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Sammanfattning 

När vi skriver detta examensarbete, år 2008, är debatten om miljön stor om hur konsumen-
ten, företagen, staten etc. kan minska sin miljöpåverkan genom att jobba smartare. Inom 
företagen bedrivs som bekant ett ständigt arbete med hur man kan reducera sina kostnader. 
Vi har valt att skriva om de möten i arbetslivet som kan hållas på distans, ett område som 
går båda debatterna till mötes.  

Eftersom många mötesdeltagare (deltagare) idag flyger eller åker bil för att komma till och 
från möten så genererar distansmöten fördelar som att det reducerar företagens kostnader 
samtidigt som det ger en minskad miljöpåverkan. Vi har i vår studie närmare undersökt hur 
distansmöten bedrivs idag inom de två företag som vi är verksamma inom, vilka policys 
och verktyg som finns för att främja dessa och hur deltagarna själva ser på saken. Detta för 
att få svar på de forskningsfrågor som vi gemensamt arbetat fram i samråd med vår hand-
ledare. Forskningsfrågorna är följande, Vilka skäl finns det till att hantera möten på distans 
jämfört med traditionella fysiska möten? Vilka typer av möten kan hanteras på distans? Hur 
kan effektiva och kvalitativa möten hållas på distans?  Hur kan en organisation främja di-
stansmöten? 

Vårt syfte är att undersöka om det finns några tydliga mönster angående vilka möten en or-
ganisation hanterar på distans och i så fall skapa en djupare förståelse för dessa och de rikt-
linjer som idag finns för distansmöten. Ett av våra mål är också att det material vi får fram 
skall kunna fungera stödjande vid utformning av mötespolicys. 

Den metod som vi använt är triangulering där vår insamling av primärdata gjordes med to-
talt 16 st intervjuer och en enkät där hela 146 av ca 400 respondenter svarade. Vi har även 
använt sekundärdata genom dokument såsom resepolicys och miljöpolicys. Parallellt med 
vår insamling av empiriskt material har vi studerat relevant litteratur som tar upp ämnesom-
rådet distansmöten. 

Vi har i rapporten valt att avgränsa oss och endast fokusera på interna möten i de båda stu-
derade företagen eftersom den sociala relationen i externa möten ofta ses som alltför viktig 
för att i större utsträckning hanteras via distans.  

Studien visar att en medvetenhet om de fördelar distansmöten ger kostnadsmässigt och 
miljömässigt finns i de studerade företagen, men att de främsta skälen till att hantera möten 
på distans ur deltagarens perspektiv är kostnadsbesparingen och den tidsvinst de genererar. 
Resultatet pekar också på att alla typer av interna möten kan hanteras via distans, men att 
förhandlingar är den mötestyp som är absolut svårast. Flertalet faktorer som exempelvis 
mötets karaktär, kostnad, tillgänglig teknik och deltagarnas vana vid distansmöten  påverkar 
också starkt huruvida ett möte hanteras på distans eller inte. 

För att få till stånd effektiva och kvalitativa distansmöten så visar studien att krav ställs på 
tydlighet i vad som skall avhandlas och hur detta ska skötas, ordförandens egenskaper, de 
tekniska hjälpmedlen samt att tiden för mötet begränsas till max 1-2 timmar. Tydlighet vi-
sar sig också vara en avgörande faktor ur ett organisatoriskt perspektiv där de policys och 
riktlinjer som sätts indirekt och direkt påverkar hur distansmöten bedrivs i organisationens 
olika delar. 

Nyckelord: Meetings policy, Meeting management, Communication technology; Meetings 
technology 
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1 Inledning 

Då denna rapport skrivs, år 2008, är debatten om miljöpåverkan stor. Det diskuteras t ex 
angående hur konsumenten, företagen, staten etc. kan minska sin miljöpåverkan genom att 
jobba smartare. Inom företagen bedrivs som alltid debatten om hur företaget kan reducera 
sina kostnader. Vi har valt att skriva om distansarbete och mer specifikt om de möten som 
hålls på distans, ett område som går båda debatterna till mötes. 

Att arbeta på distans är inget nytt. Att arbeta ”utanför” kontoret är idag en vanlig företeel-
se. Företag i Sverige har kommit långt med att erbjuda användarna lösningar för att kunna 
arbete på distans. Detta har tidigare begränsats av tekniken, dvs. datorer, telefoner, hastig-
het och stabilitet i datakommunikationen. Idag finns det en uppsjö av teknologiska hjälp-
medel på marknaden för att underlätta distansarbete och distansmöten, ofta är också inve-
steringarna i den utrustning försumbara jämfört med de potentiella besparingarna som kan 
uppnås. Många användare välkomnar dessa lösningar då det skapar en mer flexibel vardag 
för dem själva. Det gör det möjligt att utföra sina ”ordinarie” arbetsuppgifter utan att be-
höva vara på kontoret. Mobiltelefoner och mailsystem gör det möjligt att kommunicera 
med en annan part oavsett var personen själv befinner sig. Den bärbara datorn ger möjlig-
heter som gör att användaren kan utföra sitt arbete utanför kontorets väggar genom att ta 
med sig sina dokument och applikationer och via uppkoppling mot företaget få tillgång till 
server, centrala applikationer. Det är enkelt att säga att tekniken har medfört att användaren 
numera kan utföra sina arbetsuppgifter var som helst så länge mobilen, datorn och en upp-
kopplingsmöjlighet finns.  

Företag expanderar och begrepp som internationellt/globalt företag blir allt vanligare. Det-
ta medför också att företag har medarbetare på olika geografiska platser som måste kunna 
kommunicera och träffa varandra. Medarbetarna är beroende av varandra och för att kunna 
lösa sina enskilda arbetsuppgifter är det vanligt att de måste involvera andra människor för 
att kunna lösa uppgifterna. Detta ger upphov till möten! Möten som idag oftast hanteras 
genom att deltagarna fysiskt träffar varandra på en bestämd tid och plats.  

Företagen spenderar mer och mer pengar på att människor skall förflytta sig för att hålla 
möten samtidigt som de vill hålla nere sina kostnader och arbeta effektivare.  

Att mötas är en viktig del i det dagliga arbetet men måste alla typer av möten ske genom att 
deltagarna träffas fysiskt?  Måste deltagare från olika geografiska platser resa till en och 
samma plats för att mötas? Finns det alternativ till fysiska möten? Är tekniken mogen för 
distansmöten? Kan alla typer av möten hanteras på distans? Vad anser deltagarna?  

Att mötas på distans reducerar företagets kostnader genom att deltagarna inte behöver 
spendera tid för att komma till själva mötet. Samtidigt ger det en minskad miljöpåverkan då 
många deltagare idag flyger eller åker bil för att komma till och från möten. 

Vi kommer i den här studien att närmare undersöka hur distansmöten bedrivs idag inom de 
två företag som vi är verksamma inom, vilka policys och verktyg som finns för att främja 
dessa och hur deltagarna själva ser på saken. Vi återkommer i metodkapitlet med hur vi de-
finierar möten och begrepp som mötespolicy i denna rapport. 
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1.1 Problemdiskussion 

Pieter Rieder senior vice president för European Automobile Manufacturers Association 
(EMEA),  förklarar i en artikel av Business Travel World (Cost of meetings set to rise by double 
digits.  Nov2007) att möteskostnaderna allmänt förväntas öka signifikant under 2008. 

“Demand is very strong in Europe and costs are set to rise 6-11% next year. So, if your 
programme is not managed, you will be facing a double-digit rise.” (Rieder, Cost of meet-
ings set to rise by double digits.  Nov2007) 

Reider (2007) förklarar också att många företag klarar av hanteringen av de större mötena, 
men att problemet är att hålla ordning på de mindre. 

"Small meetings are difficult to track because they're booked by different sources." 
(Rieder, Cost of meetings set to rise by double digits.  Nov2007) 

Reider och hans co-presentatör (från Cost of meetings set to rise by double digits.  Nov2007) Cin-
dy D'aoust, senior vice president strategic meetings management, Maritz Travel förklarade 
också att den årliga möteskostnaden nu uppskattas till 350€ billioner globalt varav 100€ bil-
lioner i Europa. 

I kontrast till den generella och globala utvecklingen finns exempel på företag som vänder 
trenden och genom att aktivt arbeta med möteshantering lyckas minska sina möteskostna-
der, samt tillika miljöpåverkan. 

TeliaSonera exempelvis, har under senare år arbetat målmedvetet med att minska sin miljö-
påverkan. I en pressrelease på sin hemsida förklarar de att de sänkt sina CO2-utsläpp med 
70 % från år 2001 fram till idag. Målet har uppnåtts till stor del genom att minska antalet 
tjänsteresor och genom att öka användandet av tjänster som telemöte och NetMeeting (ett 
kommunikationsverktyg från Microsoft) via PC.  

Erik Hallberg, ansvarig för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige: 

”Det är förvånande att inte fler företag arbetar aktivt för att minska resandet. Företag 
måste bli bättre på att avgöra när det verkligen är nödvändigt med en affärsresa och när 
den lika gärna kan hanteras med tekniska lösningar. Förutom att man gör miljön och 
framtida generationer en tjänst så finns det pengar att spara för företagen och tid som kan 
utnyttjas mer effektivt för de anställda .” (Erik Hallberg, pressrelease från Teliasonera, 
www.teliasonera.se/press) 

Enligt en pressrelease från Teliasonera har de också utfört en undersökning där 1710 per-
soner runt om i landet har svarat på frågor om tjänsteresor. Företagen som deltagit varierar 
i storlek från färre än 10 anställda till fler än 500 anställda, alla har dock gemensamt att de 
är kunder åt Teliasonera. Undersökningen som genomfördes 16-24 maj 2007 visade att 30 
procent av respondenterna kommer att öka sitt resande i tjänsten under det kommande 
året. 

Vi tror att de flesta organisationer skulle kunna arbeta via möten på distans i större ut-
sträckning eller på ett bättre sätt för att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan. Var-
för skall företaget ha kontroll på inköp av pennor och linjaler, men inte på tjänsteresorna 
som ofta utgör en av de största kostnaderna? En välgrundad mötespolicy tror vi kan funge-
ra vägledande och ge bra riktlinjer för personer i företag och organisationer när de står in-
för valet om ett möte skall ske fysiskt eller inte. En Amerikansk studie som presenterades i 
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forskningsartikeln, Firms Missing the Boat on Meetings Management,Study Says (2005) för Ameri-
can Express visade dock på att endast 20 % av företagen hade en uttalad mötespolicy och 
att drygt hälften helt saknade policy eller endast hade informella riktlinjer. 

Styrkan hos det informationslogistiska synsättet, jämfört med rena specialistområden är att 
varje handling sker utifrån ett strategiskt perspektiv och med målet att kunna ta ett helhets-
grepp. En informationslogistiker tittar totalekonomiskt på samspelet mellan processer, in-
formation, användare, teknik, kommunikation, flöden, kunskap och management inom oli-
ka områden. I den här studien tittar vi närmare på det ofta bortglömda området som mö-
teshanteringen utgör, vi väljer att jämställa möteshanteringen med hanteringen av material-
flöden, informationsflöden och kompetensflöden. Vi väljer att göra det från grunden ge-
nom att vända oss till användarna av mötesteknologi nämligen deltagarna och lägger fokus 
på distansmöten. 

1.2 Problemformulering 

I takt med att miljömedvetenheten i samhället ökar hos både staten, privatpersoner och fö-
retag kommer allt högre krav att ställas på organisationer att dra sitt strå till stacken. Det-
samma gäller för kostnadseffektiviteten, ingen vill betala mer än nödvändigt för produkter 
och tjänster. De företag som inte ligger i fas med denna utveckling riskerar att i framtiden 
gå miste om stora konkurrensfördelar. Alla merkostnader en organisation har måste ju nå-
gonstans tas ut i form av ett högre pris eller avgift som i slutändan drabbar kunden. Alltså 
ju mer medvetna kunderna blir desto viktigare är det för företag att ta kontroll över sina ut-
gifter för att kunna fortsätta ha en stadig utveckling. Ett smart sätt att gå båda kraven till 
mötes är att bli bra på de områden där båda behoven tillfredställs, ett av dem är distansmö-
ten.  

1.3 Syfte och Mål 

Syftet är att undersöka om det finns några tydliga mönster i vilka möten en organisation 
hanterar på distans och i så fall skapa en djupare förståelse för eller angående dessa och de 
riktlinjer som idag finns för distansmöten. Ett av våra mål är också att det material vi får 
fram skall kunna fungera stödjande vid utformningar av mötespolicys. 

1.4 Forskningsfrågor 

• Vilka skäl finns det till att hantera möten på distans jämfört med traditionella fysis-
ka möten? 

• Vilka typer av möten kan hanteras på distans? 

• Hur kan effektiva och kvalitativa möten hållas på distans? 

• Hur kan en organisation främja distansmöten? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi kommer i rapporten endast att fokusera på interna möten i de organisationer vi avser 
studera. Detta dels för att begränsa området för undersökningen, och dels för att vi anser 
att det alltid är lättare för ett företag att motivera att externa möten, exempelvis kundmö-
ten, inte kan hållas på distans då den sociala relationen är alltför viktig. Dessutom tror vi att 
det är lättare att börja ta kontroll över sin egen möteshantering, än att börja med att försöka 
påverka externa parter. 

1.6 Språk 

Utvecklingen inom IT-området skapar många nya termer och uttryck på engelska som 
ibland saknar en bra svensk översättning. Detsamma gäller också för området möteshanter-
ing eller ”meetings management” där relativt lite material producerats på svenska. Eftersom 
vi har valt att skriva vår uppsats på svenska så har vi försökt att översätta till ”god svenska” 
i bästa möjliga mån. I de fall som vi inte funnit någon bra översättning använder vi oss av 
det engelska uttrycket. 

1.7 Tidigare studier 

Det finns en mångfald av information att hämta inom områden som distansarbete, resande 
och tekniken som underlättar för/substituerar detta, samt vilka besparingar som kan upp-
nås både rent ekonomiskt och miljömässigt. Vi har däremot inte lyckats finna någon littera-
tur som behandlar precis vår frågeställning, vilket skulle ha gjort det lättare för oss att utfö-
ra en normativ studie där målet enligt Björklund och Paulsson (2003) är att ge vägledning 
och föreslå åtgärder. Exempelvis har vi inte funnit någon studie som belyser vilka sorters 
möten som bäst hanteras via distans, därför blir vår egen empiri det största underlaget i den 
här frågeställningen, vilket gör att eventuella åtgärdsförslag inte lika lätt kan styrkas från 
annat håll. Ett av våra mål är ju som sagt att studien skall kunna verka stödjande vid ut-
formningen av mötespolicys. Inom organisationslära och företagsledning har visserligen 
analyser kring möten gjorts, men dess syften verkar ofta ha varit att studera gruppdynamik, 
organisationseffektivisering eller beslutsprocesser. Det verkar ovanligt att mötesprocessen i 
sig är huvudsyftet med studien, vi har inte funnit någon allenarådande mötesteori och inte 
heller funnit material skrivet av experter på området. En del av vårt material har vi därför 
sökt upp i forskningsartiklar, inte sällan från studier gjorda vid större amerikanska företag 
där begrepp som ”meetings management” och ”meetings policy” förefaller mer allmänt ve-
dertagna. Fördelen med att tvingas leta vitt och brett efter material är däremot att den bild 
som byggs upp genom litteraturstudierna inte är ensidig, som lätt kan bli fallet om det finns 
många kända pionjärer på området.  

1.8 Perspektiv 

Tekniska hjälpmedel för att hantera möten på distans blir bara fler och fler samt bättre och 
bättre. Trots detta fortsätter resandet till traditionella fysiska möten att bara öka inom 
många företag. 

De positiva effekterna på miljö och kostnader som minskat resande ger är uppenbara och 
väl underbyggda av åtskilliga studier på området. Varför hanteras då inte ännu fler möten 
på distans? Det är frågan som vi initialt ställer oss inför denna studie.  
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I våra tidigare kurser vid Centrum för Informationslogistik (CIL) har vi genomgående kun-
nat skönja en speciell tendens i större delen av den litteratur som behandlar modern teknik 
och de verktyg den förser oss med. Det vi observerat är att teknikens blotta existens inte 
automatiskt leder till ett ökat användande av densamma, alternativt att den ofta inte an-
vänds på det sätt som avsetts av dess skapare. Förklaringarna till detta fenomen är många, 
kanske överskrider teknikens framfart människors och organisationers förändringsbenä-
genhet. Vi tror dock att de flesta moderna företag är medvetna om vikten av att vara för-
ändringsbenägna för att ligga i fas med utvecklingen på alla plan. Däremot tror vi att det 
ofta råder stor osäkerhet inför nya val och lösningar, det är inte heller särskilt konstigt med 
tanke på informationsmängderna som ständigt ökar och ibland också försvårar sökandet av 
kvalitativ information.  

Hur ska företagen då veta vilka lösningar som fungerar och vad de bör satsa på? I IT-
kartan (2002), som framtagits för svenskt näringsliv, så framhålls vikten av att utgå ifrån 
användarnas behov för att kunna ställa rätt krav på leverantörer av exempelvis IT stöd. I 
samma rapport presenteras också att så få som 20 % av användarna upplever att de fått 
vara med och påverka utformningen av IT-stödet, vilket gäller nästan oavsett vilket system 
det rör sig om. Här presenteras också att endast 3 % av företagsledarna tycker att förvänt-
ningarna på generell kvalitetsförbättring, bättre produktivitet, bättre kundservice och bättre 
informationsflöde infrias efter införandet av ett nytt IT stöd. Det framhålls att detta till stor 
del beror på att användarna inte deltar i utformandet av kravspecifikationen i tillräcklig ut-
sträckning. När användarna involveras ökar möjligheterna till att uppnå rätt kvalitet på IT-
stöden och investeringarna kan säkras ekonomiskt.  

Den bild som presenteras i IT-kartan (2002) är i linje med vad vi själva anser vara ett sunt 
förhållningssätt till tekniken. Vi tror att det är viktigt med att börja med att undersöka hur 
de som är tänkta att använda ett verktyg ser på det och vilka krav de ställer på det. Inte en-
bart för att det är det bästa sättet att säkra funktionen av verktyget, utan också att vi tror att 
minsta möjliga organisatoriska motstånd uppnås genom att tillämpa ett ”pulltänkande” 
istället för ett ”pushtänkande”, som av Sarv (2005) definieras som feedback- respektive 
planeringstänkande. Kontentan är enligt Sarv (2005) att det är av mindre vikt hur saker och 
ting är ”tänkta” att fungera och av större vikt hur de faktiskt fungerar i praktiken.  

I vår studie vänder vi oss därför till deltagarna för att försöka skapa oss en bild av hur de 
upplever möten på distans, vilka för och nackdelar de ser, vilka deras verktyg är och vilka 
de eventuellt saknar. Vår förhoppning är att belysa och få klarhet i vilka typer av möten 
som kan hållas på distans och hur de kan göras effektiva, samtidigt hoppas vi kunna finna 
några svar på varför inte ännu fler möten hanteras på distans. Enligt Goldkuhl (1998) är det 
dock viktigt att kunskapssökande inte bara görs för att bekräfta ens egen kunskap, han för-
klarar att egna förutfattade meningar bör utmanas på ett självkritiskt vis. Vi ska därför för-
söka att hålla våra sinnen ”öppna” under studien för att inte bortse ifrån eller missa ovän-
tade resultat av våra undersökningar. 

Studien utförs utifrån deltagarnas perspektiv eftersom vi anser det lämpligast att börja ifrån 
gräsrotsnivå. Vi har dock förhoppningen att våra resultat till viss del skall kunna användas 
även utifrån ett företagsperspektiv. Därför väljer vi att inte heller göra någon strikt distink-
tion mellan perspektiven, även om vårt avstamp sker utifrån de som deltar i möten inom de 
organisationer vi avser studera. 

Vår grunduppfattning i frågan om distansarbete och möten är, efter att ha sökt information 
på området, att det finns åtskilliga olika alternativa metoder till att mötas fysiskt. Likaledes 
anser vi att forskningen angående de kostnads och miljöbesparingar som kan åstadkommas 
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genom att resa mindre är långt framskriden. Därför valde vi i initieringsfasen av denna rap-
port att undersöka den ”mjuka” delen i frågan och se det hela ur deltagarnas synvinkel. Att 
stödjande teknik finns i olika former vet vi, vi är också medvetna om många av fördelarna 
med denna, men hur används befintliga tekniker och vad krävs för att den skall kunna an-
vändas i ännu större utsträckning?  Denna fråga är ur vår synvinkel mycket mer komplice-
rad och ändå mer basal. Vad är det för mening för ett företag att investera i dyr utrustning 
om dess tilltänkta användare hellre vill mötas fysiskt 9 av 10 gånger? Vi tror också att det är 
frågeställningar som denna som får företag att tveka angående om investeringar i exempel-
vis videokonferensutrustning verkligen betalar sig? Vi hoppas genom vår studie bringa lite 
klarhet i den här frågeställningen, dock tror vi oss därmed inte sagt oss kunna skapa någon 
allmängiltig, enhetlig bild, utan snarare närma oss tänkbara svar med viss generaliserbarhet.  

Vår inledande tes i frågan om den mötesteknologi som numera existerar är att det finns ett 
brett utbud av bra lösningar för dem som är villiga att investera. Dess antites skulle vi efter 
lite mer efterforskning formulera som att många organisationer redan ”sitter” på de lös-
ningar som behövs, men att det som återstår är att är att förankra dem fullt ut i organisa-
tionens olika delar och låta alla anställda förstå nyttan av dem.  

1.9 Intressenter till uppsatsen 

Rapporten skrivs i första hand för oss själva och de andra studenterna på Centrum för in-
formationslogistik. Dock är ju vår förhoppning med rapporten att den även skall kunna 
vara ett bidrag till de båda studerade företagens framtida mötespolicy. Med tanke på att fö-
retagen också är intressenter till rapporten kommer sådant som kostnader och miljöpåver-
kan att beröras i större utsträckning än vad som annars skulle ha gjorts. Företagen kommer 
att få ta del av resultatet och sedan själva besluta hur de vill använda sig av det. Fler möjliga 
intressenter skulle kunna vara andra stora och medelstora företag av liknande karaktär.  
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2 Metod 

I detta kapitel går vi igenom vårt vetenskapliga synsätt, tillvägagångssätt, studieobjekten, da-
tainsamlingsmetoder och hur vi ämnar analysera materialet. 

2.1 Kunskap 

Enligt Goldkuhl (1998) är det viktigt att kategorisera vilken typ av kunskap som en studie 
avser att utveckla. Kunskapsutvecklingen behöver analyseras och beskrivas för att veta vad 
den utvecklade kunskapen är värd. Exempelvis är det tveksamt att utveckla kunskap av de-
skriptiv karaktär och hävda att den skall användas i vägledande syfte. 

Eftersom vi gör bedömningen att relativt få studier gjorts inom områden som möteshanter-
ing och deltagarnas upplevelser av mötesteknologi, så gör vi inte anspråk på att kunna ut-
veckla entydigt vägledande kunskap. Vi gör bedömningen att studien till viss del blir av ex-
plorativ karaktär och att den kunskap vi utvecklar blir förståelseinriktad och delvis vägle-
dande. Till exempel kommer vi inte entydigt att kunna ange vilka möten, som kan eller bör 
hanteras på distans, men förhoppningsvis kan vi utveckla en djupare förståelse för fenome-
net ”möteshantering”. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Eftersom ett av våra mål är att utreda vilka sorters möten som kan hållas på distans, med 
människors upplevelser av resande, möten och modern teknik i fokus faller det sig naturligt 
för oss att i rapporten ha en kvalitativ ansats i skrivandet. Detta eftersom det valda ämnes-
området ter sig mer varande av ”social” karaktär än faktiskt och ”mätbart”, som hade 
propsat på en kvantitativ ansats. I det kvalitativa perspektivet är ”verklighet” en individuell, 
social och kulturell konstruktion enligt Backman (1998). Tyngdpunkten läggs vid att stude-
ra hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, inte som i den naturve-
tenskapliga traditionen där forskaren observerar, registrerar och ”mäter” en mer eller mind-
re given verklighet. Fastän vi huvudsakligen använder oss av kvalitativa metoder, så tar vi 
inte ett kvalitativt perspektiv rakt igenom vår rapport. Enkäter ses exempelvis ofta som mer 
tillhörande ett traditionellt, kvantitativt perspektiv som är lätta att kvantifiera. Vi kommer 
ändå att använda oss av en enkätundersökning som ett led i datainsamlingen, med för-
hoppningen att det skall ge vår studie ökad validitet och reliabilitet, genom så kallad triang-
ulering. Enligt Backman (1998) måste inte distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ 
metodik innebära åtskillnad i perspektiv eller förhållningssätt.  

Vi tillämpar till stor del ett aktörssynsätt som enligt Björklund och Paulsson (2003) definie-
ras som att ”tonvikten läggs vid verkligheten som en social konstruktion” som påverkas av 
och påverkar människan. Vi måste därför vara medvetna om att även den beskrivning som 
vi gör av verkligheten är beroende av vårt handlande, samt tidigare erfarenheter. Deltagarna 
i möten från vilka vi hämtar största delen av vårt empiriska underlag ses av oss som de 
”verkliga aktörerna” i det system som den övergripande möteshanteringen i företag utgör. 
Vi är medvetna om att vi inte går in på djupet i de kulturella frågeställningar som aktörsyn-
sättet propsar på om det tillämpas fullt ut i en analys, men vi anser ändå att detta synsätt är 
det som ligger närmast vår egen ståndpunkt.  

Alternativa synsätt som det analytiska eller systemsynsättet anser vi olämpliga för att tilläm-
pa i komplexa sociala sammanhang där både saker som kultur och upplevelser av samman-
hang spelar en central roll. Skulle vi ha använt oss av exempelvis det analytiska synsättet så 
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skulle frågeställningen förmodligen ha sett annorlunda ut. Idén med detta synsätt är enligt 
Björklund och Paulsson (2003) att verkligheten delas upp i olika delar som tillsammans ut-
gör helheten. Istället kunde frågeställningen då ha sett ut som följer: leder ökat antal video-
konferensutrusningar till ökat antal videokonferenser? Svaret på frågan hade förmodligen 
blivit ja. Utan förståelse för de kringliggande sociala faktorerna så hade vi dock fortfarande 
inte vetat något om hur användarna av videokonferenser ser på företeelsen och vad som 
krävs för att de skall välja den före ett fysiskt möte. Systemsynsättet skulle möjligen också 
vara tillämpbart eftersom synergieffekter och relationer mellan olika delar där ställs i fokus 
och tillsammans utgör helheten menar Björklund och Paulsson (2003). Dock anser vi att 
aktörssynsättet med den sociala konstruktionen i fokus ligger mer i linje med vad vi vill för-
söka åstadkomma. 

2.3 Studieobjekten 

Undersökningar kommer att göras på Electrolux Laundry Systems (Electrolux) och Strål-
fors angående de anställdas resande och möten i tjänsten samt deras användande av IT i re-
lation till det. Vi är alla anställda vid företagen vilket ger oss god tillgång till organisationer-
na och viss förförståelse för hur de arbetar, vilka personer som kan besvara våra frågor 
o.s.v.  

