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Forord 
UiOs ansatte reiser mye. Våre tall viser at det årlig gjennomføres 14500 flyreiser (2009). Mange av 

disse reisene er nødvendige. Ofte reiser en for å presentere og diskutere pågående forskning eller 

presentere resultater, andre ganger er det for å delta i prosjektarbeid. Noen ganger foregår reisene 

for å pleie nettverk og kontakter og noen ganger reiser man rett og slett for å være til stede der ting 

skjer. Det er mange grunner til å reise. For et universitet med internasjonale ambisjoner er det også 

ønskelig med en betydelig kontakt på tvers av landegrensene.  

Noen reiser mye, noen reiser lite. Noen av de som reiser mye sier at de gjerne skulle vært noen av 

reisene sine foruten, forutsatt at det fantes gode alternativer. Tidsbruken trekkes frem som et viktig 

moment for å redusere reisevirksomhet. Det oppleves som et betydelig tidstap å reise lenge for  

kortere møter. Gode alternativer ville da være elektroniske møteformer som var tilpasset formålet. 

For mange er også miljø og klimaargumentene avgjørende. Videomøter framstår for disse som at-

traktive alternativer. 

Grønt UiO-arbeidet handler mye om å gjøre det mulig og enklere å foreta valg som innebærer lavere 

miljøbelastning. Noen ganger handler det om å få fram flere alternativer, noen ganger handler det 

om å informere om mulighetene som finnes. Det å bygge gode miljøløsninger inn i systemer og støt-

tefunksjoner og på den måten gjøre de grønnere valgene til førstevalget er en annen tilnærming i 

arbeidet vårt. Ofte er det også penger å spare på å velge grønnere. 

I arbeidet med å få fram mangfoldet av tilbud og brukererfaringer ved UiO når det gjelder bruk av 

videomøter har USITs DML-gruppe vært uvurderlige. En rekke forskere og administrativt ansatte har 

bidratt med sine erfaringer og innspill. Jeg vil takke alle som har bidratt. Den største takken går til Ida 

Braathen og Erik Pope som har trålet gjennom UiOs bygninger og organisasjon, oppsøkt ansatte og 

møterom, snakket med folk og arbeidet for å knekke kodene når det gjelder hva som kan gjøre bruk 

av videomøter enklere. Her er deres bidrag. De har samlet erfaringer og analyserer disse. De foreslår 

endringer på UiO-nivå og lokalt. De har bidratt til å gjøre det enklere for den enkelte ved å lage  

brukerveiledninger. Bruk rapporten og de nye brukerveiledningene og ta i bruk videomøter slik at 

også du kan være mer effektivt til stede! 

 

10. juni 2013 

 

Jorulf Brøvig Silde 

Leder for UiOs miljø- og bærekraftssatsing Grønt UiO 
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Sammendrag  
Denne rapporten ser på status og muligheter for økt bruk av videomøteløsninger ved UiO.  

Videomøteløsningene kan være et bidrag til UiOs miljøarbeid hvis de erstatter fysisk transport, særlig 

med fly. Teknologien øker også mulighetene for samarbeid og besparelse av tid og penger.  Vi har 

brukt varierte metoder for å få innsikt og forståelse for hva som foregår ved UiO og for brukernes 

behov. Basert på dette har vi skrevet denne rapporten. 

Grønt UiO har tatt initiativ til dette prosjektet, men vi har også jobbet tett opp mot tjenestegruppe 

for digitale medier hos USIT. Vi har vært i samtale med og intervjuet både teknikere og brukere ved 

mange fakulteter, institutter, avdelinger og sentre ved UiO. Vi har testet løsningene som finnes og vi 

har observert de i bruk. Vi har tilbudt direkte brukerstøtte til alle som har trengt og ønsket det. Vi har 

hjulpet ansatte til å sette opp og gjennomføre møter og vi har gitt råd og henvist folk videre. Vi har 

også utformet nye brukerveiledninger for videomøteløsningen Adobe Connect. I arbeidet med dette 

har vi basert oss på tilbakemeldinger fra brukere gjennom hele prosessen og dette kulminerte med at 

en testgruppe prøvde ut produktet og ga oss tilbakemeldinger om hva som burde endres.  

Gjennom disse prosessene har vi fått god kjennskap til status ved UiO. Ved UiO er det mange  

videomøterom som holder høy standard og støttepersonalet gir god teknisk støtte. De fleste av disse 

er eid av lokale enheter, men noen er driftet av Teknisk avdeling eller USIT og er åpne for alle.  

Gjennom Uninett-abonnementet på Adobe Connect har man nå en enkel, fleksibel og gratis løsning 

for å samarbeide over nett fra sin egen PC, mobil eller nettbrett. Vi opplevde dog at det var noe å 

hente på bruk av både faste installasjoner og på de software-baserte løsningene. På den ene side er 

det ledig kapasitet i rom og på nett, og på den annen side er det ikke store justeringene som skal til 

før flere vil bruke løsningene.   

Retningslinjene for tjenestereiser (2012) ved UiO sier ”før en reise foretas, skal det vurderes nøye om 

reisen (…) kan erstattes med telefonmøter, videokonferanse eller lignende”. Rektor har også skrevet i 

sin blogg at han velger videomøter som sin grønne vane for 2013 (Ottersen, 2013). Altså er videomø-

ter ønsket fra ledelsen sin side, og som sagt har UiO gode hardware- og softwareløsninger tilgjengelig, 

men vi mener det mangler en helhetlig policy og driv fra sentralt hold for at de ansatte skal ta løs-

ningene i bruk i større grad. En slik policy bør vektlegge brukervennlighet, tilgjengelighet og utadret-

tet informasjonsarbeid. 

Vi anbefaler at det bør jobbes med utadrettet informasjonsarbeid. Vi mener det er utilstrekkelig at 

teknologien er tilgjengelig og at det ligger informasjon spredt på nett. Løsningene må synliggjøres i 

det daglige og en person eller gruppe må få ansvar og et klart mandat til å drive gjennom en mer  

fremoverlent holdning lokalt.  Vi anbefaler at noen i USIT får ansvaret for dette arbeidet. De bør delta 

med praktiske tiltak, men også innta en tilretteleggings- og pådriverfunksjon ovenfor lokale IT/AV-

avdelinger. Å få alle lokale IT-avdelinger til å innta en utadrettet holdning vil være en utfordring, men 

er også essensielt for å øke bruk av videomøter og andre digitale løsninger.  

Tilgjengeligheten bør økes. PC-baserte løsninger tilbyr i dag en kvalitet og fleksibilitet som bærer 

meg seg mange fordeler. Utstyr til personlig bruk bør være lett tilgjengelig, og møterom bør finnes i 
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de fleste bygg. Dette kan oppnås ved å investere i rimeligere løsninger enn de integrerte løsningene. 

En slik løsning behøver ikke koste mer enn ca. 10 000-20 000kr ved kjøp av flere sett, nok til at de 

fleste enheter kan få plass til en slik investering i budsjettet. Kostbare integrerte løsninger kan kjøpes 

og driftes av større enheter og av UiO sentralt, slik som det i stor grad gjøres i dag.  

