett lyckat e-möte 
För att hålla ett lyckat e-möte krävs det att man, oavsett mötestyp, tänker på en del 
viktiga saker. Dessa har framkommit under våra fallstudier men relaterar också till de 
teorier som vi beskriver i kapitel 4. 
 

• Ljudutrustning 
• Kamera 
• Rum 
• Vana 
• Förberedelser 
• Testkörning 
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8.2.1 Ljudutrustning 
I alla våra fallstudier framkom det att ljudet var den avgörande faktorn för ett lyckat 
e-möte. Anledningen till detta är att möten oftast innebär en hel del kommunikation 
mellan deltagarna och rösten är vår främsta informationsförmedlare. Ljudet är 
dessutom väldigt känsligt för störningar. Till skillnad från bilden, som inte förstör en 
diskussion om den fryser i en sekund så kan en mening helt misstolkas om ljudet 
försvinner för en lika lång tid. För att motverka sådana störningar är det viktigt att 
man använder rätt ljudutrustning. Rekommendationen är headset som eliminerar 
risken för rundgång. Viktigt att tänka på är också att så fort en mötesdeltagare har en 
icke adekvat ljudutrustning, så förstörs e-mötet för alla övriga deltagare. 
 

8.2.2 Kamera 
För att förmedla en bra bild krävs det först och främst en bra kamera. Inom detta 
område bör man inte snåla, då bildkvaliteten har stor inverkan på närvarokänslan. Det 
andra som bör tänka på är kamerans placering. För att höja telenärvaron är det viktigt 
att illusionen av ögonkontakt uppstår. Genom en intelligent placering av kameran går 
detta att uppnå med bra resultat. Dessutom kom vi i kontakt med spegeltekniker för 
att uppnå en ännu bättre ögonkontakt, men några färdiga produkter finns ej 
tillgängliga på marknaden än. (2002-01-07). 
 
Kameran förmedlar bilder med en viss upplösning och en viss frekvens. För att en 
fullt tillräcklig återgivelse av motpartens rörelser skall uppnås, behöver frekvensen ej 
vara högre än 15 bilder per sekund. All bandbredd utöver detta bör satsas på att höja 
bildupplösningen. 
 
För att fånga så mycket som möjligt av de övriga deltagarnas agerande och omgivning 
kan det vara en bra idé att utnyttja flera kameror. Förutom att ha en kamera som 
fokuserar på användarens överkropp, bör även en kamera som filmar användarens 
omgivning och en som filmar användarens arbete finnas. Därmed får man en rikare 
informationsmängd och telenärvaron höjs. Flerkamerauppsättningar kostar dock både 
pengar och bandbredd och bör användas med försiktighet. 
 

8.2.3 Rum 
Rummet har en stor inverkan på hur användarens bild uppfattas av de övriga 
deltagarna. Om bakgrunden är fylld av en massa ovidkommande information så 
skapas en förvirring och otydlighet runt användaren. Istället bör man se till att utforma 
sitt rum med en enfärgad bakgrund, fri från detaljer. Vidare bör färgerna ha en bra 
kontrast i förhållande till mötesdeltagaren så att det blir enkelt att utskilja dennes 
rörelser. Röda toner ger dessutom ett mer verklighetstroget ansikte. 
 
Rummet måste också vara utrustat med en kraftig belysning. Ju ljusare rum, desto 
bättre bild. Lampornas ljusriktning bör dock beaktas då man inte vill ha konstiga 
skuggor i ansiktet. 
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8.2.4 Vana 
Innan en användare deltar i det första e-mötet bör denne ha bekantat sig väl med 
verktyget. Därmed blir det lättare att göra sig förstådd och följa med i den 
diskussionen som förs. Till en början kan kameran kännas ovan, men detta är en 
känsla som försvinner, något som både vi själva och respondenterna i våra fallstudier 
bekräftade. 
 

8.2.5 Förberedelser 
E-möten kräver i regel bättre förberedelser än fysiska möten. Man bör ha koll på vad 
som ska sägas och veta hur man ska säga det. E-möten erbjuder en så god struktur att 
det är svårt att dölja misstag och komma med bortförklaringar. Alla deltagare 
fokuserar dessutom i regel blicken på talaren. 
 

