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På grund av pandemins utbrott har världen fått ställa om sina möten från fysiska möten till 

virtuella möten. Den här studien ämnar att undersöka svårigheter som förekommer vid virtu-

ella möten. Från litteraturgenomgången identifierades fem problemområden som uppstår i 

samband med virtuella möten, tidsplanering, Zoombombing, distraktioner och fokus, avbrott i 

olika former och mänsklig interaktion. Genom att intervjua fem respondenter som har mycket 

möten inkluderat i deras arbetsuppgifter, undersöktes de fem problemområdena på en djupare 

nivå och även möjliga förbättringar för genomförande av virtuella möten. Det framkom från 

intervjuerna att de flesta problemområdena var vanligt förekommande för respondenterna. 

Slutsatserna av studien blev därefter tre stycken. Den första är att många problem som uppstår 

i samband med virtuella möten förbättras över tid i och med att användares vana ökar. Den 

andra är att mötessamordnaren och organisationen har många möjligheter att påverka mötes-

kvalitén. Den tredje är att det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man ska utveckla 

systemstöd för virtuella möten. 
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Begrepp Definition 
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mot ansikte. Kan vara antingen via telefonkonfe-

rens eller som videokonferens. 

Fysiska möten Möte som sker med alla deltagarna på samma 

fysiska plats. Kan också benämnas som att mötet 

är ansikte mot ansikte. 

Systemstöd Programvara som används för att genomföra 

virtuella möten. Exempelvis Zoom eller Micro-

soft Teams. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommunikation är väsentligt för verksamheter både internt och externt för att de ska kunna 

bedriva sin verksamhet och utvecklas. Den tilltagande digitaliseringen i världen har inneburit 

att det nu finns systemstöd för att kommunicera med intressenter (kollegor, kunder etc.) utan 

att behöva närvara fysiskt likt hur det var tidigare. Dessa systemstöd kan användas för asyn-

kron och synkron kommunikation. Asynkrona digitala kommunikationsformer är tidsmässigt 

oberoende, till exempel mejl och verktyg för projektledning. Medan synkrona digitala kom-

munikationsformer sker i realtid, till exempel telefonsamtal, videosamtal och snabbmeddelan-

den. Trots att möjligheten att genomföra kommunikation virtuellt har funnits under en lång tid 

så har man föredragit att genomföra möten fysiskt på plats över alternativet att göra det virtu-

ellt (Forbes Insights, 2009; Wright & McCullough, 2018). Det finns dock fördelar med att 

genomföra möten i virtuella former som verksamheter bör ta nytta av. 

Globalisering (Lehmann, 2003) och klimatförändringar motiverar till användningen av virtu-

ella mötesformer (Faber, 2021; WWF, 2009). Begrepp som “flygskam” och “Greta-effekten” 

har uppkommit de senaste åren med den ökande miljömedvetenheten i samhället. Det sociala 

ansvaret att värna om miljön driver verksamheter till att göra förändringar för att bli mer mil-

jövänliga i hur de bedriver sin verksamhet. De behöver inte flyga för att möta kunder och 

samarbetspartners fysiskt på plats utan kan använda sig av digitala verktyg för att hålla i mö-

ten. Eftersom man inte behöver vara bunden till en plats så finns det därmed inte ett lika stort 

behov av transportmedel, som är en stor miljöbov som släpper ut växthusgaser. Det är också 

mer kostnadseffektivt för verksamheter då de inte behöver betala för alla utgifter som kommer 

med att ha fysiska möten, till exempel transport, hotellrum och lokal.  

Virtuella mötesformer har varit ett alternativ under en lång tid, men inte alltid föredragits. I en 

undersökning 2019 av Mötesutveckling (Bauer, 2019) svarade en femtedel av respondenter att 

de aldrig har några virtuella möten. Majoriteten av respondenterna som hade haft virtuella 

möten hade “Ett fåtal” (1-19%) eller “En del” (20-39%) av sina möten virtuellt. 

Användandet av virtuella mötesformer fick sig ett uppsving av coronavirusets utbrott då verk-

samheter var tvungna att anpassa sig för social distansering. Något som tidigare bara var ett 

alternativ blev då en nödvändighet, då man inte längre kunde genomföra möten fysiskt så fick 

man gå över till virtuellt. Övergången till virtuella möten medförde även sina problem. Enligt 

Via TT (2020) är bristande teknik, störande bakgrundsljud och dålig mötesdisciplin något som 

leder till mycket irritation i virtuella möten, istället för att kunna utnyttja tiden effektivt. Det 

är även vanligt förekommande tekniska problem som är så pass omfattande att mötestiden blir 

försenad. Möjligheten att multitaska ger också dåligt fokus under möten, vilket uppstår ef-

tersom distansmöten upplevs som opersonliga (Via TT, 2020). Alltså kan det uppfattas som 

att bristande möteskvalité även var en effekt av påtvingad digitalisering utöver den sociala 

distanseringen.  
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Den ökande användningen av just systemstöd för virtuella möten har noterats av leverantörer-

na Microsoft och Zoom. Microsoft (2021) har rapporterat att veckotiden för möten med 

Microsoft Teams har ökat med 148% sedan februari 2020 till februari 2021. Zoom såg en 

ökning på 30 gånger fler antal dagliga användare, från 10 miljoner i december 2019 till 300 

miljoner i april 2020 (Yuan, 2021). Det framgår dock inte vilken andel av dessa ökningar är 

inom verksamheter, utbildning eller privata sociala sammanhang. Det finns dock studier av 

Microsoft och Zoom som tyder på att användningen av virtuella verktyg för möten kommer 

att fortsätta överstiga användningen innan pandemin. En studie av Microsoft (2021) fann att 

73% av anställda vill fortsätta att ha flexibla distansarbetets alternativ. Enligt en studie ge-

nomförd av Zoom så har den totala tiden som verksamheters anställda spenderar med video-

konferenser ökat med 3-5 gånger (Ittelson, 2021). De fann också att var tredje anställd förvän-

tas arbeta under en hybrid arbetsmodell efter pandemins avslut samt att 70% av verksamhet-

erna som bidrog till studien anser att videokonferensverktyg kommer att fortsätta att vara vä-

sentliga för deras verksamhet. Figur 1 visar data från studien av Zoom över hur företags an-

vändning av videokonferenser innan och under pandemin samt den förväntade användningen 

efter pandemin.  

  

Figur 1.1: Användning av videokonferenser av små och medelstora företag. Räknat i procent av anställda  

(Ittelson, 2021) 

1.2 Problemområde 

Frekvensen av möten generellt har ökat, från att i snitt sitta i 10 timmar i möten i veckan så 

har det för chefer gått upp till 23 timmar femtio år senare (Perlow, Hadley & Eun, 2017). På 

grund av pandemin har fysiska möten blivit uteslutna, men tack vare virtuella möten kan de 

flesta sortens möten ändå fortgå. Enligt Arnfalk och Kogg (2003) fungerar uppföljningsmö-

ten, check-up möten och informationsmöten som virtuella möten. Samma studie visar att fy-

siska möten är att föredra vid exempelvis kick-off situationer. Alltså finns det möjligheter att 

genomföra ett tillfredsställande möte även vid virtuella möten, men att det ändå finns tillfällen 

där fysiska möten är att föredra.  

Problem som förekommer vid virtuella möten är både tekniska och mänskliga. Tekniska pro-

blem beror på att mötesdeltagare blir beroende av att använda sig av flera tekniska komponen-

ter, såsom hörlurar, mikrofon, dator och systemstöd för virtuella möten. De mänskliga pro-

blemen som förekommer kan bero på distraktioner, viljan och möjligheten att multitaska och 

brist på sensoriska intryck (Kuzminykh & Rintel, 2020; Lehmann, 2003; Oeppen, Shaw & 
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Brennan, 2020). En del av de mänskliga problemen uppkommer också på grund av att använ-

dare inte följer rekommendationer när det kommer till användning av kamera eller att de inte 

har möjlighet att sitta i ett tyst rum vilket leder till störande bakgrundsljud.  

Det är vanligt förekommande med tekniska problem när virtuella möten ska genomföras och 

att mötesstarter ibland blir försenade på grund av bristfällig teknik (Via TT, 2020). Det före-

kommer att mötesdeltagare anpassar sig och utnyttjar att tekniken kan vara begränsad för att 

interagera mindre i virtuella möten (Kuzminykh & Rintel, 2020).   

Genom att identifiera problemområden med virtuella möten kan det bidra till att man utifrån 

de områdena kan vidareutveckla systemstöd och riktlinjer för hur organisationer samt an-

ställda bör använda dem. Vi utgår från att identifiera förekommande problemområden med 

virtuella möten på en djupare nivå och undersöka individers uppfattning om dem.  

1.3 Forskningsfråga 

- Hur kan svårigheter som uppstår kring virtuella möten bemötas? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genomföra en kvalitativ studie av personer i arbetslivet för att 

undersöka omständigheter som har en negativ påverkan på upplevelsen och utförandet i virtu-

ella mötessituationer. Genom att bedriva en litteraturgenomgång över virtuella möten och 

möten i allmänhet som teoretiskt område ämnar studien att identifiera och sammanställa pro-

blemområden relaterade till virtuella möten. Underlaget från litteraturgenomgången används 

sedan som utgångspunkt för att studera individers uppfattning om problemområden som upp-

står kring virtuella möten. Studien ska således kunna bidra till utvecklingen och hanteringen 

av virtuella möten genom att identifiera svagheter som existerar idag och därmed kunna 

hjälpa till att hitta aspekter som kan utvecklas vidare gällande virtuella möten och dess om-

ständigheter. 

