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Abstract

Meeting culture in virtual meetings

Julia Ljungbjörk

The purpose of this master thesis was to identify some 
problem areas concerning the use of computer based 
web conference systems at Trafikverket Region Mitt in 
Sweden. The aim was to propose some solutions to the 
problems found. The material was gathered by 
meeting observations and a survey among the users of 
Live Meeting at the department Samhälle at 
Trafikverket Region Mitt. 

The results show that most problems are related to 
sound and attention issues during the meetings. Most 
users are pleased with the benefits given by this way of 
meeting at a distance, but they are bothered by details 
that do not work properly such as confusion in how to 
use certain functions. The results were analysed seen 
in a usability perspective.

There are three solutions presented. The first is to give 
the users more education for them to be able to use 
the system properly and with greater skill. The second 
solution is to use the camera at all meetings. This will 
make the users more attentive and some 
misunderstandings will be avoided. The third proposal 
for better meetings is for Trafikverket to discuss the 
goal with having distance meetings and what types of 
meetings that always should be physical to guarantee 
high quality in the company.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Trafikverket arbetar med att planera och underhålla transportinfrastrukturen i Sverige och har 
delat upp landet i sex regioner med flera kontor inom samma region. Verksamheten bedrivs 
regionalt och det ställs höga krav på att kunna kommunicera mellan kontoren på ett effektivt 
sätt. Region Mitt sträcker sig över långa avstånd och 2010 infördes resfria möten som en del i 
den vardagliga verksamheten. Syftet med den här rapporten är att undersöka hur mötena på 
distans fungerar ur ett användarperspektiv och vilka förbättringar som kan göras för att få en 
effektivare verksamhet och ge användare en bättre arbetsmiljö.  

Live Meeting är en webbkonferenslösning från Microsoft och används av Trafikverket idag. 
Den ger användarna möjlighet att både ringa samtal och delta i möten med flera personer via 
datorn. Det visar sig att de anställda generellt är positivt inställda till resfria möten som 
mötesform men att det finns vissa problem. De vanligaste problemen är att ljudet inte 
fungerar korrekt på grund av svåra ljudinställningar och att användarna blir understimulerade 
och trötta efter att ha tittat länge på en skärm. 

Tre förslag på lösningar presenteras. Det första är att satsa mer på utbildning för användarna 
samt att ställa krav på dem att lära sig visa funktioner i och med att Live Meeting används i 
deras dagliga arbete. Det andra är att använda kameran vid alla möten. Det finns stöd för 
kameraanvändning men det är något som idag inte används i särskilt stor utsträckning men 
som jag anser ger mer gemenskap och fler uppmärksamma deltagare. Det sista förslaget är att 
Trafikverket ska se över vilka mål de har med resfria möten och vilka möten som bör vara 
fysiska möten även i framtiden. Detta efter att ha noterat en tendens till att allt fler möten 
genomförs via Live Meeting. 
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1 Inledning  
Trafikverket arbetar med transportinfrastruktur och finns i hela Sverige. Myndigheten är 
uppdelat i sex regioner med kontor på flera orter inom samma region. Region Mitt har sina 
största kontor i Gävle, Borlänge, Östersund och Härnösand och behovet av att ha frekvent 
kommunikation mellan kontoren är stort.1 Idag genomförs ungefär hälften av alla Region 
Mitts möten via datorn som ett så kallat resfritt möte2 där deltagarna kan koppla upp sig 
oavsett var de befinner sig. Anledningen till att resfria möten fått så stort genomslag är att 
myndigheten sparar in både på pengar för tjänsteresor och på att de anställda får mer tid över 
till andra arbetsuppgifter eller privatliv. 3 Övergången från att enbart ha fysiska möten till allt 
fler resfria möten inom Trafikverket skedde snabbt4 och det har inte gjorts någon studie över 
hur användarna anser att det faktiskt fungerar och hur det är möjligt att förbättra deras 
arbetssituation. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Teknikens utveckling går hela tiden framåt och det tar inte lång tid innan dagens nyhet blir 
utbytt mot något nyare, snabbare eller snyggare. Den nya tekniken ger oss ständigt nya 
möjligheter att kommunicera via datorer på ett sätt som blir allt mer sofistikerat. Från början 
var internet och email revolutionerande för både privatpersoner och affärsverksamhet och 
senare började även samtal över internet bli vanligare. Idag är internet, email, mobiltelefoner 
och sociala medier en del av vår vardag och inget vi anser som konstigt. Dagens samhälle är 
ett 24/7-samhälle där det förväntas att vi alltid ska vara tillgängliga5 och utvecklingen av 
kommunikation via internet har gjort det möjligt att vara uppkopplad när det krävs.  
 
Redan 1996 publicerades en artikel om ett experiment med kommunikation i virtuella världar. 
Varje deltagare hade en egen figur de kunde röra på skärmen i det virtuella rummet och 
personerna som deltog i mötet var stationerade i olika delar av världen. Experimentet visade 
att de problem som uppstod i kommunikationen inte var på grund av tekniska svårigheter utan 
berodde på interaktionen mellan deltagarna. Det trots att ljudet släpade efter och ibland var 
svårt att uppfatta. Framförallt visade det sig att de längsta tystnaderna, och även mest 
missförstånd, uppstod då deltagarna var tvungna att välja sig själv som nästa talare, dvs. det 
var ingen som frågade en specifik fråga eller tilldelade ordet.6 Sedan dess har tekniken 
utvecklats mycket men frågan är om vi som människor kan anpassa oss till det nya sättet att 
leva. 
 
En risk som finns med just resfria möten är att personalen blir mindre effektiva av att ha 
möjlighet att arbeta hemifrån. Reisman7 beskriver ett samhälle där chefer håller möten i 
pyjamas och deltagare som äter frukost och leker med barnen under pågående möte. Riktigt så 
                                                
1 Trafikverket (intranät), Om Trafikverket (hämtad 2013-04-18) 
2 Hyllenius Mattisson, Pernilla, Billsjö, Robin och Mattsson, Caroline, Grön resplan för Trafikverkets 
pendlings- och tjänsteresor – med LOCA-metoden som bas, Trivector Traffic, 2012, s. 56 
3 Arnfalk, Peter, Grönvall, Pontus, Pilerot, Ulf och Schillander Per, Resfria möten – en handledning, 
Trafikverket, 2010 
4 Intervju Ellen Brubråten 2013-02-22 
5 Sturmark, Christer och Brandén, Ulrik, Digital kommunikation i nätverkssamhället: en guide för 
konkurrens och överlevnad, Stockholm: Svenska förl., 2001 
6 Bowers, John, Pycock, James och O’brien John, Talk and embodiement in collaborative virtual 
environments, CHI, april, 1996 s. 58-65. 
7 Reisman, Sorel, Teleconferencing and the new meeting behavior, IT Professional, Vol 6:6, 2004 s. 5-
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illa behöver det kanske inte vara men det finns indikationer på att den fysiska kontakten 
behövs för att kunna utföra ett bra arbete. Svenska Dagbladet publicerade i februari 2013 en 
artikel angående att Yahoo förbjuder sina anställda att arbeta hemifrån just på grund av att 
kreativiteten och kvaliteten blivit lidande av att de anställda inte längre träffar varandra lika 
ofta.8 Möjligheten att arbeta från en annan plats än kontoret baseras på en uppsjö av webb-, 
video- och telekonferenssystem som tar mer eller mindre hänsyn till vem som ska arbeta med 
dem. Det har funnits många uttryck för vad ett system behöver ha för egenskaper för att vara 
väl anpassad till de människor som ska använda det. Från början användes termen 
användarvänlighet (eng. user friendly) i stor utsträckning men många ansåg att det inte var 
passande då olika användare ställer olika krav och ordet antyder att det bara finns en standard. 
Istället började termen användbarhet att bli mer vanligt förekommande då det indikerar att 
systemet ska kunna användas för de syften som användarna har och inte skapa problem för 
dem. 9  Jonas Söderström, informationsarkitekt och användbarhetsforskare, har 
uppmärksammat att mycket arbetstid går åt till att vara frustrerad och irriterad över att datorn, 
mötet eller systemet inte fungerar som det ska – eller så som vi vill att det ska fungera. Han 
menar att det är viktigt att se till användaren vid utveckling av nya system och att de bör vara 
involverade i hela processen från idé till färdig produkt.10 Men även om systemet redan är 
färdigt finns det sätt att förenkla vardagen för användarna genom utbildning och se över 
organisationen som användaren arbetar i.11 
 
Sedan 2011 pågår ett samarbete mellan myndigheter i Sverige för att minska resandet för att 
spara pengar, miljö och för att underlätta de anställdas privatliv genom att de slipper 
övernattningar på annan ort och får mer tid för exempelvis familjen. I spetsen för detta 
samarbete går Trafikverket som sedan 2010 använt sig av resfria möten i stor utsträckning.12 
Region Mitts anställda har i snitt två resfria möten (tre personer eller fler) i veckan och 
använder sig av Microsofts lösning Live Meeting.13 De utredningar som gjorts om hur arbetet 
fungerar fokuserar ofta på kostnader, utsläpp och hur man ska göra för att öka antalet resfria 
möten. Men för att nå en bra och hälsosam användning av resfria möten krävs att man även 
tar hänsyn till personalen som ska ha möjlighet och förutsättningar för att kunna göra ett bra 
arbete. Möten via datorn kräver ett nytt arbetssätt som kastats på användarna och det är viktigt 
att följa upp och ge förslag på hur de lättare kan hantera systemet som de dagligen förväntas 
använda sig av. Målet med rapporten är att finna enkla lösningar på vissa av problemen som 
finns i användandet av Live Meeting för att skapa en bättre möteskultur och ge mer givande 
möten för användarna för att kunna fortsätta utveckla verksamheten med resfria möten. 
 
 
 
 

                                                
8 Förbjuder personalen att arbeta hemifrån, Svenska Dagbladet, 2013-02-26, http://www.svd.se/ 
(hämtad 2013-06-03) 
9 Nielsen, Jakob, Usability engineering, Boston: AP Professional, 1993, s.23. 
10 Söderström, Jonas, Jävla skitsystem!: Hur en digital usel arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och 
hur vi kan ta tillbaka kontrollen, Stockholm: Publit Sweden, 2010. 
11 Vicente, Kim, The Human Factor: revolutionizing the way people live with technology, Abingdon: 
Routledge, 2006, s. 46-52. 
12 Arnfalk et al., Resfria möten – en handledning, 2010 
13 Hyllenius Mattisson et al., Grön resplan för Trafikverkets pendlings- och tjänsteresor – med LOCA-
metoden som bas, 2012, s. 56. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Rapportens syfte är att identifiera några av de problemområden som finns med dagens 
användning av resfria möten på Trafikverket Region Mitt. Fokus kommer att ligga på hur 
kommunikationen fungerar och hur effektiva mötena är med avseende på hur användarna 
utnyttjar tekniken. Utgångspunkten kommer att vara att se systemet från ett 
användarperspektiv och rapporten ska presentera lösnings- eller förbättringsförslag för vissa 
av problemen. Följande frågeställningar används för att konkretisera syftet: 

• Vad stör deltagarna i ett resfritt möte? 