8.2.6 Testkörning 
Den största anledningen till att e-möten misslyckas är att tekniken strular. Om något 
misslyckas under det första försöket till att hålla ett e-möte så blir oftast följden att 
man väljer att gå tillbaka till det fysiska mötet. Minnet från det misslyckade e-mötet 
finns dock kvar och det tar lång tid för användaren att få upp förtroendet för tekniken 
igen. Detta blir särskilt tydligt i sammanhang där en chefsperson skall vara talare och 
något går snett. 
 
Därför är det viktigt att man alltid testar att allt fungerar, både en och två gånger innan 
det skarpa mötet. Tekniken finns och fungerar, så länge man vet hur den skall 
handhavas. 
 

8.3 Sammanfattning av slutsatser 
I slutsatserna kom vi fram till att ett e-möte inte är lämplig för alla mötestyper. Det 
finns alltså en del egenskaper hos de fysiska mötena som går förlorade i det 
elektroniska gränssnittet. Dock finns det även fördelar hos e-möten som gör att vissa 
egenskaper fungerar bättre i det elektroniska gränssnittet än vid fysiska möten. Vi 
visade därefter ett antal punkter som gäller generellt för alla typer av e-möten. Dessa 
kallar vi för allmänna riktlinjer för ett lyckat e-möte, och om de används i samband 
med våra övriga rekommendationer för mötestyper så finns alla förutsättningar för att 
hålla ett lyckat e-möte. 
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9. Metoddiskussion 
Vi har i vårt arbete använt oss av intervju som datainsamlingsmetod. Denna metod 
har, som de flesta andra metoder, både sina för och nackdelar. Vi har tidigare tagit 
upp vad för- och nackdelarna med denna metod innebär. Det som vi upplevde som 
den främsta fördelen med intervju som datainsamlingsmetod var att vi fick en djupare 
insikt i ämnet, samt att vi hade möjlighet att styra frågorna under intervjuerna mot det 
som var intressant för vårt arbete. En annan fördel med att använda intervju som 
metod är att, trots att vi hade en begränsad tid till vårt förfogande, så kunde vi få ta del 
av erfarenheter och åsikter från personer som har insikt i de fall som vi studerat. 
Svårigheterna med denna metod är att formulera frågorna som skall användas till 
intervjuerna, så att man får fram det som man vill veta. Vi var medveten om denna 
svårighet och hade detta med i beräkning vid framställandet av våra intervjufrågor, 
och har i möjligaste mån undvikt tvetydiga och oklara frågeställningar. 
 
De främsta alternativen till en annan datainsamlingsmetod än intervju, är användar-
observationer och enkäter. Användarobservation hade dock inte varit lämpligt då det 
mer svarar på hur saker utförs och inte varför. Enkäter används vanligtvis i 
kvantitativa studier, där man vill pröva på förhand uppställda hypoteser och 
antaganden. En nackdel som både användarobservationer och enkäter i vårt fall 
uppvisar, är att de tar lång tid att genomföra, något som gör dem olämpliga som 
metod i vårt fall, då tiden som vi har tillförfogande var begränsad.  
 

9.1 Diskussion om reliabilitet och validitet 
En vetenskaplig rapport ska ha både hög validitet och reliabilitet. För att uppnå detta 
skall man för det första använda forskningsmetoder som är väl passande för 
undersökningens ändamål, vilket diskuterades i ovanstående avsnitt. Vår 
undersökning, som är av den kvalitativa sorten, kräver även att forskaren analyserar 
de svar som ges av respondenterna och behandlar dessa på ett objektivt sätt. Svaren 
får inte vara så vaga att denna behandling blir en tolkning, utan intervjufrågorna måste 
var utformade på ett sådant sätt att respondenten ger så entydiga svar som möjligt.  
 
