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Sammanfattning 
Distribuerat ingenjörsarbete (DING) är ett arbetssätt som förmodligen kommer 
att användas mer och mer i framtiden. Syftet med detta examensarbete är att 
hitta en passande utrustning och ett arbetssätt för att implementera DING i 
offert- och orderprocessen vid avdelningen för Konstruktion/utveckling på 
Ferruform AB i Luleå. 
 
Under detta examensarbete har flera mötesstudier gjorts på aktiva projekt 
rörande avdelningen för Konstruktion/utveckling. Både telefonmöten och 
fysiska möten har studerats. Projektmötena är väldigt lika varandra angående 
innehåll och tillvägagångssätt samt att fysiska ritningar är vanligt 
förekommande för diskussionsstöd. Därav visar analysen på att det största 
behovet är applikationsdelning vid DING. I ett längre perspektiv kan med fördel 
även videobild inkluderas. Då kan viktiga signaler tolkas från kroppsspråk och 
miner gjorda av mötesdeltagarna. I stort finns det två sätt att kommunicera 
synkront med video i ett distribuerat team. Videokonferenssystem som är 
mjukvarubaserat för Internet, och hårdvarubaserade för traditionell 
telefonledning, ISDN. Nu för tiden kan även de hårdvarubaserade systemen 
använda IP istället för ISDN. Den största skillnaden mellan systemen, är att på 
grund av lägre bildkompression använder de mjukvarubaserade mer bandbredd 
för att leverera liknande bildkvalitet och uppdateringsfrekvens, å andra sidan 
kostar de mycket mindre. Systemrekommendationerna är uppdelade i fyra olika 
scenarion baserade på dagens och framtidens förutsättningar. 
 

• För att använda DING ”idag” med den befintliga Internetanslutningen 
rekommenderar jag Ferruform att använda konferenstelefon tillsammans 
med Alkit VNC som är ett gratis applikationsdelningsprogram. 
Programmen för annotering på 2D- och 3D-modeller är också gratis. 

• För att använda DING ”idag” med en extern 2 Mbit/s Internetanslutning 
rekommenderar jag Ferruform att använda samma program för 
applikationsdelning som nämndes ovan samt att inkludera Polycom 
ViaVideo II kameror för att sända och ta emot video. 

• För att använda DING ”imorgon” med en 40 Mbit/s Internetanslutning 
rekommenderar jag Ferruform att använda mjukvaran Alkit Confero för 
hantering av ljud och bild tillsammans med stora bildskärmar och 
ljudsystem för att få en bra videokonferensstudio. Applikationsdelningen 
är lika som ovan. 

• För att använda DING ”imorgon” med ISDN eller låg bandbredds-
anslutning till Internet rekommenderar jag Ferruform att använda 
Polycoms hårdvarubaserade system, ViewStation FX, med stora 
bildskärmar och ljudsystem för att få en bra videokonferensstudio.  



Stefan Axelsson 
Distribuerat ingenjörsarbete – En möjlighet för Ferruform? 

 iv 



Stefan Axelsson 
Distribuerat ingenjörsarbete – En möjlighet för Ferruform? 

 v

Abstract 
Distributed Engineering is a way of working that probably will be used 
increasingly during the coming years. This thesis work’s scope of research is to 
find necessary equipment and a way to implement Distributed Engineering in 
the quotation and order process for the department of Design and Development 
at Ferruform AB, Luleå, Sweden.  
 
During this thesis work several meeting studies have been made on the ongoing 
projects at the Design and Development department. Telephone conferences and 
physical meeting have been studied. The theme of the project meetings is very 
similar to each other and printed 2D-drawings are frequently used as discussion 
support. Therefore analysis shows that application sharing is initially the main 
necessity. In a further approach high quality video can be a useful addition to the 
meetings and help the meeting participants to perceive body language and face 
expressions witch are important to be able to understand the other people’s 
reaction during a conversation. In short, there are two ways to communicate 
synchronously in a distributed team using video. Using software based 
videoconference (VC) applications on the Internet and hardware based VC 
systems through traditional telephone lines, ISDN. Now days, theses hardware 
based VC systems can communicate over the Internet as well. The main 
difference is that the software based VC systems is cheaper but need more 
bandwidth to send similar image quality, this because of differences in video 
compression. The system recommendation is divided into four different 
scenarios based on today’s and future’s conditions.  

• To use Distributed Engineering “today” with existing Internet connection 
I recommend Ferruform to use Alkit VNC freeware application sharing 
software with a conference telephone to transmit audio. The annotation 
software for 2D- and 3D-CAD data is free software as well.  

• To use Distributed Engineering “today” with an external 2 Mbit/s Internet 
connection I recommend Ferruform to use the same application sharing 
equipment as described above and add Polycom ViaVideo II cameras to 
send and receive video. 

• To use Distributed Engineering “tomorrow” with a 40 Mbit/s broadband 
Internet connection I recommend Ferruform to use the software Alkit 
Confero to handle the audio and video transmitting and large displays and 
sound system to create a high quality VC studio. Application sharing is 
similar as above. 

• To use Distributed Engineering “tomorrow” with ISDN or narrowband 
Internet connection I recommend Ferruform to use Polycom’s hardware 
based VC system ViewStation FX with large displays and sound system 
to create a high quality VC studio.  
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1 Inledning 
Första kapitlet i detta examensarbete förklarar bakgrunden till arbetet, 
beskriver problemen kring ämnet samt beskriver syftet, målet och 
avgränsningarna till arbetet. 
 
Generellt finns två olika former av möten, informella och formella. Informella 
möten kännetecknas av möten eller träffar som sker spontant under fikapauser, 
firmafester, kick-offs med mera, i stort sett alla träffar av social karaktär. 
Formella möten däremot har ett specifikt syfte, tid och plats. En planerad 
struktur följs, oftast med hjälp av en agenda och alla eller särskilt talarna, 
beroende på deltagarantal, har förberett sig inför mötet. [1] 
 
Informell och spontan kommunikation som vanligt vis uppkommer varje dag på 
arbetet har väldigt stor betydelse för projekt, framför allt vid produktutveckling. 
Preece [2] anser att det ibland även har större betydelse än formella möten. 
Törlind [3] menar även han att möjligheten till att snabbt kunna dela information 
och tankar om problem ses som en mycket viktig aspekt för att få bra 
kommunikation i organisationen. Trots den informella kommunikationens 
betydelse är det ändå den formella som vanligtvis ger upphov till bland annat 
resor för att träffa kunder och leverantörer. Dessa resor blir kostsamma då 
flygbiljetter är dyra och outnyttjad arbetstid går till spillo. 
 
Då den starka utvecklingen av Internet och datorer gjort att var man/kvinna har 
en dator vid sin arbetsplats ökar integrationen av elektroniskt material i de flesta 
projekt. Dokumentering och sedan distribution (e-post) av denna sker med hjälp 
av datorer och Internets infrastruktur. Program speciellt utformade för specifika 
ändamål hjälper dagligen anställda att lösa sina uppgifter. En dator är idag 
nästan lika vanlig i människors vardag som TV-apparater. Vidare skapar den 
ökade användningen av Internet incitament för utbyggnad och uppgradering av 
nätverken för ökade prestanda. Mer information kan skickas under kortare tid. 
Utbyggnaden borgar för möjligheten att mötas på Internet med hjälp av ljud och 
bild. Personer i ett projekt som är lokaliserade på olika geografiska ställen kan 
med hjälp av Internet och datorkraft till en viss grad efterlikna närvarokänslan 
vid ett fysiskt möte. 

1.1 Bakgrund 
Ferruform är ett högteknologiskt företag som i huvudsak tillverkar 
ramkomponenter och bakaxelbryggor till Scanias lastbilar och bussar. Ferruform 
har den största verksamheten i Luleå samt ett dotterbolag, Ferruform 
Components, i Konga, småland. Ferruform har cirka 750 medarbetare som 
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tillsammans omsätter omkring 770 miljoner kronor och 40 000 ton plåt varje år. 
Affärsidén är enligt följande: 

”Ferruform ska med kvalificerad kompetens och teknik utveckla 
kundanpassade helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade 
produkter, alltid kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. Personal, 
produktion och marknadsbearbetning ska parallellt utvecklas så att vi 
alltid verkar mot målet att bli världsledande inom branschen.”[4] 

Ferruform blev vid millennieskiftet ett eget bolag efter att tidigare varit en 
produktionsenhet inom Scania. Detta har inneburit att egna resurser för bland 
annat produktutveckling har byggts upp vid förtaget och det interna 
ingenjörsarbetet med framför allt pressverktyg har ökat. Då Ferruforms kunder 
och leverantörer i många fall är globala aktörer innebär arbetet inom 
produktutvecklings- och verktygsområdet ofta mycket resande för avstämningar 
och genomgångar. Dessa resor blir tidsödande och kostsamma för framförallt 
Ferruform och kan alternativa lösningar genomföras vore det till stor fördel. 

1.2 Problembeskrivning 
Den ökade tillgången av datorkraft och nätverk har drivit fram ett intresse av att 
spara pengar på bland annat sitt resande och istället föra möten och diskussioner 
på distans.  Törlind [3] skriver att detta intresse har ändrat många 
organisationers sätt att arbeta, och att aktiviteter som innefattar samarbete med 
hjälp av datornätverk tillhör den vetenskapliga termen Computer Supported 
Cooperative Work, CSCW. Det finns fortfarande ingen generellt accepterad 
definition till CSCW utan Bannon & Schmidt [5] menar att det handlar om 
någon aktivitet som stöds av datorer och att mer än en person är inblandad. 
Termen CSCW riktar sig i huvudsak kring de sociala frågorna istället för 
hårdvarutekniken. För att kunna arbeta enligt förfarandet som CSCW avser 
krävs groupware som är den datoriserade mjuk- och hårdvara som är designad 
för att användas då personer synkront1 eller asynkront2 arbetar i grupp. 
Groupware används för att underlätta kommunikationen, samarbetet, 
koordineringen, samt för att lösa problem och interagera. Ellis [6] definierar 
groupware som 

”Computer-based systems that support groups of people engaged in a 
common task or goal and that provide an interface to a shared 
environment.” 

Sen kan arbetsgruppen infinna sig geografiskt i samma område eller utspridda 
med långa avstånd mellan varandra. Sätt att kommunicera exemplifieras i 
följande tid–lokaliseringsmatris 

                                           
1 Kommunikationen sker i realtid, till exempel videokonferens. 
2 Kommunikationen sker ej i realtid, till exempel e-post. 
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 Synkront Asynkront 

Samma plats Ansikte mot ansikte Planeringsverktyg 
Distribuerat Videokonferens E-post 

Tabell 1.1 Tabellen visar på olika sätt att kommunicera synkront eller 
asynkront beroende på vart inblandade personer befinner sig.  

Då arbetet mellan grupper sker distribuerat kallas det Distribuerat 
ingenjörsarbete. Törlind [3] har tagit termen ett steg längre och menar att när en 
distribuerad grupp ingenjörer tillsammans ska genomföra en arbetsuppgift med 
ett gemensamt mål  

”the work can be defined as Distributed Collaborative Engineering.” 
Arbetssättet Distribuerat ingenjörsarbete (DING) av synkron modell är inte vida 
använt i organisationer idag men om tekniken får fotfäste och accepteras av 
näringslivet kan mycket hända på några år. Conex [7] i Luleå, som är ett 
konsultföretag inom produktutveckling, konstruktion med mera, har drivit ett 
skarpt projekt under vintern 2000/2001 med hjälp av synkront stöd i DING 
tillsammans med Hägglunds Drives [8] i Mellansel. Avståndet med bil är cirka 5 
timmar. I sin projektrapport [9] nämner de bland annat att 

”Arbetssättet har varit mycket likt arbete på plats hos kunden. 
Dagliga kontakter har kunnat genomföras med kort varsel. 
Frågetecken har kunnat rätas ut och fel har eliminerats på kort tid. 
Projektmöten som har genomförts har varit korta, effektiva och 
regelbundna då det varit enkelt att samlas.” 

Om Ferruform och dess kunder och leverantörer kunde utnyttja synkront 
Distribuerat ingenjörsarbete i sitt dagliga arbetssätt och på så sätt införa ett 
alternativt sätt att mötas i sina processer borde resandet och dess kostnad i tid 
och pengar minskas avsevärt. Samtidigt kan mer frekventa möten leda till en 
snabbare projektprocess.  
 
Fortsättningsvis i denna rapport kommer termen Distribuerat ingenjörsarbete, 
eller DING, vara underförstådd att syfta på synkront arbete. Det synkrona stödet 
som är länken mellan distribuerade mötesdeltagare kommer kallas 
konferensutrustning, och då med fokus på videokonferens och möjligheten att 
samarbeta med elektroniskt datormaterial i realtid. I dagsläget finns det en 
mängd olika system och modeller som fungerar som konferensutrustning. Alla 
har inte samma funktioner och styrkor utan investeraren måste fundera över vad 
som passar just sin organisation samt vilken Internetinfrastruktur som finns 
tillgänglig mellan de tänkta mötesdeltagarna.  
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att finna utrustning och ett arbetssätt 
passande för avdelningen för Konstruktion/utveckling vid Ferruform att använda 
vid distribuerade möten med i första hand sina största leverantörer. Fokus är på 
de formella mötena. Utrustningen och formen av arbetssätt ska uppfylla 
Ferruforms behov vad gäller tillvägagångssätt vid offert- och orderprocessen 
samt i mån av tid, produktutvecklingsprocessen.   

1.4 Mål 
• Utredning av Ferruforms behov vad gäller utrustning för Distribuerat 

ingenjörsarbete vid: 
• Offertprocessen 
• Orderprocessen 

• Samt om tid finnes: 
• Produktutvecklingsprocessen 

• Kartläggning av system på marknaden för Distribuerat ingenjörsarbete 
• Kartläggning av vilka system som Ferruforms största kunder och 

leverantörer använder idag  
• Specifikation över vilken funktionalitet som är lämplig för Ferruform på 

kort respektive lång sikt 
• Ekonomisk kalkyl avseende investeringar och besparingar 
• Förslag på arbetssätt på kort och lång sikt 
• Eventuellt kan också driftsättning ihop med utvald kund eller leverantör 

hinnas med 

1.5 Avgränsningar 
• Examensarbetet kommer inte att innefatta tekniken som rör Ferruforms 

anslutning till Internet eller övrigt fibernät utan prisuppgifter tas in från 
företag som säljer tjänsten. 

• Vad gäller utrustning kommer inte praktiska tester kunna utföras på 
samtliga system och program. Detta på grund av att kostnaden för att köpa 
testutrustning och nödvändigt nätverk är hög. 

• Mötestypen som kommer att studeras och analyseras kommer vara den 
som behandlar formell kommunikation. Ingen hänsyn tas till den 
informella kommunikationen. 

• Hänsyn kommer bara tas till avdelningen för Konstruktion/utvecklings 
behov för att begränsa arbetets omfång till en rimlig storlek. 

• Mötesstudier kommer bara göras där avdelningen för 
Konstruktion/utveckling är inblandad och för möten i konferensrum. 
Verkstadsbesök med mera kommer att nämnas men inte behandlas 
djupare. 
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2 Metod 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet under detta examensarbete. Varje 
underkapitel förklarar vilken metod som använts för att få fram data till olika 
områden. 

2.1 Angreppssätt 
Då ämnet Distribuerat ingenjörsarbete är relativt nytt finns för närvarande inga 
kurser vid Luleå tekniska universitet, LTU, som lär ut nödvändig teori. Därav 
gjorde jag en förstudie av ämnets mjuka och hårda teori under några månader 
innan examensarbetet officiellt startade. Förstudien som ägde rum parallellt med 
kurserna på universitetet gav mig en möjlighet att mogna lite i området innan 
arbetet blev mer intensivt. Förstudiens material bestod bland annat av ett 
examensarbete [10], en licentiatavhandling [11] och en doktorsavhandling [3].  
 
Väl på Ferruform lades stor kraft på att inhämta kunskaper om teknisk 
utrustning i första hand för att veta vilken utrustning som över huvud taget finns 
att köpa och på vilket sätt den kan användas. Väl med denna information kunde 
mötena studeras effektivt och Ferruforms behov utredas. 

2.2 Undersökningsansats 
För att i bästa möjliga mån undersöka och analysera hur möten går till idag med 
kunder och leverantörer valde jag att utföra en fallstudie på Ferruform av fysiska 
möten och telefonmöten. Detta sätt ansåg jag vara det som gav bäst information 
till att utröna vilket behov av teknisk utrustning som fanns. De möten som 
Ferruform har för avsikt att hålla på distans sker ungefär varannan gång på 
Ferruform och varannan gång hos motparten. Nu har jag bara kunnat följa 
fysiska möten och telefonmöten som hållits i Ferruforms och Nordtools lokaler 
av praktiska skäl.  

2.3 Teoristudier i teknisk utrustning 
Förutom avhandlingarna som jag studerat under förstudien hämtade jag 
information i huvudsak från Internet och sökmotorn Google [12] med sökord 
som till exempel 
 

• Distribuerat ingenjörsarbete, Distributed Engineering 
• Videokonferensutrustning, Video conference equipment 
• Groupware 

 
Allt eftersom jag såg vilka leverantörer och utrustning som fanns, ändrades 
sökorden till mer precisa termer mot hård- och mjukvara. Exempel är 
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• NetMeeting 
• Marratech 
• Confero 
• H.320/H.323 
• Polycom 
• Tandberg 
• Ekosläckare, echo canceller 
• MCU, Multipoint Control Unit 
• Applikationsdelning, application sharing 
• Delade whiteboards, shared whiteboards 

 
Även universitetsbibliotekets sökmotorer som Lucia och E-brary har provats, 
dock med sämre resultat än Google. Vidare så har jag haft stor hjälp av personal 
från avdelningen för Datorstödd maskinkonstruktion vid LTU, både med samtal 
och med erhållen litteratur.  

2.4 Teoristudier i möteskonfigurationer 
För att bättre få förståelse för studier av andras arbete har jag läst en artikel i 
etnografi skriven av Blomberg et.al. [13]. Jag har även haft möte med Andreas 
Larsson [14] där han gick igenom hur man studerar andra människor, på vilket 
sätt man ska se händelser och så vidare. 