• Finns det möten som inte lämpar sig att ha resfria? I så fall, vilka? 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten kommer att fokusera på den interna kommunikationen för Trafikverket region 
Mitt, avdelning samhälle. De problem som behandlas är relaterade till tekniken och alltså inte 
dålig ventilation, planering av kontor etc. De tre andra systemen för resfria möten kommer 
endast att presenteras men inte analyseras djupgående. Jag har även valt att avgränsa mig till 
att anta att resfria möten är accepterad som mötesform inom Trafikverket. Anledningen är att 
jag inte anser att det ligger inom uppsatsens område då resfria möten idag är en del av de 
anställdas vardag och då får anses som accepterad.  
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2 Metod 
För att undersöka användningen av resfria möten (Live Meeting) och dess 
förbättringsområden på Trafikverket har främst kvalitativa metoder använts. Skriftligt 
material kombinerat med observationer, enkäter och kortare telefonintervjuer har analyserats 
och beskrivs närmare nedan. Tre andra verktyg för webbkonferenser har också studerats för 
att se om det finns några väsentliga skillnader och få kännedom om vilka andra produkter som 
finns på marknaden, även om det i dagsläget inte är aktuellt att byta system.  

2.1 Skriftligt material 
Fakta om Trafikverket kommer främst från deras publika hemsida eller från intranätet som 
har mer djupgående beskrivningar och information. På intranätet har även utbildnings- och 
informationsmaterial studerats angående mötespolicy, mötesriktlinjer och lathundar för Live 
Meeting och resfria möten. En förstudie med avsikt att ge riktlinjer för ett framtida samarbete 
angående resfria möten i kommuner och landsting i Gävleborg har använts för att ge en 
fingervisning om vad användare anser viktigt angående detta. Användarnas åsikter framkom 
genom en enkätundersökning. 2012 gjordes en utredning av Trivector Traffic på uppdrag av 
Trafikverket för att undersöka de anställdas resvanor samt föreslå nya mål för framtida 
klimatsmarta resor. Allt material ovan har använts för att få bakgrundsinformation om 
Trafikverket, beskriva anledningen till varför de har resfria möten samt för att kunna jämföra 
attityder över tid.  

2.2 Enkäter 
För att få en uppfattning om de anställdas inställning till resfria möten och Live Meeting 
skickades en enkät ut till de 63 personer som arbetar på avdelningen samhälle i Region Mitt 
på Trafikverket. Svarstiden var ca två veckor och urvalet gjordes på grund av att jag, 
tillsammans med min handledare, ansåg oss ha störst möjligheter att påverka svarsfrekvensen 
i den här gruppen. Enkäten skapades med Google form där resultatet presenteras som ett 
exceldokument. För att inte få tillbaka svar som är oanvändbara och upptagit onödig tid av 
respondenterna har syftet med varje fråga tänkts igenom noggrant. Att ha med irrelevanta 
frågor ökar även risken för bortfall av respondenter vilket gör undersökningen mindre 
tillförlitlig.14 Tydliga formuleringar, undvikande av laddade ord och ledande frågor bidrar 
också till en bättre enkät och är något jag haft i åtanke vid utformningen av den. Jag lät även 
min handledare svara på enkäten innan den skickades ut för att undvika ovan nämnda problem 
och få en bra struktur och kontrollera att frågorna är möjliga att svara på. Respondenterna har 
svarat anonymt på enkäterna för att de skulle våga framföra sina åsikter utan att känna sig 
utpekade i ett senare skede.15 Frågorna hade vanligtvis fler än två svarsalternativ men de 
öppna frågorna försöktes hållas nere. Dock fanns möjlighet att ge kommenterar i slutet på 
varje sida.  Sammanställningen av enkäterna gjordes på två sätt. Det ena var att beräkna 
procent för ett eller flera svarsalternativ och det andra var att räkna ut ett medelbetyg på de 
påståendefrågor där de svarande skulle fylla i ett alternativ på skalan aldrig (1) – sällan (2) – 
ibland (3) – ofta (4) – alltid (5). Sifforna inom parentesen anger värdet som användes för att 
beräkna medelvärdet. Anledningen till att både procent och medelvärde användes var att jag 
ansåg att det blev olika tydligt i olika sammanhang samt att det var lättare att jämföra med 

                                                
14 Dahmström, Karin., Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, 4:e uppl., 
Lund: Studentlitteratur 2005, s.78f 
15 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn, Att forska, utreda och rapportera. 9:e uppl., 
Malmö: Liber, 2011, s. 101ff 
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andra studier där båda metoderna använts. Några av enkätfrågorna presenteras i en tabell och 
valdes ut på grund av jag ansåg att dessa var mest intressanta att redovisa.  

2.3 Observationer 
Den ursprungliga tanken var att samla in material genom att delta i möten och observera vad 
som fungerade bra och dåligt samt hur de gick till i praktiken. I och med att jag varit placerad 
på Trafikverkets kontor har jag dock även gjort deltagande observationer exempelvis i 
fikarummet där de anställda öppet och otvunget pratat om resfria möten med mig. Dessa två 
typer av observationer ska jag beskriva närmare nedan. 
 
Anledningen till att jag valde att observera möten var dels för att få mer kunskap om möten 
inom Trafikverket och dels för att jag inte visste vilken typ av information jag kunde få. Vid 
observationer är det vanligt att observatören får information som inte framkommit i 
exempelvis en intervju då det kan vara en vardaglig och självklar företeelse som 
intervjuobjektet inte lägger särskilt stor vikt vid. För många människor finns det också en 
skillnad i vad de anser att de gör och hur de faktiskt uppträder i en viss situation, i det här 
fallet vid resfria möten. Det blir då lättare vid en observation att se saker som deltagarna 
själva inte är medvetna om.16 Mina första observationer var öppna observationer vilket 
innebär att all typ av information var viktig för att kunna formulera bättre frågeställningar 
senare. De senare mötena gjordes med fokuserade observationer där jag hade specifika 
iakttagelser från tidigare observationer att ifrågasätta, styrka eller veta mer om.17 Vid mötena 
har jag fått presentera mig men har i övrigt hållit mig i bakgrunden för att minska risken att de 
jag observerade påverkades av min närvaro och ändrade sitt beteende.18 
 
Jag har observerat tre större möten i konferensrum, ett vid egen dator och ett 
informationsmöte där Live Meeting har använts. Anledningen till att just dessa möten valdes 
var att tillfälle gavs för dem. Deltagarna i dessa möten var anställa inom samhälle i Region 
Mitt. Vid mötena i konferensrum var det över 20 deltagare, vid egen dator fem stycken och 
vid informationsmötet över 35 deltagare. Anledningen till att exakta mötesdeltagare inte är 
känt är att det var flera personer som satt på samma uppkoppling och därför inte visas som en 
egen användare. Utöver dessa har jag deltagit i två möten där Open Meeting använts, ett möte 
med Jabber Video samt ett med den nya programvaran Lync med syftet att ha möjlighet att 
jämföra olika programvaror och om det påverkar sättet att mötas. De här mötena skedde med 
samma grupp på 4-5 personer och är ett externt samarbete mellan Trafikverket och andra 
aktörer. Deltagarna i den här gruppen var vana med resfria möten och även intresserade av ny 
teknik. De använde sig därför av olika programvaror för att själva kunna jämföra vilken som 
kändes bäst, vilket även gjorde att jag fått god insyn i vad de tycker var viktigt.  
 
Den andra observationstekniken jag använt kallas som tidigare nämnts för deltagande 
observation. Det innebär att observatören blir en del av den grupp som ska studeras. En risk 
med arbetet är att bli för involverad och därigenom förlora sin objektivitet men eftersom jag 
inte arbetat med de personer jag observerat anser jag att den risken inte varit särskilt stor. En 
stor del i arbetet som observatör handlar om att skriva ner sina erfarenheter och försöka 

                                                
16 Pripp, Oscar och Öhlander, Magnus, ”Observation”, Etnologiskt fältarbete (red. Kaiser, Lars och 
Öhlander, Magnus), Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., 2011, s.114. 
17 Pripp och Öhlander. ”Observation”, 2011, s.128. 
18 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att forska, utreda och rapportera. 2011, s. 99. 
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beskriva hur det ser ut på arbetsplatsen.19 Syftet är således inte att skildra en sann verklighet 
utan hur den upplevs av de som arbetar i den.20 Det är svårt att ange ett specifikt arbetssätt vid 
en deltagande observation. Detta är olika från fall till fall och bör anpassas efter behov och 
erfarenhet. Något som observatören måste vara medveten om är hur, och om, dess närvaro 
påverkar de som blir observerade.21 De reaktioner och åsikter jag fått ta del av då jag berättat 
för personer vad min rapport ska handla om har varit ämnade för mig och mitt skrivande och 
alltså har personerna varit medvetna om mitt arbete. Även vid diskussioner kring fikabordet 
om resfria möten har flera varit mån om att få berätta hur just de upplever resfria möten, och 
då varit fullt medvetna om att jag noterat deras åsikter.  

2.4 Intervjuer 
Tre kortare (mellan 10-20 minuter), ostrukturerade telefonintervjuer har utförts med Ellen 
Brubråten som är förvaltare av digitala mötesplatser på Trafikverket. Första samtalet var i ett 
tidigt skede med syftet att få information om Live Meeting och de problem som finns idag för 
att kunna för att bli insatt i området. Vid det andra samtalet fick jag information om hur 
införandet av Live Meeting på Trafikverket hade gått till och vilka lärdomar de fått av det. 
Vid den tredje intervjun ville jag veta mer om hur supporten till användarna fungerar. Valet 
att använda telefonintervjuer gjordes på grund av att frågorna var konkreta och inte av känslig 
art. Det var även av vikt att få informationen snabbt och det var lätt att hålla dem korta och 
koncisa för att inte uppta den intervjuades tid i onödan. Vid varje intervju hade några 
”förrådsfrågor” förberetts för att fortsätta samtalet och ge den intervjuade en chans att berätta 
om närliggande erfarenheter som var relevanta men inte tänkts på tidigare.22   

2.5 Källkritik 
Då rapporten avser att utreda den interna situationen har all fakta kommit direkt från 
Trafikverket. Jag är medveten om att personliga åsikter och förklarande av arbetssätt kan vara 
förskönade för att individen inte ska bli utpekad att göra ett dåligt jobb. Attityden på 
arbetsplatsen har dock varit väldigt positiv och hjälpsam och många är måna om att nå 
förbättringar. Jag är medveten om att det är lätt att bara få de negativa åsikterna om resfria 
möten och Live Meeting då det är ett ämne som berör många på Trafikverket och jag frågat 
om det som inte fungerar. Jag har dock haft inställningen att det är ett system som fungerar 
väl och att det för Trafikverket inte är något alternativ att inte använda resfria möten. 
Förhoppningsvis har detta lett till ett mer objektivt synsätt.  

 

 

                                                
19 Henriksson, Benny och Månsson, Sven-Axel, ”Deltagande observation”, Kvalitativa studier i teori 
och praktik (Red. Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt), Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 14. 
20 Henriksson och Månsson, ”Deltagande observation”, 1996, s. 36. 
21 Henriksson och Månsson, ”Deltagande observation”, 1996, s. 30. 
22 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att forska, utreda och rapportera, 2011, s. 100ff. 
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3 Teori 
Det teoretiska ramverket för uppsatsen innefattar tre delar som presenteras nedan. Den första 
reder ut vad som menas med begreppet användbarhet och hur det kan användas för att 
analysera ett system. Sedan beskrivs en SWOT-analys och vad den används till och slutligen 
presenteras en teori för användaracceptans av nya tekniker. 