1.5 Avgränsningar 

Vi förhåller oss till att studera virtuella möten inom organisationssammanhang, vilket inklu-

derar interna och externa möten med intressenter, och utesluter därmed användningen i pri-

vata sammanhang samt inom utbildning. Detta då vi, genom vårt sökande av litteratur om 

virtuella möten, insåg att få studier har genomförts i detta sammanhang, i jämförelse med till 

exempel utbildningssammanhang. Vi avgränsar vårt urval av respondenter till individer som 

har en vana av att ha virtuella möten, både innan pandemin eller på grund av pandemin. Vårt 

fokusområde ligger på de fem problemområden, som identifierades med hjälp av litteraturen, 

som deltagare i virtuella möten kan uppleva; tidsplanering, Zoombombing, distraktioner och 

fokus, avbrott i olika former och mänsklig interaktion. 
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2 Litteraturgenomgång 

Följande kapitel presenterar befintlig litteratur relaterat till virtuella möten. Kategorierna 

överlappar varandra, men är uppstrukturerade utifrån olika typer av möten och faktorer som 

påverkar möteskvalitén. 

2.1 Övergripande om möten 

Enligt Arnfalk och Kogg (2003) finns det två huvudsakliga kategorier man ska ta i anspråk 

när valet av typ av möte ska göras, fördelar och kostnader. Fördelarna går att dela upp i två 

olika aspekter, privata fördelar och organisationens fördelar, där den förstnämnda handlar om 

individens nytta av att delta i mötet exempelvis genom att knyta kontakter, bygga djupare 

relationer till de andra deltagarna eller nyttan av att få lämna kontoret, och den andra om or-

ganisationens nytta som kan vara summan av alla deltagande organisationers nytta och nyttan 

på både lång och kort sikt.  

Kostnaderna går att se i tre olika aspekter; privata, organisationens och samhälleliga kostnader 

(Arnfalk & Kogg, 2003). Privata kostnader inkluderar alla negativa aspekter som individen 

upplever, det kan vara känslan av att det är jobbigt att sova borta, behöva hantera flygrädsla 

för att ta sig till ett möte eller psykisk påfrestning av att delta i mötet. Organisationens kostna-

der inkluderar resekostnader, kostnad i tid för minskad tid med effektivt arbete eftersom tid 

istället har använts för resan, kostnad för uppkoppling ifall mötet är virtuellt med mera. Sam-

hälleliga kostnader inkluderar bland annat miljöutsläpp. 

Målet med att skapa det “optimala mötet” blir då att försöka skapa möten där fördelarna är så 

mycket större än kostnaderna som möjligt, men en förutsättning för att det ska fungera är att 

ledarna inom organisationen även tar in miljöaspekten och ser det som en del av företagets 

ansvar (Arnfalk & Kogg, 2003).  

Det finns flera faktorer som gör ett möte lyckat eller inte, och det går att hitta 18 olika sorters 

komponenter när det gäller klassiska vanliga möten (Cohen et al., 2011). Enligt Cohen et al. 

(2011) går de 18 olika komponenterna att dela upp i fyra olika kategorier, tidsegenskaper, 

fysiska egenskaper, procedurella egenskaper och deltagaregenskaper. De olika egenskaperna 

är framtagna enligt följande kriterier: 

1. De ska generellt kunna kontrolleras av de som organiserar mötet. 

2. De ska vara kopplade till mötets uppförande, komposition eller omgivning. 

3. De ska kunna identifieras och antingen planeras i förväg eller initieras vid mötet. 

Tidsegenskaper 

Denna kategori handlar om allt som har med hur man disponerar tiden för mötet, exempelvis 

mötets längd, användning av raster och att man håller sig till utsatta tider för start och slut. 
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Fysiska egenskaper 

De fysiska egenskaperna handlar om hur mötets omgivning är. Det inkluderar hur själva mö-

tesrummet är såsom hur ljust det är, temperatur, störningsljud och luftkvalité, men också sitt-

platsarrangemang, tillgång till förfriskningar och hur mötet genomförs (virtuellt eller om mö-

tet genomförs ansikte mot ansikte).  

Procedurella egenskaper 

Denna kategori omfattar mötets genomförande, såsom formella agenda, mötesavtal och om de 

spelas in eller inte. Mötes effektivitet påverkas mycket av hur dessa olika egenskaper är an-

vända (Leach Desmond J. et al., 2009). 

Deltagaregenskaper 

Antalet deltagare och mötesmoderator ingår i kategorin deltagaregenskaper. En mötesmodera-

tor används för att assistera med beslutstagningsprocessen och informationsflödet. Antalet 

deltagare kan påverka mötet genom att ett ökande antal deltagare brukar minska andelen in-

teraktion per deltagare (Kerr, MacCoun & Kramer, 1996), vilket då i sin tur kan göra mötet 

mindre tidseffektivt vilket kan påverka mötets kvalité (Cohen et al., 2011). 

Mötesfrekvens är något som har ökat mycket de senaste åren, på 60-talet satt företagsledare i 

möten i snitt mindre än 10 timmar i veckan vilket ungefär 50 år senare har ökat upp till 23 

timmar i veckan (Perlow, Hadley & Eun, 2017). Åsikterna om möten generellt är ganska ne-

gativa enligt Perlow, Hadley och Euns (2017) undersökning, där många ser möten som ett 

störande och tidskrävande moment som hämmar ens produktivitet och fokus. Deras artikel 

tyder på att möten ofta är ett slöseri av både grupp och individuell tid genom att ske för ofta, 

ha en dålig tidsaspekt och är svagt genomförda, vilket leder till minskad produktivitet, samar-

bete och välmåendet av både gruppen och dess individer. Eftersom tiden för möten ökar och 

tiden för eget arbete minskar blir det allt vanligare att personer byter ut personlig egen tid till 

att istället genomföra arbetsuppgifter som inte hunnits med under dagen, vilket forskning vi-

sar kan leda till utbrändhet i det långa loppet (Perlow, Hadley & Eun, 2017). Det finns även 

ytterligare forskning som visar att arbete hemifrån, med dess minskade produktivitet, har lett 

till personer har istället gjort sina arbetsdagar längre och därmed börjat visa tecken på ut-

brändhet (Miller et al., 2021). Samma studie visar också att efter övergången till distansarbete 

tycker drygt 50 % att frekvensen av möten har ökat.  

2.2 Fysiskt möte 

Ett fysiskt möte är precis som det låter, ett konventionellt möte som sker ansikte mot ansikte 

(Rubinger et al., 2020). Ett sådant möte inkluderar konferenser, stora presentationer men 

också mindre möten. Tillgång till olika presentationsverktyg, både digitala och analoga, är 

vanligt förekommande.  

En utav de vanligaste nackdelarna med fysiska möten är tiden och pengarna det tar att resa till 

mötet. I en undersökning gjord av Räsänen et al. (2010) var det någon som tidigare tyckte att 

åka till ett fysiskt möte var ett bra avbrott från det dagliga arbetet, men att det på senare tid 

har resulterat i att dagar med resor till möten ofta är dagar med tung belastning. Deras upp-

fattning var att tidigare åkte de ofta och övernattade några nätter men att det har utvecklats till 

att istället spendera mycket tid under en och samma dag att resa till och från mötet, för att 
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sedan ha en stor andel arbetsuppgifter kvar när man har rest hem som fortfarande behöver 

genomföras.  

En fördel med fysiska möten är att rummet som mötet genomförs i är kontrollerat av mötes-

samordnaren (Lehmann, 2003). Detta medför att de kan kontrollera vilka som är närvarande 

och även påverka hur miljön är i rummet där deltagarna sitter genom exempelvis lagom tem-

peratur och ljudnivå. En till följd av att mötesutrymmet blir mer kontrollerad är att interakt-

ionen med personer utanför rummet minimeras, eftersom interaktionen är minimerad till de 

som deltar i det fysiska mötet. Vilket leder till att deltagarna inte tar emot samtal, skickar mejl 

eller liknande, alltså att kampen om deltagarnas uppmärksamhet blir mindre eftersom det inte 

finns lika mycket distraktioner eller möjligheter att göra annat. En möjlighet som finns vid 

fysiska möten är att alla deltagare har komplett sensorisk tillgång till de andra deltagarna ge-

nom att kunna höra, se, lukta och till och med kunna röra de andra deltagarna, vilket är något 

som är mycket begränsat i ett virtuellt möte.  

Att känna sig fast i ett icke produktivt möte är ganska vanligt i fysiska möten (Lehmann, 

2003) vilket därför också är en nackdel, eftersom dagens vett och etikett inom möten inklude-

rar att man fokuserar på mötesagendan och därför inte tillåter sina deltagare att multitaska.  

2.3 Virtuellt möte 

Virtuella möten kan utföras genom endast röstsamtal eller kombinerat röstsamtal med video. 

Ett virtuellt möte kan ske under flera olika former. Telefonkonferens innebär att mötet sker 

endast med audio. Videosamtal innebär att man har både audio och videokameror för kom-

munikation. Rubinger et al. (2020) anser att videokonferenser är mest effektiva när de kombi-

neras med andra verktyg för virtuellt samarbete, som data-och dokumentdelning samt chatt-

funktioner. Detta kan genomföras med hjälp av flera olika systemstöd. Exempel på de vanlig-

aste stödsystemen är: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Skype, Jitsi, Goto-

Meeting, Bluejeans, Starleaf och Google Hangouts (Ling et al., 2020). 