2.5 Analys av möten 
Jag har gjort en fallstudieanalys av möten i Ferruforms order- och offertprocess. 
Motivet för att göra mötesstudier är som Blomberg et. al. [13] skriver, att vid 
intervjuer berättar personer hur man ”ska” göra, inte hur de faktiskt agerar i 
vissa situationer. Mitt sätt att observera mötena har varit att mötesdeltagarna ska 
betrakta mig som en ”fluga på väggen” och agera normalt trots mig och min 
kamera. Mitt fokus har varit ”Hur kan detta möte genomföras distribuerat?” 
samt ”Vilken teknik krävs?”. Då har jag lagt vikt vid både det praktiska som till 
exempel; ”Vad visas fysiskt?” samt det sociala; ”Hur stor roll spelar 
kroppsspråket?”. När jag inte längre var överraskad av vad som observerades 
antog jag har god insikt i möteskonfigurationen och vilken teknik som behövdes. 
De flesta mötena spelades in med videokamera ifall jag behövde göra 
efteranalys. Under mötets gång antecknade jag intressanta händelser som måste 
tas i beaktning vid införande av DING, samtidigt noterade jag tidpunkten vid 
händelsenoteringen för att lätt hitta tillbaka vid en eventuell efteranalys. 
 
Jag har även gjort intervjuer för att få reda på hur mötesdeltagarna upplever 
mötena och eventuella behov vid DING. Intervjuerna gjordes inte med hjälp av 
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ett frågeformulär utan jag hade ”DING v.s. dagens mötessätt” som tema och 
tillämpade ostrukturerad intervju. 
 
Andra företag som använder sig av Distribuerat ingenjörsarbete i skarpa projekt 
har också fallit innanför ramen av mitt arbete. Conex har tillsammans med 
Hägglund Drives i Mellansel genomfört ett pilotprojekt åt Ditra [15] som är ett 
samarbete mellan företag i norrbotten och distanskommunikation. Jag har 
närvarat vid Conex kontor under ett antal möten för att få en bild av hur de 
träffas via DING-miljö. 

2.6 Undersökning av utvalda leverantörer/kunder 
Ove Bryggman, som är min handledare och chef på avdelningen för 
Konstruktion/utveckling vid Ferruform, bestämde vilka leverantörer och kunder 
som jag skulle granska med avseende på vilken konferensutrustning de 
eventuellt redan hade. Jag gjorde även korta undersökningar av vilken 
bandbredd som för närvarande fanns samt hur de såg på användandet av 
Distribuerat ingenjörsarbete.  
 
Endast Scania blev utvald som kund och detta på grund av att cirka 90 % [16] av 
leveranserna går till Scania. Av verktygsleverantörerna har jag pratat med 
Nordtool i Öjebyn och Swepart verktyg i Tyringe. 

2.7 Sammanställning av teknikbehov för Ferruform 
Under mötena har jag fört statistik som visar hur lång tid vilken typ av teknik 
och utrustning som behövs. Med siffrorna införda i en tabell får jag en bra 
uppfattning om vilket behov som är störst och så vidare. Sedan är projekten 
analyserade separat och tillsammans. 

2.8 Beräkning av resekostnader 
Även här har jag tagit hjälp av Ove Bryggman för att räkna ut vad resorna i snitt 
kostar, Bryggman har inte någon exakt statistik utan vi gjorde antaganden 
utifrån årets hittills samlade resekostnader. Vi ansåg att vårt antagande var 
rimligt och bestämde att det får ligga till grund för den ekonomiska kalkylen. 

2.9 Förslag på hur Ferruform kan använda DING 
Arbetssättet har jag baserat på vad jag ansett är rimligt initialt med den vana av 
liknande arbetssätt finns på Ferruform och dess samarbetspartners. I det längre 
perspektivet har jag antagit att mognaden för DING är god och mötesdeltagarna 
finner arbetssättet stimulerande. Val av system har jag baserat på teknikbehovet 
som setts vid mina mötesstudier och jämfört det med tillgänglig utrustning på 
marknaden. Jag har även haft kontakt med försäljare och vana användare för att 
få mina antaganden bekräftade. 
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3 Distribuerat ingenjörsarbete, DING 
I detta kapitel behandlas historia bakom videokonferensutrustning, arbetsmiljön 
och utrustning för att upprätta en synkron kommunikation mellan distribuerade 
mötesdeltagare . 
 
För Ferruform och speciellt avdelningen för Konstruktion/utveckling är resandet 
ofta återkommande i vardagen. 16 personer har under de tio första månaderna år 
2003 rest för drygt en halv miljon kronor och då är inte kostnaden för outnyttjad 
arbetstid medräknad. Kan Distribuerat ingenjörsarbete utnyttjas kan resor och 
kostnader minskas samt ledtider kortas.  

3.1 Historia 
Behovet av att kommunicera på distans har alltid funnits mer eller mindre. 
Äventyrsresande har spelat stor roll för att sprida kunskap mellan länder och 
kontinenter. Utvecklingen har gått framåt men än idag söks effektivare sätt att 
kommunicera bättre, snabbare, billigare, med flera personer samtidigt och så 
vidare. 

3.1.1 Videotelefonen 
Allt eftersom televisionen uppfanns har experiment gjorts för att utveckla 
videotelefoner. Idén byggde på att använda samma nät som den traditionella 
telefonen utnyttjade. Flera kommersiella produkter har provat lyckan utan större 
framgång. Idag används de endast av vissa grupper, till exempel nyhetsbyråer 
använder satellitvideotelefoner när de rapporterar från länder utan lämplig 
infrastruktur. Till exempel vid oroligheterna i Afghanistan. [17] 

3.1.2 Videokonferens 
Videoteknik har använts för att bistå möten i ungefär tjugo års tid. Tidiga försök 
hade speciella leasade linjer för kommunikationsöverföring och rum speciellt 
utrustade för videokonferens. Detta gjorde mötestekniken väldigt dyr men i 
vissa fall blev det ändå lönsamt i jämförelse med resorna. Introduktionen av 
ISDN hjälpte denna typ av möte med tidigare komplex infrastruktur av nätverk. 
Nu växte användandet av videokonferens. Fortfarande användes komplett 
speciell utrustning eller speciella kort som installerades i datorn för att upprätta 
kontakt. Tyvärr var denna variant i första hand tänk för point-to-point, alltså inte 
fler än två parter i samma möte. När den tredje skulle ansluta krävdes en 
hårdvarukomponent kallad Multipoint Controlling Unit, MCU. En hårdvaru-
MCU är en dyr utrustning som effektivt kopplar ihop flera parter till samma 
möte. [17] 
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3.1.3 Olika nätverk 
Som nämndes i föregående stycke användes i början speciellt leasade linjer samt 
något senare ISDN (H.320). Gemensamt för dessa är att linjerna är dedicerade 
för den enskilda användaren, så full bandbredd är alltid tillgänglig för 
ändamålet. Vid samma tidpunkt var Internets utveckling inte långt gången utan 
användes nästan uteslutande av forskare och akademiker. Men Internet 
utvecklades och prestandan blev bättre då utbyggnaden tog fart. Även 
teknologier för att ha videokonferens över Internet utvecklades. Teknologin 
följde i huvudsak två grenar. Den första grenen är tänkt att applicera den 
traditionella ISDN-teknologin på Internets nätverk. Standarden kallas H.323 och 
är upprättad av International Telecommunication Union, ITU3. Tillsammans 
med H.320 kallas denna gren hårdvarusystem i denna rapport. Den andra grenen 
definierades av the Internet Engineering Task Force, IETF4, och var i början 
tänkt användas för videokonferens direkt från en PC, jämfört med den andra 
grenen är detta en lättviktsvariant för videokonferens och tänkt för många-till-
många konferens, multipoint, utan krav på användandet av hårdvaru-MCU. 
Denna gren kallas mjukvarusystem i denna rapport. [17] 

3.2 Arbetsmiljö för DING 
Användandet av DING kan i princip utföras från två typer av arbetsplatser. 
Antingen har ett konferensrum utrustats med videokonferensutrustning eller så 
genomförs distansmötet från en vanlig arbetsplats där arbetaren utför sina 
vardagliga sysslor. Tekniken kan variera beroende på hur mycket resurser som 
satsas med i huvudsak finns liknande funktioner. Möjligt antal deltagare vid en 
och samma nod är den största skillnaden. 

3.2.1 Fysisk miljö 
Om specifikt rum används för DING brukar det kallas för en studio. Studion kan 
oftast låta många personer interagera samtidigt under ett distansmöte. Stort 
deltagarantal kräver bland annat stora bildskärmar. Se figur 3.1 för illustration 
av en stor studio vid LTU. 
 

                                           
3 http://www.itu.int/home/index.html 
4 http://www.ietf.org 
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Figur 3.1 Bilden visar ”Studion” vid Luleå tekniska universitet. Studions 

bildskärm är 2,5 x 7 m och lokalen rymmer cirka 50 deltagare. 
 
Om endast en eller max två personer ska närvara vid en och samma nod fungerar 
en mindre anläggning också bra. Figur 3.2 visar exempel på ett desktop system. 
 

 
Figur 3.2 Bilden visar minsta möjliga utrustning för videokonferensmöte. 

Systemet är anpassat för 1-2 personer vid per nod/dator. 
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3.2.2 Teknisk miljö 
I princip behövs en kamera, mikrofon, bildskärm, nätverk och en dator eller 
codec som kopplar samman tekniken för att synkron kommunikation på distans 
ska vara möjlig. Vilken typ av bildskärm, ljudsystem med mera som föredras 
beror i första hand på storleken på konferensrummet men även på vilken 
prestanda som önskas. 

3.2.2.1 Ljud 
Det kanske viktigaste vid en videokonferens är att ljudet har bra kvalitet. Om 
ständiga avbrott sker i ljudleveransen blir det tröttsamt att lyssna och ibland 
även svårt att förstå vad den talande personen menar. Om ett system levererar 
bra ljud är väldigt svårt att avgöra med hjälp av data om vilken ljudstandard som 
används. En viss indikation kan dock fås om audio bandvidd5 (kHz) och 
överförd datamängd (kbit/s) jämförs. Teoretiskt ger högre bandvidd och 
datamängd bättre ljudkvalitet. Se exempel på ljudstandarder i tabell A.1 i bilaga 
A.  
 
Ett problem som uppstår vid samtidig sändning och mottagning av ljud är att det 
kan bli eko, talaren hör sin egen röst i sina högtalare fast med en fördröjning. 
Detta kan avhjälpas om alla använder headset eller om ekosläckare är kopplad 
till det befintliga ljudsystemet.  

3.2.2.2 Bild 
Även bilden är viktig för att närvaro ska efterliknas. Här är storlek (antal pixlar) 
och uppdateringsintervall två viktiga faktorer. Bruce [18] säger att det behövs 
minst 17 bilder per sekund (fps6) för att snappa upp ansiktsuttryck, samtidigt får 
inte upplösningen vara för liten heller. En kompromiss mellan storlek och 
uppdateringsintervall måste ibland ske. Speciellt för mjukvarusystemen som inte 
komprimerar bilden lika mycket som hårdvarusystemen. Lågt komprimerad bild 
kräver hög bandbredd. Törlind [19] säger att 15 fps är nog och att resten av 
bandbredden bör läggas på att få större bild istället för att öka 
uppdateringsintervallet ytterligare. Att komprimera videobilden är viktigt, 
särskilt med tanke på att video i PAL TV-kvalitet (720x576 bildpunkter och 25 
bilder per sekund) behöver ca 270 Mbit/s [19]. Mjukvarusystemen använder 
datorns processor för att komprimera bilden. Detta tar tid och kraft. Därför 
komprimeras bilden inte så mycket utan istället används mer bandbredd för att 
överföra bilden till mottagaren. Hårdvarusystemen har en hårdvara som sköter 
komprimeringen och är effektivare än en dators processor. Resultatet blir att 
hårdvarusystemen behöver lägre bandbredd till liknande bildkvalitet. I 
branschen är det vanligt att uppge bildupplösningen i SQCIF (Sub-Quarter 

                                           
5 Det omfång som ljudet använder 
6 Frames per second 
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Common Intermediate Format 128x96), QCIF (176x144), CIF (352x288) och 
4CIF (704x576), jämför med traditionell PAL TV som har 720x576 pixlar och 
25 fps. 
 
Normalt vid ett samtal söker personerna ögonkontakt för att bland annat visa att 
personen lyssnar och är intresserad. Detta är svårt att uppnå vid videokonferens 
då videobilden och kameran inte är på samma ställe. Chen [20] upptäckte dock 
att människan inte märker lika väl om samtalspartnern tittar något under ögonen 
än om personen i fråga tittar till vänster, höger eller ovanför ögonen. Kameran 
bör således placeras ovanför skärmen med en maximal vinkel mellan kamera 
och videobild på 5 grader från ögonen sett, se figur B.1 i bilaga B. Egna tester 
visar att det inte alltid är optimalt att placera kameran ovanför bildskärmen. 
Exempelvis om bildskärmen är högt placera i förhållandet till huvudhöjden kan 
kameran med fördel placeras under bildskärmen. Viktigast att tänka på är att 
minimera vinkeln mellan kameran och inkommande videobild. 

3.2.2.3 Datorbaserat material 
Då en ingenjör jobbar mycket med datorhjälp så måste det finnas möjlighet att 
visa även detta material vid videokonferensen. De flesta system har möjlighet att 
visa applikationer genom att sända en videobild till de andra mötesdeltagarna. I 
denna rapport kallas funktionen applikationsvisning. Ibland kan även kontrollen 
ges till någon annan än den som visar applikationen så att båda parterna i mötet 
kan redigera till exempel ett Worddokument. I denna rapport kallas denna 
funktion applikationsdelning. Att sända en videobild av ett visst program gör att 
alla kan se bilden från programmet med endast konferenssystemet tillgängligt, 
exempelvis kan innehållet i filer från en viss applikations visas även för dem 
som inte har applikationen installerad. Dock uppdateras oftast bilden och 
framförallt 3D-modeller med en liten fördröjning hos deltagarna vid rotering och 
zoomning. Personen som styr modellen måste tänka på att inte göra för många 
hastiga rörelser.  
 
Konferensprogrammen har ofta tillägg som whiteboard där det går att infoga 
bild och text. Deltagarna kan där göra noteringar, överstrykningar och 
anteckningar så att alla ser.  

3.2.2.4 Nätverk 
Infrastrukturen kan i princip bestå av två olika nät för överföring av 
videokonferensen mellan deltagarna. ISDN och IP. Hårdvarusystemen använder 
både ISDN (H.320) och ISDN-teknik över IP (H.323) medan mjukvarusystemen 
bara är tänkt för IP. ISDN som i princip bygger på den vanliga telefonledningen 
ger Ax64 kbit/s där A är antal telefonledningar som används. Normalt är A 
endast jämna tal och 12x64=768 kbit/s är ingen ovanlighet. Internet delas 
normalt av så många andra vilket ger att vissa klockslag är ”trängre” än andra 
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och det kan resultera till störningar under konferensen. För att få dedicerad 
bandbredd i ett nätverk för IP krävs Quality of Service, QoS. Tyvärr finns inte 
QoS normalt inte implementerat i dagens IP men finns i nästa version (IP v6). 
Detta är ett system som prioriterar en viss typ av nätverkstrafik på bekostnad av 
annan trafik som inte är lika känslig ifall något paket levereras ett par sekunder 
senare än planerat. Alternativet är att köpa dedicerad bandbredd (bandbredd som 
bara används för till exempel konferens). Det sistnämnda gäller både för IP och 
ISDN. 

3.3 System på marknaden 
I dagsläget finns olika varianter för att upprätta videokonferens. Denna rapport 
delar in tillgängliga system i två grupper, mjukvarusystem och hårdvarusystem. 
Om systemet baseras på ett datorprogram som kan installeras på nästan vilken 
dator som helst kallas det i denna rapport som tidigare nämnts för 
mjukvarusystem. Om det istället säljes som ett färdigt ”kit” med all utrustning 
(codec, mikrofon med mera) så kallas systemet för hårdvarusystem. 

3.3.1 Mjukvarusystem för videokonferens 
Mjukvaran är ett vanligt datorprogram som tillsammans med förslagsvis en PC 
fungerar som codec7 och hanterar ljud, bild och eventuellt datormaterial. 
Förutom datorns bildskärm behövs en USB webbkamera samt ett headset som 
kopplas till datorns ljudkort. Denna konfiguration är vanligast till Desktop Video 
Conference, DVC, där vanligtvis endas en person närvarar per nod. Om 
mjukvarusystemen ska användas samtidigt av en grupp människor i till exempel 
ett mötesrum så är det fördelaktigt att använda en större bildskärm som till 
exempel LCD TV eller projektor samt kosta på ett bättre ljudsystem. Då 
framförallt trådlösa headset eller separata högtalare och mikrofoner med 
ekosläckning för att förhindra eko. Även en bra analog kamera med ett 
videofångarkort och möjlighet för motoriserad panorering, tilt och zoom är 
fördelaktigt att ha. Analoga kameror ger normalt bättre bildkvalitet än 
webbkameror. 
 
Då PC:n redan är fullt integrerad i systemet är applikationsdelning enklare än 
vid hårdvarusystem. Dock är det programmet som hanterar mötet som styr vad 
som är möjligt att dela, hur avancerad delningen blir och vilken kvalitet på 
bilden som sänds från applikationerna. Alternativt används ett separat program 
för applikationsdelningen som körs parallellt med konferensprogrammet. Läs 
mer om dessa program i kapitel 3.3.3 

                                           
7 Komprimerar ner bild och ljud (encoding) samt komprimerar upp bild och ljud (decoding). 
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3.3.1.1 Microsoft NetMeeting 
NetMeeting är Microsofts program som hanterar videokonferenser över Internet 
eller ett företags intranät. NetMeeting är standard i Microsofts operativsystem 
från Windows 2000. Användarna tillåts samarbeta virtuellt med vilket 
Windows-baserat program som helst. NetMeeting är i första hand tänkt för DVC 
och vad gäller överföring av ljud och bild så tillåter NetMeeting endast point-to-
point8 i standarutförande [21]. NetMeeting har whiteboard och 
applikationsdelning. Videobilden sänds till motparten i max CIF (352x288) och 
enligt Microsoft [22] ska bilden visas i upp till 30 fps. Dock har egna tester 
indikerat på avsevärt lägre uppdateringsintervall, uppskattningsvis mellan 1-5 
bilder per sekund vid CIF och kvalitetsnivån på hög. Inte ens med minsta bilden 
och sämsta bildkvaliteten fås helt hackfri bild. En nackdel är att det endast med 
ljud och bild går att kommunicera mellan två personer åt gången. Ingen 
multipoint funktion alltså. NetMeeting presenteras utförligare i bilaga C. 
 