Fördelen med att göra studien på två skilda företag i olika branscher är att de resultat vi får 
fram inte kan ses som någon isolerad företeelse, åtminstone inte branschspecifik. Att före-
tagen är belägna på samma ort (Ljungby) gör däremot att den bild av verkligheten vi får 
fram kanske inte är gällande för företag i andra geografiska områden. Exempelvis kanske 
synen på distansmöten i företag belägna i glesbyggd eller i större tätorter inte är densamma. 

Att två företag valts ut för studien beror främst på att det ger oss en möjlighet att jämföra 
materialet som samlats in mot vartannat och lättare identifiera mönster, skillnader och lik-
heter. Ett fenomen blir också intressantare om det kan ställas emot något annat, en enskild 
företeelse kan ju lätt bli intetsägande. Vi har ingen aning på förhand om resultaten blir en-
tydiga eller kommer att skilja sig åt. Hur som helst så blir det antingen slagkraftigare eller 
mer dynamiskt att ställa två studieobjekt emot litteraturen vid en analys. Bilden från de 
båda företagen kan ju likna varandra och därigenom bidra till större generaliserbarhet av re-
sultaten, eller skilja sig åt och på så sätt ge möjlighet att analysera orsaker bakom detta. 

En annan anledning till att studien görs vid två företag är att vi är tre studenter som skriver 
denna uppsats och alltså har lite mer utrymme för att göra en extra ansträngning vid datain-
samlingen. 

2.3.1 Presentation Strålfors 

Strålfors, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Business företag 
med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverfö-
ring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effek-
tiv kommunikation av affärskritisk information. 

Strålfors är organiserat i tre divisioner som omfattar fyra affärsområden. Gemensamma re-
surser är koncernfunktionerna Finans & Administration, IT, Utveckling, Miljö, Kvalitet & 
Säkerhet och Human Resources. 
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Bild 1. Strålfors organisation 

Strålfors är etablerat i tolv länder med 1 750 medarbetare och finns på 17 olika geografiska 
platser. Huvudkontoret är etablerat i Ljungby, Sverige och här återfinns större delen av de 
koncerngemensamma resurserna som övriga enheter nyttjar. 

 

 
Bild 2. Strålfors geografiska spridning 

2.3.2 Presentation Electrolux Laundry Systems 

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för 
kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Elec-
trolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräs-
klippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela värl-
den.  

Electrolux Laundry System (Electrolux) är en produktlinje inom affärsområdet Professional 
Indoor som tillhör Electrolux Group. Electrolux är en av världens ledande tillverkare av 
professionell tvättutrustning för bl.a. 

• tvätt i egen regi såsom hotell och äldrevård 

• textilvårdsrum i flerbostadshus och tvättbarer 

• kommersiella och institutionella tvätterier. 
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Electrolux fabrik i Ljungby är en av världens ledande tillverkare av professionella tvättma-
skiner och torktumlare. De har tillverkat professionell tvättutrustning i mer än 100 år. Idag 
är produktionen specialiserad på hög-, extra-, medium- och normalcentrifugerande tvätt-
maskiner från 55 till 850 liter samt torktumlare. 

Electrolux i Ljungby är en produktionsanläggning med en yta på 32 360 m2 och har ett 
team om 550 medarbetare. 

Deras vision är att ”vi ska bli bäst i klassen på att utveckla och producera professionella 
tvättmaskiner så att kunderna aktivt väljer att göra affärer med oss”. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Under studien använder vi oss av två metoder för insamling av primärdata: intervjuer och 
en enkät. Vårt mål med att använda två metoder är att som Björklund och Paulsson (2003) 
föreslår öka validiteten i studien genom s.k. triangulering. Detta innebär att båda metoderna 
har som mål att uppnå samma syfte, men att de förhoppningsvis kan spegla olika perspek-
tiv av studieobjektet. Enkäten bör kunna ge oss en övergripande och generaliserbar bild av 
deltagarnas syn på distansmöten och mötesteknologin som används i samband med dessa. 
Intervjuerna i sin tur står för att förklara de mer komplexa ”sociala” sammanhangen i och 
kring distansmöten och tekniken. 

Sekundärdata kommer dels ifrån företagen i form av dokument och det vi kunnat finna på 
intranät och hemsidor som är av relevans för studien, dels kommer den ifrån den litteratur 
vi lyckats finna inom området. 

Dokumenterad information om hur resandet till möten ser ut idag och vilka policys och 
riktlinjer som finns kommer att granskas.  

Litteraturstudier har gjorts löpande både innan och efter datainsamlingen, detta för att få 
viss förförståelse innan och ändå kunna fylla på med nytt material utifrån resultatet. 

Vi kommer att strukturera rapportens litteraturkapitel och empiri enligt tre av oss själva de-
finierade kategorier nämligen möteshantering, mötesstruktur och mötesteknologi. Begrep-
pen skulle kunna ses som delar av ett och samma överliggande begrepp, men i den här stu-
dien avser vi med möteshantering en övergripande nivå som kan ses som företagets eller 
organisationens perspektiv i frågan. Mötesstruktur låter vi stå för det ur deltagarnas synvin-
kel föredragna arbetssättet i olika aspekter medan mötesteknologin står för de tekniska för-
utsättningar som råder inom ramen för distansmöten. De tre kategorierna eller perspekti-
ven används i vår teoretiska referensram, genom empirin och till viss del i analysen för att 
ge studien en röd tråd och tydlighet. Indelningen sker främst för läsarens och vår egen skull 
och inte utifrån någon allmänt vedertagen begreppsindelning.  

Vi har arbetat fram en grafisk bild i form av en lök i genomskärning med olika lager, där de 
tre kategorierna var och en för sig representerar ett lager. Figuren är egenhändigt framtagen 
för att visualisera hur de tidigare nämnda kategorierna möteshantering, mötesstruktur och 
mötesteknologi var och en för sig och i sin helhet skapar förutsättningar för möten på di-
stans. Vår tanke är att visa på hur dessa olika förutsättningar kan stödja eller motverka om 
ett tilltänkt möte faktiskt hålls på distans eller inte. Löken ses av oss som en kedja av sam-
manhängande processer som ett tilltänkt möte måste ta sig igenom med så lite ”friktion” 
som möjligt för att kunna hållas på distans. Om det tilltänkta mötets bana genom ”lökens” 
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olika lager avstannar innan mitten nås, så finns inte de rätta förutsättningarna för att mötet 
skall kunna hanteras på distans.  

Lökens yttersta lager representeras av de rådande förutsättningarna på organisatorisk (mö-
teshantering) nivå, följt av den teknologi som används (mötesteknologi) och sist innan mit-
ten deltagarnas (mötesstruktur) eget lager. Tanken med att ha mötesstrukturen i det sista 
lagret är att synliggöra att de rådande förutsättningarna i de tidigare lagren blir av mindre 
betydelse, detta om deltagarna själva i slutändan inte vill eller föredrar att hålla mötet på di-
stans. 

Figuren kallad ”distansmöteslöken” är ett sätt för oss att visualisera de av oss definierade 
kategoriernas påverkan på om ett tilltänkt möte kan hanteras på distans. 

Möteshanstering

Mötesstruktur

Mötesteknologi

Planering

Verbalt

Dokument

VirtuelltLeda

mötet

Videokonferens

Kanaler

Mötestyper

Policys

StandardsUtbildning

Leda på distans

Substitution

Acceptans

Effektivitet

 
Bild 3. Distansmöteslöken 

2.5 Intervjuer  

Vi har gjort åtta intervjuer på vart och ett av de studerade företagen för att försöka skapa 
oss en bild av hur det arbetas med möten och då främst distansmöten i organisationerna 
idag. Fem av intervjuerna sker med deltagare för att få en mångsidig bild kring hur det fak-
tiska arbetet med distansmöten går till i de olika företagen och hur detta upplevs av dem 
som deltar i möten. De tre övriga intervjuerna riktar sig till strategiska funktioner inom vart 
och ett av företagen, endast en representant intervjuas per funktion för att få en bild av hur 
det från företagens håll arbetas med distansmöten. För att ur ett kvalitativt perspektiv fånga 
in sociala sammanhang anser vi att detta är den lämpligaste metoden utifrån vår frågeställ-
ning. Enligt Björklund och Paulsson (2003) ger intervjuer tillgång till information som är av 
direkt relevans för en studies syfte. De ger även en möjlighet till djupare förståelse då frå-
gorna kan anpassas till varje individuell respondent och dennes tidigare svar. 
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Intervjuerna har skett i samtalsform, vilket betyder att vi träffat respondenten personligen. 
Vi har dock delat upp intervjuerna sinsemellan för att begränsa den tid de tar i anspråk. Re-
spondenterna har fått välja om de vill vara anonyma eller inte, och eftersom några föredrog 
det, så har vi valt att i rapporten behandla alla anonymt. De benämns istället i egenskap av 
den ”funktion” de svarar för under intervjun. Respondenterna för de strategiska funktio-
nerna krävde inte att vara anonyma men kommer ändå att benämnas vid funktion för att 
tydliggöra för läsaren i viket syfte de olika intervjuerna är gjorda.  

Intervjuerna har utformats olika beroende på vilken ”funktion” som är respondent, det är 
ju inte samma information vi vill komma åt i alla intervjuerna. Intervjuerna är också semi-
strukturerade till sin utformning, vilket beskrivs av Björklund och Paulsson (2003) som en 
intervju där förskrivna frågor finns men nya tillåts dyka upp efterhand samtalet pågår. 

2.5.1 Urval 

På båda företagen har intervjuer gjorts med tre strategiskt viktiga funktioner, responden-
terna väljs här ut efter vilken funktion de fyller i organisationen och inte alls beroende av 
personliga egenskaper.  

De strategiska funktioner som valts ut är 1: ansvarig för inköp av resor 2: ansvarig för 
IS/IT och 3: ansvarig för miljö.  

Ansvarig för inköp av resor intervjuas först på vart och ett av företagen, främst med tanke 
på att dessa personer sitter på mycket värdefull information om hur resandet ser ut i orga-
nisationen. Vid denna intervju får vi både material i form av dokument angående resandet 
och hjälp med hur enkäten kan distribueras och förslag på resenärer och deltagare som kan 
bli föremål för intervjuer. Vi får också veta om det finns någon uttalad mötespolicy i dags-
läget och vilka typer av distansmöten som idag finns.  

De andra två strategiska intervjuerna görs efterhand som dessa personer finns tillgängliga. 
Vår tanke med att intervjua den som är ansvarig för IS/IT är att på så sätt få information 
om hur de jobbar med den teknik som används vid distansmöten och hur de ser på möjlig-
heterna framåt i företaget. Samma sak gäller för intervjun med miljö ansvarig, men här för-
söker vi istället fånga ledningens perspektiv och syn på arbetet med möten från ett miljö-
perspektiv. 

Utöver intervjuerna med de strategiska funktionerna har fem intervjuer att utförts med fre-
kventa resenärer och deltagare, detta också på vart och ett av företagen. Dessa personer har 
valts ut med hjälp av ansvarig inköpare av resor, som är väl insatt i personalens resemöns-
ter inom företaget. Vi fick ett antal förslag på lämpliga intervjuobjekt och valde därefter 
slumpvis ut fem av bland dessa. Personerna som utsetts har olika arbetsuppgifter inom fö-
retaget, detta för att ge en så nyanserad bild som möjligt. Vi måste dock vara medvetna om 
att det faktum att personerna blivit handplockade kan påverka resultatet av studien. Vi ser 
dock en stor fördel med att låta en person med god insyn i området välja ut lämpliga re-
spondenter. Alternativet hade varit att slumpvis välja ut respondenter bland alla som har ett 
resekonto i företagen, men risken hade då istället varit att vi fick respondenter som inte alls 
deltar i möten särskilt ofta.   

Validitet och Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten har vi utfört en så kallad pilotstudie på varje företag, där vi har in-
tervjuat ett par personer för att se om våra frågor är begripliga och utformade på rätt sätt. 
Våra intervjuer planeras så att de skall ge så likvärdiga förutsättningar som möjligt för stu-
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dien av de båda företagen. Detta försöker vi åstadkomma genom att ha lika många respon-
denter i vart och ett av företagen och genom att se till att respondenterna har ungefär 
samma funktioner i organisationen. Vi har också i stor utsträckning låtit respondenten tala 
fritt för att inte låta frågorna bli alltför ledande. I största möjligaste mån har också respon-
denterna korrekturläst materialet. Detta för att minska risken för missförstånd mellan in-
tervjuare och respondent. 

2.6 Enkät 

Vi har också använt oss av en enkät för att försöka få in lite mer generaliserbar data och nå 
ut till fler respondenter än vad som hade varit möjligt med enbart intervjuer. Enkäten be-
svarades anonymt och hade frågor med dels graderade svarsalternativ, och dels fritextsvar 
där respondenten får lite mer utrymme. Vår tanke med utformningen var att både kunna 
kvantifiera och få in material av mer kvalitativ karaktär i undersökningen. 

Fördelen med en enkät är enligt Björklund och Paulsson (2003) att vi med relativt liten ar-
betsinsats kan nå ut till ett ganska stort antal respondenter och därigenom få ett större un-
derlag av primärdata. Nackdelen är att risken för misstolkningar är betydligt större än vid 
exempelvis intervjuer, vilket vi måste ha i åtanke när vi använder oss av materialet. 

2.6.1 Urval 

En av anledningarna till att vi tog med enkäten i vår datainsamlingsmetod är att vi här gavs 
möjligheten att göra ett mer objektivt urval än under intervjuerna. Enkäten har på vart och 
ett av företagen gått ut till samtliga personer som har ett registrerat resekonto. Detta urval 
anser vi träffar målgruppen på ett bra sätt eftersom det är de som frekvent reser till möten 
som är den största potentiella användargruppen av mötesteknologi. Enkäten har gått ut till 
totalt ca 400 personer fördelat på ca 50 % på vartdera företaget. Eftersom svarsfrekvensen 
vanligtvis är låg vid enkätundersökningar räknar vi ändå med att kunna behandla de svar vi 
får in. För att vara säkra på att hinna med att bearbeta materialet, begränsade vi även svars-
tiden på enkäten till en vecka. 

Validitet och reliabilitet 

Vi har också här använt oss av pilotstudier på båda företagen för att se om frågorna tolkas 
rätt och på så vis kunna förutse träffsäkerheten av resultatet. Vi har låtit vår handledare och 
representanter från företagen kommentera enkätens utformning och reviderat den innan 
slutgiltigt utskick. Enkäten skickas ut via e-mail från ansvarig inköpare av resor på vart och 
ett av företagen med ett meddelande om varför undersökningen görs och vad den syftar 
till. Vår tanke med detta är att enkäten förhoppningsvis blir trovärdig i respondenternas 
ögon om den skickas ut av någon som är insatt i frågeställningarna. 

2.7 Koppling till forskningsfrågor 

Frågemallarna för intervjuerna och enkäten har utformats för att besvara forskningsfrågor-
na. Vi har diskuterat oss fram till vilka frågor som det bör ges plats för i våra frågemallar 
och hur väl just dessa passar in på forskningsfrågorna. Mallarna har medvetet begränsats i 
omfattning och vi har försökt få fram de mest essentiella frågorna. En del av frågorna kan 
tyckas gå lite ifrån forskningsfrågorna, men vi ser det som att de tillsammans utgör en hel-
het med det slutgiltiga målet att uppfylla syftet. Frågorna kring mötesteknologi ser vi exem-
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pelvis som indirekt kopplade till frågorna om det går att ha effektiva och kvalitativa möten 
på distans, samt vilka typer av möten som kan hanteras på distans.  

2.8 Litteraturstudier 

Den abstraktionsnivå vi använder oss av under vår studie kan närmast beskrivas som ad-
duktion. Detta betyder att vi gör våra litteraturstudier löpande både innan och efter datain-
samlingen. Alternativen hade varit induktion eller deduktion. Induktion beskrivs Björklund 
och Paulsson (2003) som att ämnet studeras utan att det först görs någon inläsning av exi-
sterande teori. Deduktion förklaras som det motsatta vilket innebär att relevant litteratur 
studeras innan datainsamlingen och att det utifrån denna skapas förutsägelser som målet är 
att senare verifiera. Vi har medvetet valt att inte låsa oss vid det ena eller det andra, därför 
att vi känner att vissa förstudier behövs för att sätta oss in i ämnet och kunna ställa rätt frå-
gor. Samtidigt väljer vi att lämna dörren öppen för att fylla på med mer material när vi sett 
resultatet av vår datainsamling. 

2.8.1 Sökord och urval av litteratur  

Litteraturen vi använder oss av har valts ut dels genom egna efterforskningar och sökningar 
via till exempel Växjö universitets databas, dels via samråd med nuvarande och tidigare lä-
rare i kursen. Exempel på sökord vi använt för att finna artiklar och rapporter är: 

• Meetings policy 

• Meeting management 

• Communication technology 

• Meeting technology 

Validitet och reliabilitet 

Vi är medvetna om att all litteratur inte är representativ rent tidsmässigt och i vissa fall har 
några år på nacken, därför kommer vi att vara försiktiga med att dra slutsatser utifrån ex-
empelvis de siffror som presenteras. En annan nackdel med sekundärdata är enligt Björk-
lund och Paulsson (2003) att det inte alltid framgår med vilka metoder och i vilket syfte in-
formationen tagits fram. Vi ska med tanke på detta försöka vara noga med att ifrågasätta 
informationen och vår egen användning av den. Vi har i första hand försökt finna veten-
skapligt granskade artiklar och källor med minst en namngiven författare. Endast i undan-
tagsfall har vi hämtat information utifrån exempelvis pressreleaser på företags hemsidor. 
Dessa kommer dock inga slutsatser att dras utifrån. 

2.9 Dokument 

Den andra typen av sekundärdata vi använder oss av är de dokument vi fått tillgång till från 
respektive företag. Detta är exempelvis handlingar rörande resekostnader, antal resor, aktu-
ell mötespolicy och vision. Dessa data måste behandlas på liknande sätt som den litteratur 
vi använder oss av och alltså även den kritiskt granskas. 
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2.10 Definitioner och begrepp 

Distansmöten 

Vi definierar i denna rapport distansmöten som ”en planerad situation då minst 3 personer 
på samma tid skall mötas för att genomföra en fördefinierad agenda”. Exempel på detta är 
att en ”ordförande” kallar två andra personer till ett möte som kommer ske nästa tisdag 
mellan kl. 13-15 och bifogar en agenda för detta möte. Anledningen till distinktionen med 
just tre personer är, att det är då ett samtal börjar bli lite mer komplicerat. När två personer 
samtalar med varandra är talarordningen given och situationen förhållandevis enkel även 
om samtalet utspelar sig på distans via exempelvis telefon. Det är först när en tredje part 
kommer in som mer planering måste ske i förväg och högre krav ställs på det verktyg som 
används för ett distansmöte. 

Deltagare och ordförande 

Deltagare är personer som deltar i mötet. Ordförande är den som styr mötet. 

Mötespolicy 

En mötespolicy definieras av oss ”under studien som överordnad en resepolicy, en mötes-
policy ställer krav på både deltagaren och ordföranden att fundera på om mötet behövs och 
om deltagarna måste mötas fysiskt”. 

Mötestyper 

Mötestyper definieras av oss efter vilket syfte ett möte har.,t ex möten som syftar till att in-
formera etc. I teori kapitlet definieras mötestyper efter hur mötet äger rum.  

2.11 Analys 

Den information vi finner genom enkäter, intervjuer och dokument kommer i rapporten 
att ställas mot för området relevant litteratur och analyseras utifrån våra forskningsfrågor 
med hjälp de tre perspektiven möteshantering, mötesstruktur och mötesteknologi som de-
finierats närmare under rubriken tillvägagångssätt. Jämförelser mellan de båda studieobjek-
ten kommer också att bli en del av vår analys, där vi försöker titta efter tydliga mönster och 
utröna om skillnader/likheter i arbetssätt, riktlinjer, eller policys kan ligga bakom resultatet. 

Utifrån vår analys kommer sedan slutsatser att dras från resultaten, för att till sist rundas av 
med våra egna tankar och funderingar under reflektionen. 

2.12 Metodkritik 

Som alltid när okänd mark beträds, blir gången något trevande, så även i detta fall. De tidi-
gare studier som gjorts på området har mest berört övergripande mötesstrategier och den 
teknologi som finns för att hantera möten på distans. Vår egen empiri blir därför på många 
sätt kärnan för att kunna analysera fenomenet distansmöten ur deltagarnas perspektiv. Det-
ta är på gott och ont, vi inser dock vår egen studiemetods begränsningar och gör inte an-
språk på att skapa någon allmängiltig generaliserbar bild av fenomenet.  

De båda studieobjekten eller fallföretagen har valts ut till stor del på grund av att det är de 
företag som vi själva är verksamma inom och på det viset är lättillgängliga för oss, dock har 
vi efter överväganden kommit fram till att företagen är bra studieobjekt utifrån frågeställ-
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ningarna. Vi är medvetna om att resultaten av studien säkert hade kunnat bli annorlunda 
och mer dynamiska om andra kriterier använts för urval av studieobjekt.  
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3 Teori 

Teori avsnittet i denna rapport är indelat efter ”distansmöteslöken”.  

3.1 Möteshantering 

Under rubriken möteshantering presenterar vi de olika organisatoriska aspekterna som ska-
par förutsättningar för att distansmöten skall kunna äga rum. Det handlar om saker som 
policys, standarder, ledarskap och utbildning. 

3.1.1 Standard 

En standard består av dokumenterad kunskap från ledande aktörer inom industri, närings-
liv och samhälle. Standarder finns för allt från leksaker, mopedhjälmar och kuvertstorlekar 
till miljö- och kvalitetsledningssystem för företag och organisationer. Standarder inom 
tjänsteområdet blir också de fler och fler. Standarder tjänar till högre säkerhet, mindre 
kostnader, bättre arbetsmiljö, samt miljö- och konsumentskydd.  

Några av de mest kända internationella standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och 
ISO 14000 för miljöledning. Eftersom ISO 9000 är ett kvalitetssystem med huvudsyftet att 
standardisera kvalitén på det arbete som utförs med fokus på tillverkningsprocesser, så väl-
jer vi här att avgränsa oss till att kort bara redogöra för ISO 14000 för miljöledning.  

ISO 14000 miljöledning 

Enligt Arthur J.Hanson (Global green standards – ISO 14000 and sustainable development, 1996),  
president och CEO International Institute for Sustainable Development (IISD), så kan 
standarder som den här om ett årtionde ses som ett av de mest signifikanta initiativen för 
hållbar utveckling. ISO 14000 definieras som ett frivilligt miljöledningssystem. Använt till-
sammans med passande mål och ledningens engagemang så kommer standarder att hjälpa 
till med att förbättra företagens resultat förklarar Arthur. De förser oss med en objektiv bas 
för att lättare kunna verifiera ett företags påstådda prestation. 

Konsumenter, regeringar och företag i olika led av försörjningskedjan letar alla efter sätt att 
reducera sin miljöpåverkan och öka sin långsiktiga hållbarhet. För företag är huvudmålet att 
bli mer effektiva, genom att gå med vinst men samtidigt behålla sin trovärdighet gentemot 
exempelvis marknaden.  

Det är dock viktigt att notera att ISO 14000 standarderna i sig självt inte specificerar mil-
jömålen. Dessa måste tas fram av företagen själva med hänsyn till effekterna på miljön och 
aktieägarna. 

Hur kan då ISO 14000 hjälpa till att möta de globala kraven på hållbar utveckling? 

Implementering av ett tillvägagångssätt som baseras på ledningssystem kommer att hjälpa 
företag att fokusera på miljöfrågor och föra in dessa i det huvudsakliga beslutsfattandet. 

ISO 14000 är designat för att förse kunder med en försäkran om att de mål ett företag sä-
ger sig jobba emot stämmer med hur det faktiskt är. Faktum är att ISO 14000 kommer att 
hjälpa till med att integrera olika företags miljöledningssystem i alla delar av världen menar 
Hanson (1996).  

Nedan en grafisk bild över ISO 14000-seriens olika delar och dess samverkan. 
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Bild 4. ISO 14000 

3.1.2 Policys 

En policy är en handlingsplan med det övergripande målet att ge riktlinjer om beslut och 
åtgärder. Den skiljer sig ifrån regler och lagar såtillvida att de inte fördömer eller förbjuder 
beteenden hos individer, utan snarare verkar vägledande gentemot de som mest sannolikt 
kan åstadkomma dess önskvärda resultat. Under den här rubriken presenterar vi utdrag 
från aktuell litteratur om de policys som direkt eller indirekt berör området distansmöten. 

Distanspolicy 

Nordengren och Olsen (2006) menar att det kan behövas utbildning om hur en organisa-
tion ska arbeta på distans. En organisation som arbetar på distans bör upprätta rutiner och 
instruktioner på hur detta ska skötas. Det kan de göra genom att upprätta en speciell di-
stanspolicy. En sådan distanspolicy kan ge svar på hur och när ett distansmöte ska hållas 
men även ge svar på vilka skyldigheter deltagarna har kring sekretess. Om en deltagare del-
tar på ett geografiskt distansmöte kan deltagaren kanske ändå få tillgång till känslig infor-
mation. Därför är det viktigt att företaget i förväg reglerat ansvaret för hur detta ska skötas.  

Resepolicy och miljöpolicy 

Tricia Davis undersöker i sin forskningsartikel ”Waiting for the green police” (2007) hur 
nästa generations totallösningar kan tillmötesgå ett företags miljöpolicy. Davis (2007) me-
nar att när det kommer till kostnadshantering så är något av det sista som en modern rese-
samordnare tänker på företagets sociala ansvarspolicy, eller mer specifikt dess miljömål och 
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hur de passar ihop med totallösningen. Enligt Tricia så är det i en inte alltför avlägsen fram-
tid som en bokning av flyg från London till Paris faktiskt kan komma i konflikt med ett fö-
retags hållbarhetspolicy. 

På samma sätt som dagens system för kostnadshantering används för att finna och fånga 
upp otillåtna inköp, kommer nästa generation av verktyg att hjälpa till med övervakningen 
av företagets miljöpolicy. 

Företag som befinner sig i startgroparna för att föra in gröna mål i sin resepolicy, kan integ-
rera de objektiv de identifierat i sin etablerade leverantörsstrategi och med tiden även i 
självboknings-verktyg och andra system.  

“We anticipate green guidelines will be similar to options around cost, convenience and 
class of travel. This has already become particularly noticeable with regards preferred ho-
tels, with a rise in companies requesting eco-credentials. (Pieter Rieder, vice president bu-
siness development, American Express, Waiting for the green police, 2007).” 

Davis säger att innan företag utvecklar en grön resepolicy, så måste de ta reda på vad som 
är viktigt för just dem, vad policyn skall innehålla och var i resepolicyns hierarki de gröna 
målen skall komma in.  

Eftersom gröna policys fortfarande är en relativt ny företeelse, så befinner sig många före-
tag i stadiet av att finna bra sätt att mäta och få tillgång till information kring dess ekologis-
ka påverkan genom affärsresor, även om deras ambitioner är höga. Aktuell forskning av In-
stitute of Travel Management (ITM) visar att 45 % av företagen i studien planerar att mins-
ka ner på sitt resande genom att införa alternativ som videokonferenser, medan 28 % säger 
sig vilja minska utsläppen genom att byta färdmedel. 