Stikkordet som sammenfatter alt dette er brukervennlighet. Vi anbefaler blant annet at det utformes 

en samlet nettportal for alle elektroniske kommunikasjonsformer og at alle rom gjøres søkbare  

gjennom en bookingtjeneste. Vi har utviklet nye brukerveiledninger til Adobe Connect. I prosessen 

inviterte vi ansatte til å teste ut og gi tilbakemeldinger på produktet vårt. Vi mener en slik involvering 

av ansatte bør kjennetegne videre arbeid. Ved og aktivt søke til brukerne kan man lære mer om  

faktiske behov, og man kan lære av de gode initiativene som allerede tas ved UiO.  
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Innledning 

 

Effektivt til stede - Grønt UiOs prosjekt for å øke bruken av videomøter 
I regi av Grønt UiO har vi gjennomført et prosjekt av fem måneders varighet som skulle bidra til økt 

bruk av videomøter og gjennom denne økningen gjøre det mulig å redusere bruken av flyreiser ved 

UiO. Dette skulle oppnås ved å tilby brukerstøtte til de ansatte gjennom hele prosjektet, ved aktiv 

informasjons- og erfaringsinnsamling og ved å foreta dypdykk fra et brukerperspektiv på tilbudt 

teknologi, fasiliteter og brukerstøtte. Parallelt skulle vi samle data som har dannet grunnlaget for 

denne rapporten og en brukerveiledning i gjennomføring av videomøter. 

Dataene ble samlet gjennom observasjon under videomøter, intervjuer og gjennom å være i dialog 

med ressurspersoner rundt om på UiO, samt gjennom skriftlige kilder. Vi gjennomførte også en 

workshop med brukere og IT-personell for å få innspill til brukerveiledningen. 

Oppdraget ble definert av Grønt UiO ved Jorulf Brøvig Silde, og vi ble rekruttert til å gjennomføre 

prosjektet gjennom en åpen rekrutteringsprosess. Prosjektet var definert som et samarbeidsprosjekt 

med USIT og har hele veien vært tett koplet opp mot DML-gruppa. 

Vi vil gjerne takke alle som har vært behjelpelige i prosessen: 

Gruppe for digitale medier i læring ved USIT, Hanne Baadsgaard Utigard, Jorulf Brøvig Silde, Maryam 

Faghihimani og Margaret Bentsen. Men mest av alt takker vi intervjuobjektene, testbrukerne og alle 

som har tatt oss imot og gitt oss innsikt i hvordan det står til med videomøtene ved UiO. 

Bakgrunn 
Grønt UiOs klimagassregnskap fra 2011 viste at flyreiser i 2009 sto for ca. 13 % av UiOs totale CO2-

utslipp (Grønt UiO & Sweco, 2011). Dette er den tredje største utslippsposten UiO har etter 

elektrisitet og fjernvarme. Dermed blir reduksjon av flyreiser en måte å redusere UiOs utslipp på. I 

videomøteteknologien har man et verktøy som i teorien kan erstatte mange flyreiser. Dette prosjektet 

handler om å gjøre teori til praksis. I forarbeidet til prosjektet var det sett på reisedata som viste at 

mange reiser litt, noen reiser veldig mye. Prosjektet ble utformet med tanke på å møte den 

etterspørselen som uttrykkes fra flere av de som reiser mye og som sier de gjerne skulle vært noen av 

disse reisene foruten. I tillegg til at flere trekker fram miljøhensyn som en grunn til å ville reise noe 

mindre er det stort fokus på effektiv tidsbruk. Mange opplever at den effektive arbeidstiden og 

mernytten i forbindelse med flyreiser ikke står i forhold til tiden de bruker på reisen totalt sett. 

Prosjektets navn fokuserer på god utnyttelse av tiden som den viktigste ressurs for mange; Effektivt til 

stede. 

Transportundersøkelsen (Bjørndal, Nygaard & TØI, 2013)., se faktaboks, viser at kortere møtereiser i 

arbeidstiden i 24 % av tilfellene foretas med bil, ca. halvparten bruker kollektivt. Også disse reisene 

kan erstattes med bruk av videomøter og våre intervjudata viser at videomøter også brukes over 

kortere avstander  
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Det er usikkert i hvilken grad videomøter erstatter heller enn supplerer flyreiser. Organisasjoners bruk 

av videomøter er korrelert med høy reiseaktivitet. Dette utelukker ikke at videomøter erstatter en del 

reiser, men er uttrykk for at organisasjoner med et stort transportbehov også har et stort behov for 

kommunikasjon samlet sett. En bør derfor legge til grunn et forsiktig anslag når en beregner 

klimafordelene ved bruken av teknologien (Denstadli et.al 2013). Selv om man bruker et lavt anslag 

for substitusjonseffekten kan klimafordelene være store i og med at antallet flyreiser ved UiO er så 

høyt. 

Arbeidsmåter og metoder 
Vårt arbeid baserer seg på kvalitativ metode. Ved bruk av kvantitativ metode har man statistiske 

metoder som sikrer og kvalifiserer gyldigheten av slutningene man trekker. Ved bruk av kvalitativ 

Transportundersøkelsen 

Transportundersøkelsen er en stor spørreundersøkelse som ble gjennomført ved UiO i 

vår av Marianne Bjørndal og Kjersti Nygaard ved Grønt UiO i regi av Jorulf Brøvig Silde 

og i samarbeid med Transportøkonomisk institutt. Resultatet blir utgitt i en egen 

rapport,  men vi har fått tilgang til dataene og bruker disse i vår rapport. Spørsmålene 

som er relevant for denne rapporten er følgende: 

- Hvor ofte reiser du bort fra arbeidsplassen din for å gå i møter, i løpet av ar-

beidsdagen? 

- Hvilket transportmiddel bruker du? 

- Hvor ofte drar du på lengre arbeidsreiser? 

- Kunne videomøter erstattet din siste lengre arbeidsreise? 

- Hvor ofte deltar du i videomøter? 

- Hvilke tiltak mener du vil gjøre det mer attraktivt for deg å bruke videomøter? 

 

Til siste spørsmål var det også ett oppfølgerspørsmål: 

- Du har svart at det er andre tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å bruke vi-

deomøter, vennligst spesifiser nedenfor. 
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metode er funnenes robusthet avhengig av skjønn og forståelsen som er brukt i datainnsamling og 

analyse.  Selv om forskerens dømmekraft dermed blir avgjørende for resultatet kan man ikke forvente 

at andre skal stole blindt på dette. Man må redegjøre for og reflektere over de valg man har tatt 

under datainnsamling og analyse. Slik refleksivitet lar leseren avgjøre hvorvidt funnene er troverdige 

(Hay, 2010). Vi redegjør derfor for vårt utvalg av informanter og for dataene som våre funn er basert 

på.  

Vi har under datainnsamlingen trukket på forskjellige metoder og kilder. Samsvar mellom data samlet 

ved hjelp av forskjellige metoder fra intervjuene, våre observasjoner, kvantitative data fra 

transportundersøkelsen og forskjellige kilder sikrer funnenes robusthet (Hay, 2010). 

Datainnsamlingen har foregått på en formell og en uformell måte. Den uformelle delen består av at vi 

har vært ute og hjulpet folk med å gjennomføre videomøter, vi har presentert mulighetene for større 

og mindre grupper og fått omvisninger av lokalt administrativ og teknisk personale. I prosessen har vi 

observert og snakket med folk. Slik har vi fått førstehåndskjennskap til hva som skjer på feltet på UiO. 