     
Figur 3.3  Bilderna visar NetMeetings gränssnitt vid testkörning i Ferruforms 

lokaler. 

3.3.1.2 Marratech Pro 
Marratech [23] är ett svenskt företag som utvecklar IT-baserade verktyg för 
distansmöten. Marratech Pro består av ett serverprogram som knyter ihop 
multipointmöten och ett gratis klientprogram som hanterar mötet. Programmet 
är speciellt utvecklat för möten med flera noder inblandade men har tyvärr ingen 
applikationsdelning utan skärmdumpar av programmen klipps in i whiteboarden 
för distribution till övriga mötesdeltagare. Videobilden visas upp till 25 fps och i 
                                           
8 Endast två noder i mötet. 
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CIF enligt Stenberg R. [24] tyvärr visar tester att personen framför kameran 
måste sitta ganska stilla för att nå 25 bilder per sekund och bildkvaliteten måste 
sänkas något under maximalt värde. Dock ska tilläggas att testmiljön hade 
endast klientprogrammen och använde Direct call funktionen. Detta begränsar 
bandbredden till 1000 kbit/s. Om server och mötesrum används kan högre 
bandbredd användas med något bättre bild. Programmet strävar efter att utnyttja 
låg bandbredd och därför fås aldrig imponerande bildkvalitet. Marratech Pro 
presenteras utförligare i bilaga C. 
 

 
Figur 3.4  Bilden visar Marratech Pros gränssnitt vid testkörning i 

Ferruforms lokaler. 

3.3.1.4 Alkit Confero 
För Distribuerat ingenjörsarbete har Alkit Communications AB utvecklat 
mjukvaran Alkit Confero som är ett verktyg för ljud, bild och text 
kommunikation över IP [25]. Utvecklingen av programmet är i huvudsak riktad 
till att ge hög kommunikationskvalitet vid distansmöten. Ljudet kan levereras i 
16 bit PCM 256 kbit/s och videobilden hela 768x576 pixlar [21]. Med tillägget 
VNC fungerar visning och delning av applikationer. Tester har visat att Confero 
ger klart bäst bildkvalitet av de tre mjukvarusystemen som tas upp här. Å andra 
sidan förbrukas stor mängd bandbredd då bilden är stor och lågt komprimerad. 
Från 2 Mbit/s fås riktigt bra videobild i CIF storlek med ungefär 25 bilder per 
sekund. Max bildstorlek och 25 bilder per sekund konsumerar omkring 8 – 15 
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Mbit/s beroende på komprimeringsgrad. Alkit Confero presenteras utförligare i 
bilaga C. 
 

 
Figur 3.5  Bilderna visar Alkit Conferos gränssnitt vid testkörning i LTUs 

lokaler. 

3.3.2 Hårdvarusystem för videkonferens 
För mjukvarusystemen är en vanlig stationär eller bärbar dator huvudenheten i 
systemet. Då det pratas om hårdvarusystem är den vanliga datorn av mindre 
betydelse. Det finns visserligen skrivbordsvarianter som bygger på utrustning 
som kopplas till exempelvis en traditionell PC men ju större system, desto 
mindre roll spelar den externa PC:n. Dessa system är normalt kompletta med 
bildskärm, kamera, högtalare, mikrofon samt en codec som knyter samman alla 
in och utgående signaler. Codecen i systemen är i vissa fall byggd utifrån en PC 
med till exempel Windows och för då med sig datorns fördelar och nackdelar. 
Det är vanligt att allt är monterat i en och samma enhet så att användaren slipper 
trassel med kablar eller ödsla tid på montering. Denna form av 
kommunikationslösning blir på så sätt mer mobil och kan flyttas mellan olika 
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rum, än om utrustningen består av flera separata delar som ska hängas upp i 
taket eller på väggen. 
 
Oftast finns möjlighet att koppla in en dator så att olika former av elektroniskt 
material kan distribueras till mötesdeltagarna om inte systemet är PC baserat 
redan. Hårdvarusystemen använder nätverk för ISDN- (H.320) eller IP-
konferens (H.323).   

3.3.2.1 VCON 
Systemen som VCON säljer innehåller bland annat Desktop System som består i 
princip av ett PCI kort samt kamera och headset och större Group System där allt 
är ett färdigt kit monterat på en vagn. Bildskärmar medföljer ingen modell utan 
måste köpas som tillbehör och alla sänder en maximal videobild på CIF 
(352x288) [26]. VCONs produkter presenteras utförligare i bilaga D. 
 

      
Figur 3.6  Bilden visar VCON  ViGO t.v. och MediaConnect 9000 t.h. 

3.3.2.2 Polycom 
Angående Polycoms produktsortiment för videokonferens i grupp så finns det 
många varianter. Polycom säljer två olika produktlinjer, ViewStation och 
iPower. Den stora skillnaden är att ViewStation bygger på en arkitektur helt från 
Polycom både i mjukvara och hårdvara medan iPower bygger på PC arkitektur 
med Windows 2000 [27]. Polycoms produkter presenteras utförligare i bilaga D. 
 
Av de tre leverantörerna av hårdvarusystem som tas upp i denna rapport är det 
Polycom som kan hantera den högsta bandbredden över IP, hela 4 Mbit/s. Även 
största audio bandvidd levereras av Polycom, 14 kHz, men endast de dyraste 
modellerna av ViewStation klarar att sända video i 4CIF (704x576) de övriga 
nöjer sig med CIF (352x288). [27] 
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Figur 3.7 Bilderna visar ViewStation SP384 t.v. och iPower 9800 t.h 

3.3.2.3 Tandberg 
Tandbergs produktsortiment för videokonferens passar de flestas önskemål. 
Olika storlekar erbjuds, från skrivbordsmodeller till golvmodeller anpassade för 
större konferensrum. Den minsta klassen som Tandberg levererar har inget stöd 
för multipointmöten. Dock klarar alla 4CIF bildupplösning. Tandbergs modeller 
är, till skillnad från Polycom iPower, inte PC-baserade. Detta komplicerar 
kollaboration med datormaterial men skyddar produkten från datorvirus. 
Tandbergs produkter presenteras utförligare i bilaga D. [28] 

 
 
Figur 3.8  Bilden visar Tandberg 1000 t.v. och 7000 t.h. 

3.3.3 Program för applikationsdelning 
De flesta system, oavsett och de definieras som mjuka eller hårda, har någon 
funktion för att visa datorbaserat material för motparten. Däremot är det långt 
ifrån alla som kan lämna ut kontrollen så att motparten kan redigera i ”mitt” 
dokument.  Då tillkommer andra tilläggsprogram om applikationsdelning ska 
fungera. 
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3.3.3.1 WebEx Meeting Centre 
WebEx tillhandahåller en webbaserad mötestjänst och är Tandbergs alternativ 
för applikationsdelning, det är emellertid inte utvecklat av dem. Det virtuella 
mötet sker via Internet och en mötesportal som administreras av WebEx. 
Personerna som ska delta i mötet loggar in på en webbsida och sen startar 
WebEx Meeting Manager som är gränssnittet mot användaren. En fördel med 
WebEx är att all trafik passerar genom port 80, den port som är öppen i 
brandväggar för Internettrafik. [29] 
 
Alla dokument som kan skrivas ut kan läggas upp på whiteboarden. Dessa 
dokument går även att zooma mellan 25 och 400 %. Det är även möjligt att ge 
kontrollen till någon utvald för att denne ska kunna göra ändringar i 
dokumenten, navigera i delad browser eller konfigurera någons dator. Finns 
behovet att skicka filer mellan mötesdeltagarna finns även den funktionen. 
Videobild ska också gå att skicka mellan två mötesdeltagare. Användning av 
datakommunikation kostar $0.45 per nod och minut. Två noder i 90 minuter 6 
gånger per månad blir $486. [30] 
 

                  
Figur 3.9  Bilderna visar WebExs gränssnitt. 

3.3.3.2 VNC 
VNC, the Virtual Network Computing, är ett applikationsdelningsprogram 
utvecklad av AT&T Laboratories i Cambrige [31]. Programmet består av ett 
klientprogram och ett serverprogram. Den dator som kör serverprogrammet har 
möjlighet att visa sitt skrivbord för datorn som kör klientprogrammet. 
Kontrollen tas över på det simpla sättet att den som rör musen får automatiskt 
med sig muspekaren och kan fjärrstyra datorn precis som om personen satt 
fysiskt vid den. Både server- och klientprogrammet är gratis. VNC finns i flera 
olika varianter och den som testats i detta sammanhang är Alkit VNC. 
Programmet är modifierad så att användaren kan välja ett specifikt fönster som 
ska visas för motparten istället för hela skrivbordet. 
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Figur 3.10 Bilden visar VNCs gränssnitt vid testkörning i Ferruforms lokaler 

3.3.3.3 OneSpace.net 
OneSpace.net är utvecklat av CoCreate [32] som utvecklar CAD och 
kollaborativa mjukvaror riktade till produktutveckling. OneSpace.net är mycket 
mer än ett program för applikationsdelning. Programmet är kopplat mot en 
server och fungerar som en projektplats med funktion för synkrona möten med 
chat och applikationsdelning. Mötena planeras och bokas med kalendern och 
*.vcs fil e-postas till mötesdeltagarna för automatisk inmatning i Outlook. 
Programmet har inbyggd 2D- och 3D-viewer för CAD modeller och importerar 
bland annat IGES och STEP, konverterare finns för många CAD systems 
originalfiler. Licensen kostar $995 per användare. 
 

 
Figur3.11 Bilden visar gränssnittet i OneSpace.net under testkörning mellan 

Ferruform och Nordtool. 
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3.3.3.4 WebOffice 
WebOffice [33] är Polycoms svar på applikationsdelning. På samma sätt som 
WebEx och OneSpace.net ansluter klientprogrammet till en server för att 
upprätta kontakt mellan parter. Förutom att kunna visa och dela applikationer 
har programmet en whiteboard som kan importera alla utskrivbara filer. Därefter 
kan deltagarna göra sina egna anteckningar på dokumentet. Tillsammans med 
Polycoms ViaVideo-kamera integreras ljud och bild med applikationsdelningen. 
Licensen kostar 25 000 SEK för fem användare. 
 

 
Figur 3.12 Bilden visar gränssnittet i WebOffice under testkörning i 

Ferruforms lokaler. 

3.3.4 Jämförelse mellan system 
För distanskommunikation finns många varianter och specialiteter. Olika behov 
kan passa olika program. 

3.3.4.1 Mjukvarusystem 
Av de tre programmen som testats ses tydliga skillnader på vad som tillverkaren 
fokuserat på. NetMeeting lämpar sig bättre för att hantera datormaterial än ljud 
och bild. I princip behövs inga extra program för att visa och dela applikationer. 
NetMeeting var den enda som kunde sända ljud och bild via 56 kbit/s modem. 
Marratech är ett mellanting med avseende på ljud och bildkvalitet. Programmet 
har vissa funktioner för applikationsvisning men extra program behövs för att 
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jobba i realtid i dokument. Marratech har en bra lösning för interaktion mellan 
många noder. Alkit Confero kan leverera den bästa bildkvaliteten av de tre. För 
hantering av datormaterial har Alkit ett applikationsdelningsprogram, Alkit 
VNC, som används parallellt med konferensprogrammet. Confero är även 
ensam om att kunna styra kameran som sänder mottagarbilden. Se även tabell 
3.1 och tabell C.1 i bilaga C för ytterligare jämförelse mellan programmen. 
 

 NetMeeting Marratech Pro Alkit Confero
Max bildupplösning 352x288 352x288 768x576 
Max audiobandvidd 3 kHz 16 kHz 16 kHz 
Max audio bit rate 64 kbit/s 128 kbit/s 256 kbit/s 
Max bildfrekvens enligt specifikation 30 fps 30 fps 30 fps 
Max upplevd bildfrekvens vid mål att ha 
25 bilder per sekund och 352x288 pixlar 
samt bra bildkvalitet. 

5 fps 20 fps 25 fps 

Upplevd bildkvalitet vid mål enligt ovan. Dålig Bra Mycket bra 
Förbrukad bandbredd vid mål enligt ovan 80 kbit/s 1000 kbit/s 2000 kbit/s 

Tabell 3.1 Tabellen visar testad jämförelse mellan mjukvarusystemen. 

3.3.4.2 Hårdvarusystem 
På grund av att hårdvarusystemen är dyra har mindre omfattande tester kunnat 
göras under detta arbete. Dock finns goda specifikationer över systemen och 
skillnaderna i till exempel bild och ljudkvalitet är inte stora så länge de följer 
samma standarder. Den stora skillnaden är de som kan använda H.264 som 
videostandard. Då fås samma bildkvalitet vid 128 kbit/s som H.263 får vid 
384kbit/s [34]. Detta är användbart vid flerpartsamtal då det kan vara 
nödvändigt att gå ner i bandbredd. Se även tabeller i bilaga D för ytterligare 
jämförelse mellan produkterna. 

3.3.4.3 Delning av applikationer 
Alkit VNC är kort och gott ett program för visning och delning av skrivbordet 
eller önskad applikation. WebEx, WebOffice och OneSpace.nets fördel 
gentemot VNC är att de skickar trafiken genom port 80 och det resulterar till att 
de fungerar distribuerat på en del typer av brandväggar. WebOffice och 
OneSpace.net fungerar genom Scanias brandvägg, dock kunde WebOffice inte 
skicka ljud och bild genom den. Tyvärr uppdaterades bilden i 
applikationsdelningen mycket långsamt. WebOffice och OneSpace.net har 
gemensamt att mötena bokas och deltagarna blir meddelade via e-post när nästa 
möte sker. OneSpace.net sticker ut med att ha en Model Explorer som visar 2D- 
och 3D-CAD modeller i mötet med annoteringsfunktioner. OneSpace.net är helt 
nyutvecklat och tester har indikerat på att buggar finns kvar i programmet. 
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4 Möten på och utanför Ferruform 
Detta kapitel redogör för de mötesformer som äger rum på Ferruform och 
analys av vilket stöd som bör finnas för att kunna införa Distribuerat 
ingenjörsarbete i offert- och orderprocessen. 

4.1 Mötets form och syfte 
Formen på det formella mötet beror på dess storlek, det vill säga antalet 
deltagare. Om deltagarantalet är större än hundra personer antas dessa inte göra 
mycket mer än lyssna till huvudtalarna. Om det är mellan 40 – 50 personer antas 
deltagarna lyssna till huvudtalarna men också ställa frågor, kommentera samt 
eventuellt bidra med egna erfarenheter. Vid ungefär tio deltagare har alla 
möjlighet att tala och bidra på ett jämlikt sätt. Hur ofta mötena sker samt hur bra 
mötesdeltagarna känner varandra påverkar också mötets karaktär då vana 
mötesdeltagare tenderar att känna sig ”varma i kläderna” och av den 
anledningen tala mera än annars. [35] 
  
Det finns olika anledningar till att man kallar till ett möte. Dessa olika möten har 
annorlunda karaktärer i avseende på hur mötet genomförs. [36] Exempel på 
möteskonfigurationer är informationsmöte, koordineringsmöte, brainstorming 
möte och arbetsmöte. Mer om konfigurationerna och hur de lämpar sig till 
distribuerat arbetssätt kan läsas i bilaga E  

4.2 Offert- och orderprocessen på Ferruform 
För att Ferruform ska ha produkter att tillverka måste en kund ha lagt en order 
på en beställning. Och innan ordern läggs av kunder vill de veta att Ferruform 
klarar av att tillverka produkterna samt hur mycket det kostar. Ferruform svarar 
på förfrågan genom att lämna en offert till kunden. Samma förfarande sker när 
Ferruform handlar med sina leverantörer. 

4.2.1 Offertförfarande 
Det som genererar starten av offertprocessen är att kunden skickar en 
offertförfrågan till Ferruform, se figur 4.1. Förfrågan behandlas och utvärderas 
om det är något som Ferruform kan tänkas tillverka. Blir bedömningen positiv 
startar offertberedningen där specialister ser över vilka maskiner som ska 
användas och hur lång tid det tar, vilket talar om hur mycket kostar det för 
Ferruform att tillverka produkterna. Konstruktion/utveckling sköter stor del av 
offertberedningen och förutom beräkning av interna kostnader skickar 
beredningspersonal offertförfrågan till verktygsleverantörer. Dock är det sällan 
det sker något fysiskt möte mellan Ferruform och verktygsleverantörerna i 
offertförfarandena, Ferruform skickar produktritningar och CAD modeller till 
verktygstillverkaren och sköter ofta kommunikation via telefon. Vid möjlighet 
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till en stor order kan det bli ett fysiskt möte med tänkbara verktygsleverantörer, 
ingående tekniska detaljer diskuteras. [37] 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4.1  Förenklat flödesschema över offertförfarandet med 
symbolförklaring för figur 4.1 och 4.2. 

4.2.2 Orderförfarande 
Om en kund accepterar Ferruforms offert skapas en order. Teknikkoordinatorn 
får då en orderimpuls som innebär att avdelningen för Konstruktion/utveckling 
ska sätta igång med orderberedningen, se figur 4.2. Beroende på storleken av 
ordern utses en beredare eller projektledare som orderkoordinator med ansvar 
för projektet. Orderkoordinatorn ska bland annat också informera berörda 
avdelningar. Orderberedningen är därmed igång. Beredaren och projektledaren 
bereder varsin order tillsammans med verktygsutvecklaren som har 
spetskompetens och god kontakt med många verktygsleverantörer.  
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Figur4.2  Förenklat flödesschema över orderförfarandet, märk skillnaden 

mellan kund och verktygsleverantör i de två olika 
orderberedningarna 

4.2.3 Projektförfarande 
Beroende på orderns storlek sker samarbetet mellan Ferruform, kund och 
verktygsleverantör med olika intensitet. Göran Wiik [38] som är projektledare 
menar att normalt träffas inblandade parter fysiskt cirka en gång per månad. 
Parterna reser normalt varannan gång. Däremellan hålls telefonmöten cirka en 
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gång per vecka. Dessa möten fungerar som avstämningsmöten, se vidare kapitel 
4.3.1. Mellan mötena sköts informella kontakter med e-post och telefonsamtal. 
Gemensamma filer lagras på en server internt på Ferruform, dock kan inga 
externa samarbetspartners ansluta och hämta dokument, utan ritningar, tidplaner, 
mötesanteckningar med mera e-postas av till exempel projektledaren för att alla 
parter ska ta del av materialet.  
 