Ett hybridmöte är en kombination av virtuellt och fysiskt möte. Denna form av möte utgår 

ifrån att vissa deltagare deltar både på fysiskt på plats och virtuellt, samt att det finns deltagare 

som endast närvarar virtuellt vid mötena. Det anses viktigt vid hybridmöten att kameror an-

vänds så man kan se deltagarna samt att man har tillgång till teknik för bra ljudupptagning i 

lokalen där flera närvarar fysiskt (Svenska Möten, 2021). 

I en studie av Arnfalk och Kogg (2003) föredrog respondenter främst att använda virtuella 

mötesalternativ i situationer som uppföljnings-, check-up- och informationsmöten. Respon-

denternas val av mötessituation som det föredrog att ha fysiska möten mest var övervägande 

vid kick-off situationer.  Förutom fördelarna av miljövänlighet, kostnads-och tidseffektivitet 

och minskat plats beroende av att utföra möten virtuellt så erbjuder det också flexibilitet i ut-

förandet av uppgifter, multitasking samt förbättrad arbetslivsbalans (Lehmann, 2003).  

Lehmann (2003) påstår att det finns två huvudområden av utmaningar med virtuella möten i 

förhållande till deltagarna, deltagarnas synlighet och gles feedback. Även fast deltagare kan 

verka vara närvarande i mötet så kan de vara distraherade genom att de mentalt inte är närva-

rande och eventuellt har fysiskt gått ifrån sin enhet. Feedback till en som talar från deltagarna 

kan vara bristfärdig då den som talar inte får feedback från reaktioner från deltagarna, då del-

tagarna kan ha ljudet eller video av på sin enhet. Virtuella möten innebär att alla deltagare har 
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en begränsad åtkomst till sensoriska intryck (Lehmann, 2003). Bristande intryck i kommuni-

kationen från deltagare i form av icke-verbal kommunikation uppfattas som en utmaning med 

virtuella möten (Kuzminykh & Rintel, 2020; Lehmann, 2003; Microsoft, 2021; Oeppen, Shaw 

& Brennan, 2020; Strengers, 2015). Detta framstår från situationer i virtuella möten då man 

inte kan se deltagare på grund av att de inte har videokameran på, låg videokvalité eller den 

begränsande inramningen av en person i video, till skillnad från fysiska möten.  

Anledningar till att deltagarna väljer bort att ha videokameran på kan vara på grund av att 

deras uppmärksamhet inte ligger helt på mötet, de bara ska vara passiva deltagare, fåfänga, 

ångest och integritet (Filho, Inkpen & Czerwinski, 2009; Kuzminykh & Rintel, 2020). En 

studie av Filho, Inkpen och Czerwinski (2009) antyder på att deltagarnas uppfattning över hur 

de ser ut i en webbkamera har en betydande påverkan på deras komfortnivå och kan vara dis-

traherande, vilket kan ha en negativ påverkan på kommunikationen. Studien visade ett bete-

ende från deltagarna som tyder på att de oroar sig över deras utseende när de har videokame-

ror på. Detta genom att deras blick drogs till feedback bilden där de kunde se sig själva, sam-

tidigt som det fanns deltagare som föredrog att inte kolla på den då det upplevdes som distra-

herande. Studien tydde på att användning av filter kan hjälpa deltagare att känna sig mer be-

kväma. Deltagarna föredrog att ha filter som de upplevde förbättrade deras bild eller visade en 

bra representation av dem själva. I vissa fall föredrogs en avatar och tekniker för bakgrunds 

reduktion. Filter som förvränger ens utseende har föreslagits som de som kan bevara integrite-

ten bäst. Detta var dock inte de mest föredragna av deltagarna i studien. Studien begränsades 

dock av att användning av filters endast gjordes med stillbild. Filho, Inkpen och Czerwinski 

(2009) påpekar att deltagare som inte känner sig tillräckligt bekväma med hur de ser ut i vir-

tuella möten riskerar att inte anamma systemet. 

Distraktioner och multitasking är mer förekommande vid virtuella möten då utrymmet inte är 

kontrollerat likt i fysiska möten. Det fysiska utrymmet som deltagarna befinner sig i kan inte 

kontrolleras av mötessamordnaren samt så kan deltagarna befinna sig i flera virtuella utrym-

men. Valmöjligheten att ha ljud och video avstängd gör det enklare att bli distraherad och 

multitaska. Deltagarnas uppmärksamhet och fokus på mötet vid virtuella möten kan brista på 

grund av externa distraktioner i deras fysiska utrymme, andra kommunikationskanaler (genom 

telefonsamtal, sms och mejl, etc.) (Kuzminykh & Rintel, 2020; Lehmann, 2003; Oeppen, 

Shaw & Brennan, 2020) eller interna distraktioner i form av deltagarnas egna tankar eller 

handlingar där man “checkar ut” mentalt (Kuzminykh & Rintel, 2020; Oeppen, Shaw & 

Brennan, 2020).  Multitasking är därmed också en utmaning och har likt distraktioner beskri-

vits som ett moraliskt problem (Kuzminykh & Rintel, 2020) då sociala påtryckningar inte är 

närvarande likt vid ett fysiskt möte, deltagarnas roll i mötet samt ämnenas relevans till delta-

garen har betydelse (Lehmann, 2003). Användning av video samt känslan av att man överva-

kas av andra kan leda till att deltagarnas uppmärksamhet riktas mer in på mötet och bidra till 

ökat engagemang (Kuzminykh & Rintel, 2020; Rubinger et al., 2020). 

I en studie av Kuzminykh och Rintel (2020) tyckte respondenter att tekniska begränsningar 

generellt bidrog till lägre engagemang i virtuella möten, men resultatet av studien visade på 

att det mer är ett socialt val att ha ett lägre engagemang. Det tyder på att deltagarna gör en 

anpassning till de tekniska begränsningarna samt utnyttjar dessa. Studien var begränsad till en 

organisation där ett lågt engagemang visade sig inte bara vara en effekt av virtuella möten 

utan också en metodisk kommunikation praxis där människorna var bekanta med en viss kul-

tur. 

Lindeblad et al. (2016) argumenterar att effekterna på en organisation av virtuella mötes-

metoder, med kostnader och miljöpåverkan, inte orsakas av någon specifik teknik, utan möj-
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liggörs av organisationens medlemmar. Därmed så bör tekniken för virtuella möten stödjas av 

en strategi för hur organisationen föredrar att användare ska använda de digitala verktygen i 

olika mötessituationer, för att maximera fördelarna med virtuella möten. Genom att klargöra 

vad organisationen vill uppnå och sätta riktlinjer så kan man driva förändringar i beteende. 

Detta kommer att få de märkbara effekterna att förändras över tiden och reducerar risken för 

en rebound-effekt i användningen av virtuella möten. Hur stora effekterna är på organisation-

en är beror på organisationens virtuella mognadsnivå. Allt eftersom virtuellt samarbete blir 

inneboende i en organisation så kommer de organisatoriska effekterna troligen försvinna. 

Vanliga irritationsområden som existerar vid virtuella möten är bakgrundsljud, dåligt fokus 

och bristande dialog (Via TT, 2020). I fysiska möten kontrollerar mötessamordnaden rummet 

och mötet sker ofta i en konferenslokal som är gjord för att hålla möten. Vid virtuella möten 

där individen kontrollerar möteslokalen blir det varje enskild deltagare att ansvara för mötes-

lokalen, vilket då kan bidra till bakgrundsljud som låter mycket och stör övriga mötesdelta-

gare. Exempelvis tuggummituggande, som vid ett fysiskt möte inte stör särskilt mycket, kan 

bli ett högt ljud som förstör möteskvalitén. Enligt Via TT (2020) finns det en studie där en 

respondent menar att de lägger runt tio minuter varje möte på tekniska problem, såsom få in 

alla deltagare i mötet, få igång mikrofon och skärmdelning, innan de kan sätta igång med 

själva mötet.  

En ytterligare svårighet som uppstår vid virtuella möten, som har uppstått under början på år 

2020, är “Zoombombing” (Ling et al., 2020). Zoombombing innebär att oönskade deltagare 

tar sig in i det virtuella mötet och trakasserar genom att skicka opassande meddelanden, an-

vända webbkameran på ett olämpligt sätt eller genom att låta på ett opassande sätt genom ex-

empelvis svordomar. Det finns fall där både en virtuell examensceremoni och bibelstudier har 

blivit utsatta genom att rasistiskt och pornografiskt innehåll visades i mötet (Kelley, 2020).  

En undersökning gjort av Ling et al. (2020) visar att majoriteten av Zoombombing-fallen sker 

genom att en mötesdeltagare som har legitim tillgång till möteslänken har spridit den till icke 

välkomna deltagare. Det förekommer sedan att de deltagare som inte borde vara en del av 

mötet byter sedan namn till legitima deltagares namn vilket gör det problematiskt för mötes-

samordnaren att ta bort rätt deltagare från mötet eftersom de icke välkomna deltagarna ser 

likadana ut som de ordinarie deltagarna. Eftersom hotet från början kommer inifrån är det 

svårt att motverka attacker av denna typ eftersom lösenord till möten inte hjälper på grund av 

att de går att sprida vidare precis som möteslänken.  