Den formelle delen består av observasjon av bruk under møter og under opplæring og intervjuer av 

brukere og støttepersonell. Under førstnevnte har vi tatt notater. Under sistnevnte har vi i 11 av 12 

tilfeller tatt opp intervjuet på bånd og transkribert. I det siste tilfellet har vi tatt notater. Vi har også 

fått inn en del informasjon gjennom mailutveksling som også inngår som en del av datagrunnlaget. Vi 

har valgt å anonymisere alle informanter. Vi har samarbeidet tett med Magnus Hovland og Tore 

Bredeli Jørgensen ved Gruppe for digitale medier i læring(DML) ved Universitetets senter for 

informasjonsteknologi(USIT). De har gitt oss praktisk innføring i Adobe Connect og vi har gitt løpende 

tilbakemeldinger om våre erfaringer. Parallelt med vårt prosjekt har det i regi av Grønt UiO også blitt 

gjennomført en transportundersøkelse. Dette er en survey-undersøkelse som ble sendt ut til alle 

ansatte og studenter ved UiO med spørsmål om deres reisevaner. For å nå ut skrev vi to innlegg på 

Grønt UiOs blogg med beskrivelse av prosjektet, hva vi ønsket av deltagerne og hva vi kunne tilby. Vi 

hang opp plakater, holdt presentasjon på Grønt møtested, delte ut informasjon på UiOs årlige 

storsamling for ledere og vi fikk et oppslag i Uniforum 

Intervjuer 
Vi valgte å bruke semi-strukturerte intervjuer. Det vil si at vi hadde et tema vi ville snakke om og noen 

forberedte spørsmål vi kunne bruke til å få informantene til å snakke, men at vi lot dem snakke 

forholdsvis fritt. Intervjuer brukes når man ønsker å finne ut hvilke grunner folk har for sine 

handlinger, og hvilke meninger de har om ting og male et rikt bilde av dette, heller enn å etablere 

statistiske sammenhenger. Det lar deg også få tilgang til et mangfold av meninger og erfaringer da 

intervjuobjektet står fritt til å dele de ting han/henne syns er relevante (Hay, 2013). Ved bruk av semi-

strukturerte intervjuer har man forberedt en rekke temaer og spørsmål som man kan bruke til å 

holde samtalen til relevante temaer. Man binder seg ikke til intervjuguiden som ved strukturerte 

intervjuer. Hvis informanten deler relevant og verdifull informasjon lar man samtalen flyte, men hvis 

det skeier ut kan man få hjelp av intervjuguiden til å styre samtalen inn på riktig spor (Hay, 2013). 

Utvalg 
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Vi fikk tak i folk som ville la seg intervjue på flere måter. Vi sendte ut mail til instituttenes og 

fakultetenes administrative og IT-ansatte og deres felles e-poster. På USITs nettsider ligger det en liste 

med videomøterom ved UiO hvor det er oppført hvem som er ansvarlige for rommene. Vi kontaktet 

disse for å få høre mer om bruken og om de visste om noen som ville la seg intervjue.  Vi utnyttet 

også «snøballeffekten» som går ut på at man spør hver person man snakker med om flere potensielle 

informanter. Folk tok også kontakt på eget initiativ etter å ha hørt eller lest om oss i kanalene vi 

nevnte ovenfor eller etter å ha hørt om oss gjennom jungeltelegrafen. 

Fremgangsmåten vi brukte for å rekruttere informanter gir ikke representativt utvalg. Det er en stor 

grad av selvseleksjon inne i bildet. Grunnet miljøengasjement, teknofili, travel hverdag eller andre 

faktorer har våre informanter vært villige til å la seg intervjue om emnet. Representativitet er da 

heller ikke et mål i kvalitativt arbeid. Vårt fokus har vært å oppnå en bredde i utvalget av informanter 

i relevante kategorier.  Vi har snakket med tekniske, administrative og vitenskapelige ansatte. Brukere 

av forskjellige løsninger. Intensive brukere og nybegynnere fra flere fakulteter og institutter. Vi har av 

praktiske årsaker kun oppsøkt enheter på Blindern, Sentrum, Gaustad og i Geitmyrsveien. 

Vi gjennomførte tolv intervjuer.  Vi har kategorisert dem som vist i tabell 1. De to første 

kategoriseringene er grove kategoriseringer. Bak skjuler det seg flytende overganger.  Tabellen er kun 

ment å illustrere variasjonen blant intervjuobjektene. 

Som tabellen viser er en overvekt av informantene vitenskapelige ansatte. Det er langt flere 

vitenskapelige enn administrative ansatte ved UiO(NSD, 2012) og vitenskapelige ansatte reiser 

forholdsvis mer enn administrative ansatte (Bjørndal, Nygaard & TØI, 2013). Derfor er det interessant 

å vite mer om denne gruppen ansatte. IT/AV-ansatte er selvfølgelig også en interessant gruppe da de 

har stor kunnskap om feltet og er nøkkelpersoner i videre arbeid med videomøter, derfor har vi også 

sørget for å få med et utvalg av denne gruppen.  

 

Tabell 1. Hvis summen blir mer enn 12 passer informanten i flere kategorier. 

 

 

Bruksintensitet  Antall fakulteter  6 

Høy 6 Stillingstype  

Lav 6 Teknisk  4 

Møteløsning  Administrativ 2 

Desktopløsning 10 Vitenskapelig 6 

Videomøterom 3 N 12 
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Praktisk observasjon 

Formålet med de innledende mail-utvekslingene og 

påfølgende utfluktene var som sagt å bli kjent med 

infrastrukturen for, og bruk av, videomøter ved UiO. 

Da vi var ute og besøkte og tilbød brukerstøtte tok vi 

notater og diskuterte det vi observerte. Vi fikk også 

føle på kroppen og oppleve selv hvordan det var å 

bruke systemene, vi måtte finne ut hvor det var 

tilgjengelige rom, hvordan man kunne få tilgang, 

hvor man kunne få støtte osv. Vi fikk praktisk 

kunnskap om hvordan det var å bruke videomøter 

ved UiO. Samtidig som vi gjorde disse tidlige 

fremstøtene som en hvilken som helst ansatt 

reflekterte vi aktivt over hvordan vi opplevde 

prosessen. Hvor lett var det å få kontakt? Hvor lang 

tid tok det? Hvordan fungerer Adobe Connect når 

man har en dårlig mikrofon? Med egne, praktiske, 

erfaringer av systemene ved UiO kunne vi stille de 

rette spørsmålene og forstå tilbakemeldingene vi 

fikk via andre metoder (Hay, 2010). 

 

Opplæring i bruk av videomøter 
Dette har vært en viktig del av vårt mandat og vi har 

ved forespørsel fra ansatte gitt opplæring og bistått 

under videomøter. Vi har gitt opplæring på 

tomannshånd, samt demonstrasjoner for mindre 

enheter. Når det var ønsket hjalp vi også med 

planlegging og tilrettelegging. Vårt inntrykk er at vi 

har sørget for at brukerne har fått et godt møte med 

løsningene som UiO tilbyr. Tilbakemeldingene vi har 

fått på tilbudet er svært gode. Selv om mange har 

erfaring med bruk av f.eks. Skype i uformelle 

sammenhenger er det en høyere terskel for å bruke 

dette i formelle sammenhenger. Behovet for støtte 

ved førstegangsbruk er nok enda større ved bruk av 

videomøterommene.  Tekniske problemer, eller rett 

og slett utfordringen det er å bruke løsningene tar 

oppmerksomheten vekk fra den gode kommunikasjonen som jo er det essensielle. Det gir trygghet og 

frihet fra distraksjoner å ha støttepersonell til stede. Dette er selvfølgelig enda viktigere hvis det er 

første gang man bruker en løsning, eller hvis man bruker det i en ny sammenheng. kontakt.  