Magnus Hansson [37] jobbar som beredare och har erfarenhet av att kontakten 
med kund och verktygsleverantör i stort sett klaras av utan kontinuerliga fysiska 
möten. En teknisk diskussion sker normalt fysiskt med verktygsleverantören 
först då orderberedningen startat. Ferruform berättar då mer exakt i detalj vilken 
funktion som vill köpas. Eventuellt har då även verktygsleverantören förberett 
ett konstruktionsförslag grundat på tidigare offertförfrågan.  

4.3 Studerade möten i offert- och orderprocessen 
Mötesstudierna har i de flesta fall dokumenterats med video, löpande 
anteckningar och statistik över teknikbehov. Videofilmerna används för att ha 
möjligheten att gå tillbaka och detaljgranska intressanta avsnitt då med stöd av 
de löpande anteckningarna för att hitta respektive del av mötet. Statistiken, som 
redovisas i följande tabeller, visar behovet av respektive teknik och andel av 
mötena. Behov av video finns i första hand när någon mötesdeltagare utagerar 
sitt kroppsspråk. Starkt behov av video kan exempelvis vara när någon 
förhandling sker eller viktiga gester görs. Applikationsvisning respektive 
applikationsdelning behövs när bland annat ritningar ska visas för övriga 
deltagare eller till exempel när projektplanen redigeras tillsammans. 
Anteckningar, handskisser på papper eller ritningar samt användandet av fysiska 
whiteboards representeras av whiteboardbehovet. Observera att endast 
handlingar som båda parterna i ett möte ska ta del av noteras. Interna handlingar 
vägs inte in i bedömningen över vilken teknik som efterfrågas vid övergång till 
DING-miljö.  

4.3.1 Avstämningsmöte 
När Ferruform arbetar med en större order delas projektet upp i delprojekt vilka 
ansvaras av respektive inblandad avdelning. Cirka en gång i veckan genomförs 
avstämningsmöten, dels internt mellan Ferruforms avdelningar samt med kund 
och verktygsleverantör. Tanken med mötena är att var och en ska berätta om 
nuläget i projektet, kontrollera tidplaner och bestämma hur arbetet effektivast 
fortskrider. Avstämningsmötena med kund och verktygsleverantör sker normalt 
i telefonkonferens med cirka två till tre deltagare per part. Om kund och 
leverantör avstäms samtidigt varierar, men det är inte helt ovanligt att alla tre 
telefonkonfererar samtidigt. I snitt en gång i månaden genomförs 
avstämningsmötena fysiskt då inblandade företag växelvis besöker varandra. 
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Vanligtvis är mötena både formella och informella. De är planerade i förväg 
med bokade tider och lokaler samt vilka som ska delta. Däremot följs oftast 
ingen agenda, talarlista eller liknande. Personerna som deltar känner varandra 
och är inte obekväm på något sätt. Mötena har ett varmt och öppet klimat. [38], 
[39]  
 
Avstämningsmötena kan jämföras med koordineringsmötena som tas upp i 
bilaga E. Malone [40] menar att i denna typ av möten planerar deltagarna bland 
annat en specifik verksamhets olika aktiviteter. Detta kan jämföras med arbetet 
kring tidplaner som uteslutande är en central del i avstämningsmötena. 

4.3.1.1 Front Underrun Protection to the New Generation Scania 
Detta är ett längre projekt som handlar om utveckling av en ny typ av 
stötfångare till nästa generation Scanialastbilar. Förkortat kallas projektet FUP 
NGS. Inblandade parter förutom Ferruform är Scania och Swepart och i figur 
4.2 följer detta projekt den högra sidan och befinner sig i skrivande stund i fasen 
orderberedning. Två konfigurationer har analyserats i detta projekt och båda 
klassificeras som avstämningsmöten. Konfigurationerna är telefonkonferens 
samt fysiskt möte, båda samtidigt mellan Ferruform, Scania i Södertälje och 
Swepart verktyg i Tyringe, norra Skåne.  

Studie av telefonkonferens 
Varje fredag hålls avstämningsmöte via telefon. Personalen som är samlad på 
respektive företag använder sig av en konferenstelefon Det händer att personal 
som inte befinner på hemmaplan ringer från mobiltelefon och är med i mötet 
ändå. Schemat för en fredag kan se ut så här: 
 
09.00 – 10.00 Fysiskt möte med internt inblandade personer från olika 

avdelningar på Ferruform. Kallade är ansvariga från delprojekten 
som skapas vid en order. Denna del av fredagsmötet är inte 
studerad. 

10.30 – 11.00 Huvudansvariga för projektet (vanligtvis personal från 
avdelningen för konstruktion/utveckling samt marknad) har 
telefonkonferens med personal från Scania. 

11.00 – 12.00 Swepart ansluter till pågående telefonkonferens och alla tre 
parterna konfererar tillsammans 

 
Händelser som kommit upp vid telefonkonferens och som måste tas i beaktning 
vid införande av DING miljö är; 
 

• Tidplanen (Microsoft Project) är en återkommande faktor som kommer 
upp till diskussion. Ibland bara för att checka av deadlines och ibland för 
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redigering. Oftast har projektledaren redigeringsjobb att göra i efterhand 
då ändringar sällan görs under mötet.  

• Pappersritningar diskuteras vid återkommande tillfällen.  
• Versionshanteringen är något som i allra högsta grad hör till ritningarna. 

Det är inte ovanligt att parterna i mötet innehar olika versioner av 
ritningarna.  

• Foton har blivit föremål för diskussion. Personen som tagit fotona 
förklarade verbalt om på vad och hur fotot var tagit samt lovade att e-
posta dem vid ett senare tillfälle.  

• Gester är återkommande bland deltagarna. Det har hänt att personer som 
ska förklara något med händerna, trots att de mycket väl vet att de andra 
inte kan se det.  

 

 
Antal 

minuter Andel 
Video 5 2,3% 
Starkt behov av video 0 0,0% 
Applikationsvisning 29 13,4% 
Applikationsdelning 0 0,0% 
Whiteboard, 1 part ritar 0 0,0% 
Whiteboard, 2 parter ritar 0 0,0% 
Övrigt, t.ex. endast ljud 183 84,3% 
Summa 217 100% 

Tabell 4.1 Tabellen visar behovet av respektive teknik vid övergång till DING-
miljö baserat på vad som hänt under 4 av 5 studerade 
avstämningsmöten via telefon i FUP NGS projektet. 

 

 
Figur 4.3 Bilden visar på typisk konfiguration vid telefonmöte i FUP NGS 

projektet. 
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Analys av telefonkonferens 
Under telefonmötena sker växlingen mellan talare (turtagning) smidigt och det 
är ytterst sällan problem med vem som ska prata. Naturliga pauser sker vid 
talarbyte och diskussionerna flyter på naturligt. Emellanåt blir tystnaden något 
längre men deltagarna verkar inte känna av pinsam tystnad utan tiden utnyttjas 
till att föra anteckningar, fundera eller ha korta interna sidodiskussioner utan att 
övriga parter hör.  
 
Telefonmöten kostar i princip inga pengar för företagen jämfört med resor. 
Därav är inte införandet av DING ett direkt sätt att spara pengar, dock kan 
arbetsformen effektivisera mötena. Mer kan göras på samma tid, missförstånd 
elimineras och efterarbetet minska. Ofta används tidplan i Microsoft Project och 
gamla mötesanteckningar från Word som underlag i dagens diskussioner. 
Dokumentägaren måste kunna visa innehållet i dokumenten och bör kunna 
redigera direkt, även lämna ut kontrollen så andra kan styra dokumentet. Av 
största vikt är att vid DING ha bra applikationsdelning om mötet ska 
effektiviseras och spara efterarbete. Bra videobild skulle förstärka 
närvarokänslan samt möjligheten att se ansiktsuttryck ökar kvaliteten i 
diskussionerna. Talaren ser om åhörarna inte förstår på frågande miner och vice 
versa. Angående turtagningen så är det inget problem i telefonkonferenserna 
idag så där hjälper bra videobild föga. Till sist behövs möjligheten till multipoint 
för trepartskommunikation.  
 
Angående resultatet i tabell 4.1 syns det att den största delen av dagens möten är 
att endast sända ljud och väldigt litet behov finns för att sända videobild. Denna 
låga siffra beror på att deltagarna rättar sig efter tillgänglig teknik och finns 
ingen kamera så anpassas mötet så att behovet av att sända bild blir minimalt.  

Studie av fysiskt möte 
Tyvärr ägde bara ett fysiskt möte rum under tiden för detta examensarbete i 
Ferruforms lokaler. De övriga hölls i Södertälje respektive Tyringe. Fredagen 
hade liknande schema som vid telefonmötena. Händelser som kommit upp vid 
fysiskt avstämningsmöte och som måste tas i beaktning vid införandet av DING 
är 
 

• Ritningar var vid flera tillfällen i centrum vid diskussioner. Personerna 
reste sig ur stolarna och böjde sig över samma ritning.  

• Foton som var utskrivna visades för mötesdeltagarna.  
• Foton kvarglömda hemma hade med fördel kunnat visas vid mötet.  
• Gestikulering är stöd för vissa personer när de förklarar. 
• Papper distribuerades till vissa mötesdeltagare utan nämnvärd 

diskussion. 
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• Kompatibilitetsproblem kring olika programversioner och filer.  
• Projektplanen redigerades tillsammans. 

 

 
Antal 

minuter Andel 
Video 12 9,2% 
Starkt behov av video 3 2,3% 
Applikationsvisning 32 24,4% 
Applikationsdelning 15 11,5% 
Whiteboard, 1 part ritar 0 0,0% 
Whiteboard, 2 parter ritar 0 0,0% 
Övrigt, t.ex. endast ljud 69 52,7% 

Summa 131 100% 

Tabell 4.2  Tabellen visar behovet av respektive teknik vid övergång till DING-
miljö baserat på 1 av 1 studerat fysiskt möte i FUP NGS projektet. 

 

 
Figur 4.4 Bilden visar när personer från Scania i Södertälje och Ferruform 

tillsammans granskar en ritning. 

Analys av fysiskt möte 
Även vid fysisk konfiguration sker turtagningen utan konflikter. Då det är 
märkbart att vissa deltagare ofta och gärna gestikulerar när de pratar är bra 
videobild nödvändigt för att visa kroppsspråk.  Stor tid ägnades åt att redigera 
tidplanen i MS Project. Detta redigeringsarbete skedde tillsammans så 
applikationsdelning behövs för att kunna lämna över kontrollen till andra parter i 
ett DING möte. Ritningar och bilder lades upp på bordet och även visningen av 
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dem stöds vid applikationsdelning. Att glömma material hemma elimineras vid 
DING då deltagarna är fysiskt nära sina egna datorer. Kompatibilitetsproblemen 
är heller inte något problem om en videobild sänds från dokumentägaren. Då 
papper distribueras måste dem på något sätt sändas i elektronisk form till 
mötesdeltagarna. E-post, filöverföring eller delad filserver är exempel på 
lösningar.  
 
Inget praktiskt har uppkommit på mötena som inte kan klaras av i DING-miljö, 
dock ska inte den sociala aspekten vid ett fysiskt möte förringas. Studiebesök i 
produktionen, fika och äta lunch tillsammans är svåra att efterlikna vid 
distribuerade möten. Tabell 4.2 visar att andelen för ”Övrigt” minskat drastiskt 
när samma personer har i princip samma typ av möte fast de träffas fysiskt. 
Genast ökar det synliga videobehovet samt visning och delning av applikationer. 

4.3.2 Teknisk genomgång 
Under verktygsupphandlingen sker tekniska genomgångar för att Ferruform ska 
kunna förklara för leverantörernas konstruktörer vad som ska göras och vilket 
resultat som önskas. Även när leverantörerna är klar med ritningsunderlaget till 
vissa konstruktioner sker tekniska genomgångar men då är det leverantören som 
redogör för Ferruform om vad som är gjort.  
 
Möten med tekniska genomgångar liknar informationsmötena som tas upp i 
bilaga E. Lenman et al [36] menar att informationsmöten hålls då en eller flera 
mötesdeltagare ska förmedla information i någon form till de övriga. Ofta är det 
en leverantör som ska redogöra för en lämnad verktygsoffert eller så ska 
Ferruform ge leverantören underlag för en kommande verktygsoffert Dock är 
inte Ferruforms möten lika strukturerade med agenda, talarlista m.m. som 
Lenman et al påpekar att traditionella informationsmöten är. Ferruforms 
tekniska genomgångar är något mer informella och då oftast få personer 
närvarar blir även kommunikationen mer dubbelriktad. 

4.3.2.1 Modifiering av klippverktyg till projekt FUP NGS 
Företaget Nordtool från Öjebyn, som i viss mån tillverkar pressverktyg till 
Ferruform, är ofta föremål för tekniska genomgångar. En av konfigurationerna 
som analyserats i detta arbete är när Ferruform ville att Nordtool skulle 
modifiera ett klippverktyg som blivit fel konstruerat. Mötena har skett fysiskt 
och har hållits i både Ferruforms och Nordtools lokaler. I figur 4.2 befinner sig 
mötena utifrån orderstorlek från kund i orderberedningen vid den högra sidan 
men kommunikationen mellan parterna liknar mer orderberedningen på den 
vänstra sidan. Händelser som uppkommit under mötena och som måste tas i 
beaktning vid införande av DING är;  
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• Ritningar som granskas är vanligt förekommande vid tekniska 
diskussioner.  

• Ritningar distribueras till respektive berörda personer. 
• 3D-modeller visas och kan ibland vara föremål för diskussion. Både 

utskrivna och interaktiva modeller i datormiljö har funnits med på 
mötena.  

• Gester användes även i denna konfiguration av flera deltagare ibland när 
de förklarar och berättar. 

• Whiteboard har inte används men det förekommer att handskisser på 
vanligt papper ritas under mötena för att förtydliga idéer med mera.  

• Studiebesök i verkstaden är ett bra informationstillskott då pressverktyg 
diskuteras. Verkstadsbesöken har varit återkommande under de studerade 
mötena.  Förståelsen höjs avsevärt då det går att känna och titta på en 
fysisk produkt.  

 

 
Antal 

minuter Andel 
Video 6 4,3% 
Starkt behov av video 3 2,2% 
Applikationsvisning 57 41,3% 
Applikationsdelning 0 0,0% 
Whiteboard, 1 part ritar 7 5,1% 
Whiteboard, 2 parter ritar 1 0,7% 
Övrigt, t.ex. endast ljud 64 46,4% 

Summa 138 100% 

Tabell 4.3 Tabellen visar behovet av respektive teknik vid övergång till DING-
miljö baserat på 3 av 3 studerade fysiska möten i modifiering av 
klippverktyg till projekt FUP NGS. 

Analys av mötena 
Om man ser på hur personerna hanterar turtagning och växlar mellan 
sidodiskussioner och huvuddiskussioner sker det naturligt och utan konflikter. 
En lätt nickning räcker för att bekräfta att personen förstått tidigare talare. 
Naturlig tystnad lämnar ordet åt nästa man och så vidare. Då inblandade 
personer har märkbart lugn karaktär kan det gissas att diskussionerna går i stort 
sett lika bra vid distribuerade möten där det normalt är svårare att få 
turtagningen ske smidigt [14]. Bra videobild är som tidigare nämnt en stor fördel 
för att läsa ansiktsuttryck och även övrigt kroppsspråk. 
 
Vid tekniska diskussioner har ritningar en central roll vilket även tabell 4.3 
vittnar om. I detta projekt har pappersritningar och bilder lagts på bordet mellan 
deltagarna för att kunna beskådas av alla närvarande. Applikationsvisning räcker 
för att alla ska kunna se dem i DING-miljö. Dessa ritningar och bilder byter 
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ibland ägare under mötets gång och då behövs en filhanteringsrutin. E-post kan 
vara ett alternativ men gemensam filhantering är att föredra. CAD program har 
använts för att visa verktygsmodeller och vid applikationsvisning sätts högre 
krav på uppdateringsfrekvens och grafik jämfört med då till exempel ”vanliga” 
svartvita 2D-ritningar ska visas. Handskisser som ritas ersätts med 
whiteboardfunktion och digital ritplatta. Studiebesöken är svåra att ersätta i 
DING-miljö, där behövs trådlös kamera och ljudsystem anpassat för bullrig 
miljö. Dessvärre är verkstadsbesöken inte helt ovanliga men viktiga för 
mötesdeltagarna.  
 
Även i detta fall är den sociala aspekten av viss betydelse. De fikar tillsammans 
och pratar om väder och vind. Å andra sidan är Nordtool ett mycket känt företag 
för Ferruform så samarbetena kräver inget upptaktsmöte för att deltagarna ska 
lära känna varandra. 

4.3.2.2 Verktyg till nytt ändstycke 
Ferruform har begärt en offert av Nordtool på ett formverktyg till ett nytt 
ändstycke för en tvärbalk, se figur F.1 i bilaga F för illustration. Två fysiska 
möten i form av tekniska diskussioner har skett, ett i Nordtools lokaler och ett i 
Ferruforms lokaler. I figur 4.1 befinner sig mötena i offertfasen mellan 
Ferruform och verktygsleverantör (Nordtool i detta fall). Dock bör nämnas att 
Ferruform redan lämnat offert och fått ordern från sin kund. Detta undantag kan 
bero på två olika anledningar. Antingen är ordern från kunden liten eller så finns 
liknande offerter från samma verktygsleverantör sen tidigare som fungerat som 
underlag i Ferruforms offertberedning till kund. Händelser som uppkommit 
under mötena och måste tas i beaktning vid införande av DING är; 
 

• Ritningar har verkligen varit i fokus. Storleken är A1 eller A0 format och 
har hängts upp på väggen så att alla mötesdeltagare kan gå fram och 
granska dem.  

• Bilder som är utskrivna har även förekommit och varit föremål för 
diskussion. Bilderna illustrerar 3D-modeller som konstruerats i CAD 
program.  