Det som saknas i dagsläget är tillräckliga verktyg för att stödja sådana ambitioner. Resebo-
lag som American Express och Carlson Wagonlit Travel utvecklar verktyg för att företag 
skall kunna mäta koldioxidutsläppen från sina affärsresor och finna sätt att reducera dem. 
En annan möjlig åtgärd är att bygga in gröna varningar i självbokningssystem. 

Davis säger också att de globala distributionssystemen arbetar med att ta fram ny teknologi 
för att hjälpa företag att boka renare resor. Exempelvis undersöker Travelport en teknologi 
som automatiskt beräknar miljöpåverkan för en resa vid försäljningstillfället och förser re-
senären med möjligheten att välja bort den. 

Enligt Bob Govan, som är chef för Portman Travel, så har många företag tydliga ambitio-
ner, men utmaningen ligger i att omvandla dem till praktiska policys.  

En annan utmaning är den inneboende konflikten mellan förutsedda kostnader av olika 
miljöanpassningar och målet att ha kontroll på sina utgifter menar Davis. Företag måste se 
sina gröna investeringar som åtskilda ifrån sina reseprogram. I dagsläget passar ägandeska-
pet av miljöpolicyn bättre inom ramarna för Human Resources (HR).  

“The objective of procurement is to drive down costs of the travel programme, so if you are 
supporting the environmental stance by paying to offset the emissions from your travel then 
this will add costs. (Govan, Waiting for the green police, 2007)”  

Nästa generation av självbokningssystem och kostnadshanteringsverktyg kan hjälpa till att 
lösa den här konflikten menar Davis. " 
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“Just as there is evidence of 'visual guilt' helping to reduce costs with the use of self-
booking tools, the incorporation of a green policy could potentially have the same impact 
on an employee's decision making process at point of booking, (Rieder, Waiting for the 
green police, 2007)” 

Davis förklarar att om resenärer uppmuntras att tänka på en resas miljöpåverkan och, där-
efter huruvida resan kan undvikas, kanske genom att använda videokonferens istället, så 
skulle detta tjäna till att reducera företags totala resebudget. På det här viset skulle en miljö-
policy kunna komplimentera ett företags budgetmål. 

Å andra sidan, skulle en reducering av antalet resor kunna påverka mängdrabatten och på 
så vis, öka kostnaderna i företagets resebudget. 

Mötespolicy 

Basset (2005) skriver i sin artikel ”Firms Missing the Boat on Meetings Management,Study Says” 
om en studie för American Express, där det framgår att företag kan spara in så mycket som 
10-15 % av sin årliga möteskostnad genom att implementera ett förståeligt program för 
möteshantering. Studien visar också på att även om företag söker efter sätt att få kontroll 
på sina utgifter, så misslyckas många med att införa den typ av möteshantering som skulle 
kunna åstadkomma dessa besparingar. 

Enligt Mark Webb, senior vice president, Global Client Group, American Express Global 
Corporate Services så visar studien att företag undersöker alla tänkbara sätt att öka sin vinst 
på, och att många börjat titta närmare på sina möteskostnader. Webb menar dock också att 
studien visar på att företag kan göra ännu större framsteg i att kontrollera möteskostnader 
genom att vidta ännu större förbättringsåtgärder på alla områden rörande möteshantering 
och mötesplanering.  

Enligt Basset (2005) visar studien på att 82 % av företagen såg möteshantering som en 
mycket viktig fråga för dem de två nästkommande åren. Detta till trots visar studien att så 
få som 20 % av företagen hade en dedikerad mötespolicy. Vidare visade det sig att 29 % 
hade en mötespolicy som var inbyggd i en bredare resepolicy. Hela 36 % hade endast in-
formella riktlinjer för resandet och resterande 15 % saknade riktlinjer helt. Sammanhanget 
framgår i figuren nedan. 
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Bild 5. Do you have a meeting policy? 

Som tillägg till detta svarade också 29 % att de varken har någon intern eller använder sig 
av någon extern mötesplanerare.  

"Dedicated planners live and breathe a company's meeting policy, so they're key to helping 
control expenditures,"  

säger Jay Roseman, American Express business travel vice president. Han säger också att 
företag ofta förlitar sig på planerare, men att de inte används konsistent över hela organisa-
tionen utan en riktig mötespolicy. Därför blir det svårt att se summan av utgifter och befäs-
ta besparingar menar Jay. 

3.1.3 Substitution 

Internationella överenskommelser på klimatområdet får till följd att miljökrav ställs samti-
digt i många olika länder. Inom ramen av Kyotoprotokollet utförs åtaganden för att minska 
utsläpp av växthusgaser. Vad finns det då för alternativ till att resa och att mötas fysiskt? 
Forsebäck (2000) redogör för de vanligaste formerna i sin rapport IT-baserade lösningar 
med potential att minska utsläpp av växthusgaser skriven för miljödelegationen. Forsebäck 
går översiktligt igenom distansarbete, videokonferenser och distansutbildning. 

Distansarbete 

Distansarbete definieras som arbete som utförs över geografiska avstånd, med stöd av data- 
och telekommunikation, regelbundet och en viss minimitid per vecka enligt Forsebäck 
(2000).  

Den absolut vanligaste formen är av naturliga skäl både i vårt land och internationellt –
arbete på distans från bostaden. Skälen till detta är många: 

• Det är ett arbetssätt som många trivs med. 
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• Behovet av investeringar är mindre om jämförelser görs med att exempelvis hyra en 
lokal. 

• Den som distansarbetar från bostaden slipper dessa dagar helt arbetsresorna. 

 

Allt kraftfullare portabla persondatorer och mobiltelefoner gör det idag möjligt att arbeta i 
princip var som helst menar Forsebäck (2000). Möjligheterna att även arbeta under resor, 
på hotell etc., har därför utvecklats mycket under senare år. Allt fler försöker idag att arbeta 
”market based”, dvs. så nära kunden som möjligt. 

Samtliga former av distansarbete kan potentiellt bidra till substitution, när tjänsteresor an-
tingen helt ersätts eller begränsas kraftigt av användningen av data- och telekommunika-
tion. En sidoeffekt kan också vara att trafiken kan fördelas jämnare under dygnets timmar 
enligt Forsebäck (2000). Som tillägg kommer en möjlighet till avmaterialisering genom att 
exempelvis parkeringsytor och kontorsutrymmen kan begränsas på den traditionella arbets-
platsen. 

Tele/videokonferenser 

De affärsresor som sker med bil eller flyg svarar för en betydande miljöbelastning enligt 
Forsebäck (2000). På samma gång utgör de en stor kostnad för både företag och offentliga 
verksamheter. Affärsresorna för svenska företag beräknas kosta 54 miljarder årligen. 

Det så kallade långväga resandet (> 10mil) står idag för ca 35 % av det totala resandet. Det-
ta resande som till största delen sker med flyg eller bil utgörs till 30 % av affärsresor. Lite 
mer än 12 % eller ca 15 miljarder personkilometer är affärsresor.  

Tele- och videokonferenser verkar allt mer som ett lockande alternativ till rutinresor för of-
fentliga verksamheter och företag både i Sverige och utomlands. Det växande internationel-
la samarbetet, EU medlemskapet och ekonomins globalisering har bidragit till att också det 
globala rutinresandet ökat i omfattning menar Forsebäck (2000). 

En studie som gjorts av Statens Institut för Kommunikationsanalys visar att användandet 
av telebildkonferenser ökar snabbt även om detta sker från en låg nivå. Exempelvis sågs en 
tredubbling av de sysselsatta i åldrarna 15-84 år som någon gång i månaden använde tele-
bildkonferens under åren 1997-1998. 

Chalmers Industriteknik Ekologik har genomfört en LCA-studie (Life Cycle Assessment), 
som utgår ifrån att en person reser ifrån Stockholm till Göteborg för ett sammanträde al-
ternativt genomför en bildkonferens. Mötet antas ta tre och en halv timme. För det fysiska 
mötet kalkylerades endast drift med tåg respektive flyg, underhåll tillverkning och restpro-
dukthantering undantogs eftersom dessa data var ofullständiga. Utfallet av kalkylen blir där-
för lite mer gynnsamt ur det traditionella mötets perspektiv. 

Slutsatserna sammanfattas nedan: 

Bildkonferensen ger mycket lägre potentiellt bidrag än flygtransportens bränsleförbrukning 
till de studerade miljöeffekterna (resursutarmning, växthuseffekt, försurning, övergödning 
och fotooxidantbildning). 



 

 23 

Bildkonferensens möjliga påverkan enligt ovan är nästan likvärdig med den för tågresan be-
räknade elförbrukningen om utrustningen utnyttjas förhållandevis ofta och stängs av mel-
lan sändningarna, dvs. högt och smart utnyttjande om ca 30 tim/vecka. 

Om bildutrustningen däremot utnyttjas sällan ca 5 tim/vecka och däremellan står på stand-
by-läge ger bildkonferensen ett något högre potentiellt bidrag till de fem miljöeffekterna än 
tågresan. 

Miljöbelastningen för bildkonferensutrustningen blir alltså till genom att den används för-
hållandevis lite, d.v.s. emissioner som uppkommit och resurser som använts fördelas på re-
lativt få timmar. Om standby-tiderna dessutom är långa förbrukas energi i onödan. Samma 
sak gäller för de nät som kommunikationen kräver, den relativa miljöbelastningen begrän-
sas kraftigt om systemet verkligen används. 

Vidare finns det starka rent företagsekonomiska skäl för företag och offentliga verksamhe-
ter att ersätta så mycket som möjligt av det traditionella resandet med tele- videokonferen-
ser. I takt med att systemen används alltmer ökar lönsamheten, samtidigt blir systemet 
överlägset gällande miljöpåverkan även i jämförelse med tågresandet. 

Som tidigare nämndes är det dock främst mot bil och flyg som jämförelser skall göra angå-
ende videokonferensens miljöpåverkan. I den tidigare nämnda studien skapar alternativet 
flyg + flygbuss ett bidrag till växthuseffekten som beräknat i CO2-ekvivalenter är mer än 
100 gånger större än videokonferensens, lite beroende på dess utnyttjandegrad. 

Distansutbildning 

Distansutbildning finns numera inom hela utbildningsområdet enligt Forsebäck (2000): 
gymnasienivå, universitet och högskolor även mellan universitet och högskolor (nationellt 
samt internationellt) och även i stor utsträckning vad gäller företagens fort- och vidareut-
bildning. Inom fortbildning bedöms ”e-learning” och ”e-training” ha den största potentia-
len. 

Fler och fler företag och offentliga verksamheter satsar nu på distansutbildning, där åtmin-
stone delar av utbildningen sker över nätet. Företaget Learne2.com, som är experter på att 
hjälpa företag att bygga upp sina internutbildningar på nätet, uppskattar att idag 9 av 10 fö-
retag i USA utför delar av eller hela sin utbildning online.  Ett av de huvudsakliga skälen är 
att ”time to education” idag ses som lika viktigt som ”time to market”. Det ena föder det 
andra när produktionscyklerna blir allt kortare. Samtidigt finns också många andra fördelar. 

Företaget slipper kostnader som kommer av att antingen transportera studenterna till en lä-
rosal med en föreläsare eller att transportera föreläsaren till studenterna. Många resor kan 
alltså dras in. En annan av fördelarna kommer av att det blir mycket lättare att nå ut till fle-
ra medarbetare, när utbildningen sker online. 

Distansprojekt 

Nordengren och Olsen (2006) menar att deltagare i distansprojekt i allt större utsträckning 
använder sig utav elektronisk kommunikation. Därav så ökar även sårbarheten i distanspro-
jekten. Fungerar inte den teknik som används så står många handfallna. Författarna menar 
att om sårbarheten ökar så måste den sättas i relation till utveckling. Vilka vinster kan göras 
med distansarbete? Vilka samarbetsformer kan initieras som annars inte skulle komma till 
stånd?  Vilken flexibilitet kan erbjudas medarbetarna?  Författarna menar att genom en god 
planering och säkerställande av olika säkerhetssystem förebygger företaget sårbarheten. I 
distansorganisationer måste företaget särskilt tänka på detta, då det annars kan bli avbrott i 
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informationsflödet.  Författarna menar att sårbarhet är något som kännetecknar allt slags 
distansarbete. Just att det finns distans i någon form gör att informationshanteringen blir 
extra viktig. 

Nordengren och Olsen (2006) menar att bra datorstöd är viktiga verktyg i ett distanspro-
jekt. Elektroniska verktyg fyller först och främst två funktioner, delad information när flera 
personer ska samverka och dokumentation av bokslut, arbetsgång och resultat för säkerhet 
i projektet.  

I virtuella projekt så menar Nordengren och Olsen (2006) att det är viktigt att deltagarna är 
förtrogna med de tekniker som används för elektronisk kommunikation. Om deltagarna 
saknar sådan kunskap bör företaget erbjuda dem utbildning och introduktion i de verktyg 
som kommer att användas i projektet. 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så fungerar det utmärkt att bedriva projekt på distans. 
Här förekommer det ofta en blandning av rumslig/geografisk distans, tidsdistans och kul-
turell distans. I projekt på distans gäller samma regler och kriterier som de traditionella pro-
jekten, dock med extra fokus på tydlighet. Om inte projektdeltagarna träffas fysiskt eller om 
de inte har samma kulturella bakgrunder, måste alla mål, rutiner och arbetssätt vara tydliga. 
Om det uppkommer missförstånd i ett distansprojekt så kan det innebära ödesdigra konse-
kvenser för projektets framgång, men med ett genomtänkt förarbete så skapas det bra för-
utsättningar för att det ska bli ett lyckat distansprojekt. 

Nordengren och Olsen (2006) menar att om ett distansprojekt blir lyckat eller inte beror 
ofta på hur bra distansledaren leder sitt team som han/hon inte träffar fysiskt. Om perso-
ner som sällan träffas fysiskt ska kunna samverka så måste mål, medel och vision vara tydli-
ga. Kulturer måste överbryggas, likaså motståndet mot den teknik som används. Det är 
även distansledarens ansvar att sätta ”agendan” på distansprojektet. 

3.1.4 Acceptans 

Keller (2005) har undersökt studenters acceptans av den teknologi som används i virtuella 
utbildningsformer. Studien skedde i ”blandad” studiemiljö, vilket betyder att det inte var 
renodlade distansutbildningar som undersöktes. Keller (2005) förklarar att existensen och 
användandet av utbildningsteknologi måste vara starkt motiverade när även lektioner och 
undervisning på campus finns tillgängliga. I sådana miljöer går det inte att ta för givet att 
utbildningsteknologi ses som något enbart positivt. 

Undersökningen gjordes bland två grupper av studenter vid Jönköpings universitet, den 
ena gruppen bestod av teknikstudenter och den andra bestod av vårdstudenter. Båda grup-
perna använde samma virtual learning enviroment (VLE) och båda hade använt sig av 
plattformen i ungefär två år när studien genomfördes. 

Studien visade på flera intressanta och oförutsedda resultat, exempelvis så visade det sig att 
organisatoriska faktorer såsom hur implementeringen hanterades var de som starkast på-
verkade studenters acceptans av VLE. De organisatoriska faktorerna skapade förutsätt-
ningarna för hur VLE användes vid de olika utbildningarna och hade stor inverkan på hur 
det uppfattades av studenterna. 

Oväntat nog visade det sig att teknikstudenterna var mer negativa till VLE än vårdstuden-
terna. Resultatet visade sig bero på hur VLE implementerats och använts vid de olika ut-
bildningarna. 
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Strategin för implementeringen vid de tekniska utbildningarna byggde på informalitet och 
frivillighet och inget strategiskt mål sattes initialt för användandet av plattformen. Vid 
vårdutbildningarna å andra sidan var plattformen obligatorisk i de olika kurserna. Ett stra-
tegiskt mål blev uppsatt och en formell projektgrupp bildades för att hantera olika problem 
vid implementeringen. 

De teknikstuderande rapporterade inkonstant bruk av VLE, som bara användes i vissa kur-
ser och på olika sätt av olika lärare. På motsatt vis upplevde vårdstudenterna att de hade en 
konstant förbindelselänk, detta eftersom VLE användes i alla kurser och på samma sätt av 
olika lärare. Alltså ledde frivilligt användande bland lärarna till negativa upplevelser av VLE 
bland studenterna, medan obligatoriskt användande bland lärarna ledde till positiva upple-
velser av detsamma bland studenterna.  

De organisatoriska faktorerna som bidrar till lärarnas användning av VLE verkar i studien 
förklara studenternas upplevelser av plattformen på ett bättre sätt än påverkan av använ-
darnas individuella bakgrundsfaktorer. Faktorer som ålder och inlärningsstil visade sig näs-
tan inte ha någon betydelse alls. 

Däremot visade det sig signifikanta statistisk skillnad mellan kön, då kvinnor visade sig vara 
mer positiva till VLE än män. Studien visade också på tydliga relationer mellan tidigare 
kunskap om datorer och upplevelsen av VLE, tvärtemot förväntningarna visade det sig att 
de med lite förkunskaper var mest positiva till VLE. Lika omvänt visade sig resultatet bero-
ende på om studenten börjat använda datorer tidigt eller sent i livet, där det visade sig att 
desto senare studenten börjat använda datorer ju mer positiv var upplevelsen av VLE. 

3.1.5 Utbildning och Införande 

I IT-Kartan (2002) presenteras en handledning som kan hjälpa organisationer att förstå var-
för IT-stöd ofta löser sina uppgifter dåligt och vad detta får för konsekvenser för drift och 
personal. I rapporten har omfattande användarundersökningar gjorts i svenska företag för 
att ta reda på hur stor nytta användare, beställare och uppdragsgivare anser sig ha av ett IT 
stöd. Detta ställs sedan mot de förväntningar de hade innan införandet av IT-stödet.  

Kvaliteten på ett IT-stöd och införandet av detsamma, avgör vilken nytta IT-stödet ger 
både för den enskilde användaren samt verksamheten i stort. Användarnas behov bör stäl-
las i centrum för att kunna ställa rätt krav på införandet av ett IT-stöd och på den konsult 
som skall genomföra detta. 

God beställarkompetens blir alltså nyckeln till en framgångsrik IT-investering. Det är es-
sentiellt att beställaren kan formulera krav som kan förstås och genomföras av leverantö-
ren. Användare och beställare ska sedan gemensamt säkerställa och bekräfta att dessa krav 
har uppfyllts. 

När de tilltänkta användarna är delaktiga i uppbyggnaden av kravspecifikationen ökar chan-
sen att IT-stödet uppnår rätt kvalitet. På så vis kan en IT-investering säkras ekonomiskt. 

Om kraven är dåligt formulerade, eller införandet av IT-stöd baseras på otydliga idéer, blir 
både kvaliteten på införandet och den tekniska kvaliteten sämre. Detta är något som påver-
kar både organisationen, produktiviteten och de enskilda individerna samt deras arbetsupp-
gifter negativt. Ofta kan därför införandet av IT-stöd leda till oplanerade och okontrollera-
de kostnader. 
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Användarundersökningen som gick ut ibland LO -medlemmar visar också på att många 
inte använder IT i jobbet och att många inte ens har tillgång till en dator på arbetsplatsen. 
Inom Skogs- och Träfacket och Livsmedelsarbetarförbundet är det exempelvis bara var 
tredje medlem som använder dator i jobbet. Det kan jämföras med att 96 av 100 industri-
tjänstemän i undersökningen använder dator i jobbet. 

En effekt av att så pass många inte har tillgång till dator i jobbet blir att informationstekni-
ken inte utnyttjas fullt ut för verksamhetens utveckling. De lokala facken menar att orsa-
kerna dels är att företag inte satsar tillräckligt mycket på utbildning, dels att planeringssy-
stemen är centraliserade och därigenom utestänger stora användargrupper från att medver-
ka. Detta pekar mot bristande beställarkompetens inom företag, men även på att leverantö-
rerna måste förbättra både införandemetoder och IT-stöd. 

Mindre än var femte användare håller i stort med om att den tekniska utformningen på IT-
stödet är sådan att den lätt kan anpassas till nya uppgifter och organisationsförändringar, 
och bara en av tio anser sig ha fått tillräcklig utbildning för att hantera systemen. Det skall 
dock tilläggas att PC-program som webbläsare, e-post och office-program generellt sett har 
större andel nöjda användare än affärssystem och övriga standardprogram.  

Endast 4 av 10 användare tycker att det funnits en tydlig tanke med IT-investeringen. En 
av förklaringarna är att många system i undersökningen infördes precis innan millennium-
skiftet under IT-boomens hysteri, då alla system skulle bytas ut. En annan förklaring verkar 
dock vara att vikten av att beskriva målen underskattas, det förutsätts att tekniken i sig 
självt mer eller mindre uppnår de önskvärda effekterna. 

Bara 2 av 10 användare uppger sig ha haft inflytande på utformningen av ett IT-stöd. Här 
är det inte heller någon större skillnad mellan olika system. Användarna uppger att de tror 
att ledning, leverantörer och interna konsulter har ett visst inflytande, men i 4 fall av 10 vet 
inte användarna vem eller vad som har påverkat införandet och utformningen. 

Endast 2 av 10 är nöjda med den utbildning de fått för ett infört IT-stöd. Ju svårare ett IT-
stöd är att förstå desto mer utbildning behövs. IT stöd som ur verksamhetens perspektiv är 
logiskt kräver mindre utbildning. Resultatet av för lite användarutbildning leder till ökade 
problem i användandet, hälften av alla kostnader för ett system kan också härledas till så-
dana problem. Enbart i Sverige rör detta sig om mångmiljardbelopp årligen. 

Vidare har bara 1 av 10 användare erfarenhet av att uppföljningar görs kontinuerligt. Trots 
att det finns många metoder för att följa upp och kvalitetssäkra IT-stöd, så förefaller inte 
användbarhet vara något som intresserar leverantörer eller IT-organisationer. 

3.1.6 Kunskapshantering 

Newell, Robertson, Scarbrough och Swan (2002) menar att samarbeten mellan en organisa-
tions medarbetare, är en förutsättning för att organisationen ska kunna skapa kreativitet 
och framgång.  

”The whole may be more than the sum of the parts” Newell et al. (2002). 

Med detta menas att en varierande grupp individer kan skapa idéer, genom synergi, som de 
inte de kunde ha producerat på egen hand. Dessa samarbetsformer är av oerhörd vikt för 
en organisations framgång. 
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Nonaka och Takeuchi (1995, i Newell et al, 2002) förklarar detta kunskapsutbyte som sam-
arbetet ger med hjälp av deras SECI model. De två nyckelprocesserna i deras modell för att 
skapa kunskap är socialisering och externalisering. Dessa processer beror på en dialog och 
ett samarbete över en längre period. Nonaka och Takeuchi (1995, i Newell et al, 2002) me-
nar att tillfälliga möten eller sammankomster mellan medarbetare ifrån olika avdelningar, 
klienter eller kunder inte är tillräckligt för att kunna dela tyst kunskap. För att ny kunskap 
ska skapas så måste det delas tyst kunskap menar författarna. Därför måste samarbetet ske 
under en längre tidsperiod. Nonaka och Konno (1998, i Newell et al, 2002)  kallar detta 
längre samarbete för ”ba”. Ba kan involvera ett fysiskt utrymme där ansikte-mot-ansikte 
samarbete kan uppstå, men kan också involvera virtuella utrymmen såsom e-post, intranät 
och videokonferenser.  Där kan det skapas ett ömsesidigt delande av upplevelser, känslor 
och idéer. 

Newell et al. (2002) menar att det inte längre är nödvändigt att träffas fysiskt på en arbets-
plats för att få tillgång till information i en organisation eller ett företag. Projektmedarbetare 
som befinner sig på geografiskt spridda platser kan arbeta tillsammans genom att kommu-
nicera med e-mail, videokonferenser och samarbetssystem. Vidare anger författarna att di-
stanskollaboration har fördelar för både individen, organisationen och samhället. Ifrån in-
dividens perspektiv så visar forskning att de flesta människor gillar teleworking eftersom 
det ger en bättre balans av de krav som ställs ifrån familjen och arbetet. Individer känner 
sig väl till mods om de inte alltid måste befinna sig på sin arbetsplats. Ifrån organisationens 
perspektiv ger teleworking fördelar som att kunna få expertis och kompetenser till organi-
sationen som annars kanske inte kan närvara rent fysiskt. Ifrån samhällets perspektiv ger te-
leworking fördelar som ett mindre resande/pendlande och alla kringkostnader, som exem-
pelvis förstöring av miljön. 

Davenport och Prusak (1998) menar att genom e-post, samverkanssystem, Internet, intra-
näts, datorer och nätverk kan koppla samman människor över distans för att på så sätt dela 
kunskap.  Desktop videokonferenser och multimedia datorer kan sända ljud och bild lika 
bra som text gör det möjligt att kommunicera en individs allra rikaste kunskaper. Författar-
na beskriver hur detta är möjligt med hjälp av ett ”case” om British Petroleums Virtual 
Teamwork Program. I ”caset” beskrivs det så att en utrustning gick sönder och förhalade 
arbetet på ett fartyg som borrade efter olja mitt ute på havet.  Fartygets ingenjörer höll en 
liten kamera framför den skadade utrustningen. Kameran var kopplad till en utav British 
Petroleums Virtuel Teamwork Stations. Genom att använda en satellitlänk som kopplades 
via telefon till en expert på området så kunde den skadade utrustningen undersökas visuellt 
och experten kunde samtidigt prata med ingenjörerna. Experten kunde diagnostisera pro-
blemet och reparationer kunde genomföras. Alternativen till denna tekniska lösning vore 
att flyga in experten med helikopter eller att fartyget fick åka in i hamn för att repareras. Ett 
sådant avbrott hade kostat företaget 150 000 dollar/dag.  
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3.2 Mötesteknologi 

Under rubriken mötesteknologi presenterar vi de olika tekniska aspekterna som skapar för-
utsättningar för att distansmöten skall kunna äga rum.  

3.2.1 Ny teknologi, nya möjligheter 

Samarbete är en nyckelfråga i många arbetsprocesser och informationssystem förändrar till 
stor del hur detta går till enligt Pearlson och Saunders (2006). Samarbete är centralt i många 
fall, speciellt inom de områden där det är en fördel att utbyta idéer och kritik, såsom pro-
dukt design, medicinska diagnoser och skapandet av berättelser. Samverkansverktyg som 
Lotus Notes, Microsoft Outlook och teknologier som videokonferenser gör det enkelt och 
kostnadseffektivt för människor över hela världen att skapa, redigera och dela dokument 
och processer i elektroniskt format. 

Samverkansteknologi har exempelvis revolutionerat produktdesign inom bilindustrin. Ford 
Motor Company utvecklar nu bilar för världsmarknaden genom att binda samman design- 
och ingenjörsanläggningar i USA och Europa elektroniskt med videokonferenser och före-
tagets intranät. Denna snabba och effektiva kommunikation gör det möjligt för Ford att 
föra en bil från design till produktion mycket snabbare. 

Avancerade video/telekonferenser har också givit upphov till ett område känt som ”tele-
medicin”. Telemedicin gör det möjligt för doktorer att arbeta i virtuella team, konferera 
med kollegor på distans, dela data och fjärrundersöka patienter utan att förlora tid eller 
pengar på att resa. 