Ikke bare det tekniske 

Vi satte opp utstyret og var til stede 

under et jobbintervju som ble 

overført via Adobe Connect. 

Kandidaten var i sitt hjem i California 

mens vi satt i et møterom på UiO. I 

tillegg til videooverføringen hadde 

kandidaten løst en case, løsningen 

ble lagt frem ved hjelp av en 

powerpoint-presentasjon. 

Ved to anledninger brøt linjen, trolig 

på grunn av motpartens forbindelse 

var dårlig. Deltagerne tittet nervøst 

over på oss. Vi tittet på dem, men 

med ro i blikket. De oppfattet 

signalene og ventet tålmodig.  Etter 

et par minutter hadde motparten 

koblet til igjen. Dermed bidro vår 

tilstedeværelse til at 

brukeropplevelsen ble god, uten at vi 

faktisk brøt inn.  

Lærdommen her er at selv om det 

ikke var behov for teknisk støtte, var 

det god støtte med en tekniker. 
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På spørsmålet «Hvilke tiltak mener du vil gjøre det mer attraktivt for deg å bruke videomøter?» svarte 

18,7 % at brukerstøtte/opplæring i forkant av videomøtet og 9 % at brukerstøtte under videomøte 

ville være et godt tiltak. Videre svarte 49 % at det ikke er aktuelt å bruke dette i min jobb. Dermed 

svarte 44,3 % av potensielle brukere at dette er gode tiltak1 (Bjørndal, Nygaard & TØI, 2013).  

Utvikling av brukerveiledninger 

Forarbeid 
Å lage en brukerveiledning alle er fornøyd med er en stor utfordring. Noen liker det visuelt (som Ikea-

tegninger), andre foretrekker tekst, andre sjekklister, punkter eller en kombinasjon. Så før vi begynte 

selve utviklingen av brukerveiledningene inkluderte vi noen spørsmål om brukerveiledninger og 

problemområder i intervjuene våre. Disse spørsmålene var rettet mot både IT-ansatte og vanlige 

brukere. I tillegg observerte vi hva folk var minst komfortable med og trengte mest hjelp til så vi 

kunne fokuserer på disse delene. I tillegg til de tilbakemeldingene vi fikk fra brukerne så vi på de 

bruksanvisningene andre hadde laget til både Adobe Connect og videmøterommene. Vi hentet også 

inspirasjon fra bruksanvisninger vi hadde liggende hjemme.  

Utvikling, første iterasjon 
Før selve utformingen kunne starte var det endel valg som måtte tas. To av de viktigste var oppdeling 

og nivå. Vi vurderte hvorvidt vi skulle dele opp etter nivå, funksjon eller brukergruppe.  Vi endte opp 

med en kombinasjon av de to siste, og fikk denne inndelingen: 

- Møtedeltaker 

- Møteleder 

- Deling og presentasjoner 

- Feilsøking 

 

Grunnen til dette er at de to første vil gi en god innføring i de vanligste funksjonene, oppsett av ut-

styr og noen tips og triks rettet mot både møteledere og deltagere.  

Den tredje veiledningen, deling og presentasjoner, er mer rettet mot tilleggsfunksjoner og er ikke 

grunnleggende viktig for å få til et godt møte.  

Vi valgte også bevist å skille ut feilsøking i en egen veiledning, da vi ikke ønsker å lage en veiledning 

som hele tiden sier hva som kan gå galt. Det vil gi feil signaler til bruker som kan bli overveldet og 

usikker på systemet. Dessuten er et system laget for at funksjonene skal fungere, ikke feile.  

Teknisk er brukerveiledningene designet i Adobe InDesign og konvertert til PDF så de enkelt kan skri-

ves ut. Vi har også lagt de inn i Vortex for og etterhvert kunne legges ut på USITs sider om videomø-

ter for de som foretrekker å ha det på nett 

                                                           
1
Hver respondent fikk velge opp til tre tiltak. 
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Alle veiledningene er laget på både norsk og engelsk, da vi har sett behovet for at mange trenger å 

sende denne typen veiledninger til de i andre enden.  

Brukertest 
I fagområdet interaksjonsdesign er det en kjent sak at brukeren er «eksperten». Siden vi ikke hadde 

tid eller kapasitet til å utvikle veiledningene etter deltakende design-metoder var det viktig for oss å 

få inkludert brukeren, og dermed benyttet vi oss av mer brukersentrert design. Siden 

brukerveiledningene ble utformet etter vår ekspertise og erfaringer, også kjent som «Expert mindset» 

(Sanders & Stappers, 2008) var det viktig og ikke glemme brukeren. Denne inkludering valgte vi å 

gjøre som en brukertest når veiledningene var ferdige nok til å brukes, men ikke så ferdige at de ikke 

kunne endres på.  

I samarbeid med USIT satte vi opp en brukertest i USITs lokaler i Kristen Nygårds hus. Totalt deltok 

det syv deltagere fra forskjellige fakulteter. Det var både forskere og administrativt ansatte, 

nybegynnere og noen litt mer viderekommende som deltok. Testen ble gjennomført ved at 

deltagerne ble tilsendt de aktuelle brukerveiledningene på epost og når de kom til testen fikk de 

oppgaver de skulle løse kun ved hjelp av brukerveiledningene. Vi ga også brukerstøtte om det var 

ting de slet med veldig med for at de skulle komme gjennom så mye som mulig. Planen var å gå tre 

runder og teste henholdsvis møtedeltager, møteleder og presentasjoner. På grunn av tekniske 

problemer med det nye kursrommet rakk vi dessverre kun å gå gjennom møtedeltagere og 

presentasjoner.  Etter hver av de to rundene åpnet vi også for kommentarer og tilbakemeldinger fra 

brukerne. I tillegg sendte noen av deltagerne flere tilbakemeldinger i etterkant. Vi observerte også 

flere ting som kunne endres under testen. Mer om dette i neste kapittel.  

Utvikling, andre iterasjon 
I de brukerveiledningene som er presentert i dag er flere av tilbakemeldingene brukerne kom med 

implementert. De viktigste endringene fra første iterasjon er følgende:  

- Oppdeling av møtedeltaker og møteleder i to varianter. En versjon som er svært detaljert og 

går nøye gjennom alt som må gjøres og en annen versjon hvor teksten er kuttet ned til det vi 

anser som et minimum og det er lettere å finne ut hvor man er hvis man har en tendens til å 

trykke seg litt for kjapt videre. Denne versjonen kan også fungere godt for brukere som har 

begynt å bruke Adobe Connect, men ikke er så nye at de trenger alle detaljene og dermed 

bare ønsker seg en sjekkliste.  

- Innlagt nummerering for at det skal bli lettere å følge veiledningen, i tillegg til at man kan 

lettere forklare support hvor man er i prosessen om man trenger menneskelig bistand.  

- Lagt inn bilder i forbindelse med tilkobling av utstyr slik at det kommer klarere frem hvor på 

maskinen utstyret skal kobles inn og viktigheten av at dette gjøres før det virtuelle 

møterommet åpnes.  

Vi er også ferdige med all oversetting slik at UiOs ansatte som ikke snakker norsk og utenlandske 

samarbeidspartnere også kan benytte veiledningene.  
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Likevel vil vi ikke anse brukerveiledningene som 100 % ferdig. Det er viktig at disse følges opp og 

sjekkes opp mot nye versjoner av programvaren som slippes slik at veiledningen er mest mulig lik 

virkeligheten. Dette ble også presisert av brukerne selv under testen for at de skulle anbefale bruken 

av dem videre. 