• Ägarbyte av ritningar och bilder har skett under mötena. 
• Gester med händerna används ibland av deltagarna när de förklarar för 

övriga.  
• Flera ritningar kan ibland diskuteras samtidigt.  
• Anteckningar har vid ett fall gjorts på en ritning.  
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Antal 

minuter Andel 
Video 4 5,3% 
Starkt behov av video 10 13,3% 
Applikationsvisning 37 49,3% 
Applikationsdelning 0 0,0% 
Whiteboard, 1 part ritar 1 1,3% 
Whiteboard, 2 parter ritar 0 0,0% 
Övrigt, t.ex. endast ljud 23 30,7% 

Summa 75 100% 

Tabell 4.4 Tabellen visar behovet av respektive teknik vid övergång till DING-
miljö baserat på 2 av 2 studerade fysiska möten i projekt verktyg till 
nytt ändstycke 

 

 
Figur 4.5  Bilden visar när personer från Nordtool och Ferruform 

tillsammans granskar ritningar upphängda på väggen i DING-
rummet. 

Analys av mötena 
Detta projekt har liknande möten som det i kapitlet 4.3.2.1 och det är nästan 
samma deltagare från Ferruform i båda fallen. Därför sker mötena ungefär på 
samma sätt och i princip samma utrustning krävs för att genomföra möten i 
DING. Tillägg för detta projekt är dock att ritningarna hängts upp på väggen i 
rummet och då kan ett alternativ till applikationsvisning vara en kamera som 
zoomar in ritningen. Även talaren/presentatören kan vara med i bilden, detta gör 
att kroppsspråket och ritningen finns med i samma bild hos de andra 
mötesdeltagarna.  Det har även förekommit att anteckningar gjorts på en ritning. 
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I DING-miljön måste då ritningen införas i whiteboardfunktionen eller liknande. 
Då kan noteringar och skisser sparas med ritningen som bakgrund.   
 
Tabell 4.4 skiljer sig något jämfört med övriga tabeller med avseende på det 
starka behovet av video. Detta beror på att en förhandlingssituation uppkom i ett 
av dessa möten.  

4.3.2.3 Upphandling av verktyg till Ålö/Cidema offert. 
Ferruform ska lämna offert till Cidema på tillverkning av stålprofiler till Ålös 
nya frontlastare för jordbrukstraktorer. Ferruform har i sin tur begärt offert på 
tillverkning av pressverktyg av två verktygsleverantörer, Swepart och Lidhs. I 
figur 4.1 befinner sig mötena i rutan ”offertförfrågan på verktyg”. Innan arbetet 
med verktygsofferten arbetas färdigt har en teknisk avstämningsdiskussion skett 
med båda leverantörerna. Ferruform vill känna dem på pulsen och få en 
uppfattning om hur de löst vissa svårigheter samtidigt som verktygstillverkarna 
får räta ut frågetecken som uppkommit under deras arbete. Båda mötena har 
hållits i Ferruforms lokaler i Luleå. Händelser som uppkommit under mötena 
och måste tas i beaktning vid införande av DING är; 
 

• OH-bilder användes i det ena mötet för att visa ritningar.  
• Pappersritningar som är det vanliga formatet för presentation av 

konstruktioner har varit en klart central del det andra mötet. Talaren pekar 
och visar aktivt vilken del av ritningen som han menar.  

• Gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck används flitigt av vissa 
deltagare.  

• Whiteboard användes vid flera tillfällen, parterna ritade tillsammans.  
• Många ritningar i samma bunt kan ge svårigheter att hitta rätt ritning 

snabbt. 
 

 
Antal 

minuter Andel 
Video 20 9,7% 
Starkt behov av video 1 0,5% 
Applikationsvisning 94 45,4% 
Applikationsdelning 0 0,0% 
Whiteboard, 1 part ritar 5 2,4% 
Whiteboard, 2 parter ritar 3 1,4% 
Övrigt, t.ex. endast ljud 84 40,6% 

Summa 207 100% 

Tabell 4.5 Tabellen visar behovet av respektive teknik vid övergång till DING-
miljö baserat på 2 av 2 studerade fysiska möten i projekt 
upphandling av verktyg till Ålö/Cidema offert. 
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Analys av mötena 
Båda mötena har haft lugnt klimat, alla får tala till punkt utan att avbrytas av 
ivriga talare. Deltagarna lyssnar oftast aktivt med nickningar och ögonkontakt 
vilket ser till att turtagningen sker smidigt. Videobild av hög kvalitet är viktigt 
för att ha behållning av kroppsspråket i DING-miljö. OH bilderna finns 
förmodligen elektroniskt vilket möjliggör applikationsvisning. Alternativt kan 
en extra kamera användas till att zooma in den vita duken och talaren. Detta 
alternativ medför även att talarens kroppsspråk förmedlas till mötesdeltagarna 
vilket kan ge en positiv effekt. Pappersritningarna kan ersättas på samma vis 
som OH-bilderna. Elektronisk whiteboard i datorn är ett bra sätt att göra 
noteringar tillsammans, dock bör musen bytas mot en ritplatta eller tryckkänslig 
skärm. 

4.4 Sammanfattning av analyserna 
Utan ritningar blir Ferruforms flesta möten innehållslösa. Därför är det mycket 
viktigt att bra applikationsvisning finns tillgänglig om möten ska kunna hållas 
på distans. Enligt tabell 4.6 finns även ett visst behov att tillsammans kunna 
redigera i originaldokumentet, applikationsdelning. Behovet efter videobild på 
mötesdeltagarna är inte lika stort för att kunna genomföra ett distansmöte. Dock 
kan video i viss mån ersätta applikationsvisning då studierna visat att 
mötesdeltagarna gärna arbetar med fysiskt material istället för elektroniskt. 
Möjligheten finns då att en kamera zoomar in till exempel ritningen och även 
presentatören. På så sätt fångas och distribueras även kroppsspråket vilket inte 
överförs på samma sätt vid elektronisk applikationsvisning. Å andra sidan är en 
kamera mer bandbreddskrävande än enkla applikationsvisningsprogram, 
åtminstone om mjukvaruprogram ska användas. 
 

 
Antal 

minuter Procent 
Video 47 6,1% 
Starkt behov av video 17 2,2% 
Applikationsvisning 249 32,4% 
Applikationsdelning 15 2,0% 
Whiteboard, 1 part ritar 13 1,7% 
Whiteboard, 2 parter ritar 4 0,5% 
Övrigt, t.ex. endast ljud 423 55,1% 

Summa 768 100% 

Tabell 4.6 Tabellen visar det samlade behovet av respektive teknik vid 
övergång till DING-miljö baserat på tabellerna 4.1 – 4.5. 

Studierna av telefonmötena visar på att turtagning med mera fungerar bra utan 
att deltagarna ser varandra, dock har de fysiska mötena visat på att vissa 
personer gärna gestikulerar med armar och läser av ansiktsuttryck. Isaacs & 
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Tang [41] upptäckte in en av sina studier att kroppsspråket var speciellt viktigt 
för att visa sitt missnöje och när känsliga saker måste tas upp.  
 
Ur tabell 4.6 syns även att behovet av att använda whiteboard i DING-miljö är 
litet. Dock finns ett uttalat behov av Ferruforms mötesdeltagare att ha tillgång 
till en applikation som möjliggör handskisser och anteckningar på exempelvis 
ritningar. På grund av det ökar behovet av whiteboardfunktion. 

4.5 DING mellan Conex AB och Hägglunds Drives 
Conex AB i Luleå och Hägglunds Drives i Mellansel har under vintern 03/04 
utfört ett pilotprojekt åt Ditra där DING utnyttjas i ett skarpt projekt. Företagen 
har cirka 5 timmar bilresa enkel väg varför alternativa mötesmetoder är 
värdefulla. Några projektmöten med IP-baserad kommunikation har studerats 
för att få inblick i en skarp mötessituation.  
 
Alkit Confero har använts för att hantera ljud och bild samt Alkit VNC för 
applikationsdelning. Nätverket som använts klarar upp till 100 Mbit/s 
bandbredd. Vid flera tillfällen har både Conex och Hägglunds hållit fysiska 
detaljer framför kameran för att tydliggöra det som diskuterats. Hägglunds 
använder även en fysisk whiteboard för skisser. Whiteboarden zoomas in så att 
Conex kan se vad de ritar och har möjlighet att ta en skärmdump av aktuell 
skiss. Deltagarna känner inget obehag av att bli filmade utan ser videobilden 
som en stor tillgång i mötet. Vad gäller applikationsdelningen är det oftast CAD 
program, bildbehandlingsprogram och ordbehandlingsprogram eller liknande 
som visas och parterna turas om att ha kontrollen. Deltagarna tycker att 
mötesformen fungerar bra och anser det vara ganska likt fysiska möten. 
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5 Så kan Ferruform utnyttja DING idag 
Detta kapitel svarar på frågorna vilket system som bör användas, hur det ska 
användas, vad det kostar och så vidare. Allt detta baserat på dagens priser, 
Ferruforms mognadsgrad, utvalda mötespartners mognadsgrad med mera. 
 
Då Ferruform och avdelningen för Konstruktion/utveckling endast använder sig 
av konferenstelefon, vanlig telefon och e-post i stället för att fysiskt besöka 
varandra vid konversation kan det antas att mognadsgraden för Distribuerat 
ingenjörsarbete och videokonferenser är låg. Samtidigt har Ove Bryggman, chef 
på avdelningen, uttalat att han till en början vill ha ett system att växa och 
utvecklas i, samt att kostnaden ska hållas låg.  
 
Håkan Bergman [42], systemtekniker på Ferruform säger att idag har inte 
Ferruform tillåtelse från Scania att ansluta sig mot en annan Internetleverantör 
som vid något tillfälle kommer i kontakt med Scanias Intranät. Inte ens filer får 
flyttas från datorer på intranätet och till en eventuell dator kopplad till den 
externa förbindelsen och vice versa. Detta på grund av att Scania vill ha 
fullständig kontroll på all kontakt som sker med omvärldens Internet. Dock är 
alternativet med att flytta filer mellan två datorer en gråzon.  Bergman menar att 
ISDN-abonnemang kanske kan accepteras men då får fortfarande ingen dator, 
som kommer i kontakt med interna filer, anslutas till 
videokonferensutrustningen. Via det interna nätet är den enda tillåtna sättet att 
samarbeta med datorrelaterat material, tyvärr endast med Scaniaenheter då det 
inte är tillåtet att upprätta kontakt med ett annat företags dator genom 
applikationsdelningsprogram. Törlind [19] som är insatt i företagens problem 
med säkerheten mellan Internet och intranät menar att det går att konvertera 
datorns bildskärmsbild till video via en videoscaler. Detta innebär att RGB blir 
video och att datorn på intranätet endast skickar en videobild till 
konferensdatorn (kopplad till extern Internetanslutning) och vidare till mötets 
motpart. Då finns ingen koppling på datornivå mellan Internet och intranätet. 

5.1 Förslag på arbetssätt 
Om man ser på den samlade statistiken av teknikbehovet i tabell 4.6 visar den att 
drygt 50 procent av mötestiden ägnas åt tid då endast ljud behövs för att 
upprätthålla ett fungerande möte även på distans. Den andra hälften kräver alltså 
andra hjälpmedel. Störst del representeras av att visa och dela material som finns 
eller kan göras elektroniskt. Då så stor del består i att kunna visa applikationer 
för varandra är det ett bra antagande att lägga mest vikt på denna funktion i ett 
initialt skede av arbetsformen Distribuerat ingenjörsarbete.  
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Idag används telefonkonferens i viss mån för att spara in på resor. Studier och 
intervjuer på Ferruform har visat att deltagarna finner arbetsformen 
tillfredställande och klarar av att samsas om ordet utan att kunna se andras 
kroppsspråk och miner. Därav dras slutsatsen att videobild inte prioriteras i det 
den första fasen av DING. En annan sak som talar emot nyttjandet av 
högkvalitativ video är den höga kostnaden. Mjukvarusystemen kan konsumera 
mycket bandbredd på grund av den lägre bildkomprimeringen och än så länge är 
bandbredd dyrt. Hårdvarusystemen, som har hårdvarustöd kan snabbare 
komprimera bilden hårt och klarar då av att visa högkvalitativ videobild vid låg 
bandbredd men istället är investeringskostnaden väldigt stor.  
 
Arbetssättet skulle kunna delas upp i två små steg. Första steget är att 
implementera applikationsdelning i dagens telefonmöten och den del när endast 
Scania och Ferruform kommunicerar. Även möjligheten till att göra elektroniska 
anteckningar bör finnas. Fördelen med detta är att det första steget tas i en, för 
mötesdeltagarna, trygg miljö. Skulle tekniken fallera fortsätter mötet som 
tidigare utan extra funktioner. Att implementera videobild är möjligt men 
troligen kommer störningar uppstå på grund av Ferruforms 1 Mbit/s delade 
bandbredd, därför rekommenderas inte införande av videobild innan minst 2 
Mbit/s dedicerad bandbredd finns att tillgå. 
 
Steg två är sedan att utifrån den ökade mognadsgraden testa arbetssättet vid 
någon lämplig teknisk diskussion. Dock måste deltagarna se till att allt material 
finns tillgängligt elektroniskt och vara van programmen som ska användas för 
att mötet ska fungera tillfredsställande. Så länge ingen annan Internetanslutning 
är tillåten är endast Scaniaenheter möjliga testpartners. Om tillstånd kan fås för 
en extern anslutning torde Nordtool i Öjebyn vara en bra partner att utföra steg 
två på. De är nära beläget och det går snabbt att kalla till ett fysiskt möte om 
tekniken skulle strula. Samma sak angående bandbredd som nämnts i 
föregående stycke gäller även här. 

5.2 Krav på teknisk utrustning på Ferruform 
I DING-rummet som är tänkt att nyttjas till videokonferens och Distribuerat 
ingenjörsarbete finns idag redan viss teknologi som kan användas i DING miljö. 
Nedan följer en kort beskrivning av den befintliga användbara utrustningen; 
 

• Dator: Compaq Evo, Pentium 4, 2.26 GHz, 256 RAM 
• Styrdon: Microsoft Bluetooth tangentbord och mus 
• Bildskärm: Vit duk med InFocus XGA projektor. 
• Högtalartelefon: Konftel Conference unit 100R 
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Grundat på mötesstudier har kraven på teknisk utrustning kunnat specificeras 
enligt följande underrubriker. 

5.2.1 Ljud 
Utan ljud fungerar inte många konversationer alls och med dåligt ljud störs 
deltagarna så pass mycket att det inte är givande att ha ett möte över huvud 
taget. Ljudet är alltså den viktigaste faktorn för att kunna genomföra ett möte. 
Helst ska ljudet hålla hög kvalitet och vara helt störningsfritt. Telefonkvalitet 
kan ses som den lägsta accepterade nivån som kan användas.  

5.2.2 Visa och dela applikationer 
Applikationsvisning är det som verkligen krävs för att kunna genomföra 
tekniska diskussioner. Kraven som ställs på programvaran är att kunna visa vilka 
applikationer som helst oberoende om den andra mötesdeltagaren har samma 
applikation, endast applikationsvisningsprogrammet ska behövas. Det ska gå att 
göra anteckningar på dokument och ritningar som lätt kan sparas ner i en separat 
fil. Funktioner som olika färger, tjocklekar och text bör finnas tillgängligt. För 
att visa applikationerna i DING-rummet används befintlig projektor och duk. 

5.2.3 Videobild 
I de studerade fysiska mötena syns det att personerna som deltar använder till 
viss del händer för gester. Även miner och huvudrörelser görs för att förstärka 
medhåll eller då de inte förstår vad som menas. Även turtagningen blir lättare 
och flyter traditionellt bättre då ansiktsuttryck kan ses. Med tanke på detta så är 
videobilden viktig för att efterlikna ett fysiskt möte. Å andra sidan är det ytterst 
sällan som det blir större problem vid nuvarande telefonkonferenser då 
deltagarna inte alls kan tyda kroppsspråk från de övriga mötesdeltagarna. Under 
de studerade telefonmötena flyter turtagningen på bra, ingen talar i munnen på 
andra och inte ofta missförstår deltagarna varandra. Samtal med personer som 
testat videokonferens är överens om att ifall video ska användas får den inte vara 
för dålig, då stör den deltagarna i mötet mer än den hjälper dem [43], [19]. Om 
minst 2 Mbit/s dedicerad bandbredd kan fås rekommenderas lämplig upplösning 
till CIF (352x288) och minst 15 bilder per sekund. För att visa videobilden i 
DING-rummet används befintlig projektor och duk. 

5.2.4 Övrigt 
För att kunna göra anteckningar för hand måste musen ersättas med ett annat 
styrdon. Det finns några olika modeller för att få detta att fungera. Två exempel 
är ritplattor eller bildskärmar som det går att mata in information med ett 
pennliknande föremål direkt på skärmen. Det sistnämnda är att föredra då 
interaktionen mellan ögon och hand kan utnyttjas. Tablet PC med trådlöst 
nätverk är en smidig variant då det går att fjärrstyra huvuddatorn men trådlösa 
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förbindelser har en benägenhet att drabbas av latency, fördröjning vid överföring 
av kommandon. Detta är speciellt märkbart vid applikationsvisning och 
applikationsdelning. Följden kan bli att fördröjningen resulterar i ett 
irritationsmoment och därav är det bättre att ha bildskärmen kopplad med en 
kabel.  
 
Vad gäller multipoint är det bild och ljud som är besvärligt när en tredje part ska 
kopplas in. Därför föreslås att endast point-to-point-möten genomförs i detta 
skede. Om endast applikationsvisning hanteras av konferenssystemet och ljudet 
sänds via traditionell telefoni kan flera parter medverka. Om mycket låg 
bandbredd används måste deltagarna acceptera att uppdateringsfrekvensen blir 
sämre i förhållande till hur många noder som är sammankopplade om . 

5.3 Passande system 
Stor del av den redan befintliga utrustningen kan användas men teknik för 
applikationsdelning, frihandsanteckningar och eventuell videoupptagning 
tillkommer. 

5.3.1 Ljud 
I detta fall är bandbredden en kritisk punkt och på grund av detta är fortsatt 
användande av högtalartelefonen för att överföra ljudet att föredra. Detta 
eliminerar ljudstörningar i största möjliga mån och ger applikationsdelningen 
och eventuell video mera tillgänglig bandbredd. 

