
Inledning (en röst som säger) 

- För mig har arbetsdagen blivit mycket mer effektiv. Jag tillbringar mycket, mycket mindre tid att 

åka och boka rum och sitta av tid. Jag är väldig glad att man kan ha sina internationella 

kontakter så nära tack vare videomöten. 

Miljöaktivist 

- Stoppa flyget, stanna hemma, stoppa flyget stanna hemma. 

Miljökoordinator 

- Men hallå, man behöver inte stoppa alla flygresor. 

Miljöaktivist 

- Det är klart vi måste. Annars går ju jorden under och vi dör. 

Miljökoordinator 

- Nej, nu överdriver du. Att ta miljöhänsyn är inte att sluta att resa utan det är att resa med 

minsta möjliga miljöpåverkan. 

Miljöaktivist 

- Äh, jag hatar att resa. Man ska fylla i blanketter om ansökan om tjänsteresa. Man ska boka 

hotell och man ska fixa flygbiljetter. Man ska vaccinera sig och kolla försäkringar. Sen ska man gå 

upp fem på morgonen för att sig till den där flygplatsen och flyget som ändå är försenat. Man 

flyger till stället. Man ser flygplatsen och man ser konferensanläggningen och ingenting annat. 

Sen är man där med ett fullspäckat schema men så missar man ända massa grejer man tänkt att 

se på. Man åker hem och träffar på frugan som är sönderstressad för hon har få tagit hand om 

allt där hemma. Man har missat barnens skolavslutning, surdegen har slutat jäsa, 

forskningsanslaget är slut, man har lagt ut tusentals kronor ur egen ficka och tappat bort 

vartenda kvitto.  

Miljökoordinator 

- Men, brukar det här hända dig? 

Miljöaktivist 

- Ja, varenda gång! 

Miljökoordinator 

- Men okej, kolla här, kolla här var du kan göra för att samarbeta utan att resa. 

Speakerröst 

- Det finns massor med programvaror och teknisk utrustning för att mötas via internet. Det finns 

några faktorer att överväga vid valet av teknik. Hur stort är mötet? Hur många deltagare finns 

det på varje plats? Hur många platser deltar? Och hur ofta sker mötena? Ska man bara ses en 

gång måste tekniken vara lättanvänd.  Ska man ses ofta kan man använda mer avancerad teknik. 



Det finns också tekniska hjälpmedel som underlättar möten och möjliggör flexibel 

kommunikation. Man kan till exempel använda molntjänster för att dela filer och dokument. 

Universitetets IT-avdelning har aktuell information om vilka tjänster som är upphandlade och 

godkända ur säkerhetssynpunkt. Först ska vi ta en titt på de vanligaste mötesteknikerna, 

videmöten, e-möten och videokonferens och sen ska vi se hur man kan hantera möten i ett 

längre projekt. Videomöten är bra om man är cirka två-tre personer, på två-tre orter. Det kan 

fungera som ett telefonsamtal eller ett arbetsmöte mellan kollegor. Till denna kategori hör till 

exempel Skype och Google hangouts. Det går att kombinera denna mötesteknik med 

molntjänster för att dela dokument. Då kan man effektivt arbeta med en gemensam text eller 

andra dokument.  Den här mötesformen brukar vara mycket användarvänlig. 

Intervjuperson blir uppringd på Skype 

Intervjuperson 1 

- För mig har videomöten blivit en del av vardagen. Jag använder det väldigt ofta. Det är både 

informella möten, man ser att kollegor är online på Skype till exempel och man kan ringa upp 

väldigt lätt för att prata med dom, till mer officiella möten när man bestämt tid via mejl, och så 

vidare, och det är någon annan eller jag själv som ringer upp en hel grupp och så har vi ett möte. 

Det kan vara så enkelt att man bor i samma stad men man har inte möjlighet att träffas ändå 

och då får man ändå den kontakten och sitta och prata med varandra och diskutera. Och det 

tycker jag är oerhört värdefullt.  Det kan också vara att man använder det i undervisningen men 

då krävs det lite mer förberedelser och, ja, instruktioner till deltagarna till hur man går tillväga. 

Ja, faktum är att när vi använt Skype då har vi ofta använt det när vi skriver artiklar och då har vi 

skrivit artikeln gemensamt i någon typ av molntjänst samtidigt som vi sitter och pratar. Då har vi 

faktiskt bara använt ljudet och inte bilden. 

Speakerröst 

- E-möten representeras främst av Adobe Connect med funktioner att dela rityta, chatta och föra 

gemensamma anteckningar. Man kan även dela ut sin datorskärm för att skriva i varandras 

dokument. Många av dessa funktioner finns även inom videomöten. Tillskillnad från videomöten 

kan man se E-möten som ett rum som finns kvar på nätet. Det är alltså inte kopplat till en 

person eller plats. Anteckningar, uppladdade dokument, whiteboard med mera finns kvar i 

rummet och det går att besöka när som helst till alla de som har rättigheter. E-möten lämpar sig 

både för små seminarium och informella möten samt för stora webbinarium. Samtliga besökare 

kan befinna sig på olika orter. På SUNET:s hemsida finns en omfattande dokumentation som 

hjälper dig att komma igång och testa din utrustning.  