3.1 Användbarhet 
IT-system är inte alltid så användbara som vi skulle önska. I arbetslivet är personer ofta 
tvingade att lära sig hantera en mängd olika system som alla fungerar på olika sätt och där 
exempelvis samma symbol betyder olika saker. Det är lätt att bli frustrerad och känna att de 
system som ska underlätta arbetet istället leder till irritation och nya problem. De olika 
systemen är ofta inte anpassade för att fungera ihop med andra system och de är framförallt 
inte anpassade för att fungera ihop med de människor som ska använda dem.23 Därför är det 
så viktigt att ta hänsyn till användbarhet och det definieras enligt den internationella 
standarden ISO 9241-11 som: 
 
”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang”24 
 
Definitionen bygger alltså på tre nyckelbegrepp, ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredställelse. Ändamålsenlighet är hur väl systemet hjälper användarna att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett bra och fullständigt sätt.25 Effektivitet är hur mycket tid och resurser 
som går åt för användarna att utföra en viss uppgift.26 Tillfredställelse handlar om hur 
användarna upplever systemet och framförallt om de gillar att använda det. Något som också 
bör tas i aktning vid beskrivning och utvärdering av användbarheten för ett system är hur lätt 
det är för användarna att första gången lära sig systemet och även att komma ihåg hur det 
fungerar efter att inte ha använt det på ett tag.27 

3.2 SWOT-analys 
En SWOT-analys är en typ av riskanalys som bygger på att få fram styrkor (strenghts), 
svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunites) och hot (threats) för ett företag/myndighet 
eller ett projekt. SWOT-analysen kan användas i många olika sammanhang för att få en 
överblick över framtidens möjligheter och problem. Modellen går att modifiera från dess 
primära utseende med interna/externa på y-axeln och positivt/negativt på x-axeln till att byta 
ut de förstnämnda mot nu/framtid. Det är den senare varianten som kommer att användas här, 
se figur 1 nedan.28  

                                                
23 Söderström, Jävla skitsystem! Hur en digital usel arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan 
ta tillbaka kontrollen, 2010. 
24 Gulliksen, Jan och Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign, Lund: Studentlitteratur, 
2002. 
25 Sundström, Tommy, Användbarhetsboken, Lund: Studentlitteratur, 2005. 
http://www.anvandbart.se/ab/kapitel/anvandbarhet (hämtad 2013-06-03) 
26 Sundström, Tommy, Användbarhetsboken, 2005. 
27 Benyon, David, Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction 
Design, 2:a uppl., Harlow: Addison Wesley, 2010, s.84. [Elektronisk resurs] 
28 Jansson, Tomas och Ljung, Lennart, Projektledningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, 2004, s.153f.  
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Figur 1. Visar hur den SWOT-analys som används i den här uppsatsen ser ut.29 Figuren är modifierad av 
författaren. 
 
SWOT-analysen gör det alltså möjligt att samla styrkor, svagheter, möjligheter och hot och 
sedan ställa dem mot varandra för att sedan tydligare urskilja vad som behövs åtgärdas inom 
företaget. Det mest intressanta är möjligheter som anspelar på företagets mål med 
verksamheten. I det här fallet syftas på Live Meeting och målen som finns med resfria möten. 
Det kanske viktigaste i modellen är hoten för att vara medveten om vilka risker och värsta 
scenarion som finns och ha chans att agera för att undvika problem. Här står riskerna med 
Live Meeting ur ett användbarhetsperspektiv i fokus. 

3.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT 
Det har länge funnits många olika teorier för att mäta hur en ny teknik accepteras inom 
organisationer och alla har de liknande sätt att angripa problemet. I och med att teorierna är 
relativt liknande men ändå olika har man varit tvungen att välja bort vissa bra infallsvinklar 
och parametrar för att hålla sig till en teori. Venkatesh et al.30 har, för att förenkla och 
effektivisera arbetet, sammanställt åtta av dessa teorier till en teori. Fördelen är att de 
viktigaste parametrarna från den tidigare forskningen fortfarande har betydelse utan att 
tvingas bortse från andra delar som tidigare inte kunnat sammanfogas på ett enkelt sätt.  
 
Den nya teorin kallas för Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT, och 
bygger alltså på åtta andra modeller för användaraccepterande av ny teknik. Författarnas 
slutresultat visas i figur 2. Figuren beskriver hur olika faktorer påverkar andra parametrar som 
i sin tur påverkar hur användarna ser på den nya tekniken och hur väl de tar den till sig i sitt 
arbete.31  
 
                                                
29 Lerdell Investigations, http://www.lerdell.com/om-oss/lerdellipedia-ordlista/swot-analys-definition/ 
2013-05-13 
30 Venkatesh, Viswanath, Morris, Michael, Davis, Gordon och Davis, Fred, User Acceptance of 
Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, Vol 27:3, 2003, 425-478. 
31 Venkatesh et al., User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. 2003. 
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Figur 2. Beskriver hur teorin, UTAUT, ser på hur olika faktorer (y-led) och parametrar (x-led) påverkar om 
användare accepterar en ny teknik och hur de sedan använder den.32 
 
Det som avgör hur väl en ny teknik accepteras beror på fyra faktorer. Performance 
expectancy mäter hur mycket användaren tror att den nya tekniken kommer att effektivisera 
och hjälpa denna i sitt arbete. Effort expectancy handlar om hur mycket arbete användaren 
tror att det kommer att krävas initialt enbart för att lära sig den nya tekniken. Social influence 
mäter den sociala biten på arbetsplatsen. Den behandlar om användaren ser att andra använder 
tekniken, attityden till den, om cheferna gör det och om det kan ge högre status att ha kunskap 
att arbeta med den. Den sista faktorn är facilitating conditions och berör hur lätt det är att 
börja använda tekniken. Exempelvis om all nödvändig teknik är tillgänglig och 
färdiginstallerad, om det finns tillgång till support och lathundar och om det liknar det 
nuvarande arbetssättet. Dessa fyra faktorer påverkas också olika mycket av individerna som 
står inför att använda den nya tekniken. Det finns fyra parametrar som påverkar de tidigare; 
kön, ålder, erfarenhet och hur frivilligt systemet används. Tillsammans bidrar dessa faktorer 
till hur användarna accepterar en teknik använder den på arbetsplatsen.33  

3.4 Användning av teorierna 
Det insamlade materialet kommer delvis att sammanställas med hjälp av UTAUT för att se 
om det går att urskilja några mönster eller grupperingar inom Trafikverket. De parametrar 
som valts ut för detta är ålder, erfarenhet och kön eftersom dessa anses vara mest troliga att 
påverka användarnas åsikter då resfria möten antas vara accepterat inom Trafikverket och då 
spelar antagligen frivilligheten mindre roll. UTAUT kommer även att användas för hur vissa 
förbättringar ska kunna införas inom Trafikverket.  

Materialet kommer sedan att diskuteras med hjälp av SWOT-analysen för att ge en överblick 
över problemområden som bör åtgärdas. Förbättringar kommer sedan att föreslås efter en 
analys med hjälp av de fyra faktorerna för användbarhet där fokus ligger på att öka 
användbarheten snare än att mäta den.  
                                                
32 Venkatesh et al., User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, 2003 
33 Venkatesh et al., User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, 2003 
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3.5 Begrepp 
Microsoft Live Meeting - Microsoft Live Meeting är ett verktyg för att kommunicera på 
distans och gör det möjligt att ringa via datortrafik samt skapa och delta i möten online med 
en eller flera personer samtidigt. Live Meeting består egentligen av två programvaror, Live 
Meeting och Communicator, men kommer att refereras till som Live Meeting då 
Communicator är mer till för telefonsamtal eller chatt mellan två personer.34  

Microsoft Lync – Uppdateringen av Live Meeting som införs i Trafikverket under våren och 
sommaren 2013.35  

Resfritt möte - Med ett resfritt möte i den här rapporten menas ett tillfälle där tre eller fler 
personer kommunicerar via Live Meeting. Det finns dock olika typer av möten. Det kan vara 
mellan personer där alla sitter vid varsin persondator i olika rum, där det sitter personer i 
konferensrum på olika orter där de kommunicerar via Live Meeting på storbildsskärm. Det 
kan också vara en kombination av de två ovan nämna varianterna. Att några sitter tillsammans 
i ett konferensrum uppkopplade med en dator medan övriga deltagare sitter på egen hand vid 
persondatorer. 

Det finns även den form av möten som kan ses som informations- eller presentationsmöten 
där det främst är en person som informerar de övriga deltagarna. Det här fallet kan liknas med 
en envägskommunikation där åhörarna inte har sin mikrofon påslagen eller deltar aktivt i 
mötet. Här kan det vara ett 50-tal deltagare.  

 

 

 

 

                                                
34 Brubråten 2013-01-23 
35 Brubråten 2013-01-23 
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4 Resultat 
Det finns flera anledningar till att företag försöker minska på andelen fysiska möten och några 
anledningar presenteras nedan. Trafikverket, dess organisation och deras tidigare användning 
av resfria möten kommer även att beskrivas. Slutligen presenteras resultatet av den utförda 
enkätundersökningen.  

4.1 Varför har man resfria möten? 
Ett resfritt möte beskrivs som ett tillfälle då företag med deltagare på skilda geografiska 
platser samtalar med varandra via telefon-, video- eller webbkonferenssystem.36 Oavsett om 
ett företag arbetar globalt eller nationellt krävs ofta samarbeten över stora geografiska 
områden och som då kräver en enkel och tillförlitlig lösning. En av mest uppenbara fördelarna 
med färre fysiska möten är minskade koldioxidutsläpp men det finns även ekonomiska 
aspekter som lockar företag.37 Kostnader för tåg- och flygbiljetter, bensin, personal på resa 
och hotellövernattningar försvinner helt och även om teknik och programvaror för att 
möjliggöra resfria möten måste köpas in kan företag ofta spara pengar på detta. Resfria möten 
kan också ge de anställda en chans att ha mer spontana möten som annars inte hade varit 
möjliga, som exempelvis korta avstämningsmöten. På så sätt effektiviseras verksamheten och 
mer kommunikation mellan kontor och arbetsgrupper är möjliga.38 
 
Även för individen kan resfria möten vara av värde. Normalt tar resor mycket kraft och tid 
från den enskilde anställde och det kan inkräkta på privat- och familjelivet. Att personalen då 
slipper de långa resorna med tillhörande övernattningar ger minskad stress och mer tid över 
till annat. De invändningar som finns för att använda resfria möten är ofta att den sociala 
kontakten blir lidande och att personalen inte får samma gemenskap då de inte ses lika ofta 
som tidigare39, men många användare anser att det jämnas ut i och med att de får mer fritid.40 
 
Det är dock viktigt att poängtera att införandet av tekniken för resfria möten inte automatiskt 
gör att antalet resor minskar och effektiviteten ökar. Det krävs arbete för att introducera ett 
nytt arbetssätt bland de anställda och förändra mentaliteten på en arbetsplats. Det har också 
visat sig att attityden hos de anställda och deras erfarenheter påverkar användandet av ny 
teknik (här webbkonferenssystem) lika mycket som det gör att köpa in bra utrustning som 
möter alla företagets behov.41 Det är alltså viktigt att inte bara köpa bra teknik utan det är 
viktigt att ta hänsyn till personalen och deras behov. Tidigare studier har visat att utöver rätt 
verktyg för resfria möten så påverkar projektledarens attityd mycket, dvs. om denne är 
positivt inställd till tekniken och väljer att boka ett resfritt möte istället för ett fysiskt har det 
mer genomslagskraft inom företaget än om ledarna väljer andra mötesalternativ. Det är även 
viktigt med utbildning och inte anta att alla i personalen har lika stor erfarenhet av datorer och 