5.3.2 Visa och dela applikationer 
Tester har visat att endast WebOffice och OneSpace.net har kunnat forcerat 
Scanias brandvägg vid applikationsdelning. Tyvärr blev uppdateringsintervallet 
för WebOffice så lågt att det är omöjligt att arbeta med. Uppåt en minut kan 
deltagarna få vänta för minsta lilla anteckning på whiteboarden om det vill sig 
riktigt illa, vid andra testtillfällen har det fungerat bättre men fortfarande dåligt. 
Applikationsdelningen kan ta upp till en minut innan ny bild laddas in. 
Programmet OneSpace.net upplevdes som ”buggigt” och under testerna var det 
problem med stabiliteten i programmet. På grund av detta rekommenderas inte 
att köpa något av dessa program utan istället använda sig av gratisprogrammet 
Alkit VNC [31] för applikationsdelning. VNC kan inte passera brandväggar men 
internt mellan Ferruform och Scaniaenheter ska det fungera bra. Tester mellan 
Luleås campusnät och Nordtool visar på att 1 Mbit/s räcker för att arbeta med 
2D-material med bra uppdateringshastighet. 3D-modeller uppdateras något 
långsammare men är överkomligt med tanke på den låga bandbredden.  
 
För elektroniska anteckningar kan Paint eller liknande gratis applikation 
användas med fullgott resultat. För hantering och anteckningar på dwg och dxf 
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ritningar är Volo View Express den bästa applikationen som funnits. Ritningen 
öppnas och kan sen zoomas och panoreras likt AutoCAD samt 
frihandsanteckningar och text kan appliceras på ritningen som sedan skrivs ut 
eller sparas som en Markup-fil (*.rml). 3D-objekt hanteras och noteras bäst i 
eDrawing där Solidworks filer sparas som en eDrawingfil. Parterna kan sen 
roteras, zoomas, panoreras med mera samtidig som anteckningar på modellen 
kan sparas och/eller skrivs ut. Både Volo View Express och eDrawing är 
freeware och finns redan på många av Ferruforms datorer. 

5.3.3 Video 
Som nämndes tidigare rekommenderas inte videobild i mötena om inte 2 Mbit/s 
dedicerad bandbredd finns att tillgå, men om så är fallet är Polycoms ViaVideo 
II kamera [44] det mest prisvärda alternativet. Bilden sänds i CIF upplösning 
och mellan 15-25 bilder per sekund med endast 512 kbit/s 
bandbreddsförbrukning. Videobilden visas på den vita duken med hjälp av 
projektorn. 

5.3.4 Övrigt 
Som anteckningshjälp rekommenderas WACOM Cintiq 15x [45] som är en 15 
tums LCD bildskärm där det går att använda en penna för att skriva med. 
Skärmen kopplas via en videoswitch till datorn så att samma bild visas på 
projektorduken och WACOM skärmen. 

5.4 Ekonomisk kalkyl 
I fallet utan extern Internetanslutning är endast WACOM skärmen och 
videoswitchen en kostnad, övrig programvara är gratis. Om extern 
Internetleverantör kan användas tillkommer kostnaden för ViaVideo-kameran 
och Internetanslutningen. Kalkylen i tabell 5.1 är baserad på dagspris för 
2 Mbit/s extern Internetanslutning.  
 

Benämning Antal Á pris Summa 
Konferenssystem ViaVideo II 1    5 100 kr      5 100 kr  
Wacom Cintiq 15x 1  19 000 kr    19 000 kr  
Stativ till kameran 1    1 000 kr      1 000 kr  
Videoswitch Extron P/2 DA2 plus 1    1 440 kr      1 440 kr  
      26 540 kr  
    
Bandbredd, 2Mbit/s, Internet5, installation 1    6 000 kr      6 000 kr  
Bandbredd, månadskostnad 3-årsavtal 36    4 000 kr  144 000 kr  
Totalt på tre år    176 540 kr  

Tabell 5.1 Tabellen visar investeringskostnad av ”dagens” system med extern 
Internetanslutning. 
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Ett tvåtimmars möte på Scania i Södertälje tar för Ferruformanställda i princip 
hela dagen. Enligt SAS bokningssystem kostar en tur och returresa mellan Luleå 
och Stockholm cirka 3500 kronor per person. Hyrbil och outnyttjad arbetstid är 
även de kostnader som måste inkluderas. Enligt tabell 5.2 blir kostnaden cirka 
6000 kronor för en person som åker till Södertälje för ett möte. 
 

Södertälje   
Antal personer 1 st 
Flyg per person 3500 kr 
Hyrbil 700 kr 
Lönekostnad/p*h 300 kr 
Restid 6 h 
Antal resor/mån 1 st 
Summa 6000 kr 

Tabell 5.2 Tabellen visar en ungefärlig kostnadskalkyl för en anställd på 
Ferruform som reser till Scania i Södertälje för ett tvåtimmars 
möte. 

Kan Ferruform spara in en resa per månad på grund av att använda DING skulle 
besparingen bli drygt 39 000 kronor efter tre år. Detta baserat på kostnaderna i 
tabellerna 5.1 och 5.2. Sen ska inte möjligheten till att korta ner ledtider i projekt 
försummas. Men då det är väldigt svårt att sätta ett belopp på detta så går inte 
detta examensarbete djupare i en sådan bedömning, men en viss 
kostnadsbesparing kan mycket väl bli av [46]. 

5.5 Layout 
Layouten för detta system kräver inte stor ommöblering men det är bra om 
mötesdeltagarna kan vara rakt vända mot bildskärmen och en eventuell kamera. 
Kameran placeras på ett stativ strax under projektorns bild och riktas mot de 
personer som har för avsikt att delta under mötet. På bordet finns 
konferenstelefonen samt WACOM skärmen för frihandsnoteringar. Se figur 5.1. 
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Figur 5.1 Figuren visar layouten för ”dagens” system med extern 

Internetanslutning. 
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6 Så kan Ferruform utnyttja DING imorgon 
Detta kapitel redogör för vilket system som bör användas, hur det ska användas 
och vad det kostar. 
 
Med imorgon menas en till tre år framåt i tiden. Då beräknas vissa kostnader ha 
ändrats och mognaden för videokonferenssystem bör ha ökat avsevärt. 
Framförallt bör kostnaden för bredband sjunkit radikalt. Till exempel har 
kostnaden för 10 Mbit/s fast anslutning från Internet5 sjunkit från 20 000 kronor 
per månad till 11 000 från årsskiftet 2002/2003 fram till oktober 2003, [47]. 
Med den informationen kan antagande göras att kostnaden kommer fortsätta 
sjunka, dock kanske inte i samma takt. Vidare antas att Ferruform på något sätt 
kan ha tillgång till fiber och hög bandbredd. 
 
Av de utvalda samarbetspartnerna har de än så länge liten erfarenhet av DING. 
Scania i Södertälje har en tio år gammal PictureTel ISDN-utrustning som 
används ibland. Anläggningen klarar endast av att sända ljud och bild men det 
finns planer på att införskaffa ny apparatur [48]. Scanias infrastruktur via IP mot 
Ferruform klarar cirka 1 Mbit/s och 0.5 Mbit/s till övriga Internet [42]. Nordtool 
har endast en webbkamera och ett headset som härstammar från ett tidigare test 
med att arbeta med videolänk [49]. Till Internet kopplas de upp med ADSL och 
1 Mbit/s. Inte heller Swepart verktyg i Tyringe har någon större erfarenhet av 
videokonferens, de har gjort ett misslyckat försök i slutet av 90-talet tillsammans 
med Volvo [50]. Förövrigt har de 1 Mbit/s anslutning till Internet. På några års 
sikt borde även dessa företag ha tillgång till snabbare bredband. 

6.1 Förslag på arbetssätt 
Vid det här laget har mötesdeltagarna, både de från Ferruform och de som sitter 
på motsvarande sida på Scania, Swepart och Nordtool, fått viss erfarenhet i 
handhavandet av applikationsvisning med mera. Vidare antas att bandbredden 
ökat hos parterna då kostnaden förmodligen är relativt låg. Detta öppnar upp för 
möjligheten att använda högkvalitativ video via IP. Samtidigt blir delning och 
visning av datormaterial av bättre kvalitet framförallt vid hantering av rörlig 
grafik, exempelvis 3D-CAD modeller.  
 
De tidigare telefonmötena borde nu vara helt utbytta mot videokonferens. Ljud 
och bild sänds via IP eller ISDN med hög kvalitet vilket borgar för goda 
förutsättningar att ersätta flera resor och ha möten oftare med 
samarbetspartnerna. Förhandlingssituationer kan genomföras då högkvalitativ 
video finns tillgänglig. Tekniska diskussioner kan genomföras som föregående 
kapitel förespråkar, med tillägg att nu finns en extra PTZ, (Pan Tilt and Zoom) 
kamera som kan zooma in en pappersritning som hänger på väggen. Då fångas 
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presentatörens kroppsspråk samtidigt som ritningen ses. Detta arbetssätt är tänkt 
att användas med företag eller personer som inte vill använda elektroniska 
ritningar. Med tanke på den goda kvaliteten vid visning och delning av 
applikationer kan även arbetsmöten genomföras, se bilaga E för definition av 
arbetsmöten. 

6.2 Krav på teknisk utrustning 
Syftet är att kunna växa i det system och utrustning som redan finns. Nedan 
följer därför en sammanställning av befintlig utrustning, inklusive investering 
enligt föregående kapitel, som kan användas även i morgondagens system. 
 

• Dator: Compaq Evo, Pentium 4, 2.26 GHz, 256 RAM 
• Styrdon: Microsoft Bluetooth tangentbord och mus 
• Bildskärm: Vit duk med InFocus XGA projektor. 
• Anteckningshjälp: Bildskärm WACOM Cintiq 15x 

 
Grundat på de mötesstudier som har utförts har kraven på teknisk utrustning 
kunnat specificeras enligt följande underrubriker. Kraven bygger på texten under 
rubrik 5.2 och 5.3 varvid de bör läsas först. 

6.2.1 Ljud 
Nu blir konferenstelefonen utbytt och ljudet sänds och mottas via IP eller ISDN. 
För att fler deltagare ska kunna närvara i DING-rummet används 1-2 
rundupptagande mikrofoner som läggs förslagsvis på bordet. Förstärkare och 
större högtalarsystem ger ett bra ljud samt att det möjliggör inkoppling av 
eventuell video och/eller DVD. Ekosläckning behövs för att förhindra akustisk 
rundgång. Med det menas att mikrofonerna återsänder ljudet som kommer ut ur 
högtalarna. Bandvidden på ljudet bör vara minst 7 kHz för att ge god kvalitet.  

6.2.2 Visa och dela applikationer 
För visning och delning av applikationerna är kraven likt föregående kapitel att 
det ska gå att visa vilka applikationer som helst, även delning av applikationer är 
nödvändigt. Endast applikationsdelningsprogrammet ska behövas för att 
genomföra delningen. Detta hjälper arbetsmötena då båda parter enkelt kan 
redigera i dokumentet. För att visa applikationerna i DING-rummet används 
befintlig projektor och duk. 

6.2.3 Videobild 
För att kunna se flera personer i samma rum samt kunna se en ritning genom 
videobilden krävs högkvalitativ bild. Stor bild ger bättre möjlighet till att läsa 
kroppsspråk som är en viktig del i kommunikation. Därför rekommenderas 4CIF 
(704x576) i bildupplösning och 25 bilder per sekund. Detta motsvarar PAL TV-
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kvalitet, och bilden bör vara cirka 30”. Om en högupplöst skärm av typen LCD 
eller Plasma används finns även flexibiliteten att kunna visa annat datorbaserat 
material på den skärmen också. En extra PTZ kamera används för att visa OH 
bilder och ritningar upphängda på väggarna.  

6.2.4 Övrigt 
Tidigare hjälpmedel för införandet av handskrivna anteckningar, WACOMs 
tryckkänsliga bildskärm används även i detta system. Multipoint är en funktion 
som behövs då flera studerade möten har haft tre eller fler parter. 

6.3 Passande system vid bredband 
Med bredband räknas 10 Mbit/s och uppåt, helst ska 40 Mbit/s vara dedicerat till 
systemet. Systemet ska alltså klara av att sända video i 4CIF med 25 bilder per 
sekund, 7 kHz ljud, dela applikationer, hantera multipoint med mera. Analys av 
videokonferenssystemen visar att ett mjukvarusystem ger en större flexibilitet än 
hårdvarusystem. Finns hög bandbredd kan flera olika konferensprogram 
användas och det finns flera gratisprogram som hanterar applikationsdelning 
varav Alkit VNC som fungerat bäst räknas dit. Applikationerna kan delas med 
mycket hög bildkvalitet Utrustningen är något billigare, och samtidigt fås något 
bättre utrustning för andra datorbaserade fysiska möten och ändamål.  

6.3.1 Ljud 
Alkit Confero [25] sänder ljud i 16 kHz och 256 kbit/s. Detta svarar för att ljudet 
är av mycket god kvalitet. Två bordsmikrofoner fångar upp ljudet kring borden 
samt två trådlösa används om talaren ska röra sig efter väggarna och peka på 
exempelvis upphängda ritningar. Ekosläckare, förstärkare och högtalare krävs 
också för fullgott ljud. 

6.3.2 Visa och dela applikationer 
Alkit VNC har fungerat bäst vid tester av applikationsdelning. Grafiken blir bra 
och finns kraftfull dator och hög bandbredd uppdateras bilden utomordentligt 
bra. En extra dator för applikationsdelning är att rekommendera. Övriga 
program som rekommenderas att användas återfinns i kapitel 5.3.2. 

6.3.3 Videobild 
Alkit Confero visar videobild i TV kvalitet, 4CIF och 25 bilder per sekund. 
Videobilden visas i DING-rummet på en högupplöst (1280x768) 30” 16:9 LCD 
skärm. För att visa både sändande och mottagande videobild är det fördelaktigt 
med en extra bildskärm för utgående bild. Då kan mötesdeltagarna se så att de 
befinner sig i bild när de pratar. 
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För utgående bild finns en huvudkamera som fångar mötesdeltagarna i DING-
rummet och en extrakamera som kan zooma in upphängda ritningar på den 
fysiska whiteboarden och den vänstra väggen sett i den extra kamerans riktning. 
Kamerorna kan fjärstyras av motstående part och för den extra kameran 
programmeras förinställda lägen för ritningarnas placeringar.  

6.3.4 Övrigt 
Samma anteckningshjälp som finns med i det mindre förslaget (kapitel 5), 
WACOM Cintiq 15x används även här, även nu visas samma bild på denna 
bildskärm som på projektorn. Vidare installeras en matris som sammankopplar 
alla datorer med bildskärmarna. Detta gör att vilken datorbild som helst kan 
visas på vilken skärm som helst samt att kombinationer för olika ändamål kan 
förprogrammeras. Multipoint hanteras av samma dator som sköter 
applikationsdelningen och fungerar då som reflektor. De olika noderna/parterna 
kopplar upp sig mot reflektorn som sen skickar ut bild och ljud till alla noder.  
 
Angående säkerhetssynpunkten i fallet där ingen extern anslutning på något sätt 
får komma i kontakt med det interna nätet finns möjligheten att konvertera 
datorbilden till en ren videosignal och skicka en videobild av önskad applikation 
(se även kapitel 5). På så sätt kan Ferruform visa andra företag datorbaserat 
material utan att komma i konflikt med säkerhetsaspekterna. Detta sätt används 
av instanser där säkerhetskravet är väldigt hög [19]. 

6.3.4 Ekonomisk kalkyl 
Kostnaden för att investera i detta system redovisas i tabell 6.1. 
Bredbandskostnaden för anskaffning och per månads är anpassad så att systemet 
ska totalt kosta lika mycket som hårdvarusystemet enligt tabell 6.3. Detta på 
grund av att i dagsläget kostar en Internetförbindelse nästan 30 000 kronor per 
månad, vilket är helt omöjligt att rättfärdiga för Ferruforms ändamål. Med tiden 
förväntas kostnaden för IP att sjunka medan ISDN lär hållas mer konstant. 
Exempel är en Internetleverantör som begärde 20 000 kronor per månad vid 
årsskiftet 02/03 för 10 Mbit/s och tio månader senare var priset för samma tjänst 
11 025 kronor [47].  
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Benämning Antal Á pris Summa 
Konferensprogram Alkit Confero 1  25 000 kr     25 000 kr  
Konfigurerad dator passande Confero 1  27 000 kr     27 000 kr  
Matrox Meteor II videofångarkort 1    5 000 kr       5 000 kr  
Reflektor för multipoint, program + dator 1  22 500 kr     22 500 kr  
Sony EVI-D31 PTZ analog kamera 2  11 850 kr     23 700 kr  
Vidvinkeladapter 1    1 000 kr       1 000 kr  
LG 3000A 30" 16:9 LCD skärm 1  24 000 kr     24 000 kr  
15" LCD skärm 1    5 000 kr       5 000 kr  
AKG WMS40 trådlöst headset 2    2 950 kr       5 900 kr  
Crown PCC-170 bordsmikrofon 2    3 850 kr       7 700 kr  
Tannoy Reveal närfilterhögtalare 2    3 100 kr       6 200 kr  
dB MPA 204 effektförstärkare 1    3 260 kr       3 260 kr  
ClearOne AP400 ekosläckare tel hybrid 1  33 300 kr     33 300 kr  
OmniView MATRIX2 Series KVM Switch 1    6 800 kr       6 800 kr  
Extron RGB 460xi dator interface 3    5 600 kr     16 800 kr  
Extron CrossPoint Plus Matrix 1  23 000 kr     23 000 kr  
AV skåp 1    3 850 kr       3 850 kr  
    240 010 kr  
    
Bandbredd min. 40 Mbit/s, anskaffningskostnad 1  15 000 kr     15 000 kr  
Bandbredd, månadskostnad 36    3 300 kr   118 800 kr  
Totalt efter tre år    373 810 kr  

Tabell 6.1 Tabellen visar investeringskostnaden för utrustning vid 
mjukvarusystem och snabb Internetförbindelse. 

Nu beräknas kostnadsbesparingen på snittresan för personal vid avdelningen för 
Konstruktion/utveckling baserat på avdelningens budgetuppföljning. 80 biljetter 
har kostat nästan 420 000 kronor under tio månader och en person beräknas 
förbruka en biljett per resa. Hyrbilskostnaden räknades också ut på samma sätt. 
Se tabell 6.2 för sammanställning av snittresan. 
 