Intervjuperson 1 

- E-möten använder jag ganska ofta. Jag använder det i undervisning och jag använder det också 

vid handledning. Jag använder det vid öppna seminarier eller föreläsningar och då har jag till 

exempel en länk som man kan klicka på och då är man inne i ett e-mötesrum och kan följa 

undervisningen eller handledningen. Jag använder det också när jag ska träffa väldigt många vid 

andra universitet för att planera undervisning eller diskutera saker. Just Adobe connect har 

många olika funktioner och där kan man både skriva tillsammans och dela dokument och man 



kan skicka filer till varandra. Man kan dela upp kursdeltagare i små grupper och sen gå tillbaka 

och vara storgruppsforum. Man kan även spela in sina sessioner. Alla deltagare behöver testa 

ljudet innan man går in och det kan vara bra och skicka information innan mötet. Så man läser 

på och testar sitt ljud och vet att det är rätt headset man använder och ser att funktionerna 

fungerar. När vi har haft kurser och använt Adobe connect väldigt mycket då har vi det rummet 

färdigt och då adderar vi bara mer material vartefter kursen går, så att det blir mer och mer. Så 

vi har lite från början och så tillkommer det olika saker för varje tillfälle när vi träffas. Man kan 

ladda ner en app och använda Adobe connect på mobilen. Jättebra! 

Speakerröst 

- Videokonferens är bra för möten där deltagarna finns på två till tre platser och där någon av 

platserna har flera deltagare. En videokonferensanläggning är ofta installerad i ett särskilt rum 

som kan bokas. Anläggningen är byggd för att kunna ta upp bra ljud från flera personer och 

bilden är högupplöst. Videokonferensanläggningar brukar ofta har en supportperson som du kan 

kontakta inför ditt första möte.  

Intervjuperson 2 

- Jag väljer videokonferens när jag vet att mottagaren på andra sidan har en 

videokonferensanläggning, för det är det som krävs för att ha en videokonferens. Jag börjar med 

att sätta på LCD-skärmen och sen sätter jag på videokonferensanläggningen. Så ringer vi upp en 

mottagare som har ett specifikt IP-nummer, som jag har förberett här i min 

konferensanläggning. Och nu ser vi att är uppkopplade med den andra mottagaren och med en 

ganska bra bild. Till det här har vi en kombinerad mikrofon som man lägger i mitten på bordet, 

det vill säga vi behöver inget headset och alla hörs tydligt. Nu tänkte jag visa att man kan ändra 

layout så att man kan få med sin egen bild i videokonferensen. Det är bara för att man ska se att 

man är i fokus i bilden så de andra, på andra sidan, ser en helt enkelt. En annan bra funktion när 

man har en videokonferens är att man kan dela dokument. Så man kan koppla in en dator till 

videomötet och man kan helt enkelt dela allt man har på skärmen, om man vill visa powerpoint 

eller något annat dokument. Jag rekommenderar att man har en testuppkoppling innan man har 

det aktuella videokonferensmötet och då man har den där testuppkopplingen kan man skriva 

upp dom moment man gör. Det vill säga man skriver upp var man hittar avstängningsknappen 

etcetera.  

Speakerröst 

- I ett längre projekt skulle man kunna ha daglig informell kontakt via videomöten, som Skype och 

Google hangouts. Stormöten skulle kunna ske via videokonferens. Man kan även sätta upp en 

dator eller surfplatta med exempelvis Skype i ett rum med flera personer. Där kan man överväga 

att köpa in en konferensmikrofon för att förbättra ljudet. Vill man anordna ett seminarium eller 

en workshop kan man med fördel använda E-mötesteknik med exempelvis Adobe connect. Där 

kan man dela dokument, whiteboard och dela in i smågrupper. Alla dokument kan man dela via 

en molntjänst. Vet man att man kommer träffas regelbundet över internet kan man använda 

flygresor till att knyta sociala kontakter än till att ha arbetsmöten. 

Miljökoordinator 



- Hur känns det där? Fick du några bra idéer? Ibland behöver man kanske resa men nu har du fått 

idéer om när du inte behöver resa.  

Miljöaktivist 

- Asså, jag tycker det var jättebra grejer du visade mig. Webben är bra! Den kan man använda till 

mycket, bland annat en kampanj som jag nog tänkte starta som jag vill kalla Stoppa flyget. 

Miljökoordinator 

- Bra där! 

Avslutning (en röst som säger) 

Stoppa flyget, stoppa flyget, stoppa flyget… 

 

 