                                                
36 Arnfalk, P. och Kogg, B., Service transformation – managing a shift from business travel to virtual 
meetings, Journal of cleaner production, Vol 11:8, 2003, s.859-872. 
37 Trafikverket, Varför resfria möten?, http://www.trafikverket.se (hämtad 2013-06-04) 
38 Arnfalk et al. Resfria möten – en handledning, 2010 
39 Arnfalk et al. Resfria möten – en handledning, 2010 
40 Trafikverket, Varför resfria möten?, (hämtad 2013-06-04) 
41 Arnfalk och Kogg, Service transformation – managing a shift from business travel to virtual 
meetings, 2003. 
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vara ödmjuk inför att förändringar tar tid och att det kan behövas tid till att vänja sig vid ett 
nytt arbetssätt.42  

4.2 Trafikverket och Live Meeting 
Trafikverket har till uppgift att underhålla och planera hela Sveriges transportsystem som 
innefattar väg, järnväg, sjöfart och luftfart.43 De har ca 6500 anställda utspridda över Sverige 
med huvudkontoret i Borlänge. Det finns en uppdelning i sex regioner med regionkontor i 
Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö.44 Som ses i figur 3 är det en 
komplex matrisorganisation med många områden och funktioner. Under varje 
verksamhetsområde finns de sex regionerna som alla har en egen avdelning för varje 
område.45  
 
 
 

 
Figur 3. Trafikverkets organisation46 
 
Det står klart att myndighetens organisation och den geografiska uppdelningen är allt annat än 
enkel och det gör att det finns ett stort behov av att kunna kommunicera på ett enkelt sätt med 
personer på annan ort. Den 1 april 2010 slogs dåvarande Vägverket, Banverket, Rikstrafiken, 

                                                
42 Arnfalk och Kogg, Service transformation – managing a shift from business travel to virtual 
meetings, 2003. 
43 Trafikverket. Om Trafikverket, http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/ (hämtad 
2013-06-04) 
44 Trafikverket. Kort fakta om Trafikverket, http://www.trafikverket.se/Om-
Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/ (hämtad 2013-06-04) 
45 Trafikverket. Organisation. http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Organisation/ 
(hämtad 2013-06-04) 
46 Trafikverket. Organisation. (hämtad 2013-06-04) 
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Rederinämnden och delar av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ihop till ett enda verk som 
fick namnet Trafikverket.47 Samtidigt delades Sverige in i de sex regioner som fortfarande 
finns idag. Sedan 2011 är Trafikverket drivande i projektet resfria möten mellan myndigheter, 
REMM, som är ett uppdrag av regeringen. Syftet är att öka samarbetet myndigheter emellan 
och uppmärksamma resfria alternativ till fysiska möten.48  
 
Live meeting fungerar så att deltagarna är uppkopplade via sin egen dator och ett headset 
alternativt att de sitter i ett konferensrum där en person kopplar upp sin dator till 
storbildsskärmen. I konferensrummen finns inbyggda kameror och mikrofoner för att ge bra 
ljud och bild. Vid mötena kan skrivbord och program delas så de blir synliga för alla och det 
finns även stöd för videosamtal. Den person som bjudit in till mötet är den som börjar som 
presentatör vilket innebär att hen styr mötet från sin dator. Vill någon annan deltagare 
presentera något material måste denna ges behörighet av presentatören. Kamerafunktionen 
som finns visar endast den person som talar just då men det finns möjlighet att visa fler 
personer i samma bild om dessa sitter i ett konferensrum med inbyggd kamera, i ett så kallat 
panoramafönster.49  
 
Live Meeting har funnits inom Trafikverket i flera år. Vägverket hade slutat använda fast 
telefon och använde sig av Live Meeting för telekommunikation i mindre utsträckning redan 
innan sammanslagningen 2010. Efter sammanslagningen ökade behovet av att kunna 
kommunicera effektivt med medarbetarna på andra orter i regionen och samtidigt kom krav 
på minskade reskostnader och koldioxidutsläpp. Lösningen blev ett storskaligt införande av 
resfria möten inom Trafikverket. Eftersom Microsoft redan användes var Live Meeting den 
lösning som låg närmast till hands och passade även Trafikverkets dåvarande behov av 
datorbaserad kommunikation.50  
 
Eftersom bildandet av det nya Trafikverket skedde samtidigt som behovet av resfria möten 
ökade var det viktigt att införandet av Live Meeting skulle gå fort. Mycket av den utbildning 
som hade behövts kom därför i andrahand vilket bidrog till en del problem i början innan de 
anställda hade vant sig. 51  Bristen på utbildning märks även hos de anställda i en 
uppföljningsenkät där bara 67 % anser att de fått bra eller mycket bra information om 
tekniken och Live Meeting.52 Enligt Brubråten53 är det största användarproblemet är idag 
kopplat till ljudet och inställning av detta. Ett annat irritationsmoment har varit att det inte 
fungerat att kalla till möten med externa parter som inte använder sig av Live Meeting vilket 
skapar problem i kommunikationen med exempelvis andra myndigheter som Trafikverket 
samarbetar mycket med.54  
 
Under våren 2013 går Trafikverket över till en ny programvara, Lync, även den från 
Microsoft. Den största skillnaden för användaren blir troligtvis att det går att ha möten externa 
parter och att ljudet kommer förbättras i och med att det i Lync bara går att ställa in ljudet på 

                                                
47 Trafikverket. Kort fakta om Trafikverket, (hämtad 2013-06-04) 
48 Arnfalk et al. Resfria möten – en handledning, 2010 
49 Observationsanteckningar 2013-02-19 
50 Brubråten 2013-02-22 
51 Brubråten 2013-02-22 
52 Hyllenius Mattisson et al. Grön resplan för Trafikverkets pendlings- och tjänsteresor – med LOCA-
metoden som bas, 2012. 
53 Brubråten 2013-01-23 
54 Brubråten 2013-02-22 
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ett ställe.55 En annan nyhet är det så kallade Quality of services, vilket innebär att ljudet, som 
går över datatrafik, kommer att prioriteras framför exempelvis nedladdning av webbsidor. Det 
innebär bättre kvalitet på ljudet och minska risken att röster försvinner då och då.56 Viss 
förändring kommer det också bli med visning av kamera. Tidigare har enbart den person som 
pratar kunnat visas i bild vilket varit praktiskt för exempelvis möten med 
envägskommunikation där någon informerar om något. Nu kommer dock alla deltagares 
kamerabilder kunna visas samtidigt. 57 
 
De riktlinjer som finns angående möten på Trafikverket rekommenderas för både resfria och 
fysiska möten. Det finns en uppmaning om att det är önskvärt att öka antalet resfria möten 
inom myndigheten och att ett resfritt alternativ alltid ska övervägas. De möten som anses 
lämpliga att hållas resfritt är informations-, uppföljnings- rapporterings- och korta möten. 
Möten där deltagarna bör träffas fysiskt är startmöten, förankringsmöten, längre möten och 
möten som är mer personliga.58  Det finns dock ingen tidsangivelse för vad som är ett kort 
respektive ett långt möte. Trafikverket har även satsat på att anpassa kontorslokalerna för att 
underlätta för fysiska såväl som resfria möten. Konferensrummen har inretts för att passa 
olika typer av möten där vissa har mer avancerad teknisk utrustning för att hantera ljud- och 
bildöverföring via Live Meeting.59  
 
På uppdrag av Trafikverket gjorde Trivector Traffic en reseanalys för att bidra till mer 
klimatsmart resande där 70 % av de anställda inom Trafikverket region Mitt uppger har bra 
eller mycket bra kunskap för att kunna hantera tekniken som behövs för resfria möten.60 20 % 
anser att de har dålig kunskap samtidigt som hela 89 % anser att resfria möten är ett bra sätt 
att mötas. 

4.3 Andra alternativ till Live Meeting 
De tre webbkonferenssystem som kommer presenteras i korthet nedan är Open Meetings, 
Cisco Jabber Video (tillsammans med Cisco TelePresence) och Microsoft Lync. Ciscos 
TelePresence är det verktyg som används i konferensrummen och Jabber Video är den 
tillhörande PC-klienten.61 Mina egna observationer kommer att stå till grund för att redovisa 
det visuella intrycket av de olika lösningarna, dock inte för TelePresence då det inte använts.  
 
Alla tre webbkonferenssystem baseras på samma grundfunktioner att ge användaren möjlighet 
att dela skrivbord, använda white board och kamera vid möten. För att använda Open 
Meetings och Lync behöver användaren inte ladda hem något program att installera på sin 
dator vilket kan vara användbart på företag där de anställda måste be om behörighet för att 
göra detta. 62 63Jabber Video skiljer sig från de andra två då det måste laddas hem men även 

                                                
55 Brubråten 2013-02-22 
56 Brubråten 2013-01-23 
57 Observationsanteckningar 2013-04-29 
58 Dahlbäck, Anett. Riktlinjer för möten i Trafikverket. Trafikverket (intranät) (hämtad 2013-04-22) 
59 Dahlbäck, Anett. Riktlinjer för möteslokalen i Trafikverket. Trafikverket (intranät) (hämtad 2013-
04-22) 
60 Hyllenius Mattisson et al., Grön resplan för Trafikverkets pendlings- och tjänsteresor – med LOCA-
metoden som bas, 2012, s. 69 
61 Stewing, Robert, Förstudie Resfritt Gävleborg, 2012 
62 Open Meetings, Apache Open Meetings – Features and Overview, http://openmeetings.apache.org, 
(hämtad 2013-06-03) 
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för att gränssnittet är rent och enkelt. Det finns ytterst få knappar att trycka på vilket gör att 
det är lätt att se vilka funktioner som finns och hur man kommer åt dem.64 65Ciscos 
TelePresence är istället mer kraftfull och har ett mer anpassningsbart utgångsläge.66 Open 
Meetings och Lync har båda ett något mer avancerat utgångsläge med fler synliga funktioner.  
 
Open Meetings finns endast tillgängligt för datorer medan Jabber Video och Lync kan 
användas på datorer, smarta telefoner och surfplattor. Anledningen är att de vill att 
användarna ska kunna koppla upp sig överallt, oavsett vilket tekniskt hjälpmedel de har med 
sig.67 Open meetings är helt gratis till skillnad från de andra två alternativen. En nackdel är att 
det inte finns något utbredd support, kanske för att det är ett open source-alternativ.68 Alla tre 
lösningarna har stöd för kamera och för att visa alla deltagares bilder samtidigt på skärmen, 
vilket skiljer sig från Trafikverkets nuvarande Live Meeting.69 70 71 

4.4 Vad tycker de anställda egentligen? 
Enkäten som gjordes inom verksamhetsområdet samhälle på Trafikverket fick en 
svarsfrekvens på 83 % med en mängd tillhörande kommentarer. Innehållet redovisas nedan 
och medelbetygen för några enkätfrågor redovisas i tabell 1. Jämförelsen med UTAUT har 
även utförts men skillnaderna mellan åsikter beroende på ålder, erfarenhet och kön var inte 
särskilt stora. De resultat som ändå sticker ut kommer att nämnas här. Mötesobservationer 
kommer främst att användas för att förtydliga sammanhanget.  
 