Samverkansteknologi kan också påverka kreativt arbete positivt. Så är fallet med CIO Ma-
gazine där skribenter ”brainstormar” ämnen för artiklar i en Lotus Notes diskussionsdata-
bas. Skribenterna lägger in sina idéer för en story och andra kan kommentera, diskutera och 
föreslå källor. På detta vis utvecklas en story mycket snabbare eftersom skribenterna inte 
behöver invänta ett fysiskt möte för att få feedback.  

3.2.2 Kommunikationskanaler  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) kan meddelanden sändas på flera olika sätt.  

• Skriftlig information innebär att de skickas i form av skrivna dokument, t ex en rap-
port, ett textmeddelande etc.  

• Muntlig information överförs direkt mellan två eller flera personer i form av samtal. 

• Icke-verbala signaler som förmedlas genom kroppsspråk, blickar, röstläge etc. 

Nackdelen med skriftlig kommunikation är, att det ger begränsad möjlighet till att förmedla 
”rik information”, dvs. att det finns gränser för hur mycket information som kan överföras 
i ett meddelande. Ett annat problem är att det oftast tar lång tid innan avsändaren får reak-
tion på meddelandet. En kanal som ger möjlighet till att förmedla rik information gör så 
när: 

• informationen kan överföras på flera sätt samtidigt 

• ger möjlighet till snabb återkoppling  
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• gör att avsändare och mottagare kan vara personliga och anpassa meddelandet till 
varandra. 

 
Bild 6. Olika kanalers förmåga att förmedla information enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) 

Videokonferens 

Videokonferens omfattar både visuell och verbal kommunikation, dvs. att deltagarna både 
kan se och höra övriga deltagare. Detta oavsett om mötet är mellan två eller flera parter 
och oavsett geografisk spridning.  

Videokonferenser kan användas för möten, utbildning eller presentation. I en videokonfe-
rens överförs informationen, dvs. ljud och bild, i realtid och överföringen sker elektroniskt 
mellan deltagarna. Trots långa avstånd kan människor samtala, informera, fatta gemen-
samma beslut, utbilda och utbildas. Medarbetare i en geografiskt spridd organisation kan 
mötas utan att behöva resa. Information kan presenteras och utbildning kan nå deltagare på 
olika platser samtidigt (Deric och Nilsson 2002). 

Videokonferenser kan även omfatta andra kanaler är visuell och verbal kommunikation. 
Deltagarna kan komplettera de befintliga kanalerna med t ex textbaserad kommunikation, 
dokumenthantering etc., detta beroende på vilken teknisk lösning som väljs. 

Telefonkonferens 

Telefonkonferens är en utveckling av telefonsamtal. Möjligheter ges att hantera flera delta-
gare och begränsningen i hur många deltagare som kan delta beror på vilken teknisk lös-
ning som används.  

Telefonkonferenser omfattar endast verbal kommunikation, dvs. deltagarna kan endast pra-
ta med varandra. Detta oavsett om mötet är mellan två eller flera parter och oavsett geogra-
fisk spridning (Deric och Nilsson 2002). 



 

 30 

3.2.3 Tekniska hjälpmedel 

För att kunna mötas på distans måste det finnas tekniska hjälpmedel för samtliga deltagare. 
De tekniska hjälpmedlen kan antingen stödja en eller flera av nedanstående medier. Ju fler 
medier som stöds desto mer ökar känslan av att närvara vid ett fysiskt möte. 

• Visuell kommunikation - System för att kunna hantera bildöverföring i realtid. 
Hjälper deltagarna att se varandra och där igenom att öka känslan av att komma så 
nära ett fysisktmöte som möjligt.  

• Verbal kommunikation - System för att kunna hantera ljudöverföring i realtid. Ex-
empel på system för verbal kommunikation är telefoni. 

• Textbaserad kommunikation - System för att skicka och ta emot textbaserad infor-
mation. Exempel på system för textbaserad kommunikation är e-mail, chat etc. 

• Dokumenthantering - System för att i realtid kunna dela ut ett och samma doku-
ment till flera deltagare samtidigt. Kan vara t ex en PowerPoint presentation, Word 
fil etc. 

Olika typer av konferenssystem 

Gruppanvändarsystem 

Gruppanvändarsystem innebär att en grupp skall kunna sitta och arbeta tillsammans med 
en eller flera grupper på andra håll (Videokonferenser 2008). En grupp av deltagare träffas 
fysiskt på en geografiskt bestämd plats för att koppla upp sig mot en annan person eller 
grupp som befinner sig på annan geografisk plats. De geografiska platserna är oftast en 
plats där lämplig utrustning finns installerad för att kunna hantera visuell och verbal kom-
munikation, t ex ett eller flera konferensrum som utrustats med kamera, projektorer, mik-
rofoner etc. 

               
                     Bild 7. Gruppanvändarsystem 
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Enanvändarsystem 

Med enanvändarsystem menas en personlig konferensutrustning, som används på den egna 
arbetsplatsen eller i den bärbara datorn (Videokonferenser 2008). Alla deltagare kan koppla 
upp sig till mötet oavsett sin geografiska placering. Detta genom att varje deltagare har egen 
personlig utrustning tillgänglig, t ex kamera, mikrofon etc. integrerat i sin dator.  

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Enanvändarsystem 

Utrustning 

Vilken utrustning som varje deltagare bör ha är beroende på om det är videokonferens eller 
telefonkonferens. Det är också beroende på vilka medier som skall stödjas under mötet. 
Några exempel på utrustning som kan användas, enligt Deric och Nilsson (2002), är: 

• Kamera - Denna kan vara antingen röst- eller manuellt styrd. Gruppanvändarsy-
stem har ofta flera kameror som är placerade på olika platser i rummet. Enanvän-
darsystem har oftast en så kallad web kamera som är kopplad till datorn. 

• Monitor - Vid enanvändarsystem så används bildskärmen på datorn och vid 
gruppanvändarsystem används oftast TV skärmar alternativt en projektor kopplat 
till dator. 

• Mikrofoner - Vid gruppanvändarsystem används oftast flera mikrofoner som an-
tingen är fasta eller flyttbara. Dessa kan, liksom kameran, vara röst eller manuellt 
styrda. Vid enanvändarsystem är mikrofonen oftast integrerad i kameran eller direkt 
i datorn. 

• Dator - Används för överföring och lagring av bild och ljud och vid demonstration 
av text och bild. 

• Whiteboard - Används vid gruppanvändarsystem precis som en traditionell White-
board. Skillnaden är att denna är ihopkopplad till systemet så övriga deltagare kan 
följa vad som händer på sina monitorer. Alternativ är att det finns en mjukvara som 
hanterar detta i datorn.  

• Telefon - Telefoni i olika skepnader kan användas för ljudöverföring. Antingen 
som huvudlösning i t ex telefonkonferenser men även för ljudöverföring i en vi-
deokonferens.  
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Exempel på lösningar 

Telia TeleMöte 

Telia TeleMöte är en tjänst som innebär att deltagarna träffar varandra i ett virtuellt sam-
manträdesrum i telenätet. Allt som behövs är en fast eller mobiltelefon. Det spelar ingen 
roll om deltagarna befinner sig i Sverige eller i utlandet. Inte heller har antalet någon större 
betydelse. (Telia 2008). 

Telia TeleMöte har endast stöd för ljudöverföring vilket gör det lämpligt för t ex telefon-
konferenser eller som ett alternativ för ljudöverföring i videokonferenser. 

Microsoft Netmeeting 

Nichols och Bryant (2005)  anger att Netmeeting är ett verktyg som utvecklats av Microsoft 
och som ger deltagarna möjlighet att: 

• Kommunicera med varandra genom ljud och bildöverföring.  

• Dela filer 

• Skissa bilder etc. (Whiteboard) 

• Föra över filer 

• Skicka textmeddelanden 

Netmeeting är ett verktyg som är lätt att installera och lära sig. Dock finns visa begräns-
ningar. Som gruppanvändarsystem så fungerar samtliga funktioner bra men om mötet sker 
som enanvändarsystem bör ljud och bild bör ske via ett annat verktyg då Netmeeting inte 
har något avancerat stöd för denna kommunikation, dvs. om det endast är två personer 
som skall använda verktyget så fungerar det bra men med flera deltagare är det lämpligast 
att komplettera med t ex Telia TeleMöte för ljudöverföring. 

För att kunna använda Netmeeting krävs att deltagarna har följande: 

• Dator med Netmeeting installerat 

• Kommunikationsnät mellan datorerna, t ex ett internt nätverk eller via Internet 

• Mikrofon och kamera om bild och ljudöverföring skall ske via Netmeeting 

Genesys Conference and Meeting Service 

Genesys är ett företag som hjälper stora företag att kommunicera effektivare med sina an-
ställda, partners och kunder. Genesys Meeting Center är telefon-, webbmöte och webbvi-
deo fullt integrerat i ett gränssnitt. (Genesys 2008). 

Genesys ger deltagarna möjlighet att: 

• Kommunicera med varandra genom ljud och bildöverföring.  

• Dela filer 

• Skissa bilder etc. (Whiteboard) 
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• Föra över filer 

• Skicka textmeddelanden 
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3.3 Mötesstruktur 

Under den här rubriken går vi igenom det som är avgörande för distansmöten på en rent 
operativ nivå. Det innefattar exempelvis hur ordföranden bör agera, hur effektiva och kva-
litativa distansmöten bedrivs samt hur dessa planeras. 

3.3.1 Leda mötet 

För att kunna leda bra på distans så menar Nordengren och Olsen (2006) att ordförande 
måste vara lyhörd och situationsanpassad. Det är viktigt att vara en god kommunikatör 
samt att kunna urskilja vilka verktyg som passar vid respektive tillfälle. Det är mötets inne-
håll, tillfälle, tid och mottagare som avgör vilket kommunikationsverktyg som ska använ-
das. Enligt författarna så är följande steg viktiga om ordförande vill leda framgångsrikt på 
distans: 

1. Upprätta en kommunikationsstrategi 

2. Klargöra vilka kanaler som ska användas vid vilka tillfällen och i vilka syften. 

3. Tillhandahålla erforderliga verktyg och ge utbildning i dessa. 

4. Även kalla till fysiska möten och vara tydlig om vad som ska avhandlas då. 

5. Se till att alla deltar och jobbar med god framförhållning samt sprider kallelser och 
rapporter elektroniskt i förväg så att deltagarna kan vara väl förberedda.  

6. Delegera ansvar och befogenheter. Att följa upp mötet är viktigt.  

7. Se till att alla deltagare äger arbetssättet. 

8. Se till att ha personliga avstämningar med dem man närmast leder. 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) bör ordförande på distans ha en ordförandeutbild-
ning för att ha kunskap om hur ordförande bäst utövar ledarskap på distans. En ordföran-
de bör förbereda sig minst lika väl för ett virtuellt möte som för att fysiskt möte. Författar-
na menar att viktiga komponenter för ett lyckat virtuellt möte är att behärska målet för mö-
tet, agendan och deltagarna. En ordförande måste kunna aktivera och moderera deltagarna. 
En annan viktig del menar författarna är att låta deltagarna lära känna varandra.  

Pearlson och Saunders (2006) definierar virtuella team som, när medarbetarna är geogra-
fiskt och organisatoriskt utspridda och samarbetar med hjälp av telekommunikationer och 
informationsteknologier för att lösa en organisatorisk uppgift. Definitionen inkluderar team 
vars medlemmar sällan träffas ansikte-mot-ansikte. Författarna menar att virtuella team blir 
allt vanligare i dagens organisationer. Det finns flera orsaker som förklarar denna populari-
tet. 

1. När kunskapen i organisationen behöver förnyas så förlitar sig organisationen på 
kompetenser hos de individer som finns utspridda över olika länder, tidszoner och 
organisationer.  

2. Det breda utbudet av telekommunikationsteknologier främjar användandet av olika 
nätverk som länkar samman individer, internt och externt. 

3. Teknologi i form av gruppsupportssystem som mjukvara för beslutsstöd finns till-
gängligt för att assistera virtuella team med att samarbeta och att fatta beslut. 
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4. Virtuella team får självklara fördelar i form av en rikare kunskapsbas. 

Pearlson och Saunders (2006) menar att elektronisk kommunikation inte helt kan framföra 
de nyanser som är möjliga med ett ansikte-mot-ansikte möte. Dessutom så skiljer sig virtu-
ella team från traditionella i form av tekniska utmaningar. Ett virtuellt team måste lära sig 
de teknologier som ska användas. De måste också välja ut den teknologi som är bäst läm-
pad för just det tillfället. Den absolut största utmaningen för virtuella team är just mångfal-
den av teamets medarbetare. Virtuella team gör det möjligt att ha medverkande ifrån många 
olika kulturer och nationer. Denna mångfald i globala virtuella team kan också hindra tea-
mets effektivitet p.g.a. just att de talar olika språk. 

Pearlson och Saunders (2006) menar att ledare inte kan leda virtuella team på samma sätt 
som traditionella team, för att: 

• Ledaren inte kan observera beteendet av medlemmarna i ett virtuellt team. 

• Ledaren måste ge en kontinuerlig feedback till medlemmarna. 

• Ledaren måste förtydliga att det är teamets prestation som är viktigast och inte pre-
stationerna ifrån de enskilda individerna. 

• Ledaren måste se till att de kommunikationskanaler som används fungerar så att det 
virtuella teamet kan arbeta effektivt. Det måste också finnas en teknisk support till-
gänglig av kommunikationsverktyget. 

Pearlson och Saunders (2006) menar att om en ledare vill ha ett möte med sina teammed-
lemmar men varken har budgeten eller tiden för att kunna resa till mötet, så är en video-
konferens ett bra alternativ.  Initialt i ett samarbete med videokonferenssystem så kan det 
vara bra för medlemmarna att först träffas fysiskt. Då byggs ett förtroende upp och med-
lemmarna lär känna varandra på ett mer personligt plan.  Författarna menar att dessa fysis-
ka möten i början av ett samarbete är essentiellt för ett lyckat globalt virtuellt team. 

Vidare anger Pearlson och Saunders (2006) att det är viktigt att den kommunikations och 
informationsteknologi som ska användas i ett virtuellt team finns tillgänglig på ett likvär-
digt/samma sätt där de olika medlemmarna befinner sig.  Ledaren måste även förse med-
lemmarna med ett ramverk som beskriver hur medlemmarna ska använda teknologierna. 
Policys och normer, eller oskrivna regler måste bestämmas av hur dessa verktyg ska använ-
das. Ramverket bör även innehålla normer om etikett för telefon, e-mail och videokonfe-
renser. Enligt författarna så finns följande utmaningar i virtuella team: 

Kommunikation 

• Att ha medlemmar ifrån olika tidszoner kan leda till större effektivitet men kan 
också skapa kommunikationssvårigheter i form av att kunna boka tid för möten. 

• Kommunikationsdynamiken som ansiktsuttryck och gester blir svåra att se. 

Teknologi 

• Medlemmarna måste ha färdigheter i en mängd olika teknologier. 

• Den virtuella gruppens effektivitet är mer beroende av förmågan att skapa en struk-
tur i gruppen och med den teknik som används än en traditionell grupp. 
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Teamets mångfaldhet. 

Eftersom medlemmarna kommer ifrån olika organisationer och/eller kulturer så blir det 
svårt att etablera en identitet i gruppen. Det blir därför nödvändigt att ha bättre kommuni-
kationsfärdigheter.  Det blir svårare att bygga upp ett förtroende, normer och delade me-
ningar om roller. Sannolikheten ökar också att medlemmarna i virtuella team har olika upp-
fattningar om tider och deadlines enligt Pearlson och Saunders (2006). 

Davenport och Prusak (1998) menar att medlemmar i virtuella team behöver träffas fysiskt 
för att få ett ömsesidigt förtroende och förståelse för projektet/samarbetet. När medlem-
marna väl träffats fysiskt så menar författarna att videokonferenser sedan kan bibehålla det 
skapade förtroendet.  

3.3.2 Effektiva och kvalitativa 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så är det viktigt att medlemmarna i inledningsfasen av 
ett distansprojekt träffas fysiskt, detta för att deltagarna ska kunna skapa ett förtroende för 
varandra. En åtgärd som kan överbrygga distans är att projektdeltagarna kan skicka person-
liga presentationer elektroniskt i förväg, med foton eller röstprov. Nordengren och Olsen 
(2006)  menar att flexibiliteten blir större med virtuella möten. Men de menar att ordföran-
de dock bör ha i åtanke att signaler via kroppsspråk kan gå förlorade (synkrona möten via 
videokonferens kan dock råda bot på detta). Författarnas slutsats är att det är viktigt att 
varva olika mötesformer beroende på situationen. Flexibla möten bör eftersträvas för att 
optimera effektiviteten i organisationen, men det viktiga är att välja rätt arbetssätt som pas-
sar för respektive tillfälle.  

Nordengren och Olsen (2006) menar att det inte bara är konkreta möten som kan hållas 
elektroniskt. En av de största potentiella vinsterna med elektronisk kommunikation är att 
företag kompletterar fysiska kontor med virtuella kontor. Tid och rum luckras upp och dy-
namiska mötesplatser möjliggör för medarbetare att ”mötas” och ta del av information när 
och var det passar dem bäst. Författarna menar att de traditionella gränserna suddas ut. 

Nordengren och Olsen (2006) viktigaste budskap är att möten måste vara flexibla. De me-
nar att företagare som drastiskt vill öka sin konkurrenskraft, spara tid, utnyttja företagets 
sammantagna kompetens bättre, minska tiden i många möten samt korta ledtiderna i re-
spektive organisation bör skaffa och införa ett samarbetssystem. En ledare för distansmö-
ten har att balansera mellan vilka verktyg, mötesformer och arbetssätt som passar vid re-
spektive tillfälle.  

Kreativiteten i distansmöten 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så finns det de som menar att det är en förutsättning 
att människor kommer fysiskt samman för att kunna ”brainstorma”, bygga på varandras 
idéer eller nå synergier. Därigenom skulle två personer i samma rum uppnå mer i den krea-
tiva processen än sammantaget när de sitter var för sig och tänker på sina respektive kam-
mare. Dock går det utmärkt att vara kreativ på distans, även om deltagarna inte träffas fy-
siskt. Författarna menar att företag kan upprätta ett gemensamt elektroniskt forum, då för 
att medarbetare eller deltagare kan ta del av varandras idéer och bygga på med sina egna 
tankar. Olika personer får ju idéer vid olika tillfällen. För personer som inte är vana vid att 
arbeta på detta sätt kan det tyckas onaturligt, komplicerat och svårarbetat. Det är lätt att tro 
att just kreativiteten skulle gå förlorad och att mycket skulle rinna ut i sanden vid distansar-
bete. Av författarnas egna erfarenheter kan de visa att det ofta är tvärtom, och att det till 
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och med ofta gynnar kreativiteten att man arbetar på distans. Det är ju inte säkert att bara 
för att deltagarna träffas fysiskt så är alla i kreativ stämning samtidigt. Genom att kunna bi-
dra när det passar var och en bäst, ökar sannolikheten att alla faktiskt bidrar. En förutsätt-
ning för att detta ska fungera menar författarna är att det arbetssätt som används är accep-
terat och att medarbetarna finner en teknik respektive kommunikations- och arbetssätt som 
passar dem personligen.  

Även om en organisation har tillgång till bra elektroniska verktyg som ger stöd åt kreativite-
ten i distansorganisationer menar Nordengren och Olsen (2006) att man ska komma ihåg 
att skriftlig kommunikation kan vara en negativ sak för vissa personer. Är man inte skrift-
ligt lagd, kan det vara svårt att vara kreativ genom skrift. För ordförande är det viktigt att 
vara medveten om dessa faktorer, de kan vara orsaken till att någon i gruppen inte bidrar, 
trots att det är en person som får många idéer.  Här blir det därför extra viktigt för en di-
stansledare att inventera de resurser och kompetenser som finns i gruppen. Det är lätt att 
missa kompetens och erfarenheter på distans.  

3.3.3 Planering  

Nordengren och Olsen (2006) menar att en god planering är extra viktig på distans jämfört 
med ett vanligt ansikte-mot-ansikte möte. Ordförande på distans kan inte hantera olika 
skeenden lika lätt som när möte med deltagarna sker ansikte-mot-ansikte. Författarna me-
nar att det är extra viktigt att inte bara fundera över VAD som skall uppnås med mötet, 
utan måste även ta ställning till HUR det ska genomföras. När ordförande sedan ska dele-
gera ansvar och befogenheter måste ordförande kunna lita på att övriga i distansorganisa-
tionen är självgående. 

Möten är viktiga instrument för att föra arbetet i en organisation framåt enligt Nordengren 
och Olson (2006). Det är viktigt att all mötesverksamhet bedrivs på ett professionellt sätt så 
att deltagarna inte mer än nödvändigt upplever det som ett slöseri med tid. Synkrona ansik-
te-mot-ansikte möten kan bli slöseri med tid för några som sitter med då det finns punkter 
som inte angår dem.  

Nordengren och Olsen (2006) menar att det finns många positiva faktorer med att arbeta 
på distans. Möjligheterna ökar att kunna samverka med personer och funktioner som man 
kanske annars inte får tillgång till. I de fall med geografiska avstånd blir det blir enklare att 
använda externa experter eller andra sakkunniga som annars hade varit svårt att involvera i 
mötet.  Viktiga faktorer vid planering av verksamhet på distans, enligt författarna, är: 

• Skapa förståelse och acceptans för mål och verksamhet. 

• Undanröja hinder genom aktiv dialog. 

• Göra en riskanalys specifikt för distansarbetet, eventuellt med scenarioplanering 
och checklistor som följd av detta. 

• ·Säkerställa att de som ska ingå i distansorganisationen är motiverade för detta. 
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3.3.4 Mötestyper 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) kan möten ske på fyra olika sätt. 

1. Samma tid, samma plats 

2. Samma tid, olika plats (distans) 

3. Olika tid, samma plats (distans) 

4. Olika tid, olika plats (distans) 

Enligt författarna är de vanligaste mötesformerna gruppmöten. De menar att de allra flesta 
gruppmöten kan genomföras som elektroniska gruppmöten. Samma sak gäller sektionsmö-
ten och avdelningsmöten. Informations, vecko- och månadsmöten menar författarna ofta 
är onödiga i synkron form, då företaget uppnår bättre effekt till lägre kostnad och med 
mindre störning i det operativa arbetet genom att hålla dessa asynkront, som komplement 
till konventionella möten som författarna menar då inte behöver hållas lika ofta. Resultatet 
blir höjd effektivitet till minskad tidsinsats. Författarna menar att företaget då sparar ca 30 
% av mötestiden (fysiska+elektroniska).  

Nordengren och Olsen (2006) menar att virtuella möten kommer mer och mer likna de 
traditionella ansikte-mot-ansikte möten som de ska komplettera. De har samma mål och 
samma deltagare. Skillnaderna är att ett möte som skulle avhandlas ansikte-mot-ansikte på 4 
timmar kan ha en restid för var och en på mellan 2 timmar och 2 dagar beroende på orga-
nisationens geografiska spridning. 
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4 Empiri 

Detta kapitel innehåller primärdata baserat på intervjuer, enkät samt sekundärdata, som do-
kumentation från Strålfors och Electrolux..  

4.1 Möteshantering 

Under rubriken möteshantering presenteras resultatet från datainsamlingen avseende de 
olika organisatoriska aspekterna som skapar förutsättningar för att distansmöten skall kun-
na äga rum.  

”För ett par veckor sedan blev jag kallad till ett möte i Paris. Mötet varade i 4h och som 
jag ser det så hade vi lika väl kunna ha haft mötet på distans. Inga problem!” 

4.1.1 Mötespolicy 

Varken Strålfors eller Electrolux har idag någon mötespolicys utan hänvisar till resepolicyn 
inom respektive företag.  

4.1.2 Resepolicy 

Båda företagen har en resepolicy implementerad. 

Electrolux Resepolicy. 

Resepolicyn syftar till att minska resandet och säkerställa att resor endast görs när det är ab-
solut nödvändigt.  

Utdrag ifrån Resepolicyn: 

”All erfarenhet visar att åtskilliga besparingar kan göras, med bibehållen standard och 
komfort, om resor planeras, samordnas och beställs av särskilt utsedda personer med ut-
bildning för och erfarenheter av dessa uppgifter.” 

”Tjänsteresan skall vara beordrad och godkänd av respektive chef. Alla utlandsresor 
skall INNAN de fastsälls vara godkända av VD efter tillstyrkande av resenärens 
chef.” 

”Vid planering skall alternativa mötesarrangemang beaktas och önskvärt är resandet er-
sätts med telefon- alternativt videokonferens, där så är tillämpligt och i så stor utsträck-
ning som möjligt. Detta är ett led i Electrolux värnande om miljön och kostnader. Elec-
trolux avtal med Genesys Conference and Meeting Service skall användas.” 

Strålfors Resepolicy. 

Den gällande resepolicyn är daterad 2005-05-12 och är undertecknad av Strålfors VD. Poli-
cyn syftar till att minska resekostnaderna för företaget samt öka effektiviteten för beställ-
ningsförfarandet av resor.  

”Det skall alltid övervägas om det finns något alternativ till en tjänsteresa till exempel 
videokonferens eller telefonmöte samt om resan verkligen är nödvändig.” 
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Resepolicyn har kompletterats under 2007 med ett dokument som hanterar reseplanering. 
Detta dokument ger vägledning för hur personalen skall resa mellan enheterna ur miljö-, 
ekonomi- och resetidsperspektiv. 

4.1.3 Miljöpolicy 

Båda företagen har en miljöpolicy implementerad. 

 

Electrolux 

Electrolux miljöpolicy: 

”För Electrolux Laundry systems är det viktigt att spela en aktiv roll i bevarandet av 
vår miljö. Vi ska, inom ramen för våra kunders produktkrav, visa största möjliga mil-
jöhänsyn. 

”Electrolux miljöpolicy gäller därför alla medarbetare inom företaget, såväl som alla pro-
dukter och tjänster vi tillhandahåller oavsett om vi gör dessa själva eller köper in dem. 
Vi ska tillse att våra produkter, våra tjänster och vår produktion är en del av ett håll-
bart samhälle genom att använda vårt versamhetsstyrningssystem FOCUS.” 

”För att: uppnå kontinuerliga förbättringar, utbilda och engagera vår personal i miljöfrå-
gor, uppmana våra leverantörer och entreprenörer att anamma våra miljömässiga princi-
per.” 

”Som resulterar i resurssnåla och återvinningsbara produkter, produkter och produktion 
som uppfyller lagar, direktiv och lokala krav och uppnå miljömål.” 

Strålfors 

En policy för en hållbar utveckling finns och miljödelen i den omfattar bl a: 

• Helhetssyn ska uppnås genom att minimera miljöpåverkan från våra produkter, 
processer och tjänster genom ett livscykelperspektiv. 

• Resurseffektivitet, genom att studera livscykeln på våra produkter, processer och 
tjänster ska vi minimera konsumtionen av råmaterial och energi samt minska av-
fallsmängderna. 

• Ständiga förbättringar ska ske av miljöpåverkande aktiviteter genom att mäta och 
följa upp mål och förbättringsplaner. Miljöarbetet är en integrerad del i affärsverk-
samheten och i koncernens både kort och långsiktiga planering. 
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4.1.4 Intervjuer med miljöansvariga 

Intervjuerna genomfördes under mars 2008 med miljöansvariga inom Strålfors och Elec-
trolux. Två stycken intervjuer genomfördes. 