Snittresan  
Antal personer 2 st 
Flyg per person 5243 kr 
Hyrbil 643 kr 
Lönekostnad/p*h 300 kr 
Restid 8 h 
Antal resor/mån 1 st 
Summa 15 929 kr 

Tabell 6.2 Tabellen visar kostnaden för snittresan för en anställd vid 
avdelningen för Konstruktion/utveckling. 

Om Ferruform kan spara in att ytterligare 2 personer tillsammans gör en resa per 
månad blir besparingen av resekostnader cirka 200 000 kronor efter tre år. Även 
nu tillkommer besparingar för kortare ledtid. 
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6.3.5 Layout i DING-rummet 
Två högtalare placeras på ena kortväggen kopplade till en effektförstärkare 
placera i ett AV skåp sett till vänster i figur 6.1. Även ekosläckare och tre 
datorer är placerade i skåpet. Befintlig projektor visar bilden från 
applikationsdelningen och samma bild ses även på WACOM-skärmen som finns 
på bordet. Under projektorns bild finns en 15” LCD skärm som visar utgående 
videobild samt en 30” LCD skärm som visar ingående videobild. Kameran som 
är placerad på motstående kortvägg (ej inritad) ska fånga ritningar upphängda på 
den fysiska whiteboarden och på den vänstra långa väggen (ej inritad). På 
borden ligger två mikrofoner som fångar upp samtalen. 

 
Figur 6.1 Bilden visar layout i DING-rummet för bredbandsalternativet. 

6.4 Passande system vid ISDN eller smalband 
Om hög bandbredd blir för kostsamt kan ISDN eller låg bandbredd tillsammans 
med ett hårdvarusystem vara ett alternativ. Jämförbar utrustning kostar dock 
något mer än ett mjukvarusystem om bandbreddskostnaden bortses. En fördel 
med hårdvarusystemen är att så länge samma codecs används för ljud och bild 
kan de kommunicera med övriga tillverkares hårdvarusystem. Delning av 
datormaterial är dock inte lika säker att det fungerar, testning bör ske för att vara 
säker [51]. Av hårdvarusystemen har Polycom ViewStation FX [52] valts som 
mest passande och prisvärda system.  
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6.4.1 Ljud 
Polycom ViewStation FX sänder ljud i 7 kHz och 64 kbit/s. Lägre än Alkit 
Confero men duger gott till tal. Här behövs inte några trådlösa mikrofoner då 
bordsmikrofonerna till FX är tillräckligt bra för att fånga upp talaren även om 
den befinner sig vid en bit från bordet [34]. Ekosläckning är inbyggd i FXs 
codec, förstärkaren och högtalaren är den samma som för mjukvaruvarianten. 

6.4.2 Visa och dela applikationer 
För visning av datorrelaterat material används en modul som heter Visual 
Concert FX [53]. Den möjliggör sändning av datorbilden i XGA upplösning 
samtidigt som videobilden sänds. Dock kan inte den andra parten ta över 
kontrollen vid denna variant, men då endast en videobild visas för andra noder 
är kravet för att inte flytta filer mellan två olika nätverk uppfyllt. En extra dator 
för hantering av applikationerna rekommenderas. För att göra det möjligt att 
dela applikationen måste protokollet T.120 och NetMeetings 
applikationsdelningsmodul användas. Denna lämpar sig inte om datorbilden 
snabbt ska uppdateras (vilket kan uppstå framförallt vid hantering av 3D-
modeller) men kan utnyttjas till andra applikationer. Även NetMeetings 
whiteboard kan användas till gemensamma anteckningar. 

6.4.3 Videobild 
Bilden sänds i 4CIF och upp till 30 bilder per sekund. Videobilden visas på en 
30” 4:3 LCD skärm. Här behövs inte wide screen-formatet då utgående bild 
visas på extra skärm eller som picture-in-picture om det önskas. I övrigt 
används samma konfiguration enligt kapitel 6.3.3. 

6.4.4 Övrigt 
För elektroniska anteckningar och vilken källa som visas på respektive 
bildskärm används samma utrustning som i kapitel 6.3.4. Multipoint är i detta 
fall inbyggd i FXs codec och kan koppla in upp till tre övriga noder med 384 
kbit/s till varje, förutsatt att minst 1536 kbit/s bandbredd finns tillgängligt.  

6.4.4 Ekonomisk kalkyl 
Kostnaden för att investera i hårdvarusystem redovisas i tabell 6.3. Kostnaden 
för bandbredd är baserad på Telia 6 x ISDN DUO, alltså 6 stycken 128 kbit/s 
anslutningar där endast 3 stycken utnyttjas vid tvåpartsamtal och 6 stycken vid 
trepartsamtal. Minutkostnaden baseras på varje DUO och är således dubbelt så 
hög vid trepart som vid tvåpartsamtal. I kalkylen beräknas samtalstiden på sex 
stycken 90 minuters möten per månad och att 20% är trepartsamtal.  
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Benämning Antal Á pris Summa 
Polycom ViewStation FX konferensutrustning 1  157 000 kr  157 000 kr  
Visual Concert FX 1    15 520 kr    15 520 kr  
Dator för delning av elektroniskt material 1    22 500 kr    22 500 kr  
Sony EVI-D31 PTZ analog kamera 1    11 850 kr    11 850 kr  
LG 3000A 30" 16:9 LCD skärm 1    24 000 kr    24 000 kr  
15" LCD skärm 1      5 000 kr      5 000 kr  
Tannoy Reveal närfilterhögtalare 2      3 100 kr      6 200 kr  
dB MPA 204 effektförstärkare 1      3 260 kr      3 260 kr  
OmniView MATRIX2 Series KVM Switch 1      6 800 kr      6 800 kr  
Extron RGB 460xi dator interface 2      5 600 kr    11 200 kr  
Extron MSV0804 Matrix 1    25 000 kr    25 000 kr  
AV skåp 1      3 850 kr      3 850 kr  
    292 180 kr  
    
Bandbredd, anskaffningskostnad, Telia 768 1    12 750 kr    12 750 kr  
Bandbredd, månadskostnad 36      1 916 kr    68 976 kr  
Totalt på tre år    373 906 kr  

 
Tabell 6.3 Tabellen visar investeringskostnaden för hårdvarusystem och 

ISDN- anslutning. 
Samma förutsättningar för besparingar gäller här som i kapitel 6.3.4. Det vill 
säga att om Ferruform kan spara in att ytterligare 2 personer tillsammans gör en 
resa per månad blir besparingen av resekostnader cirka 200 000 kronor efter tre 
år. Även nu tillkommer besparingar för kortare ledtid. 

6.4.5 Layout i DING-rummet 
Layouten är i princip den samma som i kapitel 6.3.5. Skillnaden är att ovanför 
30” LCD TV:n ligger Polycoms codec istället för endast en kamera. 
Fortsättningsvis är det en (1) dator mindre i AV skåpet samt ingen extern 
ekosläckare. Se figur 6.2. 
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Figur 6.2 Bilden visar layout i DING-rummet för ISDN eller 

smalbandsalternativet. 
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7 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel för en diskussion och ger ytterligare synpunkter på föreslagna 
system. 
 
Studien som gjorts i detta examensarbete visar att Ferruform har goda 
möjligheter att spara resekostnader om arbetssättet Distribuerat ingenjörsarbete 
införs i de dagliga rutinerna. Vidare antas att kostnaderna kan minska ännu mer 
på grund av det ökade kommunikationsflöde som arbetssättet ger upphov till. 
Projektens ledtid bör bli kortare på grund av bättre kommunikation mellan 
Ferruform och deras kunder och leverantörer. Med möjlighet att visa videobild 
och dela applikationer utbyts mer information under kortar tid. Offert- och 
orderprocessen blir följaktligen effektivare. 
 
Från mötesstudierna har statistik tagits fram för att få en uppfattning om vilket 
behov som finns för respektive teknik. För varje enskilt projekt kan det uppfattas 
som om det är få studerade möten för att kunna göra ett statistiskt antagande 
men på grund av likheten mellan mötena inom projekten behövs inte många 
timmars studier för att känna igen de procedurer som återkommer. Även stor 
likhet mellan projekten har uppmärksammats och därför ger den sammanslagna 
tabellen 4.6 bättre tyngd i analysen av Ferruforms behov. Av behovsanalysen 
har två förslag tagits fram i kapitel 5. Kort sammanfattat ser det ut enligt 
nedanstående två punkter; 
 

• För att använda DING ”idag” med den befintliga Internetanslutningen 
rekommenderar jag Ferruform att använda konferenstelefon tillsammans 
med Alkit VNC som är ett gratis applikationsdelningsprogram. 
Programmen för annotering på 2D- och 3D-modeller är också gratis. 

• För att använda DING ”idag” med en extern 2 Mbit/s Internetanslutning 
rekommenderar jag Ferruform att använda samma program för 
applikationsdelning som nämns ovan samt att inkludera Polycom 
ViaVideo II kameror för att sända och ta emot video. 

 
Det stora problemet är att ta sig förbi Ferruforms brandvägg och något som har 
framkommit under senare delen av examensarbetet är att Scania tillåter inte att 
Ferruform har en extern Internetanslutning. Vissa förslag antar ändå att det ska 
bli tillåtet på sikt. Systemet för imorgon som syftar på några års horisont kan ses 
som en vision av vad som kan passa Ferruform när arbetsformen känns bekväm. 
Kort sammanfattat ser det ut enligt nedanstående två punkter; 
 

• För att använda DING ”imorgon” med en 40 Mbit/s Internetanslutning 
rekommenderar jag Ferruform att använda mjukvaran Alkit Confero för 
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hantering av ljud och bild tillsammans med stora bildskärmar och 
ljudsystem för att få en bra videokonferensstudio. Applikationsdelningen 
är lika som ovan. 

• För att använda DING ”imorgon” med ISDN eller låg bandbredds-
anslutning till Internet rekommenderar jag Ferruform att använda 
Polycoms hårdvarubaserade system, ViewStation FX, med stora 
bildskärmar och ljudsystem för att få en bra videokonferensstudio.  

 
Tanken är att dessa två alternativ ska vara så lika varandra som möjligt förutom 
den teknik som hanterar själva videokonferensen. Vilken teknik som sen väljs 
kan baseras på flera olika saker. Kostnaden för bandbredd kan bli en avgörande 
faktor och i tabell 6.1 är månadskostnaden modifierad så att totalsumman ska bli 
densamma som i tabell 6.3. Man kan se den kostnaden som en indikation vart 
gränsen går för hur mycket IP-anslutningen får kosta. Överstigs gränsen blir det 
fördelaktigt med ISDN.  
 
Det som talar för varianten med snabb IP-anslutning är att; 
 

• IP-anslutningen är inte känslig för ökad användning då ingen minutavgift 
tas ut likt ISDN-abonnemang. 

• Applikationsdelningen fungerar bättre. 
• Två kraftfulla datorer ger större möjligheter att nyttja rummet i andra 

sammanhang. 
• Vill Ferruform byta program som hanterar videokonferensen är endast 

programlicensen och videofångarkortet den förlorade kostnaden. Istället 
för den relativt dyra codecen från Polycom. 

• Det går att börja med ett mindre system och ändå få bra kvalitet under 
mötet. Sen kan det efterhand byggas upp.  

 
Se tabell 7.1 och 7.2 för kostnadsjämförelse om systemen ska köpas i flera steg. 
Tabellerna visar första investeringssteget. Befintlig projektor används som 
bildskärm. 
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Benämning Antal Á pris Summa 
Konferensprogram Alkit Confero 1  25 000 kr     25 000 kr  
Konfigurerad dator passande Confero 1  27 000 kr     27 000 kr  
Matrox Meteor II videofångarkort 1    5 000 kr       5 000 kr  
Sony EVI-D31 PTZ analog kamera 1  11 850 kr     11 850 kr  
Vidvinkeladapter 1    1 000 kr       1 000 kr  
AKG WMS40 trådlöst headset 2    2 950 kr       5 900 kr  
Mikrofonmixer 1    3 000 kr       3 000 kr  
Tannoy Reveal närfilterhögtalare 2    3 100 kr       6 200 kr  
dB MPA 204 effektförstärkare 1    3 260 kr       3 260 kr  
Summa      88 210 kr  

Tabell 7.1 Tabellen visar första investeringssteget för stora IP-varianten om 
systemet önskas köpas i olika steg. 

 
Benämning Antal Á pris Summa 
Polycom ViewStation FX konferensutrustning 1  157 000 kr   157 000 kr  
Visual Concert FX 1    15 520 kr     15 520 kr  
Tannoy Reveal närfilterhögtalare 2      3 100 kr       6 200 kr  
dB MPA 204 effektförstärkare 1      3 260 kr       3 260 kr  
Summa    181 980 kr  

Tabell 7.2 Tabellen visar första investeringssteget för ISDN-varianten om 
systemet önskas köpas i olika steg. 

Vad som talar för varianten med ISDN-anslutning är 
 

• Polycoms varumärke är globalt starkare och kan därför vara lättare att 
sälja hem hos Ferruforms samarbetspartners. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
Detta kapitel ger Ferruform förslag på fortsatt arbete inom ämnet för 
Distribuerat ingenjörsarbete. 
 
Något som kan vara till administrativ hjälp för bland annat projektledare är ett 
managementsystem som hanterar mötesbokningar, mötespartners, gemensamma 
filer mer mera. Under detta projekt har några varianter stötts på som hanterar 
vissa delar. Exempel är Polycom Global Management System som övervakar 
och administrerar mötesdeltagarnas konfigurationer, bokar och påminner 
mötesdeltagarna för aktuellt möte och så vidare. OneSpace.net har bland annat 
kalender, gemensamma filer och applikationsdelning. Designtech som finns i 
Aurorum i Luleå har utvecklat en projektplats som har bland annat kalender med 
bokningspåminnelser, projektplanering och gemensamma filer. Det finns flera 
varianter men det har visat sig i mötesstudierna att hantering av gemensamma 
filer i projekt är viktigt en viktig aspekt. 
 
Som extrauppgift till examensarbete var behovet av utrustning och arbetssätt för 
produktutvecklingsprocessen. På grund av tidsbrist och att det inte har varit 
någon större aktivitet under denna tid har inga studier gjorts på den biten. Vad 
gäller nödvändig utrustning är förmodligen behovet inte speciellt annorlunda än 
vid offert- och orderprocessen. Men för att kunna dra starkare slutsatser bör en 
djupare analys genomföras.  
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Bilaga A 
 

Standard Bit Rates 
(kbit/s) 

Audio 
Bandwidth 

(kHz) 

G.711    (1977) 48, 56, 64 3 

G.728    (1992) 16 3 

G.723.1 (1995) 5.3, 6.4 3 

G.729    (1995) 8 3 

G.729A  (1996) 8 3 

G.722    (1988) 48, 56, 64 7 

G.722.1 (1999) 24, 32 7 
 
Tabell A.1  Tabellen visar audio codecs för hårdvarusystem H.320 och H.323, 

från Gibson, J.D. (2001) Multimedia Communications, Directions 
& Innovations, San Diego, USA, s.86. 
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Bilaga B 
 
 
 

 
Figur B.1 Figuren visar vinkeln mellan kamera, öga och videofönster. 
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Bilaga C 

Microsoft NetMeeting 
Microsoft är ett multinationellt företag som tillhandahåller IT-världen med 
produkter och tjänster som nästan alla datorägare världen över kommit i kontakt 
med någon gång. Bland produkterna finns operativsystem för persondatorer och 
nätverk, för både professionellt och privat bruk. Produkterna finns tillgängliga 
på mer än 30 språk i över 50 länder. Microsoft tillhandahåller även online-
tjänster och hårdvara som tangentbord, möss, joysticks, m.m. Företaget är 
representerat i över 80 länder och har drygt 50 000 anställda. Microsoft omsatte 
28,4 miljarder USD år 2002. [54]  
 

 
 
Figur C.1 Bilden visar NetMeeting’s gränssnitt 
NetMeeting är Microsofts program som hanterar videokonferenser över Internet 
eller ett företags intranät. NetMeeting är standard i Microsofts operativsystem 
från Windows 2000. Användarna tillåts samarbeta virtuellt med vilket 
Windows-baserat program som helst. [21] 

Funktioner 
NetMeeting är i första hand tänkt för DVC och erbjuder många verktyg som ger 
användarna stora möjligheter att virtuellt arbeta effektivt med elektroniskt 
material tillsammans med flera mötesdeltagare. Vad gäller överföring av ljud 
och bild så tillåter NetMeetning endast point-to-point1 i standarutförande. Dock 
stödjer programmet extra ljud och bild in/ut-gångar genom H.323 
konferensservrar och gateways. [21] 
                                           
1 Endast två noder i mötet. 
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I den integrerade whiteboarden är det möjligt att granska, redigera och skapa 
grafiska objekt. Typsnittet är väldigt likt Paint som sedan länge varit integrerad i 
Windows operativsystem. Chatfunktionen medför möjligheten att kommunicera 
med textmeddelanden mellan mötesdeltagare. Här finns en funktion (whisper) 
som möjliggör sändning av ett meddelande till en specifik deltagare utan att 
övriga kan läsa texten. Filöverföring kan ske till valt antal deltagare. 
Programdelningsfunktionen erbjuder användarna att dela ett eller flera program 
samtidigt mellan alla deltagare. Skrivbordsdelning tillåter en användare att logga 
in på en viss dator från en annan. Därefter kan personen i fråga fjärrstyra datorn 
samtidigt som aktiviteten går att följa på värddatorn. [22] 

Tekniska data 
NetMeeting fångar video i maximalt 320x240 bildpunkter och sänder i tre olika 
storlekar, small (SQCIF 128x96), medium (QCIF 176x144) eller large (CIF 
352x288). Uppdateringsfrekvensen är direkt proportionerlig mot 
processorhastigheten och som exempel klarar en Pentium 90 MHz av att sända 7 
fps2 upp till QCIF storlek och endast 3 fps i CIF. En Pentium 2400 MHz klarar 
30 fps i alla upplösningar (jämför PAL TV som teoretiskt har 25 fps och 
720x576 bildpunkter). För ljud klarar NetMeeting kvaliteter mellan 4.8 – 64 
kbit/s samt full duplex3. [21] 