Status - bruk og utfordringer ved UiO 
Dette prosjektet har blitt satt i gang som et miljøinitiativ, men vi har fra starten ønsket å peke på at 

det i tillegg kan spares tid og penger. I vår omgang med forskningsmiljøene på UiO har det blitt klart 

for oss at videomøter ikke bare er et verktøy for å spare, men at det også er en muliggjørende 

teknologi. Ved hjelp av teknologien kan man skape samarbeid med forskningsmiljøer andre steder i 

Norge og i utlandet som rett og slett ikke hadde fungert hvis man skulle reise. Dette blir muliggjort 

ikke bare av selve video-delen av løsningene, det er også nyttig å bruke fil og skjermdeling. Med disse 

verktøyene kan man jobbe aktivt med dokumenter og dataverktøy. 

En veileder etterspurte blant annet en funksjon for å ta kontroll over en students PC slik at han kunne 

utføre beregninger på studentens PC, noe som sparer dem for mye arbeid. Dette er det fullt mulig å 

gjøre gjennom Adobe Connect. Vi har erfart at det for mange er lyd og deretter skjermdeling som er 

viktigst, heller enn video. Video kan dog bidra til å skape en naturlig møtefølelse. En informant 

uttrykte det slik: 

 “For det første, konferanse er viktigere enn videokonferanse. Så det viktigste er god 

lydforbindelse fulgt av skjermdeling og deling av dokumenter» (forsker) 

Man kan også bruke verktøyene til mer enn møter. Ved Senter for teoretisk og beregningsbasert 

fysikk har de installert videomøteteknologi i et klasserom. Der holder de jevnlig forelesninger hvor 

studenter fra blant annet Universitetet i Tromsø deltar via skjerm. Studentene kan både stille og få 

svar på spørsmål på direkten. Dette er spesielt viktig på avanserte og spesialiserte fagfelt hvor miljøet 

ved hvert universitet er lite. Vi har også hjulpet en gruppe ved Institutt for kulturstudier og 

orientalske språk med å prøve ut en lignende løsning ovenfor en gruppe ved University of Texas ved 

hjelp av fellesrommet i Universitetsbiblioteket. Disse jobber nå med å sette opp et varig samarbeid 

om forelesninger over Atlanteren. 

Det er en rekke andre fagmiljøer som har bruk av videomøter som en helt essensiell del av deres 

hverdag. Det er i de senere år blitt et økt fokus på samarbeid på tvers av institusjonelle, sektorielle og 

nasjonale grenser. For eksempel er det krav om samarbeid for å etablere Sentre for forskningsdrevet 

innovasjon og Sentre for miljøvennlig energi, men også ellers er det en klar fordel å samarbeide 

(Forskningsrådet, 2008). For å muliggjøre slikt samarbeid er det en stor fordel å bruke videomøter. 

Faktisk sa en informant at det var «ren nødvendighet» som fikk han til å ta i bruk videomøter, da hans 

forskningsgruppe samarbeider med forskningsmiljøer og bedrifter utenfor Oslo. 

Videomøteløsningene som brukes ved UiO kan deles inn i to hovedkategorier. Desktop-løsninger og 

videomøterom med spesialiserte plattformer 
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Desktop-løsninger 
Dette er løsninger som kjøres på de ansattes jobb- eller privateide PC, nettbrett eller mobil. De krever 

i tillegg kamera, mikrofon, høyttaler og internett-tilkobling. Dette er typen som nok kan erstatte de 

gjentagende oppfølgings og samarbeidsmøtene. Møter hvor man allerede kjenner hverandre, men 

gjerne utveksler ganske dyp informasjon. Eksempler kan være prosjekt-/arbeidsmøter eller møter i 

forbindelse med forskningssamarbeid.  

Det er en rekke forskjellige løsninger som brukes ved UiO, men vi vil her omtale to. Det ene, Skype, 

fordi det er velkjent for de fleste. Det andre, Adobe Connect, fordi det er USITs valgte løsning. En 

rekke andre løsninger er i bruk, ofte fordi dette er samarbeidspartnernes foretrukne løsning. 

Vårt inntrykk er at det er Skype som brukes mest ved UiO. Alle vi intervjuet hadde erfaring med Skype 

enten i jobb- eller annen sammenheng. Det er et godt alternativ når man vil gjennomføre en-til-en 

videomøter eller man bare trenger telefonfunksjon, men gratis-versjonen mangler en del 

funksjonalitet som videomøter med mange deltagere, skjermdeling og video parallelt, med mer. 

Skype følger med i UiOs programvarepakke, men man må som regel kontakte lokal IT eller Houston 

for å få det installert. 

UiOs alternativ er Adobe Connect. UiO har signert et abonnement som løper ut 2015. Dette 

programmet fungerer i nettleseren så man trenger derfor ikke installere noe på PC-en, det trenger 

heller ikke motparten. Alle funksjoner er tilgjengelige gjennom abonnementet som UiO har signert. 

Med denne løsningen kan man kjøre videomøter med mange, inkludert deling av skjerm, PDF og 

PowerPoint. Man kan også bruke mer avanserte møtefunksjoner som å tildele roller og rettigheter til 

deltagerne, gjennomføre avstemninger og lignende. Vår erfaring er at relativt få ansatte vet om dette 

tilbudet. 

For å øke bruken og promotere dette tilbudet har det blitt gjennomført informasjonsmøter for alle IT-

ansatte og Adobe Connect har hatt et eget kurs på lynkursdagene. Ved sistnevnte har oppmøtet 

dessverre vært relativt dårlig, noe som igjen kommer av den lave bevisstheten. Ingen av IT-folkene vi 

snakket var klar over noen strategi eller mål for bruk av videomøter. Informasjonsarbeid lokalt var 

fraværende eller sporadisk. 

Et konkret problem vi støtte på var at folk trodde de ikke fikk bruke Skype på UiOs nett. Dette var 

gjerne vage oppfatninger om at det var knyttet til sikkerhetsutfordringer eller at man ikke får 

installere dette på UiOs maskiner. Vi har undersøkt og hverken USIT eller de lokale IT-avdelingene vi 

har snakket med har hatt innvendinger mot dette. Det var tidligere restriksjoner på bruk av Skype 

grunnet problemer som nå er blitt rettet opp. Det kan tenkes at det i noen sammenhenger, eller ved 

noen institutter blir sett på som problematisk å bruke videomøter, men antageligvis er dette basert 

på misforståelser eller mangel på informasjon. 

Fra de som har brukt Adobe Connect får vi oftest dårlige tilbakemeldinger på lydkvaliteten, spesielt 

når det er mange deltagere. Det er uklart om det er dårlige mikrofoner, lav båndbredde, Adobe 

Connect eller en kombinasjon av disse som skaper problemet. Ellers virker folk å være fornøyde med 

AC, spesielt kombinasjonen av enkelheten og de mange funksjonene. 
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Videomøterom 
Universitet i Oslo har mange videomøterom hvor man kan gjennomføre videomøter av høy teknisk 

kvalitet. Det er et relativt variert utvalg av romtyper. Alt fra vanlige møterom, til klasserom og 

auditorier med over 300 plasser. Totalt har vi nå oppført 28 rom på 15 steder på oversikten over 

videomøterom, men det er som sagt fler som vi ikke har fått detaljer på. Noen av rommene er 

avanserte løsninger som fungerer på egne plattformer, mens andre er PC-baserte løsninger som er 

fastmontert i et møterom. Teknisk sett er dette gode løsninger som vil tilfredsstille de fleste behov. 