96 % av de anställda uppger att de ofta eller alltid är bekväma med att ha resfria möten och de 
framhäver att det är ett bra substitut för att behöva göra långa resor i arbetet. Det är också 
lättare än förut att kalla till ett improviserat möte vilket gör att beslut kan fattas fortare. 
Jämförelsen mellan åldrarna enligt UTAUT visar att personer i åldern 36-45 är mest bekväm 
med Live Meeting som mötesform även om skillnaden inte är slående. De som är något äldre, 
mellan 46-55, tycker oftare än övriga att mötet inte fungerar särskilt bra (ett medelbetyg på 
2,8). 72 Totalt sätt är det dock en stor andel, 83 %, som anser att mötet fungerar bra. Samtidigt 
är det ju då 17 % som går på resfria möten som känner sig missnöjda och med tanke på att 
nästan alla uppger sig känna sig bekväm med mötesformen måste det finnas en annan 
anledning till några inte tycker att mötena blir bra. Det är användare i åldern 46-55 som i 
störst utsträckning känner missnöje.73  
 

                                                                                                                                                   
63 Microsoft. Lync. http://office.microsoft.com/en-us/lync/microsoft-lync-top-features-video-
conferencing-and-instant-messaging-FX103789488.aspx (hämtad 2013-06-03) 
64 Cisco, Extend your telepresence calling circle, 
https://www.ciscojabbervideo.com/home;jsessionid=793D93430B0460B59F75CE55DE135C10 
(Hämtad 2013-06-10) 
65 Observationsanteckningar 2013-04-13 
66 Cisco, TelePresence, http://www.cisco.com/en/US/products/ps7060/index.html (hämtad 2013-06-
10) 
67 Microsoft. Lync. http://office.microsoft.com/en-us/lync/microsoft-lync-top-features-video-
conferencing-and-instant-messaging-FX103789488.aspx (hämtad 2013-06-03) 
68 Stewing, Robert, Förstudie Resfritt Gävleborg, 2012 
69 Observationsanteckningar 2013-04-12 
70 Observationsanteckningar 2013-03-13 
71 Observationsanteckningar 2013-04-29 
72 Enkätundersökning 2013 
73 Enkätundersökning 2013 
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Tabell 1. Sammanställning av medelbetyg (1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid) för några av enkätfrågorna. Den 
streckade linjen skiljer de positiva svaren (där 5 man strävar efter ett högt medelbetyg) och negativa svaren (som 
strävar efter ett lågt medelbetyg). 
Fråga Totalt 
Jag hör tydligt vad alla säger 3,8 
Jag känner mig bekväm med 
mötesformen 

4,3 

Mötet fungerar bra 3,8 
Mötet är nödvändigt för mitt arbete 4,2 
Folk pratar i munnen på varandra 
(svårt att höra) 

2,9 

Jag störs av biljud från andras 
mikrofoner 

3,2 

Det krånglar med skärmupplösning 
vid delat skrivbord 

2,9 

Jag använder kamera 1,6 
Jag tackar nej till möten 2,8 
 
Två av de vanligaste problemen med resfria möten kan relateras till ljud och uppmärksamhet. 
Hälften av användarna störs ofta eller alltid av biljud från de övriga deltagarnas mikrofoner, 
såsom pappersprassel, tuggande, skrapande, bakgrundsljud osv.74 Trafikverket har inofficiellt 
försökt löst detta genom att uppmana till att stänga av mikrofonen när den inte används, dvs. 
när man inte är aktiv i samtalet.75 Flera önskar att ljudet förbättras då ”[det är] jobbigt när det 
låter som om vissa sitter på en motorväg”, ”Störande ljud förekommer då och då” och 
”Ljudreglering av egna datorer verkar vara ett bekymmer”. Det är svårt att få en generell bild 
över var problemet med ljudet finns eftersom det finns klagomål på så många olika saker. Det 
finns inte heller någon signifikant skillnad mellan åldrar, erfarenhet och kön utan alla 
upplever problemet i samma utsträckning. Det som kan sägas är att det indikerar att det 
saknas utbildning i hur ljudet i Live Meeting fungerar, just för att användarna inte kan 
precisera vad felet består i. 75 % av de svarande på enkäten anser ändå att alla hörs tydligt76 
även om det många gånger tar det ett par minuter i början av varje möte att få ordning på 
ljudet, stämma av att alla hörs, att alla är med osv.77. ”Ljudet är det oftast någon i nästan varje 
möte som har problem med” menar en person78 och det verkar inte vara en självklarhet att 
kontrollera att ljudet fungerar innan mötets början. Även om alla deltagare får ljudet att 
fungera händer det ofta att någon eller några har problem under mötets gång med exempelvis 
mikrofonen eller upptagning av bakgrundsljud.79 Att själv testa sitt ljud innan mötet är att 
föredra men många upplever att det är svårt. ”[Det är] krångligt att ställa in ljud och veta 
vilken enhet som är inkopplad”80 säger en respondent och ljudnivån är ibland ojämn utan att 
någon riktigt förstår varför vilket kan innebära upprepningar och missförstånd.81 82 Många 
upplever att de har svårt att själv lösa de problem som uppstår, som en respondent uttrycker 

                                                
74 Enkätundersökning 2013 
75 Observationsanteckningar 2013-02-19 
76 Enkätundersökning 2013 
77 Observationsanteckningar 2013-02-18  
78 Enkätundersökning 2013 
79 Observationsanteckningar 2013-03-01 
80 Enkätundersökning 2013 
81 Observationsanteckningar 2013-03-08 
82 Deltagande observation 2013-04-18 
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det ”man trycker på allt och inget för att se om det blir bättre”83. Andra frågar kollegor om 
hjälp eller ringer till supporten men det är inte alltid det går att få hjälp tillräckligt snabbt då 
problemet ofta upptäcks precis innan mötet ska till att börja.84 
 
Det visar sig att många upplever bristen på uppmärksamhet under möten som ett problem.85 86 
Detta uppstår framförallt då mötesdeltagarna sitter uppkopplade via sina egna datorer och 
stirrar på bildskärmen, men även till viss del i konferensrum. Många kollar sin mail, leker 
med mobilen eller utför andra arbetsuppgifter samtidigt som de deltar i mötet just för att de är 
understimulerade. De som antecknar under mötet har visserligen lättare att vara uppmärksam 
men upplever ändå att de blir trötta efter ett tag. 87 88 För att undvika detta vill 67 % av 
användarna ha en tidsgräns på möten medan 19 % är osäkra på om det är en bra lösning, se 
figur 4.  
 

 
Figur 4. Användarnas svar på frågan om de önskar en tidsgräns på de resfria mötena.  
 
Ungefär två timmar uppges vara en lagom tid för hur länge ett möte får pågå enligt de som 
svarade på enkäten. Det är även flera som vill se obligatoriska pauser på ett par minuter varje 
timme för att få röra lite på sig och några föreslår att möten som idag håller på hela dagar 
hellre ska delas upp på två halvdagar för att hålla koncentrationen och intresset uppe.89 I den 
förstudie som gjordes i region Gävleborg 2012 menas att det främst är de korta mötena som 
ska ersättas med resfria möten. Med kortare möten avses då 1-2 timmar eller större möten 
som kan brytas ned i mindre delar där deltagarna istället möts vid fler tillfällen.90 
 
Det råder delade meningar om hur mötesdeltagarna ska koppla upp sig för att få det bästa 
resfria mötet. Vissa föredrar att alla sitter uppkopplade via egna datorer och andra att sitta 
tillsammans i ett konferensrum när det finns möjlighet till det.91 Generellt sett verkar de flesta 
                                                
83 Enkätundersökning 2013 
84 Enkätundersökning 2013 
85 Deltagande observation 2013-04-05 
86 Enkätundersökning 2013 
87 Enkätundersökning 2013 
88 Observationsanteckningar 2013-02-19 
89 Enkätundersökning 2013 
90 Robert, Stewing, Förstudie Resfritt Gävleborg, 2012 
91 Enkätundersökning 2013 
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föredra att själva sitta i ett konferensrum medan de ogillar att andra gör det när de själva är 
uppkopplade på egen dator.92 Anledningen uppges vara att det är vanligt att ”glömmas bort” 
via egen dator på länk, att de i konferensrummet har en egen diskussion som det är svårt att 
komma in i som deltagande på distans. Det blir då svårt att få framföra sin åsikt eller vara 
med i diskussionen på samma villkor.93 ”[Det är] värdelöst när några sitter i konferensrum och 
några enskilt. Det blir gruppsamtal där den som sitter enskilt inte hör eller kommer till tals” 
och ”Det [är] oftast praktiskt att de som är på samma plats kan samlas i ett rum, medan andra 
sitter vid sina datorer”94 är bara två av åsikterna som framkommit. Många är alltså medvetna 
om att det kan vara svårt att involvera alla deltagare och att några ibland glöms bort men 
problemet kvarstår. Trafikverkets interna Guide för effektiva möten uppmärksammar att det 
kan uppstå problem när deltagarna medverkar på olika sätt och att det är mötesordförandes 
ansvar att minska dessa.95 Det kan dock vara svårt att veta när någon har något viktigt att säga 
på grund av de mystiska pauser som uppstår i samtalen under mötets gång. Flera av de öppna 
frågor som ställs får inget direkt gensvar och det är svårt att få feedback på vad som händer, 
samtidigt som det inte är helt självklart vem som borde ge den. Den person som leder mötet 
eller håller i en presentation talar ut till några som inte ges till känna vilket ger ett obekvämt 
intryck av att denne talar ut i tomma intet.96 Det är inte ovanligt att presentatören ställer frågan 
”hörs jag” eller ”är ni kvar” efter att redan ha pratat i fem minuter.97 En bidragande orsak till 
frågorna är som nämnts ovan att mikrofonerna är avstängda när talaren inte är aktiv vilket gör 
att det blir väldigt tyst. 98 Figur 5 visar hur många personer användarna anser kan delta i ett 
resfritt möte utan att det blir rörigt och svårt att hänga med. 31 % upplever att mötet blir 
sämre redan vid 5-7 och endast 25 % tycker att det går bra med fler än elva deltagare.99  
 

 
Figur 5. Användarnas åsikter om vid vilket antal deltagare som ett resfritt möte blir rörigt. 
 