2.3.1 Tekniska faktorer 

System för virtuella möten kan vara webbaserade eller inte webbaserade (Nanos & James, 

2013). Till skillnad från systemstöd som inte är webbaserade så kan man nå ett webbaserat 

system oberoende av vilken plats man befinner sig, så länge man har en enhet att koppla upp 

sig med. Att använda sig av webbaserade system innebär därmed att man kan undvika pro-

blem med systemkompatibilitet och systemet blir mer åtkomlig då ingen installation eller kon-

figurering krävs (Nanos & James, 2013). 

Det finns olika tekniska faktorer som påverkar möteskvalitén speciellt när det gäller virtuella 

möten. Ett exempel är kameran och hur den används. Oeppen, Shaw och Brennan (2020) re-

kommenderar att alla deltagare i ett virtuellt möte har sin kamera avstängd under tiden de 

själva inte pratar, dels för att spara på bandbredden, men också för att det kan visa till modera-

torn att en deltagare vill säga något genom att de sätter på sin kamera, alltså att sätta på sin 
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kamera kan fungera som att räcka upp handen i ett fysiskt möte. Placering av kameran är 

också viktigt, en kamera placerad i rätt vinkel kan återskapa ögonkontakt även över videokon-

ferens (Muhlbach, Bocker & Prussog, 1995), och det är även viktigt att ha ljuset i åtanke ef-

tersom motljus eller för lite ljus kan resultera i en sämre bild (Rubinger et al., 2020). Avbrott 

och störningar i möten på grund av ljud kan enligt Oeppen, Shaw och Brennan (2020) bäst 

undvikas genom att deltagare i virtuella möten endast har mikrofonerna på när de ska prata 

och inte under hela mötets gång. 

De systemstöd som används kan skilja sig från varandra, men det finns flera funktioner som 

förekommer i flera av systemen. En funktion som används är möjligheten att kunna dela sin 

skärm med de andra deltagarna, inkluderat att kunna rita i delningen, och där ett system tillå-

ter flera deltagare att göra det samtidigt vilket gör att de kan kommentera skriftligt tillsam-

mans (Rubinger et al., 2020). En annan vanligt förekommande funktion är breakout rooms 

som kan användas för att hålla i diskussioner i mindre grupper. Andra vanligt förekommande 

funktioner är möjlighet att räcka upp handen, reagera med symboler, skapa omröstningar, 

interaktiva whiteboards, dela länkar, chattfunktion, inspelning av mötet med autogenererad 

transkribering och möjlighet att integrera med olika sorters kalendrar.  

Nanos och James (2013) studerade användares preferenser för utveckling av ett system med 

AI som komponent stöd för facilitatorn före, under och efter virtuella möten. Möjligheterna 

att ersätta facilitatorn med AI är beroende på om man kan garantera säkerhet och tillförlitlig-

het, därför är det mer passande att AI agerar som ett stöd. Respondenterna i studien visade en 

tydlig preferens för videokonferens, följt av audiomöten, som virtuell mötesform. Videokon-

ferens var dock mer föredragen av juniora yrkesgrupper, medan audiomöten föredrogs mer av 

seniora yrkesgrupper. Möten via chatt, med endast text, föredrogs över virtuella miljöer. An-

ledningen till detta är enligt Nanos och James (2013) att användare oftast letar efter enkelhet i 

användning av system och inte finner någon fördel i att använda mer komplexa system om de 

inte kan systemet väl eller ser ett stort behov av det. Funktioner som respondenterna förvän-

tade sig mest att ett virtuellt möte-system skulle ha var funktioner som ljud, video, chatt, fil-

delning och skärmdelning. Integrering av sociala medier samt omröstnings-, antecknings- och 

sammanfattnings-funktioner förväntades minst av respondenterna. Då integritet anses som 

viktigt vid möten så är det inte så konstigt att integrering med sociala medier inte förväntades. 

Gällande funktioner med AI så visade resultatet i studien av Nanos och James (2013) att en 

funktion för sammanfattning av ett möte, följt av röstigenkänning och textgenerering, var de 

mest önskvärda tilläggen vid virtuella möten. Vid tidpunkten för studien så ansåg vissa an-

vändare att tekniken inte var redo för användning av AI och snarare skulle försvåra kommu-

nikationen. Därför bör utvecklare beakta att deras system ska kunna användas så det inte är 

påträngande och hindrar mötets effektivitet. 

Kuzminykh och Rintel (2020) föreslår att användning av AI i virtuella möten skulle kunna 

göra så att deltagarnas live-närvaro inte blir nödvändig. System med textgenerering eller da-

torseende skulle kunna känna igenom relevant innehåll och meddela deltagare under eller 

efter mötet. Detta föreslås kunna reducera förekomsten av multitasking. Systemstödet som 

Nanos och James (2013) utvecklade hade funktioner som de identifierade inte fanns i de 

kommersiella systemen vid den tiden. Dessa var: mötesroller, minutgenerering samt dagord-

ning och stöd. Det är extra komplext att inkludera AI i system och avancerade funktioner in-

nebär extra bakgrundsbehandling, vilket kan störa funktionaliteten. Därför måste man vid 

utvecklingen av intelligent mjukvara uppmärksamma de underliggande bearbetning arkitektu-

rerna, datamängder samt bearbetningskapaciteten. 
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Enligt Kuzminykh och Rintel (2020) bör utvecklare överväga att utöka spektrumet av typer av 

engagemang och roller i möten, förslagsvis genom att deltagarna kan sätta sig själva som 

"Övervakar" eller "Lyssnar in". Utifrån vad deltagaren väljer så kan olika standards sättas på 

tekniken samt att förväntningarna på deltagarens engagemang etableras. En arrangör av mötet 

föreslås kunna stänga av ljudet för alla deltagare eller selektivt aktivera eller stänga av ljudet.   

Lehmann (2003) påpekar att det är värdefullt för virtuella möten om tekniken kan stödja “the 

creative processes that happen after information sharing has taken place”, samt att “interactive 

group activities, such as idea generation, idea development, planning, and complex decision-

making, could all benefit from easy-to-use collaborative technologies”. 

2.3.2 Mänskliga faktorer 

Det finns flera mänskliga faktorer som påverkar möteskvalitén inom virtuella möten. Oeppen, 

Shaw och Brennan (2020) har listat flera rekommendationer för hur de mänskliga faktorerna 

kan påverka ett virtuellt möte. Att ha en tydlig mötesagenda med ett tydligt format är viktigt 

för alla sorters möten, även fysiska, men i ett virtuellt möte är det extra viktigt. Ett format som 

inkluderar videolänkar använder mycket bandbredd vilket kan leda till problem med uppkopp-

ling, buffrande bild och ljud, vilket i sin tur kan leda till att mötesdeltagarna tappar fokus. Att 

enbart en person åt gången talar är också viktigt att betona, men även se till att alla deltagare 

får samma möjlighet att tala om de skulle vilja.  

Oeppen, Shaw och Brennan (2020) betonar också vikten av att vid längre möten lägga in pau-

ser eftersom det kan vara svårare att bibehålla koncentrationen vid virtuella möten, speciellt 

för deltagare som inte talar. Minskad koncentration kan leda till att deltagare inte följer agen-

dan och missförstår, vilket kan ha en negativ inverkan på möteseffektiviteten. Oeppen, Shaw 

och Brennan (2020) rekommenderar minst 10 minuter paus varje 90 minuter möte och vid 3 

timmars möte ska en längre paus på minst 20 minuter inkluderas. Precis som vid fysiska mö-

ten är det rekommenderat att fylla på med vätska och mat under pauserna.  

Det finns flera faktorer som påverkar individens uppfattning av ett virtuellt möte. I en studie 

genomförd av Voytenko (2012) intervjuades 27 personer som alla arbetade inom offentlig 

sektor i Sverige för att undersöka effekten av virtuella möten på individnivå. Studien under-

söker flera olika kategorier där ansikte mot ansikte skiljer sig från virtuella möten. Exempel-

vis inom kategorin “potential att lära sig”, tycker de intervjuade att många ämnen fungerar bra 

att lära sig virtuellt, i alla fall när det gäller ren överlämning av information. Däremot om de 

ska lära sig mer komplicerade system föredrog de att göra det ansikte mot ansikte. Det finns 

också fördelar, ut ett tekniskt perspektiv, när mötet sker virtuellt. Möjligheten för att dela do-

kument, redigera dokumenten samtidigt och peka i dokumenten fungerar så pass bra att ibland 

kan interaktionen vara högre vid virtuella möten än vid ansikte mot ansikte möten (Voytenko, 

2012). 

Bristen på sensoriska intryck kan påverka mötets kvalité, eftersom 62 % av kommunikation i 

fysiska möten sker icke-verbalt (Voytenko, 2012). Enligt Voytenkos (2012) studie var det 

flera deltagare i studien som tyckte att det var brist på interaktivt deltagande i virtuella möten, 

såsom att deltagare inte ställer frågor, deltagare är mer tysta eller att engagemanget från delta-

gare kan vara lågt. 
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2.4 Identifierade problemområden 

Tabell 2.1: Identifierade problemområden. 

Problemområde Beskrivning Litteratur 

Tidsplanering Viktigt att lägga in pauser vid 

längre möten eftersom det kan 

vara svårare att bibehålla kon-

centrationen vid virtuella mö-

ten. Vanligt med försenade 

starter på grund av tekniska 

problem. 