För att få en bra reliabilitet så valde vi att spela in intervjuerna. Inspelningen av 
intervjuerna utfördes i alla fall utom ett med en bandspelare, den intervju som inte 
spelades in på bandspelare spelades in via den e-mötes mjukvara som vi har använt 
oss av. Denna mjukvara erbjuder förutom ljudinspelning även möjligheten att via en 
webbkamera spela in bilder eller filmer. Anledningen till att vi har valt att spela in 
intervjuerna är att vi då kunde koncentrera oss på respondenterna och vad de sade, 
och på så sätt slippa att måsta rikta vår uppmärksamhet på att anteckna det som sägs 
med hjälp av papper och penna. I och med att vi kan koncentrera oss på det som 
respondenterna säger så kan vi få en bättre bild av deras verklighet.  

 
Det faktum att vi har varit två personer som har intervjuat har inneburit att vi kan 
komplettera varandra både under intervjun men även efter intervjun. 

 
Reliabiliteten i de frågor som vi ställt till respondenterna anser vi vara god, då 
respondenterna har kunnat svara på de frågor vi ville ställa samt att vi innan 
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intervjutillfället informerade dem om vilka frågor som vi skulle ställa under intervjun. 
Vidare så fick vi intrycket att respondenterna förstod frågorna korrekt, beroende på att 
frågorna var relativt öppet formulerade och att de fick styra intervjun själva. Att vi i 
förväg hade informerat respondenterna om vad vi skulle fråga om innebar att de 
kunde förbereda sig samt kontakta oss om de var något som de inte förstod. Vår 
konstruktion av intervjufrågor innebar att vi har haft en lyssnade funktion med inslag 
av följdfrågor, detta för att vi som intervjuare ville undvika att styra respondenternas 
mot ett specifikt svar.           
 
Kritik kan riktas mot vår fallstudie, då våra slutsatser baseras på ett resultat som 
kommer från en studie med relativt litet omfång. Önskvärt hade varit om vi kunnat få 
tag på fler företag och organisationer som genomför e-möten, men i problemets natur 
finner man att trots att tekniken för att genomföra e-möten har funnits sedan en tid, så 
är det relativt få företag eller organisationer som genomför elektroniska möten. 
 
Validiteten och reliabiliteten grundas dessutom på att man undersöker rätt saker. För 
att kunna få hög reliabilitet och validitet var det viktigt för oss att vara väl pålästa 
inom ämnesområdet e-möten samt att ha en bra bild av hur ett e-möte genomförs och 
fungerar. Vi spenderade en stor del av uppsatstiden med att läsa böcker och artiklar 
om just detta, och vi anser att våra kunskaper är tillräckliga för vår undersökning. 
 
För att uppnå en god validitet så har frågorna som ställts till respondenterna tagits 
fram för att ansluta mot vår forskningsfråga. Att skicka ut frågorna i förväg för att ge 
respondenterna en chans att förbereda sig, anser vi har bidragit till en hög validitet. I 
sammanställningen av intervjuerna så har vi fått svar på alla delområden i vår 
intervjumall. I och med att dessa frågor speglar den forskningsfråga som vi har haft 
som avsikt att besvara så anser vi att vi har lyckats att besvara forskningsfrågan.  
 
En av intervjuerna genomfördes på så sätt att vi mötte respondenten elektroniskt. På 
så sätt så fick vi själva uppleva hur ett möte fungerar när det genomförs elektroniskt. 
Att vi gjorde intervjun på detta sätt innebär enligt oss att validiteten ökar, på det sätt 
att vi fick en ökad förståelse gällande tekniska aspekter, men framförallt hur 
mötessituationen upplevs. Under intervjun så fick de frågor vi ställde fler nyanser, 
förutom de svar som vi fick från respondenten, så kunde vi även själva kontrollera hur 
vi upplevde det som vi frågade om. I och med att vi ville genomföra en kvalitativ 
undersökning där vi sökte att förstå eller att kunna förklara fenomen så innebar detta 
inslag att vi fick en betydligt mer rik och givande uppfattning, jämfört med om vi inte 
själva hade haft ett e-möte. En bild kan säga tusen ord, men personlig erfarenhet 
innebär en eon av bilder och andra sinnesintryck. 
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9.2 Fortsatta studier 
Fortsatta studier i detta ämne skulle vara intressant ur ett flertal olika perspektiv. Ett 
av dessa perspektiv är hur en tidsmässigt längre studie skulle kunna besvara olika 
relevanta frågeställningar.   
 