Electrolux 

Enligt miljöansvarige på Electrolux så är fördelarna med distansmöten ur ett miljöperspek-
tiv att de reducerar miljöpåverkan genom ett mindre resande. Nackdelar finns det inga. 

Electrolux miljöstrategi är att ständigt förbättra sig. Företaget är ISO certifierade enligt ISO 
14000 och 9000.   

Miljöstrategin omfattar inte distansmöten, inte heller miljöpolicyn.  

Strålfors 

Miljöansvarig på Strålfors ser klara fördelar med distansmöte. Bl.a. så reduceras miljöpåver-
kan genom mindre resande samt att det kostar mindre då deltagare inte behöver resa. 
Ibland behövs dock fysiska möten. Framför allt när deltagarna inte känner varandra.  

Strålfors är idag bland annat certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 samt licens för att 
Svanenmärka trycksaker.  

Vidare finns en reseplanerare i form av ett dokument som ger rekommendationer för hur 
resenärer skall resa miljövänligt mellan företagets olika enheter.  

Strålfors har nyligen tagit fram en ny miljöstrategi som omfattar en Action Plan for Climate 
Impact som bl.a. hanterar tjänsteresor. 

Business travels refers to business trips that mainly takes place with plane, train, buss or 
car. Employees’ travelling to and from work is in this step not included in the climate 
work. Possible actions:  

• Change the car fleet to a more environmental friendly one. 

• Implement possibilities to carry out video conferences and improve the technical 
possibilities to perform phone- and web meetings.  

• Inform and increase awareness about possibilities for phone, web and video meet-
ings. 

• Encourage taking train instead of flying when it comes to shorter distances. 

En viktig förutsättning för att strategin skall fungera är att det finns bra lösningar för att 
kunna hantera distansmöten och att dessa lösningar är väl implementerade i organisationen 
och användarna fått utbildning för hur dessa skall användas. 
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4.1.5 Intervjuer med Inköpsansvariga 

Intervjuerna genomfördes under mars 2008 med inköpsansvariga inom Strålfors och Elec-
trolux. Två stycken intervjuer genomfördes. 

Strålfors 

Totalkostnaden för tjänsteresor uppgick förra året (2007) till ca 10 miljoner SEK, var av ca 
9 miljoner kommer från flygresor. Av dessa skedde 2793 st med flyg, 1056 st med tåg och 
153 st med bil. Siffrorna visar dock inte det faktiska antalet resor eftersom en tur och retur-
resa bara räknas en gång, väldigt många av tåg och flygresorna är just detta. Samma sak är 
det för statistiken för bilresorna. De resor som finns med där är endast resor med hyrbil, de 
som sker med tjänstebil och taxi är inte med.  

Eftersom det anställs fler och fler och företaget köper nya bolag, öppnar fler enheter så lär 
resekostnaderna öka. De som reser frekvent med flyg i tjänsten uppgår i dagsläget till 399 
personer, vilket är en ökning med 25 % mot föregående år. Idag finns även 133 st tjänstebi-
lar som används både i tjänsten och privat. Strålfors miljömål med resandet i organisatio-
nen är att öka antalet tågresor i förhållande till flygresorna. Strålfors ska alltid erbjuda tåget 
som alternativ till flyg, där det är möjligt. En reseplanering är framtagen som föreslår tåget. 
Det finns också en resepolicy, men den skulle behöva arbetas vidare på. Planer på att ta 
fram en mötespolicy finns. 

De alternativ som idag finns till att mötas fysiskt är telekonferens, dock är instruktionerna 
om vilka möjligheter som finns otydliga. Många anställda har konton hos Telia där mötes-
deltagarna ringer upp ett specifikt nummer och en agerar ordförande.  

Tillsammans med resebyrån arbetar Strålfors med miljörapporter för att visa hur resandet 
påverkar miljön. En nyhet här är också Visualt guilt, ett verktyg som indikerar nekad miljö-
besparing vid bokning av exempelvis flyg. 

För att få anställda att reflektera kring sitt resemönster så skickar Stålfors ut ”Resenytt”, ett 
nyhetsbrev som går ut via intranätet. Det finns också en samåkningslista på intranätet, men 
intresset för denna har varit lågt. En tendens har också varit att främst kvinnor skrivit upp 
sig på listan. 

Electrolux 

Electrolux Laundry systems har en väl utvecklad resepolicy.  

Electrolux kan inte säga hur mycket företaget beräknar att resandet kommer att sjunka un-
der 2008, men målet är att reducera resandet.  De som reser finns utspridda i hela organisa-
tionen. Alltifrån säljare, ledningen, konstruktörer och marknad.  Det finns inga som har 
tjänstebilar på Electrolux.  De alternativ som erbjuds till att ha möten fysiskt är distansmö-
ten. De verktyg som finns tillgängliga är Genesys, telefonkonferenser och en extern video-
konferenslokal.   

Ett samarbete med en resebyrå är etablerat när det gäller företagets resande. I samband 
med att resenären gör en beställning på en resa så blir resenären automatiskt informerad 
om hur den resan påverkar miljön, bl.a. ges information om hur mycket koldioxid som 
släpps ut om resenären väljer att ta just den resan. Denna funktion gör att resebeställaren 
alltid är medvetna om miljön och att det alltid ska diskutera om resan är nödvändig eller 
inte, kanske mötet kan tas på distans istället.  Totalkostnaderna för resandet 2007 var ca 6 
miljoner SEK var av större delen av kostnaden kan härledas till resor med flyg.  Totalkost-
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nad för hotell var 777 591 SEK och för hyrbilar var det 424 910 SEK. 684 resor gjordes 
med flyg 2007. 

4.1.6 Sammanfattning av intervjuer med deltagare 

Intervjuerna genomfördes under mars 2008 med deltagare inom Strålfors och Electrolux. 
10 st intervjuer genomfördes, 5 st på respektive företag. Intervjuerna sammanfattas under 
respektive rubrik i empirin (möteshantering, mötesteknologi och mötesstruktur) 

Hur ofta deltar du i distansmöten? 

Samtliga inom Electrolux och Strålfors deltar i distansmöten minst en gång i veckan. Flera 
av de intervjuade deltar i flera distansmöten i veckan och att de flesta av dessa är telemöten.  

Varför skall möten hanteras på distans? 

De främsta anledningarna till att hantera möten på distans är de tidsmässiga och ekonomis-
ka fördelarna som ett minskat resande till möten bidrar med, minskad miljöpåverkan fås 
som en positiv sidoeffekt av detta. Kostnader i detta sammanhang är t ex kostnader kopp-
lat till resor, övernattning etc. 

De tidsmässiga aspekterna kan delas in i två kategorier: 

• Resor till och från mötet. 

• Tiden för hur snabbt ordförande kan sammankalla till ett möte. Om tidsfaktorn för 
resor minskar så är det lättare att planera och boka in ett möte. Exempelvis  ett 
möte som skall äga rum fysiskt och tar ca 1 timme för mötet och ca 4 timmar i re-
sande, då krävs det att finna en lucka på minst 5 timmar för samtliga inblandade. 
Tas mötet på distans behövs endast en lucka på minst 1 timme. 

Sammanfattningsvis svarade deltagarna enligt följande: 

1. Reducera kostnader  

2. Reducera tidsåtgången 

3. Reducera miljöpåverkan 

Upplever du att organisationen är mogen för distansmöten? 

Inom Strålfors är organisationen mogen för distansmöten. Både vad gällande kulturen och 
personalen. Uppfattningen är att de allra flesta är mycket positiva till distansmöten, men att 
det saknas nya och bättre verktyg för att alla ska kunna ha distansmöten i större utsträck-
ning. Folk är bra på att säga till när de inte förstår något, vilket är extra viktigt när deltagar-
na inte befinner sig i samma rum. De flesta ifrågasätter också om de måste mötas fysiskt el-
ler samordnar sina möten så att man har fler än ett på orten man reser till.   

”Jag borde själv vara en av dem som annars skulle ha representerat bakåtsträvarna i frå-
gan, jag har ju varit i organisationen länge” 

Inom Electrolux är organisationen mogen för distansmöten, många är medvetna om att de 
på detta sätt kan effektivisera organisationen. Dock finns det problem idag. Vissa har dålig 
mötesdisciplin vilket inte bara gäller distansmöten och nya medarbetare som inte har någon 
tidigare vana av distansmöten kan vara ett hinder för mötets framgång. Vidare kan mog-
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nadsgraden variera mellan olika avdelningar inom Electrolux samt problem med språk och 
kultur när det gäller möten med kollegorna i Asien .  

Upplever du att företagets mötespolicy och resepolicy stödjer distansmöten? 

Varken Strålfors eller Electrolux har idag någon mötespolicy. Samtliga deltagare känner till 
respektive företags resepolicy. 

Inom Electrolux och Strålfors stödjer resepolicyn indirekt distansmöten, då den styr hur 
och varför man reser samt kostnader förknippade med resor.  

Det vore bra om företagen utvecklade en mötespolicy och att fördelen med en policy är att 
den ger riktlinjer och att den ändå ger individen möjligheten att själv bedöma från fall till 
fall. I en mötespolicy bör det också ingå discipliner för hur ett distansmöte bör hanteras.  

4.1.7 Enkät  

Enkäten genomfördes på Electrolux och Strålfors under Mars 2008. Enkäten gick ut till ca 
400 personer och svarsantalet var 146 st.  

Resepolicy 

Både Strålfors och Electrolux har implementerat resepolicys inom respektive företag. Frå-
gan som deltagarna ombads besvara var om de kände till sitt företags resepolicy. Tre svars-
alternativ fanns: Ja, vet ej eller nej. 146 personer svarade på denna fråga. 
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Diagram 1. Känner du till företagets resepolicy? 
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Underlättar distansmöten? 

Frågan som deltagarna ombads besvara var om de upplevde att distansmöten underlättar 
arbetet. Tre svarsalternativ fanns: Aldrig, ibland eller alltid. 146 personer svarade på denna 
fråga. 
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Diagram 2. Upplever du att distansmöten underlättar ditt arbete? 

4.2 Mötesteknologi 

Inom ramen för kommunikations teknologi har vårt mål varit att ta reda på vilka verktyg 
som respektive företag idag har implementerat och vilka styrkor/svagheter dessa har, både 
från ett aktörsperspektiv och från företagens perspektiv.  

Fokus har även varit på att identifiera vilka lösningar som kommer att investeras i samt vil-
ka lösningar som företagen strategiskt kommer att jobba med framöver. 

4.2.1 Intervjuer med IS/IT ansvariga 

Intervjuerna genomfördes under mars 2008 med IS/IT ansvariga från respektive företag. 
Syftet var att identifiera vilka lösningar som företagen idag har implementerat för distans-
möten, vilka lösningar som kommer implementeras samt vilka lösningar som kommer in-
vesteras i framöver. Syftet var även att få IS/IT perspektiv på vilka krav som organisatio-
nen definierar på IS/IT. 

Electrolux 

För att få till effektiva och kvalitativa distansmöten så måste deltagarna utvecklas mer. Den 
brist Electrolux idag har avseende distansmöten är avsaknaden av en telefonmötesstruktur. 
Det gäller att den som talar och att de som lyssnar i ett distansmöte, gör det lika länge.  
Andra saker som är viktiga är att det finns en agenda och att denna gärna innan mötet 
skickas ut till de berörda. Ordförandens tydlighet och närvaro är också viktig. Ett distans-
möte får heller inte ta för lång tid då det finns en risk att de medverkande tappar intresset 
och sin kreativitet. Ju längre tid ett distansmöte tar ju mindre tillför de medverkande i mö-
tet. Det är alltid bra om deltagarna träffas fysiskt innan de inleder ett arbete på distans, spe-
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ciellt om de inte känner varandra sedan tidigare. Tekniken för att kunna hålla bra distans-
möten finns.   

Det som avgör om ett möte ska hållas på distans är avståndet till dem som ska vara med på 
mötet, mötestiden och syftet med mötet.  

Electrolux Laundry systems har idag tillgång till Genesys, telefonkonferenser och en extern 
videokonferenslokal. Genesys har Electrolux haft ca 5 år och det används flitigt på de flesta 
avdelningar. Lite problem med att det är trögt ibland och det är bandbredden som påverkar 
detta. Bandbredden är bl.a. ett problem när uppkoppling mot medarbetare i Asien skall ske. 
Ett avtal med en leverantör finns avseende bandbredd och det är inget Electrolux funderar 
på att ändra för tillfället, i så fall handlar det om att bygga ut nätet vilket är en stor kost-
nadsfråga. Än så länge så påverkar det inget nämnvärt. Telefonkonferenser har använts 
inom företaget i många år och det är nog de flesta vana vid.  

Det är viktigt att ljudet och bilden är bra vid distansmöten.  Det är oerhört viktigt att före-
taget först och främst informerar medarbetarna om vad som finns. Det är många som inte 
är medvetna om vilka tekniker/verktyg det finns och hur det positivt hade påverkat deras 
sätt att arbeta om de hade använt sig utav dem.  Företaget måste bli bättre på och utbilda i 
det som redan finns och chefer måste leva som de lär.  

Det hade varit bra om det på Electrolux hade funnits ett eget videokonferensrum. Inget 
stort men ett som kan ta 4-5 deltagare. Videokonferenser fungerar mycket bättre än tele-
konferenser när deltagarna ska diskutera något, man blir mer med i diskussionen. Om man 
har ett stort rum så finns risken att ljudet och bilden blir dålig. Då kommer utrustningen 
inte att användas i den utsträckningen som det är tänkt. Det är mycket att tänka på med vi-
deokonferensrum t ex så är ett rum med fönster ett dåligt rum för videokonferenser efter-
som att ljuset ifrån fönstren gör att bilden blir dålig.  

IS/IT ansvarig känner inte till om det är några planerade investeringar i distansmötesverk-
tyg framöver. Men ett videokonferensrum hade varit välkommet. 

Folk måste berätta vad de behöver för funktioner. Några krav finns idag inte definierade 
ifrån Electrolux.  Kraven måste specificeras, både från deltagarna samt företaget.  

Det är alltid upp till ordförande att bestämma om mötet är genomförbart på distans eller 
inte. Det beror på mötets agenda, avståndet och tiden.  Som det är idag så tycker inte IS/IT 
ansvarig att möten, som syftar till att hålla en diskussion, kan ske på distans, möjligen i så 
fall genom den externa videokonferenslokal.   

Strålfors 

Fördelarna med distansmöten är att de reducerar tidsåtgången för möten, samt reducerar 
kostnaderna. Det är effektivt att ha distansmöten för korta avstämning. Vidare brukar även 
distansmöten vara mer effektiva än fysiska möten. 

Nackdelarna är att det är svårare att hantera känsliga frågor/ämnen, möten tenderar till att 
bli mindre effektiva desto större gruppen är, djupgående diskussioner undviks, samt avsak-
naden av kroppsspråk som är viktigt. 

För att hålla effektiva och kvalitativa distansmöten måste tekniken fungera för ändamålet. 
Finns det t ex ett behov av att visa och dela dokument så måste detta fungera till 100 %. 
En tydliga agenda krävs och en ordförande som tar ett större ansvar i möten än vad som 
krävs om deltagarna träffas fysiskt.  



 

 47 

Idag använder Strålfors ett flertal lösningar för att kunna ha distansmöten. Vanligast är Te-
lia TeleMöte som fungerar bra om deltagarna endast behöver prata med varandra. Netmee-
ting används även för att kunna dela dokument, hantera whitboard etc. För möten med ex-
terna parter används bland annat Projektplatsen (www.projektplatsen.se). Brister med de 
lösningar som idag används är att de är så kallade stand-alone lösningar. De kan inte hante-
ra fler medier utan oftast får deltagarna använda två eller flera lösningar beroende på hur 
mötet skall hanteras. Lösningarna som Telia TeleMöte och Projektplatsen kostar pengar för 
varje möte. 

Strålfors kommer att satsa på att få en integrerad lösning som hanterar samtliga medier och 
detta i den personliga datorn. På så sätt skall deltagaren ha en applikation som kan hantera 
ljud, bild, chat, e-mail och fildelning i sin dator och detta oavsett var deltagaren befinner 
sig. Ett antal konferensrum kommer även utrustas med videokonferensutrustning. Detta 
för personer som inte har den integrerade lösning alternativt om flera av deltagarna sitter i 
samma hus så är det bäst om dessa sitter gemensamt.   

IS/IT har idag tagit kommandot om utveckling avseende verktyg för distansmöte. Tidigare 
var det den övriga organisationen som drev frågorna. De krav som finns just nu är att re-
ducera kostnaden för lösningarna samt få en integrerad (virtuell) mötesplats. 

4.2.2 Sammanfattning av intervjuer med deltagare 

Vilka verktyg använder du för distans möten och vilka verktyg saknas? 

De verktyg som idag används inom Strålfors för distansmöten är Telia TeleMöte (telefon-
konferens) och Netmeeting (dokumenthantering). Dessa fungerar bra och stödjer dagens 
distansmöten och borde användas i större utsträckning inom företaget. Ett problem är att 
alla inom företaget inte har Netmeeting installerat vilket begränsar användningen. Projekt-
platsen (Projektplatsen.se) används också av vissa deltagare. Detta är mer ett distansverktyg 
för asynkrona distansmöten, det sparar tid och det kan hållas färre möten än vad som an-
nars hade varit nödvändigt. Vanligt är att deltagarna har telefonmöten för avstämningar i t 
ex projektgrupperna och då är alla uppkopplade mot projektplatsen samtidigt och alla kan 
se vad de andra gör. På ett liknande sätt arbetar företaget även också med vissa kunder. 

Inom Electrolux används Genesys för telefon- och videokonferenser. Genesys fungerar 
idag bra för telefonkonferenser och videokonferenser. Videokonferenser kan även hanteras 
utanför Genesys via en annan extern leverantör. Dock är tillgången till kamera, mikrofon 
etc begränsad, vilket är en nackdel för att kunna ha videokonferenser. Finns även vissa bris-
ter vad avseende störningar etc. som mer beror på kommunikationsnätet än själva systemet. 

Strålfors bör investera i lösningar för videokonferenser då framtiden ligger i ökat använ-
dande av webbkameror och videkonferenser, men tekniken måste mogna först. Risken är 
annars att mötena blir alltför teknikbetonade, det är många delar som skall passa ihop ex-
empelvis är det grundläggande att alla har samma förståelse för hur tekniken skall använ-
das. Videokonferenser och Netmeeting är framtiden och utvecklingsmöjligheterna ligger i 
att de görs tillgängliga för så många som möjligt inom företaget. Med dessa verktyg blir det 
också möjligt att ha ännu fler typer av möten på distans även längre möten med fler delta-
gare. Ett beslut om att införa sådan utrustning måste komma uppifrån och införandet ska 
ske samtidigt på olika ställen i organisationen. Det är ju inte meningen att bara den ena par-
ten skall ha rätt utrustning, därför ska avdelningarna inte själva kunna bestämma om de in-
för det eller inte. Vid införandet är det väldigt viktigt att rätt beslut tas så att utrustningen 
det investeras i är riktigt bra. Sen är det viktigt med planeringen, om man sätter upp ett vi-
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deokonferensrum så skall man veta vilka typer av möten det är avsett för.  Det får inte bli 
fel här för då är risken att deltagarna bara går tillbaka till de verktyg de använde förut. Im-
plementeringen är också superviktig, att alla är med på båten är A och O för hur verktyget 
sedan kommer att användas. 

Inom Electrolux vill deltagarna ha större möjlighet att ha videokonferenser. Idag finns bara 
en extern lösning vilket gör att det ofta är svårt att få till visuella möten. Ett konferensrum 
internt på Electrolux skulle behövas. Om Electrolux hade haft ett eget videokonferensrum 
med bra teknik så hade det troligen blivit fler distansmöten. För övrigt fanns inget att öns-
ka, förutom bättre ljudkvalité och hastighet för befintliga lösningar. 

4.2.3 Enkät 

I enkäten fick deltagarna svara på om de upplevde att de hade rätt tekniska hjälpmedel för 
att hantera möten på distans. Tre svarsalternativ fanns: Aldrig, ibland eller alltid. 146 perso-
ner svarade på denna fråga. 
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Diagram 3. Upplever du att du har rätt tekniska hjälpmedel för att hantera möten på distans? 

4.3 Mötesstruktur 

Under den här rubriken presenteras resultat avseende det som är avgörande för distansmö-
ten på en rent operationell nivå.  

4.3.1 Sammanfattning av intervjuer med deltagare 

För och nackdelar med distansmöte? 

En klar fördel med distansmöten är att deltagarna verkar ha lättare för att hålla tiden, den 
utsatta tiden respekteras och mötena blir på så vis mer effektiva. Det sparar även tid och 
pengar samt gynnar miljön genom mindre resande. En annan sak som är en fördel med di-
stansmöten är att deltagare tvingas till att vara mer strukturerad, vilket gynnar mötets effek-
tivitet. 

Nackdelarna är att deltagarna missar kroppsspråket och inte kan känna av stämning-
en/atmosfären i rummet samt att det är svårare att överföra tyst och erfarenhetsbaserad 
kunskap i ett distansmöte, framför allt avseende telefonkonferens. Detta är beroende på 
tillgänglig teknik och hur väl deltagarna känner varandra.  Man måste jobba upp ett förtro-



 

 49 

ende och få ett kulturutbyte om distansmötet är över nationsgränser. Distansmöten försvå-
ras också av att språk skillnader. Därför kan inte heller distansmöten ersätta alla fysiska mö-
ten, inte ens med modern teknik som videokonferenser. 

Sammanfattningsvis svarade deltagarna enligt följande: 

• Fördelarna: 

1. tidseffektiva  

2. kostnadseffektiva 

3. de gynnar även miljön genom ett mindre resande.  

4. lättare att planera och sammankalla till.  

• Nackdelar: 

1. missar kroppsspråk och reaktioner.  

2. deltagarna bör känna varandra innan.  

3. man förlorar en viss kunskapshantering 

4. kräver mötesdisciplin. 

 

Hur anser du att man skall hålla effektiva och kvalitativa distansmöten? 

För att ett distansmöte skall vara effektivt och kvalitativt bör mötet ha en tydlig agenda och 
inte hålla på längre än högst två timmar, rimligt är ca en timme. Tar det längre tid borde 
man träffas fysiskt istället. Fysiska möten och sin sida måste tillåtas att ta lite mer tid, detta 
då man kan vara mer social. 

Ett distansmöte bör ha en ordförande som har pedagogiska egenskaper, är tydlig i sitt le-
darskap samt kan leda mötet framåt. Denna person ansvarar för mötet, talordning, agenda 
etc. Detta är viktigt eftersom det annars lätt blir att man pratar i mun på varandra samt inte 
håller sig till agendan. Ordförande skall också säkerställa att alla deltagare deltar i mötet. 
Det är också bra ifall ordförande i förväg skickar ut agendan på t ex PowerPoint. 

Ordförande bör också försöka hålla antalet deltagare nere, vanligast är att man är mellan 3-
10 personer. Det bör max vara 10 personer som deltar. Det är bra om bara de som har nå-
got att bidra med eller är direkt berörda blir kallade.  

Likaså är det viktigt är att någon av deltagarna utses till att ansvara för att skriva protokoll, 
då får samtliga ett protokoll som alla kan gå tillbaka till. Det är alltid viktigt att sammanfatta 
det man kommit fram till på mötet. Detta för att det inte ska bli några missförstånd i senare 
skedde. 

Det är också viktigt att den teknik som används i distansmötet fungerar utan störningar. 
Krånglar tekniken så förlorar deltagarna fokus på mötets syfte och mål. Exempelvis kan 
högtalartelefoner störa mötet vilket gör det ineffektivt, då kanske det är bättre att samtliga 
deltagare pratar i varsin telefon så det blir ett ”rent” telemöte. 
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Sammanfattningsvis svarade deltagarna enligt följande: 

1. Tydlig och klar agenda  

2. Ordföranden bör även vara tydlig i sitt ledarskap och måste leda mötet framåt  

3. Tekniken skall fungera  

4. Kortare möten, max 1-2 timmar.  

Vilka är faktorerna som du anser avgör om mötet skall äga rum på distans eller ej? 

För att avgöra om ett möte kan äga rum på distans eller inte måste ordförande fråga sig 
själv: Går det här mötet att hantera på distans? De faktorer som ordförande måste beakta 
för att bestämma ifall mötet ska äga rum på distans eller inte, påverkas av mötets deltagare, 
agendan samt på ordförandes inställning till distansmöten. Det får aldrig bli så att ett möte 
hålls på distans bara för att det reducerar resekostnader eller att det sparar tid, utan fokus 
måste vara att mötet ska bli så effektivt som möjligt.  

Vad som vidare avgör om ett möte kan hållas på distans beror mycket på mötets karaktär 
och hur väl deltagarna känner varandra, de bör nog alltid träffas minst en gång fysiskt innan 
ett distansmöte.  

Syftet med mötet är också en avgörande faktor, t ex avstämningsmöten går utmärkt att ha 
på distans medan möten som syftar till att förhandla om priser är något man vill göra på ett 
fysiskt möte. Ytterligare en faktor är hur snabbt man kan kalla till ett möte. Nästan alla har 
tid för att ha själva mötet men det är ofta svårt att sammankalla till ett fysiskt möte då flera 
deltagare även skall få plats med restiden från och till mötet, i dessa fall så är distansmöten 
mycket enklare att sammankalla till. Det hela kan sammanfattas med att ju längre tid ett 
möte beräknas ta, ju större grupper och ju mindre deltagarna känner varandra desto olämp-
ligare blir mötet att hålla på distans. 

Avseende externa möten är begränsningarna större, för att ha distansmöten, då man ju 
måste vårda den sociala relationen.  

Sammanfattningsvis svarade deltagarna enligt följande: 

1. Tid  

2. Kostnad 

3. Agendan  

4. Syftet med mötet 

Vilka möten hanterar du på distans? 

Vissa av deltagarna anser att det inte finns några inga begränsningar när man ska hålla di-
stansmöten.  Det går att genomföra förhandlingar, stämma av en fast agenda, hålla en öp-
pen diskussion, informera och fatta beslut på distans. Dock ansåg merparten av deltagarna 
att möten som syftar till att genomföra en förhandling inte går att hantera på distans och att 
kroppsspråket där spelar en alltför viktig roll. Däremot går bra att stämma av en fast agen-
da och till och med fatta beslut, det viktiga här är att alla deltagare är förberedda och att sa-
ken inte behöver diskuteras djupare. Även informationsmöten fungerar att hålla på distans, 
och då är Netmeeting ett utmärkt verktyg, dock är det svårt att vid ett sådant möte exem-
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pelvis avbryta för frågor, så det finns helt klart begränsningar. Vidare kan diskussioner fun-
gera bra på distans, dock bör t ex workshops etc. hanteras på ett fysiskt möte. 

Sammanfattningsvis svarade deltagarna enligt följande: 

1. Avstämningsmöte 

2. Beslut  

3. Informera  

4. Diskussion  

5. Förhandling 

4.3.2 Enkät  

Mötestyper 

Deltagarna ombads, utifrån syftet med mötet, definiera vilka möten som passar att ha på 
distans.  Tre svarsalternativ fanns: Aldrig, ibland eller alltid. 146 personer svarade på denna 
fråga. 