                                                
92 Enkätundersökning 2013 
93 Enkäter, samtal, observationer 
94 Enkätundersökning 2013 
95 Trafikverket (internt), Effektiva möten i Trafikverket, (hämtad 2013-04-22) 
96 Observationsanteckningar 2013-03-08 
97 Observationsanteckningar 2013-03-22  
98 Deltagande observation 2013-03-12 
99 Enkätundersökning 2013 
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När någon ska svara på en fråga som ställts av någon som inte sitter i samma rum uppstår en 
viss osäkerhet var denna ska titta när den svarar. En del tittar ner i sina anteckningar, vissa på 
storbildsskärmen (i konferensrum) och andra försöker få ögonkontakt med någon i samma 
rum.100 I förstudien 2012 uppgav många att behovet av att se den andra parten vid ett möte var 
viktigt (med ett medelbetyg på 4,39 av 5). Siffran var något lägre för behovet att kunna se 
samtliga deltagare vid mötet och inte bara den som var aktiv och pratade just då (3,48 i 
medelbetyg).101 Idag används dock webbkameran inte särskilt väl inom Trafikverket. Hela 90 
% använder aldrig eller sällan kameran vid möten. 102  Ibland används kameran i 
konferensrumsmöten där hela rummet och alla deltagare visas på samma gång, men ofta 
skyms bilden på de andra deltagarna av presentationsmaterialet som visas på skärmen.103 
Några av de anledningar som nämns som orsak till låg användning av kameran är att de har 
inte kamera på sin stationära dator (även om alla bör ha en laptop med kamera), det är 
obekvämt att bli filmad och ”alla ser ju vad jag gör”.104 Men alla är inte negativt inställda även 
om de inte använder tekniken. En respondent uttrycker att ”… det är synd att vi slutat 
använda kameran på mötena, det underlättar mötesdisciplinen och gör det lättare att hänga 
med”.105 
 
Det är vanligt förekommande att det blir ett störande moment när någon ska dela skrivbord då 
en stor del av respondenterna ibland eller ofta upplever problem, se figur 6 och tabell 1. Vid 
UTAUT jämförelsen framkom att det är något mindre frekvent förekommande med de som 
använder resfria möten ofta, samt att kvinnor störs mindre av den här typen av teknikproblem 
än män.106 Många gånger sitter deltagarna vid datorskärmar med olika upplösning vilket gör 
att bilden som visas blir för stor eller för liten. Även helskärmsläget kan bli för stort och 
därför vara oanvändbart. Presentatören kan då tvingas (på grund av viljan att undvika krångel) 
visa en power-point-presentation i ”vanligt” läge, dvs. inte i föredragsvy. Tid som hade 
kunnat ägnas åt mötet ägnas istället åt att diskutera vem som ser vad och om alla ser samma 
sak på sina skärmar. För att kunna dela skrivbord eller visa ett dokument krävs att 
mötesordföranden gör personen till presentatör. Sedan måste presentatören leta upp rätt 
dokument på sin dator och dela detta och allt det här är också moment som tar onödigt mycket 
tid då det finns en viss osäkerhet och ovana i hur man ska göra.107 

                                                
100 Observationsanteckningar 2013-02-19 
101 Stewing, Robert. Förstudie Resfritt Gävleborg. 2012 
102 Enkätundersökning 2013 
103 Observationsanteckningar 2013-03-01 
104 Deltagande observation 2013-03-22 
105 Enkätundersökning 2013 
106 Enkätundersökning 2013 
107 Observationsanteckningar 2013-02-19 
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Figur 6. Användarnas upplevelse av hur ofta det är svårt att se allt material som delas vid möten. 
 
En av enkätfrågorna var ”Vilka möten anser du inte ska hållas via Live Meeting?” och fick en 
mängd kommentarer och åsikter. Generellt verkar lönesamtal och möten med känsligt 
innehåll inte vara lämpligt för resfria möten. Uppstartsmöten, möten med personer som inte 
känner varandra sedan tidigare, långa möten och möten som kan/ska skapa diskussion är 
andra exempel. Flera uppger att de resfria mötena blir betydligt bättre och effektivare om man 
redan träffats ett par gånger innan och känner varandra. Många har funderat över hur resfria 
möten påverkar oss socialt och att det inte är så lätt att avläsa andras kroppsspråk och detaljer 
även om kameran används. Som en respondent säger: ”Sker för många möten digitalt kan 
man delvis få en känsla av att vara isolerad, sakna ’riktiga’ arbetskamrater, etc. … Riktiga 
möten där man träffar folk på riktigt kan ge energi på ett sätt som jag saknar vid live 
meeting.” och en annan menar att ”Ibland finns behov att träffa människor”.108  
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5 Diskussion 
Nedan kommer en riskanalys först att utföras med grund i det resultat som presenteras för att 
visa på styrkor och svagheter med resfria möten inom Trafikverket idag. Se figur 1 för en 
överblick av SWOT-analysen. Sedan diskuteras problemområdena närmare och lösningar till 
dessa föreslås utifrån användarnas arbetssituation och Live Meeting och resfria mötens 
användbarhet.  

5.1 SWOT-analys 

5.1.1 Styrkor Nu 
En positiv aspekt med resfria möten är att de anställda på Trafikverket slipper göra resor för 
korta möten och det är något som uppskattas av de anställda. Användarna av Live Meeting är 
bekväma med mötesformen och ser den faktiska nyttan vilket många gånger överskuggar de 
problem som finns. Den positiva inställningen jag mötts av och viljan att berätta vad som inte 
fungerar ger intrycket av att de vill förbättra verksamheten och generellt ta vara på potentialen 
i mötena. Trafikverket har också lyckats med att använda resfria möten på olika sätt för att få 
ut information till alla anställda och skapa möten som inte tidigare varit möjliga, t.ex. 
informationsmöten. Den höga frekvensen av resfria möten indikerar att det är det som är 
normen inom Trafikverket och att det inte är något konstigt med att möten hålls på distans. 
Det är inte heller vanligt att någon ifrågasätter mötesformen i sig. Att de anställda anser sig ha 
möjlighet att neka inbjudningar att delta i möten indikerar att antalet onödiga möten, dvs. 
irrelevanta för individen eller möten som inte alls hade behövts, hålls nere.  
 
De möten jag deltog i med andra programvaror än Live Meeting hade gemensamt att de 
fungerade väldigt bra. Gruppen användare hade stor erfarenhet av resfria möten, var nyfikna 
på tekniken och det var en avslappnad stämning. Det var en självklarhet att kameran skulle 
vara på och vid ett tillfälle användes den även till att visa ett tidningsurklipp. De öppna 
frågorna mottogs något bättre än vid möten utan kamera. Det blev en paus, precis som på de 
andra mötena, men skillnaden var att det gick att se om alla funderade eller om de höll på med 
annat. Om det beror på gruppens storlek, deltagare eller programvaran låter jag vara osagt.109  

5.1.2 Svagheter Nu 
Det stora problemet med Live Meeting har länge varit ljudet och överallt nämns detta som det 
mest irriterande och frustrerande för användarna. Ljudproblemen innefattar dock olika saker. 
Det första är att inställningarna till mikrofoner och högtalare upplevs krångliga och att detta 
måste göras inför varje möte. Detta är något som förutspås bli lättare i och med bytet till Lync 
där ljudinställningarna enbart behövs göras på ett ställe, till skillnad från Live Meeting där det 
kan göras på två (i Live Meeting och i Communicator). Det andra problemet är att 
bakgrundsljud från andras mikrofoner stör under pågående möte. Mikrofonerna tar lätt upp 
ljud och några kontor har öppna landskap eller rum som flera delar vilket gör att det blir 
onödigt mycket brus på mötet. En annan anledning till bakgrundsljuden är att alla inte 
använder headsetet utan är uppkopplade med datorns egen mikrofon och ljud, vilket försämrar 
ljudkvaliteten. Det tredje ljudproblemet är att det ibland är ojämn volym och att vissa ljud 
tillfälligt försvinner. Röster svajar och det är svårt att uppfatta vad personen säger vilket blir 
extra ansträngande. Känslan av att befinna sig på samma plats och ha ett avslappnat samtal 
                                                
109 Observationsanteckningar 2013-04-12 
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går förlorad då man behöver sitta på helspänn och koncentrera sig enbart för att höra vad 
personen säger.110 Även det här problemet sägs dock bli mindre förekommande med Lync då 
ljudet kommer att prioriteras i datatrafiken.111 
 
De brister som fanns i de anställdas utbildning av Live Meeting kan vara anledningen till att 
kunskapsnivån bland de anställda fortfarande inte är tillräckligt god. En ny omgång utbildning 
och information om det nya systemet Lync är igång och förhoppningsvis kommer detta att 
lösa vissa problem.112 En risk med att utbildningen kommer just med bytet till Lync är mycket 
fokus hamnar på övergången mellan Live Meeting och Lync och de basfunktioner som finns. 
Ofta är det inte baskunskaper som exempelvis att kalla till möten som är problemet utan det är 
mer fördjupade kunskaper och detaljkunskap som saknas. Jag har upplevt en tendens till en 
attityd om att det är okej att det inte fungerar som det ska och inte veta vad som kan göras åt 
det. Ungefär som att vissa har gett upp att försöka lära sig hur det fungerar. Varför det är så är 
svårt att säga, men det kan vara för att det löser sig trots problem. Det ställs inga krav på att 
ljudet ska fungera perfekt då alla vet att det är svårt med inställningar och det är inte alla som 
har fått chansen att uppleva hur ett resfritt möte kan fungera där dess fulla potential nyttas.113  

5.1.3 Möjligheter i Framtiden 
Anledningen till att Trafikverket började satsa på resfria möten var som tidigare beskrivits för 
att minska resor och kostnader och öka personalens välbefinnande. Tanken var att ersätta 
fysiska möten med resfria möten och det har ju redan idag uppnåtts i relativt stor utsträckning. 
Eftersom det i Lync även går att ha möten med externa parter finns det stora 
utvecklingsmöjligheter när det gäller att ersätta även dessa möten med resfria möten. Med 
förbättringar och utveckling av mötesformen kanske även längre möten är möjliga att ersätta 
med fysiska på ett bra sätt.  

5.1.4 Risker i Framtiden 
Det finns absolut risker värda att tas på allvar med att inte göra något åt de problem som finns 
idag. En sådan risk är att kunskap och kompetens går förlorad på grund av dåligt fungerande 
möten eller att de anställda blir negativt inställda till resfria möten. Trafikverket har inte 
använt sig av resfria möten i den utsträckning de gör idag så pass länge att det behöver vara 
ett självklart verktyg för alla inom myndigheten i framtiden. Om mötesformen inte utvecklas 
kan irritationen hos användarna stiga över de som inte klarar av att ställa in ljudet eller 
hantera vissa funktioner vilket i sin tur kan skapa grupperingar. Risken är då också stor att de 
som inte har så mycket erfarenhet drar sig från att använda sig av resfria möten och 
splittringen ökar. Problemet med att inte få säga sin åsikt, eller att det är svårt att förmedla 
den kan också bidra till ökad stress och irritation över att mötet inte ger så mycket som 
förväntat. 
 
 
 
 
 
 

                                                
110 Observationsanteckningar 2013-03-08 
111 Brubråten 2013-01-23 
112 Brubråten 2013-05-23 
113 Deltagande observation 2013-03-20 
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5.2 Diskussion kring lösningar 
Fokus här ligger på helheten med resfria möten som mötesform och då indirekt att Live 
Meeting används. Inga detaljer om exempelvis olika funktioner i Live Meeting kommer alltså 
att diskuteras.   