Oeppen, Shaw & Brennan 

(2020), Perlow, Hadley & Eun 

(2017), Via TT (2020) 

Zoombombing Ovälkomna deltagare tar sig in 

i mötet och förstör mötet. Sker 

oftast för att möteslänken har 

spridits vidare, men förekom-

mer även på annat vis. Proble-

matiskt ur en säkerhetssyn-

punkt. 

Ling et al. (2020), Kelley 

(2020) 

Avbrott i olika former Beroende på hur mötet är ut-

format så kan bandbredden 

påverkas, vilket kan leda till att 

möteskvalité påverkas negativ 

på grund av hackande ljud och 

bild. Mötet kan även störas av 

bakgrundsljud och genom att 

deltagarna talar samtidigt och 

därmed ingen av dem hörs. 

Oeppen, Shaw & Brennan 

(2020), Via TT (2020) 

Distraktioner och fokus Eftersom ett virtuellt möte inte 

är övervakat på samma sätt 

som ett fysiskt är det enklare 

för deltagarna att förlora fokus 

och börja göra annat. 

Kuzminykh & Rintel (2020), 

Lehmann (2003),  
Oeppen, Shaw & Brennan 

(2020), Rubinger et al. (2020) 

Mänsklig interaktion Brist på sensoriska intryck 

begränsar den mänskliga inter-

aktionen, extra mycket vid 

situationer där deltagare inte 

använder sin kamera. Är även 

svårt att hålla diskussioner. 

Kuzminykh & Rintel (2020), 

Lehmann (2003), Microsoft 

(2021), Oeppen, Shaw & Bren-

nan (2020), Strengers (2015), 

Voytenko (2012) 
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3 Metod 

Följande kapitel redogör aspekter av hur studien har genomförts. Metodval samt insamling, 

bearbetning och analysering av empirisk data presenteras. Urval av respondenter, intervju-

guide samt etiska aspekter relaterade till studien beskrivs. 

3.1 Metodval 

Denna studie använder sig av kvalitativa metoder för insamling av data. Kvalitativa metoder 

innebär att datan inte är direkt baserad på siffror, som kan genereras av t.ex. enkäter. Istället  

analyseras data från källor i form av t.ex. ord, bilder och ljud. Fördelen med kvalitativa meto-

der är att undersökningsområdet inte behöver studeras i form av siffror och därmed ger en mer 

detaljerad analys. Den här sortens undersökningsmetoder är dock väldigt tidskrävande att ut-

föra (Oates, 2006). En kvalitativ studie kan vara djupgående och analyser kan genomföras 

med mindre mängder material än vid en kvantitativ studie (Rienecker & Stray Jørgensen, 

2017).  I den här studien använder vi oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer och litte-

ratur för insamling av data.  

Vi valde intervjuer som kvalitativ metod för detta undersökningsområde för att vi bedömde att 

området behöver studeras i den mån som man får ett djup i området från respondenterna. 

Därmed var en kvantitativ metod inte passande för den här studien. 

Intervju som datainsamlingsmetod är fördelaktig för att få detaljerad information samt under-

söka mänskliga erfarenheter och känslor (Oates, 2006). Den valda typen av intervju för den 

här studien är semistrukturerad intervju. Detta innebär att intervjun har ett antal förskrivna 

frågor och att ordningen på de förskrivna frågorna ändras utifrån hur intervjun utspelar sig 

samt att följdfrågor kan ställas utifrån vad den som blir intervjuad svarar. Det tillåter den som 

blir intervjuad att tala mer fritt än vid en strukturerad intervju (Oates, 2006).   

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteratursökning 

För insamling av litteratur för denna studie användes sökmotorn LUBSearch för artiklar och 

böcker, Google Scholar för artiklar samt Google för källor. Sökord som användes utifrån 

nyckelord såsom: “telework”, “telecommunications”, “work from home”, “virtual meeting”, 

“meeting”, “mötesstruktur”, “hybrid meeting”, “online meeting” och “distance meeting”. Or-

den söktes på både på svenska och engelska.  

Området inom vår avgränsning är bred i den meningen att det finns flera aspekter med pro-

fessionella virtuella möten. Ämnet virtuella möten i allmänhet är brett då det används i olika 

sammanhang, som professionellt, inom utbildning och socialt. För just vår avgränsning så 
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uppenbarades under litteratursökningen att just den inriktningen inte har utforskats i någon 

större omfattning tidigare. Det fanns inte många nyare relevanta källor inom ämnet, fast att 

området har förändrats väsentligt under den senaste tiden. Det är svårt att hitta studier om ett 

högaktuellt ämne medan det händer. 

Vi utgick för att primärt hitta de ursprungliga källorna till litteraturen. Litteraturen som hitta-

des granskades källkritiskt och utifrån relevans till området. Litteratur inom mötesstruktur 

tilläts vara något äldre eftersom det är ett väletablerat ämne och har därför varit relativt kon-

stant över tid. Litteratur innehållande statistik om relaterat till virtuella möten ställdes högre 

krav på gällande publiceringsår närmare nutid. Även litteraturens sammanhang som den hade 

publicerats inom kontrollerades för att säkerställa relevans till undersökningens område.  

3.2.2 Urval 

Urvalet av respondenter för intervjuerna bestämdes utifrån ett antal kriterier. För det första så 

var de tvungna att vara individer som har påverkats i sitt arbetsliv av pandemin i form av på-

tvingad digitalisering, eller att virtuella möten var vanligt förekommande på deras arbetsplats 

även innan pandemin. De behövde också vara personer som har en roll som innebär att de 

sitter mycket i möten. Studien består av intervjuer med fem respondenter från fem olika orga-

nisationer i Sverige, både privata och offentliga. 

Tabell 3.1: Överblick av respondenter och intervjuer. 

Respondent Organisation Befattning Typ av 

intervju 
Tid för  
inspelning 

Datum Bilaga 

R1 Privat sjukvårdsföre-

tag 
Chef för operativ 

intelligens och 

kommunikation 

Videosamtal ca. 26 min 14/4-21 3 

R2 CRM-leverantör Konsultchef Videosamtal ca. 28 min 15/4-21 4 

R3 Kommunal rädd-

ningstjänst 
Brandbefäl/ 
Samordningstjänst 

Videosamtal ca. 29 min 15/4-21 5 

R4 Kommun i Sverige Kanslichef/ 
Informationsstrateg 

Videosamtal ca. 26 min 16/4-21 6 

R5 Investeringsföretag 

för programvaror 
Investeringschef Videosamtal ca. 15 min 16/4-21 7 

 

3.2.3 Intervjuer 

På grund av situationen med pandemin under studien så genomfördes alla intervjuer via virtu-

ella möten. Detta innebär att intryck under intervjuernas gång, i form av kroppsspråk och an-

siktsuttryck, gick mistes om vid icke-fysiska möten, beroende på vilket virtuellt medel som 

används. Våra intervjuer genomfördes med Zoom som kommunikationskanal.  

Flera av våra frågor i sig är till stor del inte av den karaktären där man nödvändigtvis får ett 

utförligt svar. Detta kan vara en nackdel i den här sortens kvantitativa metod då metoden i sig 
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är till för att få ett djup i området. Dock så uppmuntrade vi våra respondenter innan vi ställde 

våra frågor om de olika områdena att utveckla sina svar och tankar i den mån som de ville. 

Beroende på hur de svarade så hade vi följdfrågor som vi kunde ställa. I vilken mån vi behöv-

de ställa följdfrågor var olika beroende på respondenten och området som frågan berörde. 

Alla respondenter var överlag utförliga i sina svar och vi upplevde då att studien inte hade 

tagit skada av formuleringen av frågor som var mer slutna. 

Vi bedömde att varje möte för respektive intervju skulle vara i ca 30 minuter. Men för att sä-

kerställa att respondenterna fick utrymme att ta sin tid med att svara under intervjun, samt att 

mötet inte skulle stressas av eventuella förseningar så informerade vi dem om att mötet inte 

skulle överstiga en timme. 

Den tekniska aspekten med mötena fungerade bra med alla respondenter, förutom en. Vid 

intervjun med R4 förekom lite tekniska störningar av ljud och video, som uppstod på grund av 

dålig uppkoppling. Kommunikationen påverkades inte men satte ändå en oro över att mötets 

kvalitet skulle påverkas negativ. Vid intervjuerna med övriga respondenter hände det att bil-

den frös någon enstaka gång under en kort tid, men inte på ett så märkvärdigt sätt att det på-

verkade intervjun. 

Vi hade en förekomst av försening, då R4 hade läst fel på tiden och kunde efter ett mejl utbyte 

ansluta sig till mötet, med ca 10 minuters försening. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden är uppdelad i fyra moment. Moment 2 har generella intervjufrågor om respon-

denten. Moment 3 är inriktade på områdena som vi ställer frågor om. Områdena är utformade 

efter de identifierade problemområdena i Tabell 2.1 från litteraturgenomgången. Intervjugui-

den för denna semistrukturerade intervju finns i Bilaga 1. 

Tabell 3.2: Beskrivning av intervjuguide. 

Introduktion Introducering av oss, ämnet samt förklaring av begreppet virtuella möten i 

sammanhanget för studien. Fråga om de har läst samtyckesblanketten samt 

om de godkänner den, samt säkerställa att de godkänner inspelning av 

intervjun. Erbjud dem att granska transkriberingen av intervjun. Fråga om 

de har några frågor innan vi startar. Starta inspelning. 

Bakgrund Be dem introducera sig själva samt beskriva deras arbetsplats och yrkes-

roll. Fråga hur en arbetsdag ser ut för dem. 