(Strålfors) Möten som syftar till att
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Diagram 4. Strålfors, Möten som syftar till att: 
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Diagram 5. Electrolux, Möten som syftar till att: 
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(Båda företagen) Möten som syftar till att
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Diagram 6. Båda företagen, Möten som syftar till att: 

Hur anser du att man skall hålla effektiva och kvalitativa distansmöten? 

Syftet med denna frågeställning var att få deltagarna ange hur man skall hålla effektiva och 
kvalitativa distansmöten. Svaret gavs i fri text.  

En tydlig och klar agenda skall finnas för mötet. Den skall gärna vara kommunicerad med 
gruppen innan mötet. Agendan skall innehålla mål och syftet för mötet. Det skall finnas en 
ordförande som sammankallar mötet, som leder och styr mötet. Vidare skall även ordfö-
rande säkerställa att man följer agendan, att disciplinen i mötet är god etc. 

Möten som sker på distans blir effektivare ju färre deltagare som medverkar. Rimligt är att 
det är ca 3-10 deltagare. Vidare bör mötena vara korta, detta då de är lättare att planera in 
samt mötet i sig blir effektivare. 

De 4 gemensamma nämnare var enligt följande ordning:  

1. Agenda 

2. Ordförande.  

3. Antal deltagare.  

4. Tiden.  

Några kommentarer som inte var representativa igenom undersökningen, men ändå intres-
santa: 

”Det krävs disciplin både från ordförande samt deltagare i ett distansmöte. Svårt att dis-
kutera spontana frågor på samma sätt som i ett fysiskt möte.” 

”Tidspassning är viktig och att det finns en ordförande för att undvika Polsk riksdag.” 

”Deltagaren: Logga in i tid, ibland behövs viss konfiguration och registrering. Stäng 
av mobil, eller annat störande bakgrundsljud. Fokusera på mötet, stäng av e-post. Ord-
förande: Planera en agenda, och kommunicera ut den innan mötet. Se till så att delta-
garna är fokuserade, styr in mötet i rätt riktning om sidospår uppstår. Följ upp med pro-
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tokoll och eventuella frågor. Avsluta mötet på ett bra sätt, exempelvis beslut om dag och 
tid för nästa möte. Tacka för deltagarnas tid och deltagande.” 

Vilka faktorer är det som avgör om mötet skall äga rum på distans eller ej? 

Syftet med denna frågeställning var att få deltagarna att ange vilka faktorer som avgör om 
mötet skall hanteras på distans eller ej. Svaret gavs i fri text.  

I huvudsak handlar det om att reducera kostnader som är kopplat till ett möte, t ex rese och 
logi kostnader, samt att spara tid. Att resa från och till möten tar tid vilket idag oftast är en 
trång sektor. Distansmöten tenderar också till att vara mer effektiva vilket reducerar tidsåt-
gången för själva mötet. Distansmöten är oftare enklare planera och kalla till då det endast 
är tiden för själva mötet som måste planeras in, framför allt om deltagarna inte sitter på 
samma geografiska ställe. Viktigt är också att deltagarna träffat varandra innan, dvs. har nå-
gon form av relation till varandra. 

De 5 gemensamma nämnarna var enligt följande ordning:  

1. Ekonomi.  

2. Tid. Reducering av tid för resande till och från mötet.  

3. Lättare att genomföra 

4. Geografiskt avstånd.  

5. Deltagarna.  

Några kommentarer som inte var representativa igenom undersökningen men ändå intres-
santa: 

”Beslutsnivå, värdet av besluten.” 

”Tillräckliga tekniska hjälpmedel.”  

”Vilka personer som deltar, och deltagarnas förmåga att hålla sig till en agen-
da/alternativ vana att delta i telefonmöten.” 

”Komplexiteten i ärendet som skall avhandlas avgör.” 

”Om det finns många nya deltagare på mötet är det inte lämpligt med ett distansmöte.”  

”I en relationsbyggande fas bör man träffas fysiskt.”  

”I de fall kroppsspråket inte spelar någon roll.”  
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5 Analys 

Under detta kapitel presenteras vår analys som utgår ifrån den information som presenteras 
i rapportens teori- och empiridel. 

5.1 Vilka skäl finns det till att hantera möten på distans jäm-
fört med traditionella fysiska möten? 

Forsebäck (2000) förklarar att några av de huvudsakliga skälen till att arbeta på distans är 
att det är ett arbetssätt som många trivs med, att behovet av investeringar blir mindre samt 
att arbetsresor kan minskas in på. Enligt Forsebäck (2000) så kan samtliga former av di-
stansarbete potentiellt bidra till substitution, när tjänsteresor helt eller delvis ersätts av eller 
begränsas med hjälp av data- och telekommunikation. 

Bilden vi får av distansmöten inom Electrolux och Strålfors genom vår datainsamling är 
inte helt olik den som Forsebäck (2000) målar upp av arbete på distans. 

Inom Electrolux upplever över 60 % av deltagarna att distansmöten ibland underlättar de-
ras arbete och nästan 30 % säger att det alltid gör det. I Strålfors tycker i stort sett hälften 
att distansmöten underlättar ibland och andra hälften att det alltid gör det. Dessa siffror 
bekräftar indirekt att distansmöten är ett arbetssätt som många i de båda företagen också 
trivs med. 

Vidare anges kostnadseffektiviteten och tidsbesparingen som några av de främsta fördelar-
na med distansmöten både i enkäten och i intervjuerna. Här kan också paralleller dras med 
de fördelar Forsebäck (2000) uppger att distansarbete från bostaden har, genom minskat 
investeringsbehov som ger kostnadseffektivitet. Även det minskade antalet arbetsresor går 
att jämföra med minskat antal resor till möten som ger viss tidsbesparing. 

Enligt Forsebäck (2000) så svarar affärsresor som sker med bil och flyg för en betydande 
miljöbelastning. Samtidigt utgör de en stor kostnad för både företag och offentliga verk-
samheter. Tele- och videokonferenser verkar därför alltmer som ett lockande alternativ till 
rutinresor i såväl Sverige som utomlands. Forsebäck (2000) förklarar vidare att det växande 
internationella samarbetet, EU medlemskapet och ekonomins globalisering bidrar till att 
det globala rutinresandet ökar i omfattning. 

Både Strålfors och Electrolux arbetar mer eller mindre aktivt med att substituera traditio-
nellt resande med olika former av distanskollaboration. Vinsterna med de olika arbetsfor-
merna via distans förefaller vara genomgående, de är tidsbesparing, kostnadseffektivitet och 
minskad miljöpåverkan. Dock verkar tidsbesparingen och kostnadseffektiviteten vara de 
främst drivande faktorerna ur deltagarnas perspektiv  i företagen, minskad miljöpåverkan är 
den positiva sidoeffekten av dessa. 

Inom båda företagen efterfrågas lösningar som videokonferenser för att öka möjligheten till 
att mötas och samarbeta på distans av deltagarna. Inom Strålfors finns uttalade planer på 
att sätta upp utrustning för detta i flera konferensrum, vilket nog är en god idé med tanke 
på att flygresorna i företaget ökat mycket senaste tiden och förväntas öka ytterligare. 

Enligt den LCA studie utförd vid Chalmers som presenteras av Forsebäck (2000) så ger 
nämligen resealternativet flyg + flygbuss ett bidrag till växthuseffekten som beräknat i 
CO2-ekvivalenter är mer än 100 gånger större än videokonferensens. En annan intressant 
detalj som tas upp i LCA studien är det faktum att ett lågt utnyttjande av videokonferensut-
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rustningen ökar miljöbelastningen för densamma. En videokonferens utrustning som ut-
nyttjas sällan kan potentiellt ge ett något större bidrag till växthuseffekten än en tågresa 
p.g.a. att emissioner och resurser som använts fördelas på relativt få timmar. Detta är något 
som kan vara tänkvärt för både Electrolux och Strålfors om de i framtiden investerar i så-
dan utrustning. Extra planering kan ju krävas om företagen vill se till att utrustningen ut-
nyttjas i så hög grad som möjligt. 

Newell et al. (2002) menar att samarbeten mellan en organisations medarbetare, är en för-
utsättning för att organisationen ska kunna skapa kreativitet och framgång. Att en varieran-
de grupp individer genom synergi kan skapa idéer som inte de enskilda individerna kunde 
ha producerat på egen hand. Respondenterna anger att deltagarna bör ha en relation till 
varandra innan mötet, dvs. att dom tidigare har träffats fysiskt alternativ utväxlat kontakt 
via telefon och e-mail. Det viktigaste är att de har någon form av relation till varandra. 

Enligt Newell et al. (2002) är tillfälliga möten eller sammankomster mellan medarbetare 
ifrån olika avdelningar inte är tillräckligt för att kunna dela tyst kunskap. Tyst kunskap mås-
te kunna delas för att få ny kunskap och därför måste samarbetet ske under en längre tids-
period.  

Både inom Electrolux samt Strålfors anger respondenterna att nackdelen med distansmö-
ten idag är att missar kroppsspråket och inte kan känna av stämningen/atmosfären i rum-
met. Vidare anges att det är svårare att överföra tyst och erfarenhetsbaserad kunskap i ett 
distansmöte. Detta avser framför allt möten där deltagarna inte har tillgång till visuell 
kommunikation och kan återskapa känslan av ansikte-mot-ansikte kommunikation. Denna 
begränsning gäller framför allt vid t ex rena telefonkonferenser. Dock anser respondenterna 
att videokonferenser kan öka samarbetet genom att det blir enklare att hålla möten och 
samtidigt få känslan av att vara nära varandra. 

5.2 Vilka typer av möten kan hanteras på distans? 

Nordengren och Olsen (2006) delar upp olika typer utav möten i kategorier. Varje kategori 
syftar till var och när mötet bedrivs. Den mötestypen som vi berör i vår rapport, är den di-
stansmötesformen som innebär att deltagarna möts (möts genom att använda diverse in-
formationsteknologier såsom telefonkonferens eller videoutrustning) på samma tid men 
olika platser.   

På både Electrolux och Strålfors anser deltagarna att, vad som avgör om ett möte kan hål-
las på distans eller inte beror på mötets karaktär och hur väl deltagarna känner varandra. 
Deltagarna är eniga om att de faktorer som avgör om ett möte kan tas på distans är, tiden, 
kostnaden, agendan och syftet med mötet. Ett exempel på att ett möte bestäms, grundat på 
den rådande situationen, förklarar deltagarna, är möten som syftar till att förhandla om pri-
ser.  

”Det är något som helst görs på ett fysiskt möte.” 

Att tänka på och som deltagarna poängterar, är att externa möten har fler begränsningar 
när det gäller distansmöten eftersom man måste tänka på att vårda den sociala relationen. 
Utifrån de ovannämnda faktorerna anser sig deltagarna bestämma ifall ett möte kan tas på 
distans eller inte.   

Vilka typer utav möten anser sig Electrolux och Strålfors deltagare kunna hantera på di-
stans? De båda företagen var här eniga. En summering av svaren är: 
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1. Avstämningsmöte 

2. Beslut  

3. Informera  

4. Diskussion  

5. Förhandling 

Dock ansåg merparten av deltagarna att möten som syftar till att genomföra en förhandling 
inte går att hantera på distans eftersom kroppsspråket där spelar en alltför viktig roll. Det 
som är intressant här är att vissa av deltagarna anser att det inte finns några begränsningar 
när man kan hålla distansmöten. De menar att även möten som syftar till förhandling kan 
hanteras via ett distansmöte. Nordengren och Olsen (2006) påpekar att de allra flesta 
gruppmöten, sektionsmöten, avdelningsmöten, informationsmöten, vecko och månadsmö-
ten kan genomföras som elektroniska möten och att virtuella möten kommer mer och mer 
likna de traditionella ansikte-mot-ansikte möten som de ska komplettera. Frågor som då 
dyker upp är, hur kommer det sig att vissa deltagare anser sig kunna hantera samtliga mö-
testyper på distans och vissa inte? Är de speciellt duktiga på att hantera ett distansmöte och 
dess olika hinder såsom tekniska utmaningar och/eller har de någon särskild utbildning 
som underlättar ett samarbete över distans?   

Om vi lägger ihop procenten av de som svarade ibland och alltid på respektive möteskate-
gori på vår enkät så får vi följande resultat:  

Electrolux Strålfors

Avstämning 67 % alltid+33 % ibland=100% 55 % alltid+43 % ibland=98%
Diskussion 51 % ibland+37 % alltid=88% 67 % ibland+18 % alltid=85%
Informera 57 % alltid+41 % ibland=98% 64 % ibland+32 % alltid=96%
Besluta 68 % ibland+12 % alltid=80%   85 % ibland+10 % alltid=95%

Svar på frågan "Möten som syftar till att"

      Tabell 1. Möten som syftar till att: 

Det vi kan se är att samtliga mötestyper förutom möten som syftar till att förhandla ligger 
på en procentnivå mellan 80 % till 100 %.  Vi tror att den procentandelen (genomsnitt 56.5 
%) av deltagare som svarade ibland, skulle kunna svara alltid i mycket större omfattning än 
vad de gjorde.  Utifrån den kunskapen vi fått genom litteratur, intervjuer, enkäter och di-
verse dokument kan vi nu konstatera att det finns ett antal faktorer som påverkar ordfö-
rande/deltagarna i sina val av mötesformer (fysiskt möte eller distansmöte)  

1. Mötets karaktär, syfte, agendan 

2. Tiden 

3. Kostnaden 

4. Geografiskt avstånd 

5. Tillgängliga teknologier (ex video och telefonkonferens utrustning) 

6. Hur väl deltagarna känner varandra och hur vana de är vid distansmötesformen 

7. Ordförandens kunskaper om hur ett effektivt och kvalitativt distansmöte ska se ut 
och ledas 
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Utifrån dessa faktorer kan Electrolux och Strålfors arbeta fram eventuella mötespolicys 
som kan vägleda ordförande och deltagare i sina val av mötesformer. Viktigt att påpeka är 
att alla möten inte kan hanteras på distans. I varje fall inte med den kultur och den teknik 
som finns i företagen idag.  

Strålfors IS/IT-ansvarig menar att det är känsligheten i ämnet i mötet som är en del av de 
avgörande faktorerna för val av mötesform. En utav deltagarna sammanfattar faktorerna på 
ett bra sätt: 

”Man skulle kunna sammanfatta det hela med att ju längre tid ett möte beräknas ta, ju 
större grupper och ju mindre man känner varandra desto olämpligare blir mötet att hålla 
på distans.” 

5.2.1 Videokonferenser och telefonkonferenser 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) så är valet av kommunikationskanal baserat på hur rik 
information som skall förmedlas. Skriftlig information ligger långt ned på skalan medan di-
rektsamtal ligger högst på skalan. Se bild 7. En kanal som ger möjlighet till att förmedla rik 
information gör så när: 

• informationen kan överföras på flera sätt samtidigt 

• ger möjlighet till snabb återkoppling  

• gör att avsändare och mottagare kan vara personliga och anpassa meddelandet till 
varandra. 

Två typer av kanaler är telefonkonferens och videokonferens.  

Videokonferens omfattar både visuell och verbal kommunikation. Videokonferens förmed-
lar rik information då deltagarna både kan se och höra övriga deltagare.  

Telefonkonferens hanterar endast verbal kommunikation och ger mindre möjlighet att 
förmedla rik information än t ex videokonferenser. Dock är telefonkonferenser oftast lätta-
re att ordna då det endast krävs att deltagarna har en telefon att tillgå. 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) menar att flexibiliteten blir större med virtuella mö-
ten. Dock bör företag ha i åtanke att signaler via kroppsspråk kan gå förlorade, möten via 
videokonferens kan dock råda bot på detta. Författarnas slutsats är att det är viktigt att var-
va olika mötesformer beroende på situationen.  

Electrolux 

Inom Electrolux har deltagarna tillgång till videokonferens och telefonkonferenssystem ge-
nom en extern part. Telefonkonferenssystemet används i hög utsträckning av samtliga som 
deltog i enkäten och intervjuerna. Dock var det väldigt få som har använt den externa vi-
deokonferens lösningen.  

Inom Electrolux vill deltagarna ha större möjlighet att videokonferenser.. Idag finns bara 
en extern lösning vilket begränsar möjligheten till videokonferenser. Önskan finns om att 
ha ett konferensrum internt på Electrolux för detta ändamål. Intervjudeltagarna anger att 
de nackdelar som finns med telefonkonferens är att man förlorar en viss kunskapshantering 
samt att man missar kroppsspråket vilket även respondenterna till enkäten håller med om. 
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Videokonferenser fungerar mycket bättre än telekonferenser när man ska diskutera något, 
man blir mer med i diskussionen. Deltagarna ansåg att Electrolux borde satsa mer på vi-
deokonferenser för att göra det mer tillgänglig för deltagarna. Merparten av svaren till enkä-
ten angav att man ville ha fler videokonferenser och att detta skulle bidra till fler distans-
möten och framför allt mer effektiva och kvalitativa distansmöten. 

IS/IT ansvarig anger att bristen med distansmöten idag inte är avsaknaden av system utan 
mer än en fråga om ”telefonmötesstruktur”, dvs. disciplin under mötet. Detta återger även 
respondenterna av enkäten och intervjuerna som ett problem. De angav att vissa har dålig 
mötesdisciplin, nya medarbetare (som inte har någon tidigare vana av distansmöten) kan 
vara ett hinder för mötets framgång, mognadsgraden kan variera mellan olika avdelningar 
inom Electrolux samt problem med språk och kultur när det gäller möten med kollegorna i 
Asien.  

Det som idag mest används är telefonkonferenser och detta är dem flesta bekanta med 
inom Electrolux dock är att det är många som inte är medvetna om vilka tekniker/verktyg 
det finns och hur det positivt hade påverkat deras sätt att arbeta om de hade använt sig 
utav dem.   

”Vi måste bli bättre på och utbilda i det som redan finns. Vi chefer måste leva som vi 
lär.” 

Vidare anser IS/IT ansvarig att videokonferenser fungerar mycket bättre än telekonferen-
ser när deltagarna ska diskutera något, de blir mer med i diskussionen. Dock finns inga pla-
ner på att utveckla system etc. för videokonferenser. 

Önskan hos deltagarna är att kunna hantera distansmöten där det finns möjlighet till att 
förmedla rik information. Företaget har kommit långt med att jobba med telefonkonferen-
ser men har inte lyckats till 100 % med att etablera policys mm för hur deltagarna jobbar 
effektivt och kvalitativt med telefonkonferenser. Vidare har företaget inte lyckats förmedla 
ut till hela organisationen vilka verktyg som finns tillgängliga samt hur dessa skall utnyttjas 
på bästa sätt. Möjlighet finns idag att ha videokonferenser men det är enligt vår undersök-
ning endast ett fåtal som faktiskt nyttjat denna möjlighet.  

Strålfors 

Inom Strålfors har man tillgång till telefonkonferenssystem genom en extern part. Detta 
används i hög utsträckning av samtliga som deltog i enkäten. Samtliga deltagare som inter-
vjuades använder systemet minst en gång i veckan. För att komplettera telefonkonferenser 
idag använder deltagarna idag av ett verktyg för att kunna dela ut dokument till de övriga 
deltagarna. Detta verktyg kompletterar telefonkonferenser och gör det möjligt att kunna 
hantera flera medier. 

Precis som för Electrolux anger deltagarna att kombinationen av visuell och verbal kom-
munikation är bra vid distansmöten. Vidare anger de bristerna med att inte kunna förmedla 
rikare information än vad som telefonkonferens tillåter.  

”Nackdelen är främst att man inte känner av atmosfären i rummet och att man inte 
kan läsa kroppsspråk och reaktioner.” 

Önskan fanns hos intervju deltagarna om att i framtiden kunna ha videokonferenser för att 
kunna ha fler distansmöten än idag. 80 %ansåg att Strålfors borde satsa mer på videokonfe-
renser för att göra det mer tillgänglig för deltagarna. Nästan alla som svarade på enkäten 
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angav att man ville ha möjlighet till videokonferenser och att detta skulle bidra till fler di-
stansmöten och framför allt mer effektiva och kvalitativa distansmöten. 

IS/IT ansvarig deltar ca två gånger per vecka i telekonferenser men sällan i videokonferen-
ser. Strålfors kommer att satsa på att få en integrerade lösning som hanterar samtliga medi-
er och detta i den personliga datorn. På så sätt skall deltagaren ha en applikation som kan 
hantera ljud, bild, chat, e-mail och fildelning i sin dator och detta oavsett var man befinner 
sig.  

Strålfors har under en längre tid hanterat distansmöten genom telefonkonferenser och do-
kumentdelningssystem som komplement. Organisationen efterfrågar nu allt mer möjlighe-
terna till videokonferens då detta skulle bidra till att fler möten går att hållas på distans. Av-
saknaden är idag det visuella, dvs. att se och tolka personers kroppsspråk. IS/IT ansvarig 
har sedan en tid tillbaka tagit initiativet till att utveckla lösningar som organisationen efter-
frågan samt proaktivt ta fram nya lösningar.  

Båda företagen har idag lösningar för telefonkonferens vilket deltagarna idag använder fli-
tigt. Både inom Strålfors och Electrolux visar våra undersökningar att deltagarna önskar 
möjligheten till att ha distansmöten via videokonferens, inom Electrolux finns önskan om 
bättre tillgänglighet till videokonferenssystem och inom Strålfors är önskan om att ett sy-
stem bör implementeras då företaget idag inte har någon lösning för detta. 

Frågan om företagen bör erbjuda möjligheten till videokonferens bör baseras på om delta-
garna tror sig kunna utnyttja denna teknik för att ha fler distansmöten än vad man idag har 
inom respektive företag,  t ex skulle möten som syftar till förhandling, där deltagarna var 
tveksamma på att dessa möten kunna hanteras på distans, kunna hanteras på distans i fram-
tiden? När det gällde möten som syftar till att ha avstämning svarade 60 % att de alltid 
kunde ha dessa möten på distans, ca 40 % svarade ibland. Skulle fler möten alltid kunna 
hållas på distans istället för ibland?  

5.3 Hur kan effektiva och kvalitativa möten hållas på distans? 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) bör ordförande på distans ha en moderatorsutbild-
ning för att ha kunskap om hur man bäst utövar ledarskap på distans. Att ledarskapet är en 
viktig pusselbit av distansmötets utfall kan konstateras i att samtliga deltagare anser att or-
förande bör vara tydlig i sitt ledarskap och måste leda mötet framåt. Lika många anser ock-
så att det måste finnas en tydlig och klar agenda. En utav deltagarna menar att det måste 
finnas en ordförande i ett möte för att undvika polsk riksdag. En annan deltagare menar att 
det är viktigt att det finns en ordförande utsedd, annars blir det lätt att man pratar i mun på 
varandra samt att ordförande måste se till att mötet hålls vid liv. Ordförande måste se till 
att alla deltagare deltar i mötet. Denna empiriska fakta visar på att ett distansmöte blir 
ohållbart utan en förutbestämd ordförande. Det gäller både Electrolux och Strålfors. 

Nordengren och Olsen (2006) menar att en ordförande bör förbereda sig minst lika väl för 
ett virtuellt möte som för ett fysiskt möte. Ordförande måste kunna aktivera och moderera 
deltagarna. En annan viktig del menar författarna är att låta deltagarna lära känna varandra 
genom att även kalla till fysiska möten och vara tydlig om vad som ska avhandlas då. Elec-
trolux IT ansvarige pekar på att ordförandens tydlighet och närvaro är viktigt och att det 
alltid är bra om deltagarna träffas fysiskt innan de inleder ett arbete på distans, speciellt om 
de inte känner varandra sedan tidigare. Här är verkligheten på Electrolux och teori överens. 
Viktigt är också att delegera ansvar och befogenheter, följa upp mötet och att se till att alla 
deltagare äger arbetssättet. Mycket utav den litteratur vi använt oss utav i vår rapport visar 
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att ordförandens roll innefattar många olika ansvarsområden. Den enkät som skickades ut 
på de båda studieföretagen visar att även respondenterna är av samma åsikt. En av fyra 
gemensamma nämnare i enkäten på frågan ”hur du anser att man skall hålla effektiva och 
kvalitativa distansmöten” var vikten av ordförande. Enligt enkäten är ordförande ofta den 
som sammankallat mötet, som leder och styr mötet och säkerställer att man följer agendan 
och att disciplinen i mötet är god.  

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så gäller det för en ordförande att balansera mellan 
vilka verktyg, mötesformer och arbetssätt som passar vid respektive tillfälle, för att mötet 
skall bli så effektivt som möjligt. Ledordet menar författarna är ”Flexibilitet”. De svar i en-
käten som kan relateras till vilka ansvarsområden en ordförande har är: att den som kallat 
till mötet ska planera en agenda och kommunicera ut den innan mötet. Se till att deltagarna 
är fokuserade och styra in mötet i rätt riktning om sidospår uppstår. Följa upp med proto-
koll och eventuella frågor. Tillhandahålla de verktyg som distansmötets karaktär kräver och 
avsluta mötet på ett bra sätt, exempelvis beslut om dag och tid för nästa möte. Så mycket 
ansvarsområden ställer höga krav på ledarens agerande och inte minst på dennes flexibilitet. 
Även här verkar verkligheten på studieföretagen stämma överens med vad teorin säger. 

Nordengren och Olsen (2006) menar att ordförande måste vara en god kommunikatör 
samt kunna urskilja vilka verktyg som passar vid respektive tillfälle. Att tekniken/verktygen 
är viktiga i distansmöten visas i att 90 % av deltagarna på Electrolux och Strålfors tycker att 
tekniken måste fungera för att få till ett bra distansmöte. Det borde även inkludera att rätt 
kommunikationsverktyg används vid rätt tillfälle. 

Enligt Pearlson and Saunders (2006) så måste ordförande förse deltagarna med ett ramverk 
som beskriver hur medlemmarna ska använda teknologierna/verktygen. Policys och nor-
mer eller oskrivna regler måste bestämmas av hur dessa verktyg ska användas. Ramverket 
bör även innehålla normer om etikett för telefon, e-mail och videokonferenser. Varken in-
tervjuerna eller enkäten på de båda studieföretagen visar något som kan peka på att det 
finns något ramverk som ordförande kan utgå ifrån. Utifrån den informationen vi samlat in 
så tar ordföranden det lite som det kommer, dvs. de använder sina egna erfarenheter och 
kunskaper ifrån linjeorganisationen och applicerar dessa i situationen som ordförande. 
Kanske inte det bästa tillvägagångssättet för att få så bra utgångsläge som möjligt för att 
kunna leda ett distansmöte effektivt och kvalitativt, men dock ett medvetet agerande som 
till viss del fungerar.  

5.3.1 Planering, kvalitet och effektivitet 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så är en god planering extra viktig på distans jämfört 
med ett vanligt ansikte-mot-ansikte möte. På distans är det viktigt att inte bara fundera över 
vad man vill uppnå med mötet, utan måste även ta ställning till hur man vill att det ska 
genomföras. Författarna menar att viktiga komponenter för ett lyckat virtuellt möte är att 
behärska målet för mötet, agendan och deltagarna. Deltagarna på Strålfors säger att det är 
viktigt med planeringen vid distansarbete. 