5.2.1 Ändamålsenlighet  
Syftet med resfria möten är just att kunna ha möten utan att behöva träffas fysiskt och till det 
ändamålet passar Live Meeting Trafikverket bra. Eftersom användarna inte har några större 
invändningar mot mötesformen får det antas att programvaran i sig inte påverkar 
mötesinnehållet negativt. Fingertoppskänslan och stämningen i rummet kan vara det som går 
förlorat vilket gör att ett resfritt möte inte blir exakt lika bra som ett fysiskt möte. Men jag 
anser inte att det är något som påverkar myndigheten idag. Samtidigt är viktigt att inse både 
systemets och människans begränsningar. Kanske är det inte mötesinnehållet i sig som bidrar 
med begränsningar utan det är det som händer runtomkring. Kanske är det diskussionen som 
fortsätter under fikapausen eller samtalet på väg från mötesrummet som föder nya idéer och 
som löser problemen. Det finns inga krav på att alla ska delta på fikapauser eller äta lunch en 
specifik tid vilket annars hade varit en naturlig väg till samtal. Risken är att de som är mest 
upptagna får allt mindre kontakt med kollegor där de kan diskutera fritt. Hade det funnits 
medel för att komma runt det här problemet hade det redan använts. Jag tror att det är viktigt 
att arbeta aktivt med att skapa tillfällen där de anställda får träffas på mer neutral mark än i 
mötesrum och att arbeta för en bättre sammanhållning och gemenskap. Det krävs ett nytt sätt 
att arbeta och träffa andra människor. Exempelvis att anordna teamutbildningar, after work 
eller seminarier som leder till diskussion och nya möten kan göra att människor också blir 
mer benägna att själva ta och behålla kontakt med varandra.  
 
Långa möten har mycket innehåll. Mycket innehåll innebär mycket som ska diskuteras och 
det tar tid och är energikrävande. De möten som idag är heldagar kan vara den största 
utmaningen att få bättre just därför att de är långa och ställer särskilt höga krav på deltagarna 
att hålla sig aktiva under en lång period. Att införa en tidsgräns på möten skulle bli ett 
problem för den här typen av möten då de kanske inte kan bli av om alla ska träffas fysiskt. 
Ett alternativ till att ha en tidsgräns är att dela upp mötet på flera dagar istället för att köra allt 
en heldag. Problemet är dock att somliga möten har uppemot 20 deltagande från olika kontor 
och att hitta exempelvis tre dagar tätt i följd ett par gånger i månaden som passar alla låter 
orimligt. Risken blir att gruppen känner att de träffas varje dag för avstämning och diskussion 
men inte har tid att arbeta med det som beslutas innan det är dags för nästa möte. Det är på 
dessa möten som det är viktigast att mötet följer konstens alla regler för att bli så bra som 
möjligt.  
 
Både i förstudien och inom REMM-samarbetet uppges att det är just korta möten som ska 
ersättas med resfria möten. Det är inte angivet varför de har gjort den avgränsningen och om 
det finns en anledning till att de anser att längre möten alltid ska ske fysiskt. Det är då ett 
risktagande av Trafikverket att ändå lägga en del längre möten som resfria. Samtidigt är det 
lätt att förstå varför de arbetar som de gör. Att slippa långa resor och alltid (eller nästan alltid) 
kunna ha ett möte som passar samtliga i en projektgrupp överväger de nackdelar som finns. 
Det står också klart att eftersom de flesta verkar anse att mötesformen fungerar på pass bra så 
är det lätt att tänja lite på gränserna för vilka möten som ska vara resfria. För att inte gå miste 
om kompetens bör det föras en diskussion internt om vilka möten som alltid bör vara fysiska.  
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5.2.2 Effektivitet  
Användarna sparar en hel del tid på att slippa långa tjänsteresor och chansen att alla berörda 
parter har tid att vara med på mötet är betydligt större nu än tidigare när en hel dag var 
tvungen att avsättas för ett möte. På så sätt är resfria möten och Live Meeting betydligt mer 
effektiva än tidigare mötesform. Spilltiden för det egentliga mötet är antagligen mindre för 
resfria möten än för fysiska möten i och med att småprat och liknande minskar vid resfria 
möten. En enkel lösning för att hålla effektiva möten är att alltid ha fem minuters paus varje 
timme så deltagarna kan vara alerta och fokuserade under hela mötet. Det man behöver vara 
uppmärksam på om det sker förändringar i beteendet hos deltagarna som gör att mötet blir 
mindre effektivt och fortsätta att driva utvecklingen av resfria möten framåt med att 
tydliggöra brister och försöka åtgärda dessa.  

5.2.3 Tillfredställelse 
Användarna antas vara relativt nöjda efter att ha använt sig av resfria möten i och med att de 
fortsätter användningen utan klagomål. Dock finns det detaljer som irriterar deltagarna under 
mötet som gör att det viss frustration upplevs just under pågående möte vilka är viktiga att 
hantera innan de blir till problem som påverkar helhetsintrycket. Det blir antagligen svårt att 
sätta en gräns för antalet personer som får delta i möten i och med att det är individuellt hur 
många som anses lämpligt och att det ibland kan vara nödvändigt med fler deltagare. Det är 
dock självklart något som alla bör vara medvetna om och det är viktigt att hålla en god 
mötesdisciplin för att underlätta för de som tycker att det är svårhanterligt.  
 
Minskad koncentration, svårt att få chans att prata, bristen på feedback och osäkerhet kring 
om man hörs kan låta som petitesser men som nämnts i riskanalysen ovan kan det bidra till en 
ond spiral där användarna blir mer och mer negativa till resfria möten. För att undvika att 
mötena bara blir tidkrävande och ineffektiva tror jag att en bra början är att använda kameran 
i större utsträckning. Fördelarna med kameraanvändning är till exempel mer visuell stimulans 
vilket behåller uppmärksamheten längre, det går att avläsa kroppsspråk och på så sätt få direkt 
respons från åhörarna samt att det faktiskt är trevligt att se vilka man pratar med. Det är även 
troligt att det blir lättare att hålla en bra mötesdisciplin då många automatiskt skärper till sig 
när de vet att de inte är ensamma. Benägenheten att hålla på med andra saker under mötet 
kommer säkerligen också att minska i och med att det inte ser professionellt ut. Med kameran 
påslagen blir det också lättare att se när någon förbereder sig att säga något – eller rent av 
viftar för att rikta uppmärksamheten ditåt. I förstudien av Robert Stewing114 angavs att det var 
viktigt för de anställda att se de övriga parterna vid möten och jag tycker det är synd att den 
rekommendationen inte blivit tagen på allvar inom Trafikverket. Användarna har i dagsläget 
vant sig vid att inte använda kameran och det har blivit bekvämt för dem, men kanske vet de 
med sig att de själva skulle gynnas av att se de andra deltagarna. Det motståndet som finns, 
och en möjlig anledning till varför kameran slutade användas, är just vana och kanske en 
rädsla för att synas i bild. Det är en känsla som inte ska förminskas men för att ge ett förslag 
på hur man kan komma runt detta ska UTAUT som presenterades i teoriavsnittet att används 
på problemet.  
 
Performance Expectancy: Innebär att användaren ska se att den nya tekniken, i det här fallet 
kameran, har en positiv inverkan på arbetet och dess effektivitet. Det är därför viktigt att få 
fram vilka fördelar det kan ge med kamera som exempelvis att det blir lättare att förstå 
varandra och att deltagarna lättare håller uppmärksamheten uppe. Det här kan ske genom 

                                                
114 Stewing, Robert. Förstudie Resfritt Gävleborg. 2012 
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exempelvis en kampanj på intranätet men även mer informella samtal och genom påminnelser 
vid mötena.  
 
Effort expectancy: Beror på hur mycket användaren anser sig behöva träna eller ändra sitt 
beteende för att den nya tekniken ska användas. Här kanske det största hindret finns för att 
öka antalet möten med kamera på Trafikverket. Många tycker att det är svårt att känna sig 
bekväm framför kameran och att det kommer att krävas en stor ansträngning för att anpassa 
sig till att vara med på bild. Förhoppningen är att den här blir lite lättare med Lync då man 
samtidigt ser att de andra deltagarna har kameran på och själv inte känner sig lika utpekad.  
Social influence: Poängterar hur viktigt det är med social förankring vid införande av nya 
tekniker och att attityden på arbetsplatsen och bland ledare måste vara gynnsam. Projektledare 
och chefer har stort inflytande på resten av verksamheten och därför bör de föregå med gott 
exempel och använda kameran vid alla möten. Kanske är det lättare för dem att känna sig 
bekväma framför kameran då de vet att de andra tar efter och att de är en förebild. Ofta är de 
också mer vana att stå i centrum vilket kan underlätta initialt. 
 
Facilitating conditions: Handlar om hur bra användaren anser att tillgänglighet till tekniken 
finns och hur lätt det är att integrera den i det vardagliga arbetet. I dagsläget finns det 
möjlighet för att alla anställda att få en egen webbkamera att fästa på den stationära skärmen 
och fördelen med den är att kunna vinkla och bara få med det man vill i bild. Alla ska dock 
även ha tillgång till en laptop med inbyggd kamera.  
 
Slutligen tror jag att det är viktigt att ta chansen att testa använda kameran i en grupp där man 
känner sig bekväm. Det är en trygghet att vara säker på hur man ställer in kameran och veta 
att den inte startas när man inte vill ha den på. Jag tror att om man får testa det här ett par 
gånger kommer man att märka en skillnad i hur samtalet flyter på och vilka fördelar det kan 
ha för individen.  

5.2.4 Lärande 
Många upplever systemet som krångligt och svårt. Att det fortfarande är många som inte är 
säkra på ljudinställningar och hur funktioner som används vid varje möte fungerar finns det 
brister i programvaran ur ett användarperspektiv. Ett system som syftar till att användas inom 
en så stor myndighet som Trafikverket måste kunna anpassas till individens behov då gruppen 
användare inte är särskilt homogen. Intressant nog var åldersfördelningen inom samhälle i 
Region Mitt ganska spridd men ändå återfanns inga större skillnader i åsikter. Det innebär att 
gruppen som helhet ändå upplever samma typer av problem vilket förstärker intrycket av att 
programvaran kunde ha varit bättre lämpad. 
 
För att komma till rätta med de anställdas kunskapsnivå finns det bara en väg att gå – mer 
utbildning. Mycket information om systemet finns på Trafikverkets intranät men ibland är det 
svårt att hitta. Att någon kommer och informerar på informationsmöten är ett bra sätt att öka 
kunskapen men det tar även mycket tid och resurser. Mer kraft bör istället läggas på att få 
personalen att försöka utbilda sig själva med hjälp av tillgängligt material. Materialet som 
finns tillgängligt måste vara uppdaterat och korrekt, men även vara genomarbetat och tydligt 
för att någon ska bemöda sig med att läsa det. Ett annat alternativ är att spela in kortare 
filmklipp där en funktion visas och rangordna dessa med olika svårighetsnivåer. Om 
användarna ringer till användarstöd (support) och behöver hjälp kan de här filmerna vara ett 
hjälpmedel för att få en visuell hjälp. Att ha en person på varje kontor som agerar support är 
en lite dyrare men kanske bästa lösningen för att få en nöjd personal. Sitter personen 
lättillgängligt i huset är det betydligt enklare att ringa eller knacka på och fråga om hjälp och 
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information än att behöva ringa till användarstöd först. Det är ändå många som uppskattar att 
få personlig hjälp och någon kan komma till ens rum och visa hur inställningarna ska göras 
eller hur en funktion fungerar.  
 
Sammanfattningsvis har jag tre korta, konkreta förslag som inte nämnts tidigare som kan 
bidra till att mötena ska flyta på smidigare.  
 