Noen er til for alle ved Universitet, mens andre er betalt av lokale miljøer som har ekstra stort behov 

for dette. 

For mange er videomøter et nyttig verktøy som blir brukt aktivt i arbeidshverdagen. Det er likevel 

noen begrensninger som vi vil skissere i det følgende. 

Oversikt/informasjon 
Det er vanskelig å få oversikt over tilbudet som er tilgjengelig på UiO. En informant beskrev prosessen 

fra de fikk ideen om å ta i bruk videomøter i undervisningsøyemed: 

“Neste steg var å finne noen som kunne vise oss hvordan vi skulle bruke 

videokonferanserommet. Noe som var svært vanskelig. Jeg sendte ut en rekke e-poster til 

adresser jeg fant på nett. Det var heller ikke lett å finne ut hvor rommene var, hvem som var 

ansvarlige og hvordan vi gikk frem for å ta disse i bruk.» - Forsker 

Vi har selv lagd en oversikt over de videomøterommene som er tilgjengelige ved UiO. Dette er en 

liste som er lagd ved hjelp av informasjon fra Finnrom, den gamle oversikten på USITs sider samt 

korrespondanse med IT-/AV-ansvarlige ved de forskjellige instituttene. Vi vet med sikkerhet at ikke 

alle er i Finnrom, oversikten var utdatert og ikke alle IT-/AV-ansvarlige har svart på henvendelser. 

Dermed er ikke listen uttømmende. Selv etter at vi har brukt en hel del tid på å kartlegge hva som 

finnes har vi ikke full oversikt. Dette er mye mer arbeid enn man kan forvente at ansatte selv skal 

utføre for å gjennomføre et videomøte. 

Transportundersøkelsen spurte ikke konkret om hvorvidt oversikten var god nok, men 17,4 % sa de 

ønsket rom av bedre kvalitet(Bjørndal, Nygaard & TØI, 2013). En viss andel av disse svarene kan 

komme av at man ikke kjenner til alle rommene som finnes. Svar på oppfølgerspørsmål hvor man fritt 

får fylle inn som: «flere møterom med mulighet for videokonferanse», «flere videomøterom» kan 

være det samme(Bjørndal, Nygaard & TØI, 2013).  Analyse av disse frie svarene viser at bedre 

informasjon, for eksempel ”Mer informasjon om mulighetene”, er det mest etterspurte tiltaket.  

Vi har oppdatert oversikten over videomøterom på USITs nettsider, men denne er fortsatt ikke 

fullstendig. Dette vil uansett ikke løse problemet. De færreste av dem vi snakket med hadde vært inne 

på disse sidene, selv når de aktivt lette etter muligheter for videomøter. De fleste søker i første 

omgang lokalt og slår seg til ro med det som finnes der. 
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Bookingsystem 
Ansatte har også beskrevet et kronglete bookingsystem. Fremgangsmåten varierer fra sted til sted. I 

de fleste tilfeller må man gjennom en slags menneskelig instans heller enn at det er et helautomatisk 

system som for vanlige rom. Dette tar i beste fall lengre tid, og i verste fall får man avslag på 

forespørsel. I noen tilfeller på et heller dårlig tidspunkt: “En kollega hadde booket et rom for et møte, 

men ble sparket ut fordi administrasjonen hadde offisielt besøk» - Forsker. En IT-ansatt ved samme 

sted uttrykte det slik: «Når ministre er på besøk og forelesninger skal holdes, da må folks ukentlige 

videomøte vike. Derfor er det viktig at du har booket hos administrasjonen.» Dette er forståelig, men 

likevel uheldig, og hever terskelen for bruk av rommene. 

Ved transportundersøkelsen svarte totalt 10,2 % at enklere booking av rom var et av tiltakene som 

kunne gjøre det mer attraktivt å bruke videomøter(Bjørndal, Nygaard & TØI, 2013). 

Det er ønskelig at alle ansatte lett kan få oversikt over og booke de rommene som er tilgjengelige. En 

innvending mot dette er at de fleste rommene er eid av instituttene lokalt. Disse bærer kostnadene 

knyttet til investering og drift. Derfor kan de anses som urimelig at andre ansatte har like rettigheter 

som lokalt ansatte. Dette ville ha senket tilbøyeligheten til å investere i eget utstyr og det kan 

overbelaste lokal teknisk støtte. Lokaladministrasjonen enkelte steder mener også at de må 

forbeholde seg retten til å prioritere mellom viktigere og mindre viktigere aktiviteter i rommene de 

disponerer. Dette var begrunnelsen for å omdisponere rommet som nevnt i eksemplet. Til sist er en 

innvending at de ansvarlige vil sørge for at brukerne får den støtten som trengs. 

Noen rom er tiltenkt alle UiOs ansatte. Dette er rommene i Georg Sverdrups hus og Lucy Smiths hus 

som disponeres av Teknisk avdeling og rommene i Kristen Nygaards hus som USIT disponerer. Heller 

ikke disse er det lett å få oversikt over da de ikke er i Finnrom, eller ikke er merket som 

videomøterom. 

Høyere brukerterskel ved bruk av videomøterom 
De dedikerte rommene leverer overlegen kvalitet, men har ofte en høyere brukerterskel enn desktop-

løsningene. De er teknisk avanserte og for de fleste ansatte er det en uvant opplevelse. Dette vil ikke 

si at systemene er vanskelige å bruke, men at brukerne føler de trenger assistanse de første gangene 

de bruker rommene. 

Med høy kvalitet følger også høy pris. Disse rommene er dyre. Mindre kjøpekraftige forskningsmiljøer 

har/tar ikke råd til slike investeringer, og dermed blir alternativet å bruke fellesrommene eller låne 

andres rom. Grunnet problemene knyttet til informasjon og booking samt avstand til rommene er 

ikke dette attraktivt. Tilbakemeldingene vi har fått går på at tilgjengelighet er helt avgjørende. En mail 

vi fikk tilsendt oppsummerer det generelle inntrykket: «Tilgjengelighet avgjør. Dersom vi hadde lett 

(innomhus) tilgang på et rom hvor videokonferanser kunne gjennomføres, hadde jeg benyttet det ved 

flere anledninger.» I «frie svar» delen i transportundersøkelsen var «tilgjengelighet videomøterom» 

og «tilgjengelighet utstyr og programvare» henholdsvis den andre og tredje mest forekommende 

kommentaren. Dermed er det nødvendig å finne en måte å tilby tilgjengelighet på. 
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Anbefalinger til videre arbeid 
I det store og hele finner vi at de tekniske løsningene 

er gode. Derimot oppleves mye som lite brukervenn-

lig. Vi vil under beskrive en del konkrete tiltak blant 

annet innen kategoriene informasjonsarbeid og til-

gjengelighet som vi mener kan gjøre videomøteløs-

ninger mer brukervennlige. Det er her ikke kun snakk 

om å gjøre den enkelte løsning lettere å bruke, men 

om at systemet som helhet skal være lettere å bruke 

og mer tiltalende fra et brukerperspektiv.  