”Om man sätter upp ett videokonferensrum så skall man veta vilka typer av möten det 
är avsett för. Om det alltid är fullbokat går ju folk tillbaks till sina gamla verktyg”.  

Nordengren och Olsen (2006) menar att det kan behövas utbildning om hur en organisa-
tion ska arbeta på distans och därför skall en distanspolicy finnas. Varken Electrolux eller 
Strålfors har en uttalad mötespolicy eller distanspolicy. Det finns heller inga riktlinjer om 
hur ett distansmöte ska planeras eller vilka komponenter som en ordförande måste tänka 
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på i sina förberedelser inför ett distansmöte. Utifrån våra intervjuer och enkäter finns det 
inget som tyder på att det läggs ned resurser på att planera distansmöten eller att utbilda de 
som är ordförande i detta. Enligt deltagarna och respondenterna så är det ordföranden själv 
som ansvarar för planeringen. 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så är möten viktiga instrument för att föra arbetet i en 
organisation framåt. Det är viktigt att all mötesverksamhet bedrivs på ett professionellt sätt 
så att deltagarna inte mer än nödvändigt upplever det som ett slöseri med tid.  Detta gäller i 
synnerhet i distansmöten.  

De 4 gemensamma nämnarna i vår enkät på frågan ”hur ska man hålla effektiva och kvali-
tativa distansmöten är en tydlig och klar agenda med mål och syftet för mötet. Ordförande, 
som är den person som ofta sammankallar mötet och som leder och styr mötet samt säker-
ställer att deltagarna följer agendan, att disciplinen i mötet är god etc.  Distansmöten blir ef-
fektivare ju färre (antal deltagare) deltagare det är samt ju kortare tid mötet tar.  

Att teorin och empirin stämmer överens kan bara tolkas som om att både Electrolux och 
Strålfors är medvetna om hur ett distansmöte ska hanteras. Återigen hade det dock varit 
bättre med en mötespolicy eller distanspolicy som kunnat agera vägledande för de som är 
ordförande. Vi anser dock att ett företag inte helt kan förlita sig på att alla ordförande i or-
ganisationen är medvetna om hur ett distansmöte ska hanteras. En ordförandens agerande 
måste vara ett agerande som är konsekvent genom hela organisationen, annars kan aldrig 
en företagsledning ha full koll på sin möteshantering och i förlängningen inte heller sina 
kostnader.  

Electrolux 

Svaren ifrån deltagarna på frågan ”hur anser du att man skall hålla effektiva och kvalitativa 
distansmöten?” var tydliga. Samtliga intervjudeltagare anser det måste vara en tydlig och 
klar agenda. Lika många anser att ordföranden bör vara tydlig i sitt ledarskap och måste 
även leda mötet framåt. 80 % anser att tekniken är viktig och måste fungera. Deltagarna 
tycker även att de skall vara korta möten (max 2h) och med begränsat antal deltagare (3-
10). Agendan ska gärna skickas ut innan mötet.  

Deltagarna tycker att fördelen med distansmöten är att man som deltagare tvingas till att 
vara mer strukturerad, vilket gynnar mötets effektivitet.  

Utifrån deltagarnas svar verkar det som om det finns en medvetenhet av hur ett distansmö-
te skall hanteras för att bli effektivt och kvalitativt. Vår intervju med IS/IT-ansvarige pekar 
på att det kanske inte finns en så fullt utbredd medvetenhet på Electrolux som deltagarnas 
svar visar. IS/IT-ansvarig menar att användarna måste utvecklas mer.  

”Vi måste få till en telefonmötesstruktur som vi idag inte har.” 

Deltagarna menar att en del deltagare saknar den signaldisciplin som krävs i distansmöten. 
Kanske det är så som IS/IT-ansvarig menar att ledarna måste leva som de lär. Det är ju of-
tast ledare som ofta också är ordförande i distansmöten. 

Genesys och telefonkonferenser fungerar oftast väldigt bra på Electrolux men IS/IT-
ansvarig berättar att det ibland finns störningar i ljud och hastighet. Deltagarna efterfrågar 
bättre ljud på telekonferenser och en snabbare bandbredd eftersom genesys ofta är trögar-
betat. Deltagarna och IS/IT-ansvarig är här överens.  
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Att bandbredden är ett problem märks när det bedrivs distansmöten över nationsgränser. 
Särskilt vid uppkoppling mot medarbetarna i Asien.  Newell et al. (2002) menar att hur ak-
tiva medlemmarna i ett virtuellt team är beror av kvalitén av de elektroniska länkarna som 
används. Utifrån detta kan vi konstatera att deltagare som deltar i ett distansmöte där tek-
niken inte fungerar som den ska, blir mindre aktiva. Och i förlängningen också förmodli-
gen negativt inställda till distansmötesformerna. De gemensamma nämnarna i våra inter-
vjuer och enkät på Electrolux var att en tydlig agenda, tydlig ordförande, fungerande tek-
nik, korta möten och få deltagare skall eftersträvas får att uppnå effektivitet och kvalitet i 
distansmöten. Det är intressant med tanke på att endast 25 % av respondenterna i vår en-
kät på Electrolux tycker att distansmöten alltid underlättar deras arbete och 60 % anser att 
distansmöten ibland underlättar arbetet. En relativt låg siffra som vi tror beror på, att trots 
det finns en stor portion medvetenhet ibland Electrolux deltagare gällande hur distansmö-
ten bedrivs effektivt och kvalitativt men att det ändå är upp till tekniken hur det faktiskt se-
dan blir. Det förklarar även det att de deltagare som deltar i distansmöten där tekniken inte 
fungerar blir inaktiva. 

Newell et al. (2002) menar att samarbeten över nationsgränser kan hindra effektiviteten 
p.g.a. att mötesdeltagarna talar olika språk och har olika kulturella bakgrunder. Deltagarna 
menar att man måste jobba upp ett förtroende och få ett kulturutbyte om distansmötet är 
över nationsgränser. Kanske det är det som behövs. 

Vi tror att om Electrolux kan skapa en telefonmötesstruktur, jobba upp ett förtroende med 
medarbetarna i Asien, få en bättre bandbredd, få bättre ljud på telekonferenser, investera i 
en intern videokonferensutrustning och med deltagarnas medvetenhet av hur ett distans-
möte hanteras, få upp procenten på respondenterna som ansåg att distansmöten underlät-
tar deras arbete. Kanske det är så som IS/IT-ansvarige menar att användarna måste utveck-
las mer. I så fall är det enligt oss utbildning som gäller. Att utbilda ordförande och deltagare 
i hur ett distansmöte ska hanteras hade skapat förutsättningar för att fler hade accepterat 
distansmötesformen och då i förlängningen också bedrivit fler effektiva och kvalitativa di-
stansmöten.  

Strålfors 

Deltagarna på Strålfors har samma åsikter som deltagarna på Electrolux gällande hur ett di-
stansmöte ska hanteras för att uppnå en effektiv och kvalitativ nivå.  Att tekniken är viktig 
för hur distansmöten gäller också på Strålfors. IS/IT-ansvarige menar att för att hålla effek-
tiva och kvalitativa distansmöten måste tekniken fungera för ändamålet.  

”Har man t ex ett behov av att visa och dela dokument så måste detta fungera till     
100 %.”  

Strålfors kultur och medarbetare upplevs som mogna för distansmöte, däremot upplevs det 
att tekniken, som idag finns tillgänglig inom företaget, inte är fullt så mogen. Det visar sig i 
att endast 25 % av enkätsvaren på frågan ”om du upplever att du har tekniska hjälpmedel 
för att hantera möten på distans” svarade alltid. Intressant är att 50 % av respondenterna 
på frågan om ”du upplever att distansmöten underlättar ditt arbete” svarade alltid och lika 
många ibland. Att kulturen och medarbetarna är mogna för distansmöten tror vi kan härle-
das till att det finns en medvetenhet i organisationen om att dessa mötesformer kan effekti-
visera deras sätt att arbeta. Det blir då i många fall ett naturligt val att välja ett snabbare och 
mer tillgängligt distansverktyg istället för att koordinera ihop ett fysiskt möte som tar både 
längre tid och som dessutom kostar mer. Denna effektivitet i distansmöten kan bekräftas i 
att en utav deltagarna säger att distansmöten brukar vara mer effektiva än fysiska möten. 
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5.3.2 Verktyg för distansmöten 

För att kunna mötas på distans måste det finnas tekniska hjälpmedel för samtliga deltagare. 
Tekniska hjälpmedel avser t ex hårdvara (exempelvis pc, kamera, mikrofon, telefon etc.) 
och mjukvara. (exempelvis Netmeeting, Genesys etc.). Vidare behövs också kommunika-
tionsnät som kopplar ihop deltagarna (exempelvis LAN, Internet, telefonlinje etc.). 

Det tekniken skall stödja mötet och deltagarna med är att överföra visuell, verbal och text 
baserad kommunikation samt ge möjlighet till dokumenthantering. 

Videokonferenser (2008) kategoriserar konferenssysten, som omfattar både hårdvara och 
mjukvara, enligt hur användarna kan utnyttja tekniken. Antingen som enanvändarsystem el-
ler gruppanvändarsystem.  

Electrolux 

Electrolux har idag primärt en lösning för distansmöten. Företaget använder idag ett sy-
stem för Genesys som tillhandhåller lösningar för att kunna hantera verbal och visuell 
kommunikation, vidare även textbaserad kommunikation och dokumenthantering. Syste-
met kan antingen användas som ett enanvändarsystem eller som ett gruppanvändarsystem. 
Electrolux använder enanvändarsystemet idag framför allt för telefonkonferens och grup-
panvändarsystemet vid videokonferenser, detta då det krävs utrustning i form av kamera, 
mikrofon och monitor vilket endast finns att tillgå hos en annan extern leverantör.  

I enkäten som besvarades angav 50 % respondenterna att de bara ibland hade rätt verktyg 
för distansmöte, ca 28 % uppgav att de aldrig hade rätt verktyg och ca 22 % hade alltid rätt 
verktyg. Deltagarna upplever Genesys som ett bra system men önskar att utnyttja det mer 
för videokonferenser och det är troligen det som drar ned siffran för hur många som ”alltid 
anser att de har rätt verktyg för distansmöten”. Dock är det inte Genesys som är begräns-
ningen för detta utan tillgången till kamera, mikrofon och monitor. Även IS/IT ansvarig är 
nöjd med Genesys och har idag inga planer på att utveckla eller byta ut systemet. De pro-
blem som Electrolux har haft med Genesys är inte relaterat till själva systemet utan är rela-
terat till vilken kapacitet Electrolux har i sina kommunikationsnät. Att åtgärda detta, genom 
att t ex investera i större kapacitet etc., är inget som idag är planerat. 

Strålfors 

Strålfors använder idag flera olika lösningar för distansmöten. För telefonkonferenser an-
vänds idag Telia TeleMöte som ett enanvändarsystem. Som komplement till telefonkonfe-
renser används även Netmeeting för framför allt dokumenthantering. I enkäten som besva-
rades angav ca 63 % respondenterna att de bara ibland hade rätt verktyg för distansmöte. 
Ca 9 % uppgav att de aldrig hade rätt verktyg och ca 28 % hade alltid rätt verktyg. Delta-
garna är nöjda med de befintliga lösningarna men saknar system för videokonferens. Det är 
möjligt att använda Netmeeting för videokonferens men då endast som ett gruppanvändar-
system då det endast fungerar med bild och ljud mellan två applikationer.  

Strålfors satsar just nu på att implementera en integrerade lösning som hanterar samtliga 
medier och detta i den personliga datorn. På så sätt skall deltagaren ha tillgång till ett enan-
vändarsystem som kan hantera ljud, bild, chat, e-mail och fildelning i sin dator och detta 
oavsett geografiskt läge. Vidare kommer även ett antal konferensrum utrustas med video-
konferens utrustning som kommer att fungera som gruppanvändarsystem. Syftet med inve-
steringarna är att skapa fler möjligheter för distansmöten, detta då deltagarna efterfrågan t 
ex videokonferenser och mer flexibla lösningar. Företaget vill även reducera kostnader som 



 

 64 

idag är kopplat till möten. Detta både i form av kostnader kopplat till de befintliga lösning-
ar som används samt kostnader kopplat till resande från och till möten.  

5.4 Hur kan en organisation främja distansmöten? 

Enligt Hanson (1996) är ISO 14000 ett frivilligt miljöledningssystem som i sig självt inte 
specificerar miljömålen utan dessa sätts upp av företagen själva. ISO 14000 är designat för 
att förse kunder med en försäkran om att de mål ett företag säger sig jobba emot stämmer 
med hur det faktiskt är.  

Både Strålfors och Electrolux är certifierade enligt ISO 14000. Miljöansvariga redovisar i 
intervjuerna att miljöpolicys finns inom företagen men inte direkt omfattar tjänsteresor 
(vilket t ex är resor från och till möten) eller hur möten skall genomföras utifrån ett miljö-
perspektiv. Vidare ställer sig miljöansvariga positiva till distansmöten för att detta reducerar 
miljöpåverkan.  

Det skulle dock vara möjligt att enligt ISO 14000 upprätta mål för miljöpåverkan för möten 
och genom detta påverka företagens resepolicys för att öka antalet distansmöten. 

5.4.1 Policys 

Enligt Davis (2007) så kan ett företags flygresor i framtiden komma i konflikt med företa-
gets hållbarhetspolicy. Davis (2007) förklarar också att ”gröna policys” är en relativt ny fö-
reteelse och att många företag bara befinner sig i startgroparna för att börja utveckla dem. 
Aktuell forskning visar enligt Davis (2007) att 45 % av företagen planerar att minska sitt re-
sande genom att införa alternativ som videokonferenser och att 28 % planerar att minska 
sina utsläpp genom att byta färdmedel. Någonstans här verkar också både Strålfors och 
Electrolux befinna sig i dagsläget. Båda företagen har utvecklat resepolicys med de över-
gripande målen att resor skall samordnas och miljöaspekten beaktas. 

Strålfors försöker genom resepolicyn och sin reseplanering att få anställda att reflektera 
över om resan verkligen är nödvändig och i största möjligaste mån välja tåg som färdmedel. 
Trots detta var flygresorna (2793st) under år 2007 nästan tre gånger så många som tågre-
sorna (1056st). Antalet personer som reser frekvent med flyg i tjänsten ökade också med 25 
% under 2007 och det totala resandet inom koncernen förväntas fortsätta öka under 2008. 
En av förklaringarna till detta uppges vara att företaget växer och med fler anställda, fler 
enheter samt fler uppköpta bolag så ökar resandet. I Strålfors resepolicy står det inskrivet 
att det alltid skall övervägas om det finns något alternativ till en tjänsteresa och exempel ges 
på videokonferens och telekonferens. Samtidigt uppger Inköpsansvarig för resor att in-
struktionerna kring de alternativ som finns är otydliga och att resepolicyn behöver arbetas 
vidare på. I Davis (2007) framhålls också att många företag har tydliga ambitioner men att 
problemet är att omvandla dem till praktiska policys. 

Från resebyråns sida arbetas det med miljörapporter för att belysa hur resandet inverkar på 
miljön och ett nytt verktyg kallat Visual guilt har introducerats. Davis (2007) hävdar att det 
är moderna verktyg som det sistnämnda som i framtiden kommer att hjälpa företag att re-
ducera sina koldioxidutsläpp. 

Inom Strålfors uppger nästan 90 % av respondenterna i enkätundersökningen att de känner 
till resepolicyn, vilket vittnar om att den kommunicerats ut i verksamheten. 
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Electrolux resepolicy syftar till att minska resandet och säkerställa att resor endast görs när 
det är absolut nödvändigt. Det gjordes 684 flygresor under 2007 och det totala resandet be-
räknas minska under 2008. I resepolicyn står det inskrivet att alternativa mötesarrangemang 
skall beaktas och att det är önskvärt att ersätta resandet med telefon- eller videokonferens i 
så stor utsträckning som möjligt. I resepolicyn påtalas också att verktyget Genesys skall an-
vändas för detta ändamål.  

Inköpsansvarig på Electrolux berättar att den resepolicy som finns inom företaget idag är 
välutvecklad och att det inte finns några tjänstebilar inom företaget. 

På Electrolux blir också resenärerna informerade om resans påverkan på miljön vid tillfället 
för bokningen, detta görs möjligt genom ett samarbete med resebyrån.  

Däremot uppger endast 50 % av respondenterna i enkätundersökningen att de känner till 
resepolicyn i företaget och hela 40 % att de inte gör det. Resterande 10 % svarar att de inte 
vet, vilket väcker frågan om policyn verkligen kommunicerats ut i företaget ordentligt. 

Distanspolicy 

Nordengren och Olsen (2006) berättar att det kan behövas utbildning i hur en organisation 
ska arbeta på distans. En organisation som arbetar på distans bör upprätta rutiner och in-
struktioner om hur detta ska skötas. Ett sätt att göra detta är genom att utveckla en särskild 
distanspolicy. Detta är något som helt saknas inom Electrolux och Strålfors idag. 

Inom Strålfors berättar inköpsansvarig att de instruktioner som finns för möten på distans 
är otydliga och deltagare inom Electrolux säger att det kan variera från avdelning till avdel-
ning hur distansmöten hanteras. 

Från Strålfors har vi fått kommentarer om att alla inom företaget inte har Netmeeting in-
stallerat vilket i sig minskar användandet av sådana verktyg. Från Electrolux IS/IT ansvari-
ge fick vi veta telefonmötesstruktur saknas, att många inte är medvetna om vilka verktyg 
som finns och att utbildning på området behövs. Vidare tycker en deltagare på Strålfors att 
discipliner för distansmöten bör ingå i den mötespolicy företaget avser utveckla. 

En distanspolicy ger enligt Nordengren och Olsen (2006) också riktlinjer för hur sekretess 
ska beaktas via distans, vilket är en av de faktorer som många deltagare anger som en faktor 
som påverkar om ett möte kan hanteras på distans eller inte. 

Miljöpolicy 

Både Strålfors och Electrolux har idag implementerade miljöpolicys. Dessa verkar dock inte 
direkt för att minska antalet fysiska möten som kräver resor till och från mötet utan verkar 
mer på en övergripande nivå. 

Strålfors har nyligen tagit fram en ny miljöstrategi som direkt hanterar tjänsteresor inom fö-
retaget. Målet är att göra miljöpåverkan synbar utifrån dessa resor och där efter att kunna 
mäta detta utifrån satta mål. Strategin skall även verka för att skapa möjligheter för di-
stansmöten.  Dock anger miljöansvarig på Strålfors att det är vikigt att företaget verkar för 
att skapa förutsättning för att strategin skall fungera, som t ex implementera verktyg för di-
stansmöten. 

Mötespolicy 

Basset (2005) påpekar att företag kan spara in så mycket som 10-15% av sin årliga mötes-
kostnad genom att implementera ett förståeligt program för möteshantering. Det framgår 
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också att många företag misslyckas i sin strävan med att införa den typ av möteshantering 
som skulle kunna åstadkomma sådana besparingar. Varken Strålfors eller Electrolux har i 
dagsläget någon utvecklad mötespolicy utan tillhör de 29 % av företagen i studien som har 
mötespolicyn inbyggd i den bredare resepolicyn. 

Artikeln framhåller att företag ofta förlitar sig på planerare och att problemet med detta är 
att de inte används på samma sätt i hela organisationen utan en ”riktig” mötespolicy.  

Inom Strålfors finns planer på att arbeta fram en mötespolicy, arbetet med denna är dock 
inte påbörjat ännu. Några av deltagarna från Strålfors uppger under intervjuerna att det 
vore bra om företaget utvecklade en mötespolicy, men påpekar att styrkan i en policy är att 
den bidrar med riktlinjer samtidigt som den ger individen frihet. 

Basset (2005) framhåller även vikten att av att ha en särskild mötesplanerare utsedd genom 
ett citat, det går ut på att hängivna mötesplanerare lever och andas ett företags mötespolicy 
och på så vis är en nyckel till att få kontroll på sina kostnader. En sådan planerare finns 
idag inte inom Strålfors eller Electrolux. Enligt Basset (2005) så ser den största delen av alla 
företag möteshanteringen som en mycket viktig fråga, men trots detta så är det få som har 
en dedikerad mötespolicy. Bilden som ges i artikeln tycker vi oss känna igen ifrån de båda 
studerade företagen. Ägandeskapet av möteshanteringen tycks inte ha någon tydlig plats i 
något av de studerade företagen, eller åtminstone vara väldigt uppdelat mellan de koncern-
gemensamma resurserna. Trots detta verkar det som att frågan upplevs som viktig och att 
det finns en medvetenhet i organisationerna på området. 

Strålfors befinner sig i en situation där kostnader för resor till och från möten kommer att 
öka, vilket gör det tänkvärt om det inte är just nu som företaget borde ta krafttag i arbetet 
med möteshantering. Bilden på Electrolux ser annorlunda ut eftersom resekostnaderna be-
faras minska, dock skvallrar bilden vi fått fram genom intervjuer och enkäten om att myck-
et fortfarande kan förbättras rörande möteshanteringen och de verktyg som finns för di-
stansmöten.  

När det kommer till bokningar och hanteringar av resor verkar det som att båda organisa-
tioner ligger ganska långt framme, de bokar sina resor genom resebyråer som både arbetar 
med miljörapporter och ”gröna varningar”. 

På området policys skulle nog däremot båda företagen kunna göra en extra ansträngning 
för att främja distansmöten och i förlängningen hållbarhetsutvecklingen. 

En skillnad resepolicyns avsnitt som närmare behandlar möten i de båda företagen är att 
Strålfors där lämnar det mer fritt för de anställda att använda vilka verktyg de vill medan 
Electrolux konkret rekommenderar de anställda att hålla sig till Genesys. Inom båda orga-
nisationerna verkar det dock råda viss tveksamhet kring om instruktionerna för de distans-
verktyg som finns idag är tillräckliga. 

Att bryta ut mötespolicyn och utveckla den mer vore en god idé inom båda företagen. Till 
en början skulle ju en distanspolicy kunna inbegripas i en bredare mötespolicy, såsom för-
hållandet idag är mellan resepolicy och mötespolicy i de båda företagen. Därmed inte sagt 
att det inte finns fördelar med att ha en särskild distanspolicy, någonstans måste ju dock ar-
betet börja och det kan ibland vara enklare att göra lite åt gången. Om det som idag saknas 
är en mötespolicy och tydliga riktlinjer för att arbeta via distans så kan ju mötespolicyn ut-
formas efter dessa rådande förutsättningar. 
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5.4.2 Acceptans  

I Keller (2005) undersöktes studenters acceptans av den teknologi som används i virtuella 
utbildningsformer. Att studien utfördes i en ”blandad” studiemiljö är något som gör att vi 
tror att paralleller kan dras även till arbetslivet. I en blandad studiemiljö är inte är inte an-
vändningen av VLE det enda alternativet, studenterna har också möjligheten att närvara fy-
siskt på skolan och gå på traditionella föreläsningar. Förhållandet liknar det mellan ett tradi-
tionellt fysiskt möte och användningen av tekniska hjälpmedel för att hålla ett distansmöte 
inom företag. Keller (2005) förklarar att existensen och användandet av utbildningstekno-
logi måste vara starkt motiverade när den traditionella fysiska utbildningsmiljön också är 
tillgänglig. Samma sak borde gälla i företag när valet skall göras mellan att hålla ett traditio-
nellt fysiskt möte eller hålla ett distansmöte. 

Att tekniken fungerar felfritt är något som flera deltagare anger som en avgörande faktor i 
distansmöten, likaså fäster flera deltagare vikt vid att de närvarande vid distansmötet är för-
trogna med den teknik som används. Från både Electrolux och Strålfors har vi fått in svar 
som belyser problematik som uppkommer genom att de tekniska hjälpmedlen inte används 
på samma sätt av alla i organisationen. En av förklaringarna uppges vara att nya medarbeta-
re saknar vana och inom Electrolux uppges det finnas skillnader mellan avdelningarna i hur 
tekniken används. Inom Strålfors förefaller instruktionerna kring de alternativ som finns till 
att mötas fysiskt vara otydliga och även här verkar det som att verktygen används på olika 
sätt inom organisationen. En av deltagarna på Strålfors påpekar att utvecklingsmöjligheter-
na för distansmöten inom företaget ligger i att nya teknologier görs tillgängliga för så 
många som möjligt. Deltagaren poängterar också att ett beslut om att införa sådan utrust-
ning måste komma uppifrån och introduceras samtidigt i organisationens olika delar. Vida-
re uppger deltagaren att det inte får vara valfritt vilka verktyg som införs inom olika avdel-
ningar och säger att det inte är meningen att bara den ena parten skall ha rätt utrustning. 

Keller (2005) påvisas just det som deltagaren antyder, nämligen att de organisatoriska fakto-
rerna är mycket viktiga för de tekniska hjälpmedlens framtida användning. Att det finns en 
strategisk plan för införandet och att VLE används på samma sätt i olika delar av organisa-
tionen visade sig i studien ha stor påverkan på studenternas acceptans av verktyget. 

På samma sätt menar deltagaren från Strålfors att implementeringen är ”superviktig” och 
att risken om det blir fel här är att användarna går tillbaka till sina gamla lösningar. 

Keller (2005) framhåller att informalitet och frivillighet i användandet verkar leda till inkon-
stant bruk av VLE och bidra till en låg acceptans av detsamma. 

Detta är något som är tänkvärt både inom Strålfors och Electrolux där som sagt just inkon-
stant bruk rapporterats ifrån deltagarnas sida. 

Att de organisatoriska faktorerna är starka är något som både Electrolux och Strålfors bor-
de ta fasta på i framtiden både vad gäller redan introducerade verktyg och kommande inve-
steringar. 

Inom Electrolux föreslår resepolicyn att verktyget Genesys skall användas för att hantera 
möten via distans. Samtidigt uppger inte mer än hälften av deltagarna att de känner till re-
sepolicyn. Andra formella riktlinjer kring Genesys verkar inte heller finnas, vilket kan vara 
en förklaring till de skillnader i användandet som det uppges vara mellan de olika avdel-
ningarna. 
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Inom Strålfors verkar det vara helt upp till varje enskild ordförande vilka verktyg som an-
vänds för distansmöten, vilket betyder att det ur organisationens synvinkel föreligger en 
risk att deltagarnas upplevelser av tekniken blir negativ. 

Båda företagen borde ta sig en funderare på om de verkligen vill låta informalitet och frivil-
lighet styra när valet om vilket verktyg som skall användas för ett distansmöte görs. 

Strategiska mål borde upparbetas för existerande verktyg och absolut vara en av de vikti-
gaste frågorna i framtida investeringar för att mötas på distans i båda företagen. 