• Inled med att säga ditt namn varje gång du talar så alla vet vem du är. 
• Förbered de dokument som ska visas och var säker på var de är sparade.  
• Märk upp sladdar i konferensrummen för att lättare veta vad som är ljud och bild och 

vilka som behövs för att mötet ska fungera. 
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6 Slutsats 
Den främsta styrkan med resfria möten inom Trafikverket är att Live Meeting används 
frekvent, användarna är nöjda och de gillar de fördelar som finns, exempelvis att slippa långa 
tjänsteresor. Flera av de förbättringar som jag föreslår bör vara ganska enkla att genomföra då 
attityden gentemot en bättre möteskultur är god inom Trafikverket. Generellt krävs att 
mötesformen utvecklas och anpassas mer och mer efter Trafikverkets behov och erfarenheter. 
Det får inte anses som okej att nöja sig med det som kunde erbjudas vid införandet år 2010 
och den kunskapsnivå som fanns då. Man måste ta hänsyn till att de anställdas kunskapsnivå 
och behov har förändrats sedan dess och därför och även mötena och programvaran i sig 
spegla den utvecklingen. Att ha effektiva och givande resfria möten är inget som skapas med 
endast en insats utan det kommer att krävas ett ständigt förbättringsarbete, nyfikenhet och en 
strävan mot att alltid kunna göra det lite bättre. Jag har valt ut tre förslag på förbättringar som 
jag tror kan bidra till bättre och mer effektiva möten. 
 
Det första förslaget jag har för att förbättra användningen av resfria möten är att satsa på 
utbildning. Förhoppningen är att genom att användarna får större kunskap om systemet också 
kan lösa fler problem på egen hand och på så sätt slippa exempelvis ljud- och 
presentationsproblem. Det är lättare att lära sig då det finns ett intresse för tekniken och 
nyfikenhet på nya funktioner gör mötet bättre men det är inte rimligt att kräva att alla 
användare ska vara så aktiva. Det går dock att kräva att alla ska lära sig göra vissa 
inställningar då det är en så stor del av deras dagliga arbete och deras arbetsuppgifter. För att 
uppnå detta är det viktigt att tillhandahålla verktyg och möjligheter för användarna att lära sig. 
Som diskuterats tidigare bör utbildningsmaterial (exempelvis videos) och tydliga instruktioner 
för Live Meeting/Lync finnas lättillgängligt på intranätet.  
 
Mitt andra förslag är att använda kameran vid alla resfria möten. Fördelarna är mindre 
trötthet, lättare att avläsa kroppsspråk och mer känsla av att vara nära varandra för att ge 
några exempel. Framförallt så tror jag att det blir betydligt roligare att ha resfria möten när 
alla väl kommit över tröskeln och insett att det inte är så farligt att visa sig i bild, på ett fysiskt 
möte ser ju alla varandra hela tiden! Med webbkameran är det också enkelt att se vem det är 
som pratar, vilket är något som kan upplevas som förvirrande idag när det bara är en massa 
olika röster. Kameran kommer inte att lösa alla problem men jag tror att det är en bra början 
för att utveckla mötesformen och nå dess fulla potential.  
 
Det tredje jag föreslår är att se över målen med resfria möten. Med det menar jag att fokus 
idag ligger på att resa mer klimatsmart och minska kostnaderna för resorna i sig och inte på 
vad det innebär för användarna och verksamheten att ersätta allt fler fysiska möten med 
resfria möten. Det var de korta fysiska mötena som skulle ersättas med resfria vid införanden 
men nu tenderar även allt längre möten att hållas resfritt. Självklart är det bra att möjligheten 
finns för personer att vara med på distans om de får förhinder men jag anser att det är viktigt 
att veta var gränsen går. Är målet för Trafikverket att kunna ersätta alla fysiska möten med 
resfria möten? Flera anställda vill ha en tidsgräns på två timmar och många tycker det finns en 
uppsjö av möten som inte bör vara resfria och det är något som Trafikverket måste ta ställning 
till. Ska alla uppstartsmöten och medarbetarsamtal vara fysiska? Kanske är det en självklarhet 
men möten som ger upphov till mycket diskussion, hur ska de hanteras? Det finns en skillnad 
mellan fysiska möten och resfria möten och det är viktigt att inse att det inte är samma sak 
och låtsas som att det är en självklarhet att resfria möten är lika effektiva som ett fysiskt möte. 
Med Lync kommer det att bli fler resfria möten med kontakt med externa parter och 
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Trafikverket. Då är det extra viktigt att Trafikverket vet var de står i frågan om vilka möten 
som ska hållas resfria och hur långa mötena får vara.  
 
På längre sikt anser jag att Trafikverket bör se över om Microsofts Live Meeting eller Lync är 
den mest lämpliga programvaran. Flera år har gått och det är fortfarande många som inte har 
lärt sig gränssnittet och är osäkra på vilka funktioner som finns. Ett program med hög 
användbarhet bör inte ha dessa problem och det är viktigt att Trafikverket som satsar på hög 
användning av alla anställda har ett bra verktyg.  
 
När Live Meeting nu byts ut mot Lync är det en utmärkt chans att börja om från början med 
att lära in nya beteendemönster och nya rutiner. Dra nytta av att alla är invanda med 
mötesmetoden för resfria möten och finslipa på detaljerna och öka kunskapen. Användare ska 
inte nöja sig med att mötet kan genomföras utan kräva att det faktiskt fungerar bra och att 
deras önskemål tas tillvara på. Det är även därför det är viktigt att vara tydlig med vad som 
förväntas av mötena. Resfria möten är fortfarande en relativt ny mötesform och det bör 
utnyttjas att det inte finns någon tradition om hur möten alltid har gått till. Alltså finns det gott 
om utrymme för att skapa nya normer och hitta ett arbetssätt som fungerar och är bra för alla 
parter.  
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Bilaga 1 
Nedan presenteras enkätfrågorna. 
 
Sida 1 
Kön 
Ålder 
Ort 
Ungefär hur många år har du varit anställd på Trafikverket? 
Hur ofta använder du Live Meeting för möten? 
Hur ofta har du möten utan Live Meeting? 
Jag föredrar Live-möten där: alla sitter vid egen dator/konferensrum används/en kombination 
När jag ska visa andra ett dokument på min dator trycker jag oftast på: dela skrivbord/dela 
program/annat 
 
Kommentarer till frågorna ovan 
 
Sida 2 
Påståendefrågor med svarsalternativ aldrig/sällan/ibland/ofta/alltid/ej relevant, vet ej 
Jag störs av biljud från andras mikrofoner, exempelvis pappers-prassel 
Mötet startar/slutar på utsatt tid 
Deltagarna pratar i munnen på varandra 
Mötet har en tydlig dagordning 
Någon av deltagarna ”försvinner” utan förvarning under pågående möte 
Jag får tillgång till mötesmaterial vid mötesinbjudan 
Jag känner att jag inte borde varit inbjuden till det här mötet 
Mötet har en utsedd ordförande 
Jag känner mig bekväm med mötesformen 
Mötet är nödvändigt för mitt arbete 
Jag hör tydligt vad alla säger 
Det krånglar med att jag inte ser allt som delas då det är för stort/ej anpassat för min skärm 
Jag tycker mötet fungerar bra 
Jag använder kameran 
Jag delar dokument 
Jag använder chatten 
Jag bjuder in till möten 
Jag tackar nej till möten 
 
Följande frågor har svarsalternativ Ja/Nej/vet inte 
Har du fått tillräcklig utbildning för att använda Live Meeting bra? 
Vill du ha mer utbildning inom Live Meeting? 
Har du använt dig av de interaktiva utbildningarna för Live Meeting på intranätet? 
 
Kommentarer till frågorna ovan 
 
Sida 3 
Upplever du att avståndet till kollegor på andra orter som ett problem? 
Vid vilket antal deltagande tycker du att Live-mötet börjar bli rörigt? 
Tycker du att det bör finnas en maxtid för hur länge ett live-möte ska pågå? 
Om ja, ungefär hur lång tid? 
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Finns det vissa typer av möten som du anser inte ska hållas via Live Meeting? 
Om ja, vilka? 
Vilka förbättringar skulle du vilja se i Live Meeting? 
 
Finns det något jag inte frågat om? 
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Bilaga 2 
Sammanställningen av enkäterna med hjälp av UTAUT visas i tabell, 2, 3 och 4 där 
medelvärdet för de svarande visas. Den streckade linjen skiljer de positiva frågorna från de 
negativa.  
 
Tabell 2. Skillnader i åsikter beroende av ålder 
Ålder 26-35 36-45 46-55 55+ Totalt 
Jag hör tydligt vad alla säger 4 3,7 3,8 3,9 3,8 
Jag känner mig bekväm med 
mötesformen 

4,3 4,6 4,1 4,2 4,3 

Mötet fungerar bra 3,7 4,1 2,8 3,6 3,8 
Mötet är nödvändigt för mitt 
arbete 

4 4,2 4,2 4,1 4,2 

Folk pratar i munnen på varandra 
(svårt att höra) 

3,3 2,9 2,8 3 2,9 

Jag störs av biljud från andras 
mikrofoner 

2,3 3,2 3,2 3,4 3,2 

Det krånglar med skärmupplösning 
vid delat skrivbord 

3 2,8 3,1 2,8 2,9 

Jag tackar nej till möten 3 2,8 2,8 2,7 2,8 

Jag använder kamera 1,7 1,5 1,9 1,4 1,6 
Antal svarande 3 18 17 14 52 
 

Tabell 3. Skillnader i åsikter beroende på erfarenhet 
Erfarenhet 1-2 ggr/ 

mån 
1-2 ggr/ 
vecka 

3-5 ggr/ 
vecka 

>5 ggr/ 
vecka 

Totalt 

Jag hör tydligt vad alla säger 3,8 3,8 3,7 4 3,8 
Jag känner mig bekväm med 
mötesformen 

4,4 4,5 4,2 4,3 4,3 

Mötet fungerar bra 3,6 3,9 3,7 4 3,8 
Mötet är nödvändigt för mitt 
arbete 

4 4,1 4,3 4,3 4,2 

Folk pratar i munnen på varandra 
(svårt att höra) 

3 2,6 3 3 2,9 

Jag störs av biljud från andras 
mikrofoner 

3,4 3 3,3 3,1 3,2 

Det krånglar med skärmupplösning 
vid delat skrivbord 

3 3,4 2,8 2,6 2,9 

Jag tackar nej till möten 2,8 2,6 2,8 2,8 2,8 
Jag använder kamera 1,2 2,1 1,8 1,4 1,6 
Antal svarande 5 11 23 13 52 
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Tabell 4. Skillnader i åsikter beroende på kön. 
Kön Man Kvinna Totalt 
Jag hör tydligt vad alla säger 3,9 3,7 3,8 
Jag känner mig bekväm med 
mötesformen 

4,3 4,4 4,3 

Mötet fungerar bra 3,8 3,9 3,8 
Mötet är nödvändigt för mitt 
arbete 

4,2 4,2 4,2 

Folk pratar i munnen på varandra 
(svårt att höra) 

3 2,9 2,9 

Jag störs av biljud från andras 
mikrofoner 

3,2 3,2 3,2 

Det krånglar med skärmupplösning 
vid delat skrivbord 

3,2 2,7 2,9 

Jag tackar nej till möten 2,8 2,7 2,8 
Jag använder kamera 1,7 1,5 1,6 
Antal svarande 24 28 52 
 

 

 

 