Informasjonsarbeid 
Lav bevissthet om mulighetene for og misforståelser 

knyttet til bruk av videomøter, skjerm- og fildeling 

også videre tyder på at det er mye å hente på 

informasjonsarbeid både om desktop-løsninger og 

om videomøterommene. Ansatte vil i liten grad selv 

oppsøke løsninger, og har ikke grunnleggende 

kunnskap som gjør at de kan orientere seg. Selv 

ansatte som gjerne vil finne ut hva som finnes, kan 

kun bruke så mye krefter på å lete, eller som en 

informant uttrykte det:  

«Når vi fant en løsning, eller to, som fungerte bra nok 

så holder vi oss til det. Det koster mer i tanke og 

emosjonell kapasitet enn det gjør i innsats og hele 

tiden lure på om man gjør det riktige, å søke etter 

noe bedre. Selv om man kanskje ikke bruker så mye 

tid på det søket så ligger det hele tiden og… Så derfor 

skru man det bare av og sier: ”det virker”.» - Forsker 

En annen ansatt uttrykte seg slik «Videokonferanser 

er absolutt framtiden. Jeg er alt for ofte i sammenhenger der man må reise for å treffes i to timer, 

istedet for at man kunne ha sittet hjemme og snakket med hverandre.» Ingen av disse personene var 

kjent med Adobe Connect, men vi opplevde at det passet deres behov svært godt når de først ble 

gjort kjent med det. 

Nye teknologier og løsninger sprer seg ikke automatisk i samfunnet eller organisasjoner.. Nytten må 

demonstreres for brukergruppene, opplæring må tilbys og holdninger må endres. Vi mener det må 

jobbes utadrettet og oppsøkende. I dette arbeidet vil det være viktig få lokal ledelse og IT med på 

laget.  

Lær av lokale initiativ 

Noen fakulteter og institutter er mer 

fremoverlent enn andre. Ved det ju-

ridiske fakultet har de benyttet Adobe 

Connect i undervisningen i noen fag. De 

har hatt en student med behov for tilret-

telagt undervisning og har ved hjelp av 

videomøteteknologi kunnet ha henne 

med på undervisningen. Ikke bare ved at 

hun hører på hva foreleseren sier, men 

også ved at hun kan stille spørsmål, bli 

med i arbeidsgrupper og løse oppgaver 

på lik linje med de andre studentene på 

kurset.  

De ser også på dette som en løsning for 

fremtiden hvor de har større mulighet til 

å få til tilrettelagt undervisning og få flere 

studenter gjennom studiene som ellers 

ikke hadde fått det til. De har også tenkt 

tanken på om dette er noe som kan ben-

yttes dersom noen trenger å følge fore-

lesninger eller få veiledning når de er på 

utveksling.  IT-seksjonen har også hjulpet 

mye til i forbindelse med dette, og det 

har bidratt til suksessen. 
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I informasjonsarbeidet bør man vektlegge visse aspekter. Man bør understreke at teknologien 

muliggjør spennende samarbeid og nyttige prosjekter med andre forskningsmiljøer. Samle historier 

og konkrete eksempler ved UiO. Man sparer også tid og penger og selvfølgelig miljøet. 

Man bør vektlegge andre funksjoner enn bare video. Dette er alt fra enkle møteredskap til helhetlige 

løsninger for deling og læring via nettet. Vis frem mulighetene for PowerPoint-presentasjoner, fil- og 

skjermdeling, fjernstyring og så videre. Ikke fokuser på de tekniske løsningene, men nytten for de 

ansatte. 

Man bør gjøre seg synlig hvor de ansatte er. Man kan ikke bare vente på kontoret til de ansatte skal 

komme og spørre om hjelp. Her ønsker vi at selvfølgelig at de ansvarlige for disse løsningene selv er 

kreative og bidrar til å utforme strategier for økt bruk av videomøter, men vi vil her komme med noen 

konkrete forslag: 

 Hold presentasjon av mulighetene i fora hvor ansatte samles, f.eks.: 

o En demo på 10-15 minutter, alt avhengig av interessen, ved mindre enheter. Lett 

underholdning under lunsj eller etter et møte! Vi hadde suksess med dette.  

o Sett opp stand i en foaje med en skjerm som har videomøte gående, i andre enden 

kan det være en kollega eller en IT-avdeling et annet sted som kjører det samme 

opplegget. Demonstrer hvordan man kan bruke programmene til ansatte og 

studenter. 

 Informasjon og «reklame» i de ansattes synsfelt. En plakat med kort informasjon og 

kontaktinfo rundt omkring i de ansattes arbeidsarealer eller fellesarealer. En videosnutt som 

spilles av på nettsidene og på skjermene som er plassert rundt omkring på campus. Et lite 

hefte med innføring i muligheter og regler for bruk bør være tilgjengelig. 

 «Stunts»: Jobb for å få noen til å ta i bruk løsningene på noe litt stort og kult, for eksempel på 

en konferanse, seminar, forelesning. Jobb for å få ut en positiv historie om det i etterkant. At 

folk ser at det går an å gjennomføre er det som trengs for at de skal ta det i bruk. 

Utadrettet arbeid bør utføres av de som driver med dette til daglig da disse som sagt har stor 

kompetanse og det gir dem mulighet til å komme i kontakt med og lære å kjenne de potensielle 

brukerne. Dette kan gi dem forståelse for hvordan de kan øke den etterspurte brukervennligheten.  

Hvis de som er ansvarlige for systemene i dag er opptatt med brukerstøtte, vedlikehold av 

infrastruktur eller lignende og dermed ikke kan prioritere utadrettet arbeid kan de med fordel 

suppleres med studenter i deltidsstillinger. Her kan man se til terminalvaktene ved IFI, eller vårt eget 

prosjekt. Dette kan være fornuftig med tanke på ressursbruk. Man trenger ikke nødvendigvis en 

mastergrad i informatikk for å hjelpe noen med Adobe Connect eller å sette opp et videomøte. Godt 

samarbeid med proffene kan, på et begrenset område, sikre god håndtering av det tekniske.  
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USITs rolle 
Som vi forklarer under er lokal IT/AVs rolle helt essensiell, vi ser for oss at de får frontlinje-oppgavene 

med å pushe disse løsningene ut til brukerne. USIT bør underbygge dette ved å tilby 

spesialkompetanse, retningslinjer/anbefalinger og bidra til å utforme strategier for å øke bruken. USIT 

bør innta en rolle hvor det jobbes for å skape entusiasme og støtte bak løsningene i lokal ledelse og 

IT-avdelinger. Det bør også jobbes for å sikre god informasjonsflyt mellom de nevnte gruppene og 

ledende brukere. Støtt opp under lokale informasjonsinitiativ, dette kan inkludere og reise ut til lokale 

IT-avdelinger og f.eks. være med på stand En slik «hands-on» tilnærming er spesielt viktig ved mindre 

enheter.  

I tillegg til rollen som pådriver og tilrettelegger kan og bør USIT, med den omfattende kompetansen 

som finnes der, få til noen «stunts» som tiltrekker seg oppmerksomhet og viser frem løsningene på 

en positiv måte. Dra inn forskere eller andre fremstående personer som bruker eller er positive til 

teknologien til å bruke løsningene når det er et publikum tilstede. Dette vil skape positive 

ringvirkninger.  

Utvikling av en videomøteportal 
Mange lurer på hvor de skal henvende seg og hvor de kan få svar på de vanligste spørsmålene de har 

til videomøter. Vi foreslår derfor at det lages en tydelig nettside/portal under «IT-tjenester» hvor 

videomøter presenteres på en mer gjennomgående måte. Hvor det i tillegg til bruksanvisninger blir 

gitt anbefalinger til lokal IT og de som ønsker å anskaffe eget utstyr. I denne portalen kan det også 

inkluderes kontaktinfo om noen trenger mer individuell veiledning. Vi ser for oss at svar og 

informasjon om mange av problemstillingene presentert tidligere i denne rapporten vil være naturlig 

å inkludere i en slik portal. Portalen bør også inkludere kontaktinfo til hvor de forskjellige ansatte kan 

henvende seg, med både navn, mail og telefonnummer til en kontaktperson. Denne portalen bør det 

også linkes til hos lokal IT tilknyttet de forskjellige instituttene.  