5.4.3 Utbildning och införande 

I IT-Kartan (2002) presenteras en handledning som kan hjälpa organisationer att förstå var-
för IT-stöd ofta löser sina uppgifter dåligt och vad detta får för konsekvenser för drift och 
personal. Kvaliteten på och införandet av ett IT-stöd är avgörande för vilken nytta IT-
stödet ger både för den enskilde användaren samt verksamheten i stort. Användarnas be-
hov bör ställas i centrum för att kunna ställa rätt krav på införandet av ett IT-stöd och på 
den som skall genomföra detta. Användare och beställare ska sedan tillsammans säkerställa 
och bekräfta att dessa krav har uppfyllts. Bristande beställarkompetens och för lite använ-
darutbildning är det som framhålls i rapporten som vanliga brister vid införande av IT-
stöd. För lite användarutbildning resulterar i ökade problem i användandet och en annan 
effekt är att informationstekniken inte utnyttjas fullt ut för verksamhetens utveckling. En-
dast 10 % av användare har erfarenhet av att uppföljningar görs kontinuerligt och trots att 
det finns många metoder för kvalitetssäkring så verkar inte användarvänlighet vara något 
som intresserar leverantörer eller IT-organisationer. 

Electrolux 

IS/IT ansvarig på Electrolux förklarar att användarna i organisationen behöver utvecklas 
mer för att kunna få till stånd effektiva och kvalitativa distansmöten. Electrolux saknar idag 
en telefonmötesstruktur vilket pekas ut som den största nackdelen med distansmöten just 
nu i företaget. 

Vidare berättar IS/IT ansvarig att det är jätteviktigt att medarbetarna informeras om vad 
som finns och att många i organisationen inte känner till tekniker och verktyg och inte hel-
ler vet hur positivt de hade påverkat i deras arbete.   

”Vi måste bli bättre på och utbilda i det som redan finns, vi chefer måste leva som vi pratar.” 

IS/IT ansvarig förklarar också att det inte finns några krav kring verktyg för distansmöten 
definierade av Electrolux, att detta måste specificeras och att användarna måste berätta vil-
ka funktioner de behöver. 

Någon formell användarutbildning i distansmötesverktygen verkar alltså inte finnas hos 
Electrolux idag, vilket säkert kan ge upphov till en del av de brister som IS/IT ansvarig pe-
kar på kring telefonmötesstruktur och omedvetenhet från användarnas sida. Bristande an-
vändarutbildning leder till att informationstekniken inte utnyttjas fullt ut i verksamheten 
och kan lätt ses som ett slöseri med resurser när verktygen ändå finns där.  

IS/IT ansvarig är medveten om att företaget måste bli bättre på att utbilda i vad som redan 
finns, men menar att det är användarna som måste berätta vilka funktioner de behöver. I 
IT-kartan (2000) framgår att det är viktigt att utgå ifrån användarnas behov redan vid infö-
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randet av olika IT-stöd, om användarna stått i centrum när verktygen infördes i Electrolux 
så hade organisationen redan vetat om vilka funktioner de efterfrågar.  

Det kan behövas en uppföljning kring de verktyg som finns för att få reda på var resurser i 
form av utbildning skall sättas in och även få fram vilka funktioner som användarna idag 
efterfrågar. 

Strålfors 

De alternativ som finns inom Strålfors idag till att mötas fysiskt är telekonferens och Net-
meeting, dock uppger inköpsansvarig för resor att instruktionerna om vilka möjligheter 
som finns är otydliga. 

Lösningarna upplevs som väldigt bra av deltagarna som tycker att de borde användas i stör-
re utsträckning inom företaget. En av deltagarna påpekar att alla inom företaget inte har 
Netmeeting installerat vilket begränsar användningen av verktyget. 

IS/IT har idag tagit kommandot inom Strålfors angående utveckling av verktyg för di-
stansmöten. Tidigare var det den övriga organisationen som drev frågorna. De krav som 
finns just nu är att reducera kostnaden för lösningarna samt få en integrerad (virtuell) mö-
tesplats.  

Att titta på sådana lösningar är nog en god idé eftersom deltagarna idag ofta är tvungna att 
använda fler än en lösning för att samarbeta via distans. Dock är det viktigt att vid införan-
det av nya lösningar vara tydliga från organisationens sida med vad som gäller för dessa och 
kommunicera ut vilka lösningar som skall användas för distansmöten. 

Samma osäkerhet kring vilka instruktioner som finns för möten på distans idag får inte föl-
ja med de nya lösningarna också, en plan för utbildning och uppföljning av användandet 
bör utarbetas. 

Lösningarna Telia telemöte och projektplatsen kostar pengar för varje tillfälle de används 
och detta verkar vara en av de drivande faktorerna bakom att organisationen väljer att satsa 
på nya lösningar. Det som inte får glömmas bort är den framtida användningen av de nya 
lösningarna, det finns också ett värde i att de tjänar till att göra distansmöten mer kvalitativa 
och gynna ett kunskapsutbyte över hela organisationen, något som är betydligt svårare att 
sätta en prislapp på. 
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6 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns några tydliga mönster i vilka mö-
ten en organisation hanterar på distans och i så fall skapa en djupare förståelse för eller an-
gående dessa och de riktlinjer som idag finns för distansmöten. De resultat som synliggjorts 
och de slutsatser som kunnat dras efter att ha analyserat våra empiriska data sammanfattas 
nedan under var och en av forskningsfrågorna. 

6.1 Vilka skäl finns det till att hantera möten på distans jäm-
fört med traditionella fysiska möten? 

• Det huvudsakliga skälet till att mötas på distans förefaller i studien vara den kost-
nadsbesparing som ett minskat resande till fysiska möten kan åstadkomma. Kost-
nadsbesparingen går hand i hand med den tidsbesparing som uppkommer genom 
att undvika att spendera tid genom att resa till ett fysiskt möte, dessa två faktorer 
verkar vara de främst drivande bakom att hantera möten via distans i de båda stu-
derade företagen.  

• Distansmöten är också en arbetsform som underlättar arbetet i företagen, de är lät-
tare att planera in och anses av många mötesdeltagare vara mer effektiva än fysiska 
möten.  Det blir exempelvis lättare för anställda att hinna med sina arbetsuppgifter 
och eftersom sådant som kostnad och miljöpåverkan inte behöver beaktas i samma 
utsträckning vid distansmöten som vid fysiska möten borde distansmöten ge möj-
lighet till tätare kontakter och ökad kunskapsdelning. 

• Miljöaspekten har i vår studie främst nämnts som ett sidoskäl till varför möten skall 
hanteras på distans, en av orsakerna bakom detta är kanske att ett företags över-
gripande mål är att gå med vinst.  Värt att nämna är också att miljöaspekten ses 
som en viktig fråga ur ett organisatoriskt perspektiv i de båda företagen som arbetar 
på olika sätt för att belysa detta och att det är ur mötesdeltagarnas perspektiv som 
miljön verkar komma i andra hand. 

6.2 Vilka typer av möten kan hanteras på distans? 

• Svaret på frågan om vilka av de definierade mötesformerna som syftar till förhand-
ling, avstämning, diskussion, information och beslut som kan hanteras på distans är 
att alla kan det, men förhandling är den mötestyp som de flesta deltagare upplever 
som mest olämplig för det. Det har det framkommit att flera faktorer spelar en av-
görande roll för huruvida ett faktiskt möte hålls på distans eller ej, exempelvis mö-
tets karaktär, kostnad, tillgänglig teknik och deltagarnas vana av distansmöten. Alla 
mötestyperna är beroende av den stundande situationen och de förutsättningar som 
råder när avvägningen görs om ett specifikt möte kan tas på distans eller inte. 

• Graden av hur rik information som behöver förmedlas påverkar i stor utsträckning 
vilka mötestyper som med fördel hålls på distans. Förhandling är den mötestyp 
som innehåller högst grad av rik information och är därför svårast att hantera via 
distans, vikten av att ha tillgång till visuell kommunikation blir därför mer avgöran-
de för om mötet skall kunna hållas på distans än i de andra mötestyperna. Sannolikt 
skulle fler möten och fler typer av möten kunna hanteras på distans i de studerade 
företagen med större tillgång till visuell kommunikation.    



 

 71 

6.3 Hur kan effektiva och kvalitativa möten hållas på distans?   

• Tydlighet verkar vara ett av ledorden för att kunna få till stånd effektiva och kvalita-
tiva distansmöten och kanske är detta något som alltid blir extra viktigt när det 
finns distans i någon form att ta hänsyn till.  

• Att ledarskapet är en viktig del konstateras av mötesdeltagarna, det är ordföranden 
som sätter agendan och säkerställer att disciplinen i mötet är god. Eftersom stor 
vikt läggs vid att ordföranden uppfyller kraven från mötesdeltagarna gör sig frågan 
om inte en särskild moderatorsutbildning behövs i många fall gällande.  

• Antalet mötesdeltagare förefaller också vara en faktor som är direkt avgörande för 
mötets effektivitet och kvalitet, detta tillsammans med den tid som mötet beräknas 
ta i anspråk.  

•  God planering är också extra viktig vid ett distansmöte för att kunna uppnå den 
tydlighet som är avgörande för mötets kvalitet och effektivitet. Det vilar på ordfö-
randens axlar att behärska mötets mål, agenda och deltagare och inte bara ta ställ-
ning till vad som skall uppnås med mötet utan också hur det skall genomföras.  

• Tekniken som används skall stödja mötet och mötesdeltagarna med att exempelvis 
överföra visuell, verbal och text baserad kommunikation samt ge möjlighet till do-
kumenthantering. Det är också av största vikt att deltagarna är förtrogna med den 
teknik som används, det räcker inte alltid med att erforderliga verktyg finns utan 
utbildning kan behövas i dessa. 

6.4 Hur kan en organisation främja distansmöten? 

.  

• Miljöstandarder som ISO-14000 har det övergripande målet att alltid förbättra den 
rådande situationen i företag och organisationer enligt de mål som de själva sätter 
upp, båda de studerade företagen är idag certifierade enligt ISO-14000. Dock stöder 
inte ISO-14000 certifieringen i de båda studerade företagen idag distansmöten di-
rekt, utan på en mer indirekt och övergripande nivå 

• Policys verkar vägledande för företag och organisationer och några av dem påver-
kar direkt eller indirekt hur en organisation arbetar med sådant som distansmöten. 
Resepolicyn är en av dessa, en resepolicy kan indirekt stödja distansmöten då den 
ofta har det övergripande målet att begränsa resandet i organisationen. Båda de stu-
derade företagen har idag resepolicys med just detta övergripande mål, däremot 
saknar de en mer precis mötespolicy som är överordnad resepolicyn.  

• Att verktyg för distansmöten används på samma sätt i en organisations olika delar 
är något som starkt påverkar hur det uppfattas av sina användare. Att låta valet av 
distansmötesverktyg vara helt upp till varje enskild ordförande gör att organisatio-
nen löper risken att olika verktyg används inom olika avdelningar och att samma 
verktyg används på olika sätt, vilket försvårar för kollaboration i organisationen 
som helhet.  

• En annan faktor som organisationen rår över är den utbildning som ges för di-
stansmötesverktyg, utbildning är ett utmärkt sätt att se till att användarna är för-
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trogna med den teknologi som används. För lite användarutbildning kan leda till 
ökade problem i användandet och resultera i att informationstekniken inte utnyttjas 
fullt ut, vilket ger att alla i organisationen inte känner till de verktyg som finns och 
inte heller vet om de positiva effekter de kan ha på arbetet.  

7 Har syftet och målet uppnåtts? 

Syftet var att undersöka om det finns några tydliga mönster i vilka möten en organisation 
hanterar på distans och i så fall skapa en djupare förståelse för eller angående dessa och de 
riktlinjer som idag finns för distansmöten. Detta anser vi ha uppnått genom vår relativt 
omfattande datainsamlig som bistått oss i att skapa en bild av hur deltagarna ser på di-
stansmöten och vilka typer av möten de anser kan hanteras via distans. Vi anser också att 
en djupare förståelse har skapats för de riktlinjer som finns kring distansmöten idag i de 
studerade organisationerna och hur dessa skapar förutsättningar för att mötas på distans.  

Ett delmål var också att det material vi fått fram ska kunna fungera stödjande i vid utform-
ningar av mötespolicys och detta är också något som vi tror att våra resultat kan bidra till, 
särskilt vad det gäller hur och när, samt om ett möte kan eller bör hanteras på distans. Vi 
tror att det är viktigt att ha så tydliga riktlinjer som möjligt för distansmöten inbegripna i en 
mötespolicy för att eliminera tvetydigheter samt att det är viktigt att också tydligt poängtera 
att distansmöten inte är en ersättning för fysiska möten bara ett mycket fördelaktigt alterna-
tiv. 

Under studiens gång anser vi att mycket av det material vi arbetat med i den teoretiska refe-
rensramen stämmer bra överens med den bild vi fått ifrån de studerade företagen, angåen-
de hur distansmöten bör hanteras och vilka riktlinjer som bör finnas i en organisation för 
att göra dessa så effektiva och kvalitativa som möjligt. Detta leder oss till att tro att även 
om relativt få studier verkar ha gjorts med distansmöten i sig som huvudpunkt, så finns det 
i den akademiska världen djup dokumenterad kunskap om dessa, vilket är en stor resurs för 
de organisationer som bestämmer sig för att arbeta mer aktivt med distansmöten. 

8 Generalisering av resultaten 

Vi anser att de resultat som vi fått fram i vår rapport även kan appliceras utanför våra två 
specifikt utvalda studieobjekt. Enligt Björklund och Paulsson (2007) så ökar generaliserbar-
heten och då chansen att överföra resultaten, ju mer lika förhållandena är mellan studieob-
jekten och det objekt man vill generalisera resultaten till. Utifrån detta resonemang så kan 
vi finna objekt som skulle kunna använda sig utav våra resultat. Både Electrolux och Strål-
fors är relativt stora företag som genomför många resor per år och har ännu fler olika typer 
av möten. Eftersom det ämnesområde vi valt att studera är distansmöten i arbetslivet och 
frågor kring detta, så borde det öka generaliseringsmöjligheterna på medelstora till stora fö-
retag, oavsett inom vilken bransch de verkar eller på vilken geografisk plats de ligger. An-
ledningen till att vi tror på detta är att de deltagare och respondenter vars åsikter och tankar 
som vi fått ta del av ingår i nätverk som sträcker sig över nationsgränser och kulturella bar-
riärer. Vi har heller inte studerat ett specifikt informationsflöde eller materialflöde som  
kanske inte fullt så enkelt hade kunnat relateras till något annat företag. Möten och di-
stansmöten är något som de flesta medelstora till stora företag använder sig utav dagligen. 
Det finns ungefär liknande mötesteknologier tillgängliga och även resorna till och från mö-
ten liknar varandra oavsett var, eller vilket företag det gäller. Det i sig, gör att chanserna att 
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ett medelstort till stort företag ligger nära grundkarakteristiska av våra studieobjekt ökar 
och att våra resultat kan vara överförbara. Naturligtvis kan vissa saker skilja sig mellan olika 
företag som kanske skulle påverkar generaliseringsmöjligheterna. Eftersom en del av vårt 
syfte med rapporten var att, skapa riktlinjer för eventuella mötespolicys och inte utforma 
mötespolicys, så borde andra medelstora till stora företag kunna använda sig av våra riktlin-
jer, men då anpassa utformningarna av deras mötespolicys till de rådande förutsättningarna 
på just deras företag.   

9 Reflektioner 

Under vårt arbete med uppsatsen så har vi nu kunnat få distans till syftet med att dra ner på 
sina resor och då i synnerhet resor som innebär att människor möts fysiskt i sina arbeten. 
En fråga som vi ställer oss och som tillåter ett lite filosofiskt angreppssätt är, varför inte de 
enskilda individerna tar egna initiativ till att förbättra miljön genom att aktivt välja de till-
gängliga mötesteknologierna istället för att mötas fysiskt?  

Miljöpåverkan verkar ses som allt viktigare ju högre abstraktionsnivån blir, ur ett globalt 
perspektiv tas frågan på allvar och det talas ofta om miljöhot i olika former, på organisa-
tionsnivå i företag finns miljöpåverkan också på agendan och det planeras för hur denna 
kan begränsas. I vår studie som har rört sig mycket på individnivå verkar det dock som att 
miljöpåverkan ses som en positiv bieffekt av distansmöten och inget som personer i orga-
nisationerna själva arbetar aktivt för att begränsa, åtminstone inte i större utsträckning. 
Detta öppnar för frågeställningen om hur miljöpåverkan kan bli till något som även enskil-
da individer arbetar mer aktivt med och reflekterar över i större utsträckning? På detta 
finns inga givna och lätta svar och även om vi i det lilla landet Sverige skulle bli jätteduktiga 
på det så kvarstår det globala miljöhotet. Ansvaret för sådana problem måste dock ändå 
brytas ned och innefatta även individer i det dagliga livet om trenden skall kunna vändas 
globalt och frågan är om inte varje handling i rätt riktning ger ringar på vattnet. Vi tror att 
vi i Sverige genom att arbeta aktivt med distansmöten och begränsa affärsresor kan bli ett 
gott exempel ur ett globalt perspektiv på hur minskad miljöpåverkan till och med kan gyn-
na tillväxt. 

En annan aspekt som vi uppfattat under vårt arbete som vi inte fullt ut har behandlat är, 
varför en del mötesdeltagare väljer att resa även ifall mötet hade kunnat tas via distans. Ut-
ifrån våra genomförda intervjuer och enkätsvar så har vi sett att det kan uppstå vissa kultu-
rella meningsskiljaktigheter. Exempelvis kan vissa individer förknippa resande med hög sta-
tus och där till kommer ifrågasättandet, om mötet kan tas på distans eller inte, i andra hand. 
Här hade en mötespolicy agerat vägledande för den deltagaren som då kanske hade fått av-
stå ifrån den status fyllda resan. 

Utifrån våra slutresultat så kan det tyckas att det är relativt mycket sunt förnuft som gäller 
vid avgörandet om ett möte ska tas på distans eller inte. Om ett möte innehåller 30 st delta-
gare och mötet beräknas ta 4 timmar samt att deltagarna inte träffats tidigare så är det själv-
klart bättre att hantera ett sådant möte fysiskt. Det vi sett under vårt arbete är att det finns 
en medvetenhet avseende distansmöten på Electrolux och Strålfors, dock finns en hel del 
kvar att göra. Exempelvis berättade en utav deltagarna att denne medverkat på ett fysiskt 
möte i Paris och hävdar starkt att detta möte lika väl hade kunnat hanteras via distans. Kan-
ske är de kulturella skillnaderna större än vi tror och vi måste kanske därför arbeta aktivt 
för en större miljömedvetenhet även över nationsgränser. Detta är en fråga som säkerligen 
kommer att vara i centrum framöver. 
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10 Uppslag till nya studier 

Vi har som bekant i vårt Examensarbete valt att fokusera på den sociala biten när det gäller 
frågan om vilka möten som kan hanteras på distans. Fokus har legat på hur deltagarna ser 
på frågan. Tyngdpunkten har därför inte legat på de olika mötesteknologierna, även om de 
teknologier som våra studieföretag använder sig utav är med, så anser vi att det hade varit 
intressant att titta mer på hur andra stora globala företag arbetar med distansmöten och vil-
ka mötesteknologier som de arbetar med. Teknikens utvecklingskurva går spik rakt uppåt 
och de borde även mötesteknologierna göra. Det hade varit intressant att utforska vilka 
mötesteknologier som anses som de mest effektiva och kvalitativa och hur dessa fungerar.  

En annan aspekt som vi anser är relevant för huruvida möteshanteringen på ett företag 
fungerar bra eller inte är, den kulturella aspekten.  Som vi nämnde i vår analysdel om att vi 
observerat att det förekommer en viss status i att resa till och från möten så hade det varit 
intressant för en del av den fortsatta forskningen att gräva djupare i frågan, varför en del 
deltagare väljer att resa till mötet även ifall mötet lika väl kan hanteras via distans?  Detta 
inser vi är en djup och svår uppgift men dock så intressant för distansmöteshanteringens 
framgång. Vi anser därför att frågans komplexitet kräver en egen studie.  

11 Slutord 

Det ämnesval vi valt till vårt Examensarbete ”Distansmöten i arbetslivet” kan i allra högsta 
grad relateras till hela vår tid med informationslogistiksutbildningen på CIL.  Det är ju fak-
tiskt en distansutbildning vi nu har genomfört. Det är också intressant att vi kan konstatera 
att vissa av de resultat vi fick fram i vår analys även kan relateras till hur vi i vår grupp har 
arbetat via distans under dessa två åren. I början av utbildningen under våra första samar-
beten när vi skulle producera rapporter så uppkom det en del svårigheter i kommunikatio-
nen. Det tog en tid innan vi byggde upp ett ömsesidigt förtroende och kunskaper om hur 
de teknologier som vi använt oss utav fungerade, webct (utbildningsplattform för distans-
studier) och telekonferenser. Efterhand lärde vi känna varandras styrkor och svagheter, så 
att vårt arbete tillsammans fungerade allt bättre och det uppbyggda förtroendet kunde se-
dan bibehållas via distans. Likadant när vi kände oss bekväma med Webct så fungerade 
även det effektivt. Vi har suttit i många telefonmöten via Telia TeleMöte och i början var 
det svårt med mötesdisciplinen. Det gäller att den som talar och lyssnar gör det lika länge, 
det lärde vi oss. Den teknik vi använt oss utav har fungerat bra och givit oss de bästa förut-
sättningar för att kunna prestera både under de två åren men även den sista tiden under ex-
amensarbetet.  Vid ett tillfälle så kraschade Andreas dator och lyckligtvis fanns tillgång till 
en annan dator. Det var tur och vi kan bara tänka oss hur det skulle ha gått med vårt arbete 
om Andreas inte hade sparat materialet till examensarbetet i en extern hårddisk. Vi märke 
då att den teknik som används för arbete via distans måste fungera för att få de bästa förut-
sättningarna för att nå ett bra resultat. 
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Bilagor 

Enkät frågor 

Fråga Svarsalternativ Ditt svar 

Vilka möten, av nedanstående, anser du går att hantera på distans? 

Möten som syftar till att: 

• Genomföra en förhandling (t ex en prisför-
handling) 

Aldrig, ibland, 
alltid 

 

• Stämma av en fast agenda Aldrig, ibland, 
alltid 

 

• Hålla en öppen diskussion (t ex en diskus-
sion om hur man bäst gör affärer) 

Aldrig, ibland, 
alltid 

 

• Informera Aldrig, ibland, 
alltid 

 

• Fatta beslut Aldrig, ibland, 
alltid 

 

Upplever du att du har rätt tekniska hjälp-
medel för att hantera möten på distans? 

(Tekniska hjälpmedel avser t ex dator, telefon, video-
konferens, netmeeting etc.) 

Aldrig, ibland, 
alltid 

 

Upplever du att distansmöten underlättar 
ditt arbete? 

Aldrig, ibland, 
alltid 

 

Hur anser du att man skall hålla effektiva 
och kvalitativa distansmöten? 

Ange med egna 
ord vad du anser. 

 

Vilka är faktorerna som du anser avgör om 
mötet skall äga rum på distans eller ej? 

Ange med egna 
ord vad du anser. 

 

Känner du till företagets mötespolicy? Ja, vet ej, nej  

Känner du till företagets resepolicy? Ja, vet ej, nej  
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Intervju av IS/IT ansvarig 

• Hur ofta deltar du i distansmöten? 

• Varför skall möten hanteras på distans? 

• För och nackdelar med distansmöte? 

• Hur anser du att man skall hålla effektiva och kvalitativa distansmöten? 

• Vilka är faktorerna som du anser avgör om mötet skall äga rum på distans eller ej? 

• Vilka möten, av nedanstående, hanterar du på distans? 

Möten som syftar till att: 

o Genomföra en förhandling (t ex en prisförhandling) 

o Stämma av en fast agenda 

o Hålla en öppen diskussion (t ex en diskussion om hur man bäst gör affärer) 

o Informera 

o Fatta beslut 

• Vilka lösningar finns idag inom företaget för att hantera möten på distans? 

• Vilka lösningar bör företaget satsa på? 

• Vilka lösningar kommer investeras i framöver? 

• Vilka krav är definierade från organisation? 
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Intervju av Inköpsansvarig 

• Hur många resor gjordes under föregående år (2007)? 

• Vad var totalkostnaden för dessa? 

• Hur många resor gjordes med tåg/taxi respektive flyg? Kostnad för respektive färd-
sätt? 

• Hur mycket beräknas resandet öka/minska under det här året? 

• Hur många är det som reser frekvent i tjänsten? Här är vi inte intresserade av 
namn, men vilka yrkesgrupper kan vara intressant? 

• Hur många är det som har tjänstebil? Vad är kostnaden för dessa? Finns det några 
uppskattningar på hur de används och i vilken utsträckning anställda samåker?  

• Vilka skulle det vara lämpligt att vi intervjuade om resor i tjänsten, personer eller 
grupper som kan bli föremål för vår enkätundersökning? 

• Hur ser våra miljömål för resandet ut idag? Hur tänker vi framåt? Hur långt är arbe-
tet med mötespolicyn framskridet? 

• Vilka alternativ finns idag till att mötas fysiskt? 

• Hur arbetar man från resebyrån med miljöfrågor i samband med resandet? 

• Vad görs idag för att få anställda att reflektera över sina resemönster? 
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 Intervju av deltagare 

• Hur ofta deltar du i distansmöten? 

• Varför skall möten hanteras på distans? 

• För och nackdelar med distansmöte? 

• Hur anser du att man skall hålla effektiva och kvalitativa distansmöten? 

• Vilka är faktorerna som du anser avgör om mötet skall äga rum på distans eller ej? 

• Vilka möten, av nedanstående, hanterar du på distans? 

Möten som syftar till att: 

o Genomföra en förhandling (t ex en prisförhandling) 

o Stämma av en fast agenda 

o Hålla en öppen diskussion (t ex en diskussion om hur man bäst gör affärer) 

o Informera 

o Fatta beslut 

• Vilka verktyg använder du för distans möten? 

• Vilka verktyg saknar du för distans möten? 

• Upplever du att organisationen är mogen för distansmöten? 

• Vad är det största hindret för dig för att hantera möten på distans? 

• Känner du till företagets mötespolicy och resepolicy? 

• Upplever du att företagets mötespolicy och resepolicy stödjer distansmöten? 

• Vilka är faktorerna som avgör om mötet skall äga rum på distans? 
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Intervju av miljöansvarig 

• Vilka för och nackdelar finns det med distansmöten ur ett kvalité och miljöperspek-
tiv? 

• Hur ser företagets miljöstrategi ut? 

• Är vi ISO certifierade? Vilka förutsättningar skapar detta för att mötas på distans? 

• Miljöstrategins påverkan på tjänsteresor? 

• Miljöstrategins påverkan på investeringar för distansmöten? 

• Finns det någon mötesplanerare i företaget? Finns behovet? 

• Finns miljöpolicy? 

• Hanterar den tjänsteresor och möten? 

• Tror du att fler möten skulle kunna hanteras på distans utöver de som gör det dags-
läget? 

• Kan man från företagets sida jobba aktivare med distansmöten eller vilar ansvaret 
på dem som kallar till ett möte? 

• Var i möteshanteringens dagordning kommer distansmöten in i bilden, ses det som 
en fråga av hög eller låg prioritet? Om låg, vad kan man göra för att föra upp det på 
dagordningen och vad görs redan i dagsläget? Om hög, hur har man lyckats och 
vilka framgångsfaktorer var starkast? 

• Är organisationen mogen för distansmöten på alla plan, ledning, deltagare, kultur? 

• Sist men inte minst tycker du att de rätta verktygen finns i organisationen för att 
kunna hålla bra distansmöten? Om inte, vad saknas? 
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