Intervjufrågor Förklara upplägget för intervjun, att vi kommer att prata om fem områden. 

Uppmuntra dem att utveckla sina svar och tala fritt i den mån som de vill. 

För varje område, förklara området och ställ frågor till respondenten uti-

från det området. 

Avslutning Fråga om de har något som de vill tillägga ytterligare. Fråga om de har 

några frågor. Tacka för deras medverkan samt uppmuntra dem att höra av 

sig om de har några frågor. 
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3.3 Dataanalys 

För analysering av intervjuerna så spelades alla in och senare transkriberades. Att transkribera 

inspelat material gör det lättare att analysera materialet, då det har formaterats till skriftlig 

form (Oates, 2006). Då alla intervjuerna genomfördes under tre dagar i följd så transkribera-

des alla intervjuer löpande under närtid till respektive intervjus utförande. Transkriberingarna 

bearbetades sedan utifrån Oates (2006) rekommendationer; att man först läser igenom materi-

alet för att få allmänt intryck av de och sedan sorterar materialet utifrån vad som är relevant 

för studien, vad som är nödvändigt för kontext samt vad som framstår som relevant för fråge-

ställningen. Delarna färgkodades utifrån relevant område för enklare sammanställning i resul-

tatkapitlet av materialet för respektive område. En kvalitativ analys är en textanalys (Jacob-

sen, 2002), där vi bearbetar tidigare texter om ämnet och text formaterat från inspelningarna 

från intervjuerna som vi genomförde. Texten från litteraturen och resultatsammanställningen 

lästes igenom och kategoriseras för att sedan diskuteras.  

3.4 Etik, validitet och reliabilitet 

Respondenterna informerades om vad studien handlade om vid första kontakten samt i sam-

tyckesblanketten och i början av varje intervju. Vi utformade en samtyckesblankett (Bilaga 2) 

för att säkerställa att studien följer god forskningsetik gentemot våra respondenter. I blanket-

ten så beskrivs respondenternas rättigheter. Blanketten utformades med fem punkter som 

Oates (2006) beskriver som dess grund: 

1. Rätten att inte delta. Innebär att personen inte måste medverka i studien om den inte 

vill. Deras beslut om deltagande i studien ska inte påverkas av personer med makt 

över personen eller av forskarna (Oates, 2006).  

2. Rätten att dra sig ur. Innebär att personen får dra sig ur att medverka i studien 

närsomhelst. De har också rätt att välja att inte delta i moment i studien, som att svara 

på vissa frågor (Oates, 2006). 

3. Rätten att ge informerat samtycke. Innebär att personens godkännande till att delta i 

studien endast är godtagbart om de har informerats om tillräckligt om studien. Detta 

inkluderar hur deras information kommer att användas, vad studien innebär och har för 

syfte samt vad deras deltagande innebär och vem som bedriver studien (Oates, 2006).  

4. Rätten till anonymitet. Innebär att personen har rätt att förbli anonym, genom att ing-

en information i studien kan leda till att personen kan identifieras (Oates, 2006). 

5. Rätten till konfidalitet. Innebär att man försäkrar att det material som är relaterad till 

personen hanteras konfidentiellt. Därav att man vidtar åtgärder för att materialet ska 

vara säkert förvarad, så inga obehöriga kan ta del av den (Oates, 2006). 

Respondenterna informerades i blanketten om att intervjuerna skulle spelas in, transkriberas, 

att de fick validera transkriberingen om så önskas samt hur materialet skulle användas och av 

vem. Vid framställandet av blanketten så inkluderade den information om att respondenternas 

arbetsplats kanske skulle namnges. Efter intervjuerna så bestämde vi dock att även arbetsplat-

sen skulle förbli anonym, både för att vi inte såg hur det skulle ha någon betydelse för studien 

samt för att ytterligare försäkra respondenternas anonymitet. 
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Blanketten skickades ut till respondenterna via mejl minst ett dygn innan deras respektive 

intervjuer skulle äga rum. Då alla intervjuer genomfördes genom Zoom så fick alla respon-

denter uttrycka sitt godkännande av informationen i blanketten verbalt i början av samtalet på 

respektive intervju. 

I kvalitativa studier bör man beakta aspekterna validitet och reliabilitet. För att uppnå validitet 

i en studie så måste man säkerställa att man undersöker det som man utgår från att undersöka 

(Jacobsen, 2002). Intervjuguiden som vi utformade användes som mall vid alla intervjuer. 

Alla respondenter fick därmed information och frågor som hade samma grund.  Då vi använde 

oss av semistrukturerad intervjuform så förekom följdfrågor utifrån varje respondents svar. 

Respondenterna förfrågades vid intervjuerna om de önskade att ta del av transkriberingen för 

deras respektive intervju för att granska den, framföringen av deras utsagor och komma med 

korrigeringar. Tre av fem respondenter önskade att ta del av transkriberingen. Dessa respon-

denter fick transkriptet skickade till dem och alla gav sitt godkännande, utan några önskemål 

om korrigeringar.  

Vid reliabilitet vid individuella intervjuer så kan platsen som intervjun sker skapa speciella 

resultat och den som intervjuas påverkas av intryck från den som intervjuar (Jacobsen, 2002). 

För hög reliabilitet så borde man uppnå samma resultat upprepade gånger av mätningar, obe-

roende på vem som utför mätningen (Jacobsen, 2002). Vi är endast två personer som har ge-

nomfört den här studien under en kortare tidsperiod och har ett begränsat antal respondenter, 

därmed så kan det vara svårt att bevisa reliabiliteten av den här studien. Våra intervjuer har 

dock haft samma förutsättningar. På grund av rådande omständigheter så fick vi ha våra inter-

vjuer virtuellt, alltså i den kontext som vi undersöker. Alla intervjuer skedde genom samma 

kommunikationskanal (Zoom) och de olika delarna av intervjun framställdes av samma inter-

vjuare vid alla intervjuer. Att våra intervjuer genomfördes i virtuell mötesform kan ha bidragit 

till respondenternas svar, då de befann sig mer i den kontexten som vi undersökte. Flera av 

respondenterna hänvisade i sina svar till mötet i sig för intervjun som exempel. Genom att 

spela in och transkribera intervjuerna så kunde vi säkerställa en högre tillförlitlighet för inter-

vjumaterialet än om vi bara hade fört anteckningar.  

 

 



Problem och potentiella förbättringsmöjligheter vid virtuella möten Larsson Dürango & Lind 

– 17 – 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Resultatet kommer 

presenteras genom kategorisering av de fem problemområden som identifierades i litteratur-

genomgången och det är även samma fem problemområden som intervjuerna är uppbyggda 

kring. Inkluderat finns även en “övrigt” rubrik som inte passar in i någon av områdena men 

ändå är viktig information i sammanhanget. Resultat inleds med en kort presentation av de 

olika informanterna. 

R1: Arbetar på ett privat sjukvårdsföretag, där hen arbetar med strategiaffärsfrågor och kom-

munikation. Sitter i koncernledningen och är ansvarig för den. Arbetar för tillfället nästan helt 

hemifrån, och dagarna består nästan helt av möten i video-eller telefonkonferenser.  

R2: Arbetar på ett CRM-leverantörsföretag som konsultchef, samt arbetar med startups av 

nya kontor inom företaget. Arbetar kundrelaterat, med strategiskt arbete och med rekrytering. 

Har både interna och externa virtuella möten, hade även en del virtuella möten innan pande-

mins utbrott.  

R3: Arbetar inom räddningstjänsten i en kommun i Sverige som brandbefäl och samordnare. 

Jobbar ungefär hälften av tiden hemifrån och hälften på plats på kontoret.  

R4: Arbetar som kanslichef och informationsstrategi i en kommun i Sverige. Har dagligen 

mycket möten och har behövt arbeta mycket med de virtuella mötena efter pandemins utbrott.  

 

R5: Arbetar på ett investerarbolag som inriktar sig på mjukvaror och har rollen som investe-

ringschef. Har majoriteten av sina möten virtuellt. 

4.1 Tidsplanering 

4.1.1 Sena starter och avslut 

Respondenternas svar skiljer sig åt en del när det gäller sena starter och avslut. R1 tycker att 

sena starter och avslut har minskat i jämförelse med hur det var innan pandemins utbrott och 

då man hade mer fysiska möten.  

“Det är liksom lättare att avsluta i ett virtuellt möte och säga ‘nä, nu måste jag vidare till 

nästa möte’. Så min bild är snarare tvärtom, att mötestiden hålls bättre.” -R1(2021) 

R2, R4 och R5 har alla upplevt problemet och R2 och R5 säger att det ofta beror på tekniska 

problem. R3 uttrycker att det förekommer tekniska problem, men att det är förvånansvärt lite 

och att det har minskat mycket i och med att vanan av att använda virtuella verktyg har ökat. 

R2 som arbetar mycket kundrelaterat skiljer på möten som är interna och de externa möten de 

har, där de interna mötena fungerar bra, mycket på grund av att de har arbetat med utbildning 
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om virtuella möten, men att det har varit ganska vanligt med tekniska problem på de externa 

mötena eftersom de inte kan kräva av kunder att de ska ha 100% koll på tekniken. R5 uttryck-

er också att det är vanligt att tid går åt till att tilldela delningsrättigheter bland annat, men att 

vid digitala möten ställs färre frågor och att det därför jämnar ut sig tidsmässigt.  