I ett sammanhang där undersökningen kunde utföras under ett lägre tidsintervall 
skulle en kombination av olika datainsamlingsmetoder vara intressant, en inledande 
enkät skulle kunna ta reda på hur många och vilka företag eller organisationer som har 
elektroniska möten. Vidare skulle användarobservationer svara på vilken typ av 
möten det är, förutom att frågor gällande utrustning och tekniska spörsmål skulle 
kunna besvaras. Slutligen så skulle ett antal djupintervjuer utförda hos olika 
respondenter kunna ger en mer nyanserad bild över hur respondenterna upplever olika 
egenskaper hos e-möten, exempelvis om man kan identifiera en generell 
inlärningströskel, om initialt motstånd ökar eller minskar. Detta skulle vara väldigt 
intressant att genomföra och kan varmt rekommenderas som ett förslag på fortsatta 
studier.    
 
En lite mer utopisk studieansats skulle kunna besvara frågor som är relaterade till om 
kommande generationer kommer att omfamna e-möten i en större utsträckning 
beroende på en större tillvänjningsfaktor till elektroniska ”nyheter”. Det har 
konstaterats att mycket i de tjänster som telekomindustrin erbjuder vanligtvis 
etableras och anammas snabbt hos den generation som i nuläget befinner sig i tonåren.  

 
Vidare så är det svårt att bortse ifrån att olika yttre händelser kan påverka viljan att 
förflytta sig över fysiskt stora avstånd och därmed öka incitamentet att genomföra 
möten via ett elektroniskt medium, detta bör dock relateras till val som görs på grund 
av extrema förändringar gällande personlig säkerhet i samband med resor, i motsats 
till de ekonomiska och tidsmässiga egenskaper som är mer karaktäriserat av medvetna 
fria val.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 

Allmänt 

• Hur länge har ni använt e-möten? 
• Hur kom ni i kontakt med e-möten? 
• Initierades era e-möten av en eldsjäl, eller var det ”toppstyrt”? 
• Har ni provat traditionella videokonferenser? (isf, e-möte är bättre?) 
• Vad tror ni om framtiden för e-möten? (denna fråga kan ställas sist) 

 

Möteskonfigurering 

• Hur många mötesdeltagare är det på mötena? 
• Vilken typ av möte är det (informationsmöte, koordineringsmöte, brainstorm, 

arbetsmöte, distansutbildning) ? 
• Hur ofta hålls mötena? 
• Sitter alla på egna rum (en dator/person) eller sitter det flera personer i samma 

rum (en dator/flera personer), eller flera i samma rum men med egna datorer? 
• Gemensamt intresse (alla kämpar för samma sak) eller motstridiga intressen 

(förhandlingar) ? 
• Är e-möten en bra lösning när man vill fatta beslut genom gruppkonsensus, 

eller passar de bättre för ”diktaturbeslut”? 
• Tar ett e-möte längre eller kortare tid än ett fysiskt? (är det lika effektiv, 

effektivare?) 
• Är e-möten mer ”klasslösa” än fysiska möten (Chefen och mannen på golvet 

möts på lika villkor)? 
• Kräver ett E-möte mer eller mindre förberedelser än ett fysiskt? (förberedning 

av dagordning och dyl – när tekniken är på plats) 
• Är det vanligare att en mötesdeltagare uteblir (missar mötet) än vid ett fysiskt 

möte? (Hur ser man på detta?) 
• Finns det någon mötesform där ni absolut inte kan tänka er att använda e-

möten? 
• Finns det någon mötesform som passar e-möten men som ni ej kan tänka er att 

genomföra på fysiskt sätt? 
 

 

Att använda e-möten 

Att fånga kroppsspråk 

• Traditionellt används endast en kamera, har ni provat någon annan uppsättning 
(exempelvis med huvudmonterad kamera, kamera som överblickar rummet 
etc.)? 