Marratech Pro 
Marratech är ett svenskt företag som utvecklar IT-baserade verktyg för virtuella 
möten. Marratech’s lösning är baserad på forskning som startade redan 1995 av 
CDT4 vid Luleå tekniska universitet. 1998 lanserade de sitt första verktyg och 
har sedan dess vidareutvecklat sina program. Företaget har ca 14 anställda och 
är lokaliserade på två olika ställen i Sverige, huvudkontoret i Stockholm samt i 
Luleå.  [23] 
 
Marratech Work Environment innehåller Marratech E-meeting Portal server och 
Marratech Pro client, där serverprogrammet är spindeln i nätet för de 
distribuerade mötena och klientprogrammet är mötets gränssnitt mot 
mötesdeltagarna. Serverprogrammet är den enda licensen som kostar pengar och 
när väl den är införskaffad kan exempelvis bland annat företagets anställda 
ladda ned klientprogrammet gratis. [23] 
 

                                           
2 fps = frames per second, bilder per sekund. 
3 full duplex = sänder och tar emot samtidigt 
4 CDT = the Centre for Distance-Spanning Technology 
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Figur C.2  Bilden visar Marratech Pro’s gränssnitt vid ett test på Luleå tekniska 

universitet 

Funktioner 
Marratech Pro är även det i första hand avsett för DVC och till skillnad mot 
NetMeeting klarar Marratech av att kommunicera med flera mötesdeltagare 
samtidigt med ljud och bild. Alla deltagare med möjlighet att sända bild visas 
med små bilder bredvid varandra som en elektronisk korridor. Programmet 
växlar automatiskt den större bilden till den som talar. [55] 
 
Programmet har en whiteboard som förutom anteckningsfunktionen även kan 
öppna Word, Excel och PowerPoint dokument. Whiteboarden sköter även 
applikationsvisningen och kan visa vilket fönster som helst från datorn. Genom 
att ta en skärmdump av önskat program och sedan klistra in bilden i 
whiteboarden visas applikationen för mötesdeltagarna. På den bilden kan 
anteckningar införas om så önskas. Chat funktionen sänder i normalläge samma 
meddelande samtidigt till alla mötesdeltagare. Det finns också möjlighet för att 
privat växla ljud och textmeddelanden till utvald deltagare utan att övriga kan ta 
del av informationen som utväxlas. För personer som inte kan närvara vid 
viktiga möten finns funktionen att spela in mötet och på så sätt ta del av den 
utväxlade informationen i efterhand. [55] 
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Marratech’s program kan delta i flera olika möteskonfigurationer. Tillsammans 
med flera andra deltagare som ett normalt möte ofta är konfigurerat och om så 
önskas finns funktion för Direct Call. Här bildas ett möte med endast två datorer 
inblandade. Detta fungerar utan inblandning av Portalen. Den tredje möjligheten 
är att en dator är uppkopplad i mer än ett möte samtidigt. Då går det att sända 
bild till alla möten med endast sända ljud till ett möte åt gången. [55] 

Tekniska data 
Marratech Pro erbjuder fyra olika ljudkvaliteter. 13kbit/s (GSM), 48kbit/s 
(DVI), 64 kbit/s (PCM) och 128 kbit/s (Linear16). Vad gäller inkommande 
videobild är det möjligt att välja mellan två olika kompressioner, JPEG och 
H.261.[23]  
 
Bilden uppdateras mellan 1 till cirka 25 fps. Programmet har en justering som 
själv fixar förhållandet mellan kompression och uppdateringsintervall i 30 olika 
steg. Inställningen tar hänsyn till förinställd maximal bandbredd och 
processorkraft och därefter avgör vilken kvalitet och frekvens som blir den 
maximala. Den fysiska storleken på inkommande video (352 x 288) hålls dock 
konstant vid dessa justeringar och går inte ändra annars heller. [24] 

Alkit Confero 
Alkit Communications AB är ett skandinaviskt företag och kompetenscenter 
som tillhandahåller avancerade lösningar, verktyg och metoder för 
samarbetsmiljöer vid Distribuerat ingenjörsarbete, telemedicin och 
distansutbildning. [56] 
 
För Distribuerat ingenjörsarbete har Alkit utvecklat mjukvaran Alkit Confero 
som är ett verktyg för ljud, bild och text kommunikation över IP multicast [25]. 
Utvecklingen av programmet är i huvudsak riktad till att ge hög 
kommunikationskvalitet vid videomöten [21]. Confero är tidigare känt till 
namnet Smile! 
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Figur C.4  Bilderna visar Alkit Confero’s gränssnitt 

Funktioner 
Även Confero har möjlighet att spara mötet för att senare kunna spela upp det 
igen. Filen sparas i QuickTime format. Vidare är textmeddelanden, grafiska 
annoteringar och livesändningar av ljud och bild funktioner som Alkit 
inkluderat. För att applikationsdelning ska fungera krävs det att den maskin som 
”äger” dokumenten har Alkit VNC server installerat. För vissa Sony 
kameramodeller finns en applikation som stöder fjärrstyrning av kameran så att 
en mötesdeltagare själv kan styra kameran som skickar bilden. Det är även 
möjligt att använda Confero för tredimensionell video. Då blir möjligt att 
uppfatta djup i bilden och på så sätt kunna bedöma avstånd. Detta är en 
specialfunktion som programmet kan konfigureras för, men man måste använda 
någon form av 3D-glasögon. Alkit Confero är tillgänglig för en mängd olika 
operativsystem och plattformer, till exempel arbetsstationer, laptops och 
PDA5:s. [25] 

Tekniska data 
Confero stöder tre olika typer av kameraanslutning, USB, Firewire (IEEE1394) 
samt analog. Ljudkvaliteten kan varieras mellan 16 bit PCM (256 kbit/s), DVI 
(ADPCM) (64 kbit/s) och GSM (13 kbit/s), beroende på önskad kvalitet och 
tillgänglig bandbredd. Vad gäller bildstorlek som sänds kan den variera mellan 
small (192x144), medium (384x288), large (576x432) och huge (768x576) för 
PAL signaler, motsvarande storlekar är något mindre för NTSC. Vid 
mottagningen går det att skala bilden mellan en fjärdedel till fyra gånger 
originalstorleken.[25] 

                                           
5 Personal Digital Assistent, handdator 
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Tabell C.1 Tabellen visar jämförelse mellan mjukvarusystemen som är 

undersökt. 



Stefan Axelsson 
Distribuerat ingenjörsarbete – En möjlighet för Ferruform? 

 1 (8)

Bilaga D 

VCON 
VCON grundades 1994 och sedan dess utvecklat och tillverkat sin utrustning för 
videokonferens. De flesta system klarar köra både ISDN och IP. Huvudkontoret 
ligger i Israel men har även verksamhet i större delen av Nordamerika och 
Europa och Asien. [57] 
 
Systemen som VCON säljer är i första hand tänkt för affärsverksamhet, 
distansutbildning och telemedicin. Deras produktsortiment innehåller bland 
annat Desktop System som består i princip av ett PCI kort samt kamera och 
headset, och större Group System där allt är ett färdigt kit monterat på en vagn. 
De flesta system stöder kommunikation genom både ISDN (H.320) och IP 
(H.323). [26] 
 

      
Figur D.1 Bilden visar VCON ViGO t.v. och MediaConnect 9000 t.h. 

Skrivbordssystem 
Flera olika modeller erbjuds under denna kategori. ViGO, Escort och Cruiser. 
Escort 25 och Vigo kommunicerar endast över IP medan Crusier klarar både 
ISDN och IP. Escort och Cruiser modellerna grundar sig på ett PCI kort som 
installeras i en dator och som sedan sköter mötet. Medan Vigo (se bild ovan) 
består av en separat basenhet med USB anslutning. För mer detaljerad 
specifikation se tabell D.1. [26] 

Grupp system 
Om fler än en person ska delta vid samma nod har VCON fyra system som ska 
passa ändamålet bättre. Exempel är HD100 som består endast en av codec och 
har ingen medföljande kringutrustning förutom en mikrofon. Detta gör att man 
själv kan välja storlek på bildskärm, modell av kamera m.m. De större systemen 
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Falcon, MediaConnect 6000 och 9000 saknar även dem bildskärm i 
grundutförandet. [26] 

Funktion och teknisk data 
Hela VCON’s serie förutom HD100 klarar datorkollaboration via protokollet 
T.120 samt FECC1 av PTZ kamera. Ljudet klarar full duplex och har inbyggd 
ekosläckning vad gäller videobilden så sänder alla i CIF (352x288). [26] 

                                           
1 Far End Camera Control, möjlighet att styra kameran i ”andra änden” 
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Tabell D.1 Tabellen visar jämförelse mellan VCONs produkter. 
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Polycom 
Polycom har sin huvudverksamhet i USA med huvudkontoret i Pleasanton, 
Kalifornien. På den Europeiska, Mellan österns och Afrikanska var företaget 
tidigare känt som Polyspan men har nu bytt namn till Polycom EMEA (Europe 
Middle East Africa) [58].  
 
Angående Polycoms produktsortiment för videokonferens i grupp så finns det 
många varianter. Polycom säljer två olika produktlinjer, ViewStation och 
iPower. Den stora skillnaden är att iPower är byggs på en Windowsplattform 
medan ViewStation har en egen plattform utvecklad av Polycom. iPower medför 
med andra ord de fördelar och nackdelar som en traditionell dator har. Tre 
storleksklasser som tas upp här är Small, Medium och Board Room. För mer 
ingående information om modellerna samt vilka storleksklasser de tillhör, se 
tabell D.2 och D.3. [59] 
 

 
 
Figur D.2 Bilderna visar ViewStation SP384 t.v. och iPower 9800 t.h 

Modeller 
Den minsta gruppen lämpar sig för de små rummen. Den minsta i klassen är 
avsedd för DVC och heter ViaVideo II. Modellen består endast i en kamera som 
har en inbyggd processor och kopplas till datorn via en USB port. De lite större 
modellerna består av en codec och klarar sig utan dator för att upprätta 
konferensmiljö. Önskas något kraftigare modell finns det en medium klass. Rent 
fysiskt är det inte stor skillnad mellan dessa och modellerna från small klassen. 
Dock har flera modeller i denna klass inbyggd multipoint, IP och/eller ISDN. 
Den största klassen klarar mycket högre bandbredd än de mindre modellerna, 
upp till 4Mbit/s för IP och 2Mbit/s över ISDN. Några sänder även bild i 4CIF 
upplösning. [59] 

Funktion och teknisk data 
Förutom några modeller har Polycom valt att använda CIF som max 
bildupplösning, givetvis finns även FECC. Vad gäller ljud så lovar Polycom 
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mycket god kvalitet med 14kHz bandvidd och ekosläckning. 
Applikationsvisning klarar alla modeller. [59] 
 

 
Tabell D.2 Tabellen visar jämförelse mellan Polycoms iPowerprodukter. 
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Tabell D.3 Tabellen visar jämförelse mellan Polycoms ViewStationprodukter. 
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Tandberg 
Tandberg som är ett relativt gammalt företag levererade radioutrustning redan 
1933. Företaget har kontor i större delen av världen och huvudkontor både i 
Oslo och New York. [60] 
 
Produktsortimentet för videokonferens passar de flestas önskemål. Olika 
storlekar erbjuds, från skrivbordsmodeller till golvmodeller anpassade för större 
konferensrum. Även här indelas modellerna i olika grupper efter rummets 
storlek. Small, medium och large. [28] 
 

 
 
Figur D.3  Bilden visar Tandberg 1000 t.v. och 7000 t.h. 

Modeller 
Den minsta klassen som Tandberg levererar har inget stöd för multipoint-möten. 
Dock klarar de 4CIF bildupplösning precis som övriga Tandbergmodeller. Allt 
eftersom modellerna riktar sig till större konferensrum levereras de med större 
bildskärmar och i nästan alla fall två stycken, en för datormaterial och en för 
video. [28] 

Funktioner och teknisk data 
Samtliga modeller klarar både IP och ISDN där de största modellerna överför 
3Mbit/s över IP och 2Mbit/s över ISDN. Även möten med upp till tre externa 
ISDN- eller IP-kontakter går bra att genomföra för de som har inbyggd 
multipoint. FECC samt ekosläckning är tekniker som även Tandberg 
implementerat i sina system. Se tabell D.4 för mer detaljerad specifikation. [28] 
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Tabell D.4 Tabellen visar jämförelse mellan Tandbergs produkter. 
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Bilaga E 

Informationsmöte 
Informationsmötets syfte är att en eller flera mötesdeltagare ska förmedla 
information i någon form till de övriga. Presentationen är ofta väl förbered och 
kan innehålla både tal, bilder, film eller fysiskt föremål. Informationsmötet har 
stora likheter med bland annat avrapporteringsmöte, statusmöte och 
demonstrationsmöte. Mötet med detta syfte är ett mycket strukturerat möte med 
talarlista och agenda. Kommunikationen är i huvudsak enkelriktad, dock är det 
viktigt att åhörarna kan ställa frågor och kommentarer. Utrustning som bör 
finnas närvarande på denna typ av möten för att presentatören ska kunna nå ut 
till auditoriet är verktyg för visning av bilder, dokument (OH-projektor 
alternativt videoprojektor), filmsekvenser (videoprojektor) och fysiska föremål. 
En whiteboard är också nödvändig för att kunna illustrera idéer och uträkningar. 
[36] 

Anpassningsbarhet till distribuerat möte 
Bäck och Lovén [10] menar att ett informationsmöte då kommunikationen till 
större delen är enkelriktad och väl strukturerad går ypperligt att genomföra 
distribuerat. Agenda och talarlista blir lätt att uppdatera och överblicka för alla 
deltagare. Om informationen består av dokument, video eller ljud märks ingen 
skillnad mellan ett fysiskt och distribuerat möte. OH bilder kan visas från Power 
Point, filmsekvenser går att streama1, och whiteboard finns som digitala eller 
vanliga kan digitaliseras med hjälp av till exempel eBeam. Däremot om något 
fysiskt objekt ska visas upp blir det något svårare att få bra uppfattning om 
detaljen genom en kamera. Att hålla och känna är fortfarande människans bästa 
bedömningsförmåga då fler sinnen kan användas. 

Koordineringsmöte 
Här ska de medverkande i mötet planera en specifik verksamhets olika 
aktiviteter. En tidsram för verksamheten ska tas fram med tidsbestämda delmål, 
nödvändiga aktiviteter ska identifieras samt ordnas i rätt följd. Ansvaret för de 
olika delaktiviteterna ska delas ut till lämpliga personer som i sin tur ska få 
tillgång till lämpliga resurser. Kvalitetsmål ska formuleras samt 
avstämningspunkter ska formuleras. [40] 
  
Koordinering av en verksamhet kräver att överenskommelser kan uppnås mellan 
flera parter och för att detta ska fungera måste parterna stödjas i planeringen 
genom visuellt presenterande material i form av flödesschema eller liknande. 

                                           
1 Sänder video i realtid över Internet 



Stefan Axelsson 
Distribuerat ingenjörsarbete – En möjlighet för Ferruform? 

 2 (3)

Flödesschemat bör med lätthet korrigeras löpande för att kunna prova olika 
möjligheter. Detta sker enklast med hjälp av virtuell teknik som dator och 
videoprojektor. [36] 

Anpassningsbarhet till distribuerat möte 
Bäck och Lovén [10] anser att även koordinerings- och arbetsmöten fungerar bra 
att genomföra distribuerat så länge inte fysiska objekt ska visas upp. Dock är det 
svårare att diskutera vissa förhandlingssituationer då personerna har svårt att 
snappa upp de små detaljerna som kan påverka utgången av mer hårdföra 
diskussioner. Mycket kraft bör alltså läggas på bra videoöverföring. 

Brainstormingsmöte 
Syftet är att under ett kort men intensivt möte skapa kreativitet och innovativa 
idéer. En viktig aspekt är att allas åsikter kan lyftas fram och beaktas med 
samma noggrannhet. Alla ska vara aktiva i mötet och själva bidra med idéer. 
Förfarandet styrs bäst med hjälp av en utsedd mötesledare. Positivt är om det går 
att bidra med idéerna anonymt och när som helst under mötet. Verktygen för 
mötet ska kunna presentera, strukturera och organisera materialet som 
framkommer under mötet. Vanligt är att idéerna noteras på Post-it lappar som 
sätts upp på en överskådlig plats för att sedan flyttas runt vid sortering. [36] 

Anpassningsbarhet till distribuerat möte 
Brainstormingsmöten kan vara svårare att applicera virtuellt. Detta gäller 
framför allt om man, som Törlind [19] påpekar, använder sig av post-it lappar 
för att skriva ner idéerna och sedan sätter upp dessa lappar på en vägg eller tavla 
där de ska sorteras och bedömas. Å andra sidan kan möjligheten att lämna in 
idéer anonymt minska hämmandet i kreativitetsfasen. 

Arbetsmöte (grupparbete) 
Arbetsmötet är ett viktigt verktyg i en arbetsgrupps planerade verksamhet och 
syftar till att deltagarna ska arbeta med att producera något tillsammans, till 
exempel en lösning på ett problem. Ofta krävs flera möten innan arbetet har 
slutförts och arbetet delas upp i deluppgifter som sedan fördelas mellan olika 
mötesdeltagare i små grupper för att öka effektiviteten. Mötet är oftast av sådan 
art att öppet klimat är nödvändigt. Det är bra om alla deltagare kan jobba på 
samma nivå och lika villkor för att kunna bidra till arbetet. Arbetsmötet är av 
strukturerad karaktär och ofta följs en agenda. [36] 

Anpassningsbarhet till distribuerat möte 
Såvida arbetet kretsar kring ett fysiskt objekt, något ska byggas eller modifieras 
så lämpar sig inte distribuerat arbetssätt men om objektet är av elektronisk 
karaktär fungerar det med distribuerat arbetssätt [10]. Dock kan det tänkas att ett 
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arbetsmöte med elektroniskt material består i att samarbeta med CAD data och 
3D-modeller. Den traditionella applikationsdelningen som sänder en videobild 
av ”ägarens” applikation har normalt inte så snabb uppdateringsfrekvens och 
snabba rörelser i CAD programmet kan upplevas trögt och störande hos 
mötesdeltagarna om inte bra bandbredd finns. Törlind [19] menar att minst 40 
Mbit/s behövs för att arbetet ska flyta på bra. 
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Figur F.1 Övre bilden visar ändstycket som ska tillverkas i verktyget rörande 

projektet ”Verktyg till nytt ändstycke”, nedre bilden visar komplett 
tvärbalk. 