“Om olika personer ska dela så ska delningsrättighet ibland lämnas över eller ges. Och det 

kan leda till liksom tidsineffektivitet… att komma igång. Men å andra sidan så vid digitala 

möten generellt så ställer kanske folk lite färre frågor. Så det kanske liksom är en del av ned-

sidan kanske äts upp där.” -R5(2021) 

R4 uttrycker också att de har upplevt problemet, speciellt i denna intervju där de missuppfat-

tade tiden, men tycker att det är ett generellt problem med tidsplanering och att det inte bara 

existerar i virtuella möten utan även i fysiska.  

R3 upplever att det är viktigt att få in kulturen på en arbetsplats och enas om att ingens tid är 

viktigare än någon annans och tycker också att det är ungefär lika mycket förseningar idag 

som det var innan pandemins utbrott. 

“De som var försenade till möten innan är väl ungefär de samma som är försenade nu.” - 

R3(2021)  

4.1.2 Mötesstruktur och pauser 

Flera respondenter menar att det är viktigt med mötesstruktur. R4 menar att ostrukturerade 

möten generellt är ett problem, ett oklart syfte kan påverka kvalitén på mötet både effektivi-

tets-och informationsmässigt. R5s möten är strukturerade och de använder sig av agendor med 

tillhörande tidsättning och om de råkar avvika från det finns det ofta “tidspoliser” som ser till 

att man följer tidsplanen. R5 poängterar också att vid längre möten kan det vara bra att pla-

nera in pauser i agendan så att de inte glöms bort och tycker också att det kan vara bra att ha 

en kort paus på några minuter varje halvtimme för att sträcka på benen eller fylla på vatten 

eller liknande.  

R5 tycker även att det är vanligare att möten bokas back-to-back när det är virtuella möten, 

och rekommenderar då att man kan boka in lite extra tid i kalendern för att säkerställa att man 

får en paus mellan möten. Även R2 tycker att det kan vara bra att boka in längre tid en vad 

mötet antagligen kommer ta, för att det sällan är någon som klagar på att mötet blev lite för 

kort men tvärtemot om det blir för långt så kan det bli lite sura miner. R3 tycker också att det 

är vanligare att möten sker back-to-back och att det därför är mindre luft emellan.  

R3 tycker att de är ganska bra på att hålla tiderna och att pauser har lösts bra. Enligt R1 har 

pauser inte ökat eller minskad mest för att behovet inte finns för pauser, eftersom de oftast 

inte har virtuella möten som är tillräckligt långa för att paus ska behövas. Vid utbildningar 

och seminarium är det lika mycket pauser när de är fysiska som när de är virtuella upplever 

R1.  

4.1.3 Lösningsförslag 

R2, R4 och R5 poängterar att det är viktigt med förberedelser inför virtuella möten. R2 säger 

att de försöker hjälpa motparten genom att skriva i inbjudan om agenda och förväntningar.  
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“Ja, vi försöker ju preppa kunden tex då, så mycket som möjligt och vi kan ju alltid skriva i 

inbjudan. Det är ändå något som jag tror är bra att använda. Något som jag tror att många 

glömmer bort när de skickar inbjudan så kan man skriva lite, både agenda och förväntningar 

kanske.” -R2(2021) 

R4 tycker liknande, och tar upp exempel på att vi hade förberett innan intervjun genom att 

skicka ut samtyckesblanketten.  

“Hade jag inte blivit kontaktad av er innan när ni hade förklarat syftet, vad ni var ute efter 

och till och med samtyckesblanketten och hur ni kommer att använda informationen, hade vi 

ju behövt ägna tid åt det nu i början på mötet.” -R4(2021) 

Att förbereda tekniskt är också viktigt enligt R5, att se till att försöka testa allt i förväg för att 

se så att det fungerar och även ladda ner någon plugin ifall det skulle behövas.  

 

Sammanställning 

Vi tolkar det som att dålig tidsplanering är inte bara ett vanligt förekommande problem i vir-

tuella möten utan även existerar i fysiska möten. Trots detta förekommer problemet i mindre 

utsträckning i dagsläget när vanan av virtuella möten är större. Vi anser att detta beror på att 

användningen av virtuella möten kräver en slags inlärningskurva och desto högre vana av 

systemstöden och virtuella möten i sig kommer till slut att bidra till att tidsplaneringen faller 

mer naturligt på plats. Det verkar även vara ett individuellt problem eftersom när det gäller 

försenade starter, eftersom det ofta beror på att enskilda individer är sena.  

4.2 Zoombombing 

4.2.1 Uppkoppling till fel möte 

Ingen av respondenterna har varit utsatta för Zoombombing. Däremot har R3 själv råkat 

koppla upp sig i ett möte som hen inte var inbjuden till och då hade möjligheten att lyssna 

utan att de andra deltagarna visste.  

“Däremot så har jag själv råkat klampa in i ett möte där folk redan satt inne i samma möte 

eller om det hade börjat innan utsatt tid. Jag kom in i mötet och de märkte ju inte att jag var 

där. Så jag kunde ju lyssna av vad de sa, utan att de förstod att jag var där.” - R3(2021) 

R4 lyfter även fram att möjligheten finns att man kan av misstag komma in i fel möte. Möj-

ligheten att obehöriga lyssnar genom att fysiskt vara i samma rum finns också menar R4, och 

poängterar också att de arbetar ganska mycket för att förhindra att intrång ska kunna ske ge-

nom virtuella möten.  

“[...] det är någonting som vi jobbar ganska mycket med att förhindra. Många av våra möten 

är ju inte officiellt, utan det är ju sekretess på dom mötena. Så det är jätteviktigt att det bibe-

hålls informationssäkerhet på det. Så vi jobbar ganska mycket med det” - R4(2021) 
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“Men det kan också va direkt så att vi sitter på ett möte här och nu och nån i min närhet 

kommer in i rummet och hör. Det kan också va en typ av indirekt sabotage eller vad man ska 

säga, som kan få ganska stora konsekvenser. Om vi sitter här och pratar om individärende 

eller vad det nu må vara så ska inte någon anhörig till er höra vad jag säger,” - R4(2021) 

R2 uttrycker att de undviker främmande deltagare genom att använda funktionen att man be-

höver godkänna deltagare innan de får komma in i mötet. 

Både R1 och R5 tycker att det kan vara bra att ha en presentation av deltagarna i mötet, dels 

för att se till att det är rätt personer på plats och inga obehöriga men också för att det kan vara 

lättare att kommunicera med personer som har presenterat sig.  

4.2.2 Säkerhet 

När det kommer till säkerheten i virtuella möten är det något som flera respondenter har ägnat 

en tanke åt. R5 uttrycker att de aldrig delar filer via systemen de använder för möten utan att 

de enbart delar skärm, alltså om de ska dela filer till andra mötesdeltagare används andra ka-

naler för det. Samma gäller R2, som också enbart delar filer genom företagets egna kanaler. 

R4 har tydliga riktlinjer för hur man får dela information och får bland annat inte dela sekre-

tessbelagd information vare sig muntligt eller skriftligt via Teams till exempel. Både R1 och 

R2 menar att de allra helst och i störst utsträckning använder sig av Teams eftersom det är det 

system som företaget har avtalat.  

R3 arbetar sällan med information som behöver skyddas och tänker därför inte speciellt 

mycket på datasäkerheten, men tänker att man borde adressera det mer.  

“Jag skulle nog säga att det vi delar där är nog inte riktigt av den digniteten. Däremot tror 

jag inte att man tänker nog inte riktigt på det tillräckligt mycket skulle jag nog säga. Man är 

nog bara nöjd med att det fungerar. Så där behöver man nog bli bättre. Jag tror inte att man 

reflekterar på det riktigt på det sättet.”- R3(2021) 

De tillfällena då information som inte ska delas vidare har hanterats i möten, till exempel i 

möten med länsstyrelse, kommenterades det att det inte får spridas vidare menar R3.  

4.2.3 Lösningsförslag 

Lösning på detta problem skulle kunna vara att använda sig av någon slags tvåfaktors autenti-

sering vid inbjudningar enligt R1.  

“Ja, det skulle ju vara om man hade någon lösenkod, tänker jag, till mötet.  Om det nu skulle 

hjälpa. Asså tvåfaktors autentisering är en sån grej. Att man skickar Teams... Om jag skickar 

dig en Teams inbjudan så kan ni ju bara klicka på den i dagsläget. Och i vissa fall så har man 

ju Google Meet så kanske man klickar på en länk, men i samma mejl står det då eventuellt en 

lösenords, ett lösenord in. Det skulle ju va om man skickade länken i ett mejl och ett lösenord 

i ett sms eller nåt sånt där, om möjligen.” - R1(2021)  

R2 brukar se till att hålla inbjudningar “inboxat” för att försöka se till att enbart behöriga per-

soner är med i mötet. 
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“Annars så tänker jag att hela tiden jobba med någon form av mötesinbjudan och inte bara 

sätta upp ett spontanmöte med länk och sen maila ut den länken till korstvärts. Eller lägga 

den någonstans så folk kan gå dit och klicka in sig. Det kan jag tänka mig vara en lösning, att 

hela tiden hålla inbjudan inboxat till dem som faktiskt ska vara med.” - R2 

R5 har oftast möten med bara ungefär 5 deltagare och skickar varje inbjudan individuellt, och 

när man är så få så sprids inte inbjudan vidare och det är enkelt att hålla koll på vilka som är i 

mötet. 