 I
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• Om Ja, hur påverkade detta e-mötet? (telenärvaro) 
• Om Ja, hur användes de extra kamerorna? Fanns det flera skärmar eller 

samlades allt på en och samma skärm? 
• Vilket orientering används för bilden? Horisontellt resp. vertikalt – har ni 

provat att använda vertikal orientering? Om inte, varför?  
• Hur placeras kameran på bästa sätt? (vid användning av endast en kamera) 
• Lyckas man att fånga blickar, kroppshållning, gester med endast en kamera? 
• Finns det kamerateknik som ni skulle vilja använda, men som i dagsläget är 

för dyr eller svårimplementerad? (som skulle föra e-mötet närmare det 
verkliga mötet – en kamera per mötesdeltagare -> riktad blick exempelvis) 

 

Ögonkontakt 

• Har ni testat någon spegelteknik? (för att få till ögonkontakten) 
• Om Ja, störde detta på något sätt upplevelsen att titta på användare respektive 

den virtuella arbetsytan? (när man tittar på arbetsytan upplevs det som om man 
tittar in i kameran) 

• Om man lyckas emulera ögonkontakt, hur påverkar detta mötet? (Känslan blir 
då att alla tittar på användaren, något som inte sker i ett fysiskt möte) 

• Blickar fungerar ofta som ledtråd till talarbyten. Går detta att överföra till ett 
e-möte på något bra sätt? (Isf, på vilket sätt görs detta?) 

• Får man feedback på det man säger? (mmmm, jaa, nickanden – ljud och bild) 

Att vara ”där” 

• Hur viktig är bildstorleken för e-mötet? Vilken storlek används? (är det viktigt 
att se detaljer?) 

• Är det svårt att identifiera hur den andre agerar i sin omgivning (dvs vad han 
har runt omkring sig och hur han agerar i den miljön? – tittar på saker, 
reagerar på sin omgivning) 

• Hur påverkas mötet av att användaren sitter i ett eget kontor i motsats till ett 
traditionellt mötesrum? (distrahering, mycket bakgrundsinformation, bli störd 
av utomstående) 

• Hur viktig är bildfrekvensen? Ungefär vilken bildfrekvens uppnår ni? 
• Bildfördröjning, uppstår detta ofta? (påverkar det starkt?) 
• Lyckas man att fånga blickar och gester med den tillgängliga bildfrekvensen? 

 

Att dela material 

• Arbetar ni ofta med grupprogramvarudelen av e-möten, dvs utnyttjas 
funktioner för dokumentdelning, virtuell whiteboard mm? 

• Finns det några funktioner hos detta som ni saknar jämfört med ett fysiskt 
möte? (gäller både whiteboard och arbetsbord) 

• Finns det något som känns enklare/bättre i e-mötet än i det fysiska mötet? 
(gällande grupparbete med virtuell whiteboard och arbetsbord) 

• Finns det tillräcklig säkerhet vid delning av känsliga dokument? 
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Ljudet 

• Vilken utrustning används för ljudöverföring? (vilken fungerar bäst) 
• Bakgrundsljud, hur motiverar man en sändning? (knapptryckning, eller sänder 

hela tiden)? 
• Hör man allt som man behöver höra? (bekräftelser genom ”mmm” etc) 
• Fördröjning av ljud, uppstår detta ofta? 
• Vilken del: ljud, bild eller dokumentdelning ser ni som viktigast för att kunna 

hålla ett formellt möte (exempelvis ett planeringsmöte)? 
• Riktat ljud i ett verkligt möte gör att det är lätt att identifiera vem som talar, 

hur identifierar man talare i e-mötet? 
 

Motstånd 

• En kamera kan göra att man känner sig övervakad. Har ni märkt detta? 
• Försvinner känslan då man använt tekniken under en tid? 
• Finns det någon annan form av motstånd? 

 

Plus och minus 

• Spontana fördelar respektive nackdelar med e-möten? (om vi missat något) 
 
 
 