Lokal IT/AVs rolle 
Vi mener lokal IT må involveres i arbeidet med å vise frem hva teknologien kan by på. Vårt inntrykk er 

at teknisk personell har gode ferdigheter og kunnskaper om løsningene som er tilgjengelige, men at 

arbeidet i en viss grad arter seg slik at man venter på at noen trenger hjelp og vedlikeholder 

infrastruktur. Det mangler strategisk arbeid for å få de vitenskapelige og administrative ansatte til å 

integrere disse verktøyene i sin arbeidsdag.  Informasjonsarbeid blir i stor grad sporadisk. Utadrettet 

arbeid vil også bidra til å gi støttepersonale kunnskap om hvorfor folk ikke vil ta i bruk teknologien og 

forstå behovene ved sitt fakultet/institutt. Det vil kreve langsiktig arbeid å få til en slik kultur, men det 

vil da ha positive utslag også på bruken av andre teknologier. Man kan selvfølgelig også bruke samme 

tilnærming til å promotere effektiv bruk av databaser eller hva det skal være. 

For de som har videomøterom bør det være god informasjon tilgjengelig i rommet. En kort og konsis 

brukerguide, som ikke bare beskriver hvordan man bruker utstyret, men også begrensningene ved 

utstyret. Vedlegg kan være en oversikt over andre videomøterom ved UiO hvis dette rommet er 

opptatt. 
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Andre som ønsker bruk av slike løsninger 
Gå foran med et godt eksempel. En av de vanligste innvendingene mot bruk av videomøter er at 

andre ikke bruker videomøter. Ta initiativ og organiser ditt neste møte eller din neste forelesning over 

nett. Hvis du virkelig er en ildsjel, ta kontakt med IT-avdelingen eller USIT og samarbeid om et 

promoteringsstunt. 

Tilgjengelighet 
Tilgjengelighet bør være et mantra i videre arbeid for å tilrettelegge for videomøter. Vi har noen 

konkrete anbefalinger for å oppnå økt tilgjengelighet. 

Utstyr og programvare til desktopløsninger: 

En løsning kan være at lokal IT har en del utsyr til utlån, men har nok til at ansatte kan få disse 

permanent. Så får de fylle lageret løpende. Kameraer, hodetelefoner, mikrofoner og lignende av god 

kvalitet kan i dag fås for en rimelig pris. De byråkratiske prosedyrene er for de fleste det største 

hinderet. En kan se for seg motargumenter om at det er manglende behov og at dette dermed er 

sløsing, men hvis man kjøper inn 4 hodetelefoner med mikrofon av god kvalitet(lyden er viktigst) 

koster dette 2000-3000 kroner. Behovet trenger ikke være stort for å spare inn denne summen. 

Også programvaren bør være lett tilgjengelig. I dag kan man få Skype installert ved å kontakte lokal 

IT/Houston. Hvis det var forhåndsinstallert hadde både bruker og brukerstøtte sluppet dette arbeidet 

når behovet melder seg. 

Enklere videomøterom til en rimeligere pris:  

Folk er ikke villige til å bevege seg langt for å gjennomføre et videomøte, dette viser både informasjon 

fra transportundersøkelsen og våre intervjuer, f.eks. kunne vår administrative informant tåle trang 

plass om en liten skjerm heller enn å forflytte seg langt: 

«Det har et preg av å være hjemmesnekret når ikke infrastrukturen ligger på plass. En fordel var at 

utstyret lå lokalt. Det er et problem å skulle flytte seg til sentrale bygg. Opp til fire(travle) professorer 

skal være til stede under intervjuet. Derfor å foretrekke å ha det lokalt selv om det var 

hjemmesnekret.» 

De integrerte løsningene leverer som sagt overlegen kvalitet og stabilitet. I sammenhenger hvor de 

nevnte kvalitetene er uunnværlige, og en selv og motparten har råd/tilgang, fungerer denne typen 

løsninger godt. Vi mener at det for de fleste holder med enklere løsninger. En PC med en lang rekke 

videomøteprogrammer installert knyttet til noen gode mikrofoner, webkamera og en storm skjerm 

eller lerret vil møte de fleste behov. Ved hjelp av for eksempel Cisco Jabber-klienten kan man også 

kommunisere med den tradisjonelle typen videomøterom. 

Fordelene slike løsninger gir i forhold til de integrerte løsningene: 

- Brukervennlighet: Brukerne er vant med å bruke PC og ofte mer vant med denne 

typen programmer. 
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- Langt billigere enn de tradisjonelle videomøterommene med integrerte løsninger: 

Dermed kan man oppnå den tilgjengeligheten man ønsker. 

- Ikke nødvendig med dyre løsninger i andre enden. 

Fordelene ved videomøterom i forhold til møte på kontoret: 

- Utstyr og programvare av god kvalitet installert og oppdatert. 

- I et rom som passer til møteaktivitet med mikrofoner og kameraer strategisk plassert i 

rommet. 

Det er etterspurt anbefalinger til utstyr og plassering av dette utstyret fra lokale IT-avdelinger. Etter 

vår mening bør USIT anbefale retningslinjer for dette, aktivt spre informasjon om denne typen løsning 

og tilby rådgivning ved forespørsel. Hold dette enkelt: PC-basert og kjente løsninger. Se til hvordan 

dette er løst lokalt. 

De integrerte løsningene bør fortsatt spille en rolle, men bør suppleres av de lettere løsningene 

beskrevet ovenfor. Enheter som har ressurser til innkjøp og drift av plattform-løsningene kan ha dette 

lokalt, mens andre bør vurdere de lettere løsningene og bruke UiOs fellestilbud når de trenger mer 

avanserte løsninger. 

Videomøterom bør være søkbare 

Alle rom ved UiO bør være i søkbar i en bookingtjeneste, for eksempel i Finnrom. Det er ønskelig at 

prosessen er så rask og smidig som mulig, ventetid og vilkårlig omrokkeringer bør holdes til et 

minimum. Dette oppnås best gjennom en helautomatisk reservasjonsprosess. Vi anerkjenner likevel 

at det av administrative grunner er ønskelig med en menneskelig hånd på rattet, i så fall bør dette 

oppnås gjennom at man må få bekreftelse fra en kontaktperson før en reservasjon blir gyldig, men at 

rommet likevel er søkbart. 

Konklusjon 
Det har vært svært lærerikt å undersøke bruken a v videomøter ved UiO. Det er mange nysgjerrige og 

initiativrike ansatte og mange forskjellige måter å bruke videomøter på. Noen er entusiastiske, noen 

er intetanende og vet ikke hvilke muligheter som finnes mens andre er skeptiske. For den førstnevn-

te gruppen holder det å tilrettelegge for brukervennlige systemer og tilby støtte når noe går galt. For 

den andre gruppen kreves det at Universitetet har en plan for hvordan man kan demonstrere nytten 

ved nye elektroniske møteredskaper og e-læringsmidler på arenaer hvor disse tilbringer tid i det dag-

lige, de må oppsøkes. Hvis man vinner over disse gruppene vil fordelene av å bruke disse midlene bli 

større. Vi har selv sett eksempler på at når alle er på nett, må selv de skeptiske følge etter. 
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