 

Sammanställning  

Vårt intryck är att Zoombombing inte är ett särskilt vanligt förekommande problem inom vår 

avgränsning eftersom ingen av våra respondenter har upplevt det. Det kan bero på att system-

stöden i dagsläget är välutvecklade och utvecklade för att fungera på ett så säkert sätt som 

möjligt, samt att det inte finns något incitament från deltagare att förstöra mötet. Trots att pro-

blemet inte förekommer uppfattar vi det som att datasäkerhet är något som är viktigt för våra 

respondenter och något de adresserar inom sin organisation.  

4.3 Avbrott i olika former 

Alla respondenter har upplevt olika former av avbrott i virtuella möten som kan påverka mö-

tets kvalité och störa mötesprocessen.  

Respondenterna R1 och R3 upplever att det har blivit mycket bättre sedan starten på pande-

min. R1 var med om att när de i försökte ha videomöten i början så upplevde de ofta att det 

fungerade för dåligt, så de valde att ha telefonsamtal istället. Mötena drog då ut mycket på de 

första 20 minuterna, då deltagare hade problem med att till exempel logga in. R1 upplever 

dock att detta nästan aldrig händer längre, då användare har vant sig. 

R1 och R2 upplever att det är vanligt med att ljud och video hackar. R4 upplever att tekniska 

avbrott allmänt är vanligt förekommande, estimerat vid ca 50% av mötena. Hen tror att det 

hjälper om deltagare testar sin utrustning och blir bekväm med den. R2 påpekade att eftersom 

deltagare jobbar på helt olika platser så är uppkopplingen olika bra, vilket leder till problemet. 

R5 upplever att anledningen till att hackande förekommer i virtuella möten är för att deltagare 

är på resande fot, och att man brukar be den som hackar att stänga av dess video. Hen föreslår 

att man kan förbättra problemen med avbrott genom att planera arbete till arbetstid samt säkra 

att deltagare tänker på den infrastruktur de sitter i. 

R1 upplever att störande ljud i bakgrunden är vanligare vid telefonkonferenser. Hen tror att  

anledningen till att det kan upplevas så är för att man vid virtuella möten kan se de andra del-

tagarnas reaktioner samt att man är snabbare på att muta sig i den formen av möte. Hen tycker 

också att störande ljud förekommer mer i större möten. Att video buffrar sker i samma mån i 

stora och små möten, men att det stör mer i möten med få deltagare och att man eventuellt då 

måste avbryta mötet.  R2 upplever det också som mer påtagligt med lagg i mindre möten. Hen 

har upplevt möten där det har gått så dåligt så att man har varit tvungen att avbryta och boka 

om.  
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Att det är vanligt med störande ljud upplever R2 är för att många jobbar hemifrån och kanske 

inte har tillgång till ett eget kontor hemma. Det är vanligt att ljud från andra möten hörs i bak-

grunden för att flera sitter i samma rum i sitt hem och arbetar.  

R3 anser att det var mer störande ljud i början och att det fungerar bättre nu. Hen upplever att 

de problemen som man har med ljud oftast har att göra med deltagares headset.  

R2 anser att man måste produktivt arbeta med mötesinbjudningar och skriva vad som krävs 

för att mötet ska fungera. På så sätt kan man arbeta förebyggande genom att ge tips till delta-

gare. För när mötet väl sker så är det för sent att fixa och det kan vara bättre att boka om.  

Respondent R3 har upplevt (senast en vecka innan intervjun) att deltagare har haft problem 

och åkt ut och in ur mötet. Varje gång som en deltagare lyckas ansluta igen så blir det ett av-

brott då man måste uppdatera dem. 

Att undvika att deltagare talar samtidigt anser R4 kan förebyggas med mötesdisciplin. R3 

upplever att det var strul i början men att man har blivit bättre på att prata i virtuella möten. 

Hen upplever att det är för att den som leder mötet fördelar ordet efterhand. Deltagare har 

vant sig vid den strukturen, även i möten där man får tala fritt har man lärt sig att vänta på sin 

tur. R5 upplever att förekomsten att deltagare pratar samtidigt brukar lösa sig naturligt. Då 

deras möten oftast är strukturerade har det sällan blivit problem, kanske vid diskussioner i 

slutet av mötet. Hen tycker att man ska säkra att deltagarna är medvetna om vad de ska bidra 

med till mötet.  

 

Sammanställning 

Vår uppfattning är att genom en inlärningskurva har deltagare blivit mer vana vid virtuella 

möten och att i takt med att användningen och vanan har ökat har även avbrott i olika former 

minskat. Trots att många typer av avbrott har minskat, förekommer en del fortfarande till en 

viss utsträckning.  

4.4 Distraktioner och fokus 

Samtliga respondenter uppger att de har upplevt problemet, med undantag från R5. Respon-

denten R5 uppgav att hen är säker på att problemet finns och att det finns ett stort mörkertal 

samt att man nog inte ser det mesta. Respondenterna R1, R3 och R4 uttryckligen medgav att 

de själva har agerat enligt problemområdet.  

4.4.1 Fokus, interaktion och multitasking 

R1 pratade om hur lätt det är att sätta sig som ljudlös, både på telefon och i videosamtal, samt 

stänga av video. Men att detta inte förekommer om man bara är ett fåtal deltagare i mötet. Vid 

större möten kan man dock inte ha lika bra koll på vad andra gör. Hen tror att det högre risk 

att deltagare gör annat under ett möte när det är virtuellt, då man inte upplever samma känsla 

av övervakning som vid ett fysiskt möte. 
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“Det går liksom inte att göra på samma sätt i fysiska möten [...] Asså det gör ju folk också 

men det blir ganska påtagligt att det är ganska arrogant attityd”.  - R1(2021) 

Eftersom det är enklare att göra annat under virtuella möten så anser R1 att är det lättare att 

distraheras och göra annat. Detta tar då bort fokus från själva mötet. 

“Så det är ju lättare i digitala möten distraheras och tänka att man ska parallellprocessa och 

sen att man använder parallellprocessen till att skriva viktiga mejl i jobbet [...] men det går ju 

inte att göra på samma sätt i fysiska möten. Så det tror jag absolut är en sån, energitjuv i mö-

tena och ett sätt att kanske ta fokus från det som man faktiskt ska prata om.” - R1(2021) 

R1 tycker också att det är svårare att hålla koncentrationen och lyssna på den som pratar när 

man inte befinner sig i samma rum som personen. Hen upplevde ett möte där en deltagare fick 

en “liten gubbe” att dansa på skärmen, men det drog uppmärksamheten till skärmen var också 

distraherande från mötet. Hen föreslog att man skulle kunna ha någon form av pop-up för att 

dra deltagarnas uppmärksamhet till mötet i fall att de har slutat fokusera på mötet, men reso-

nerade att det är något som man hade vant sig vid och till slut kunnat ignorera. 

R3 har multitaskat under virtuella möten av anledningar som att hen behövde göra det, tyckte 

att mötet var tråkigt eller inte berörde hen. Hen upplever att det inte händer vid varje möte 

men “ganska ofta”. Möten med tråkiga ämnen, tråkiga föreläsare och möten där man “bara 

sitter och läser upp och ner”, upplever hen som lättare att distraheras från när mötet sker vir-

tuellt. Hen anser att man behöver kunna “fånga publiken” i virtuella möten lika väl som i fy-

siska, särskilt då man inte alltid ser “publiken” i virtuella möten. Det är enklare att se delta-

garna när det är ett fåtal deltagare i mötet, men även de ser man inte när man delar sin skärm. 

Hen upplever det som svårt att inte kunna se deltagarna och “kunna fånga upp” dem. 

R5 föreslog att man kan underlätta problemet genom att man håller möten i små grupperingar, 

med relevanta deltagare. Dessutom att man ska ha en tydlig agenda, med tydliga punkter samt 

vem som ska agera inom vilken roll under mötet och därmed ge varje deltagare ett ansvar. 

Utöver detta så tror hen också att man inte bör ha för långa möten eller agendor. 

R2 pratade om hur viktigt det är att sätta förväntningarna hos deltagarna genom att meddela 

på förhand att ett möte kommer att köras med video. På så sätt kan man interagera deltagarna 

mer. Hen påpekade att om man säger till deltagare att sätta på sin kamera på själva mötet 

istället så kommer det inte att vara så lyckat.    

“Eftersom folk kanske har satt sig i pyjamas i soffan och kör mötet eller vad det nu skulle va 

och då känner man sig inte riktigt beredd på att dra på videon, men om man på förhand vet 

att det här mötet kommer man köra med video så är man ändå beredd på det och då har man 

ändå ett eget val om man vill köra mötet i pyjamas eller inte. “- R2(2021) 

R2 tror också att den mån som man kan hålla deltagarnas fokus på mötet är upp till hur bra 

mötesledaren är på att leda mötet. Hen föreslår att man kan variera mötesstrukturen mellan 

olika medel, som en presentation och rita på en whiteboard. Utöver detta så kan man se till att 

interagera så att alla deltagare är med. Hen jämför det med ett fysiskt möte, där man aktivt 

måste försöka integrera deltagare som verkar distraherade på olika sätt, genom att adressera 

den personen. På så sätt kan man “försöka lyfta och kolla med alla i mötet att de faktiskt är 

med och där även mentalt “. 
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R4 upplever att förekomsten av att inte vara helt mentalt närvarande, både på grund av interna 

faktorer (som att man inte finner ämnet intressant) och externa faktorer, är enklare vid virtu-

ella möten. Dock så vet hen inte om det är mer förekommande vid ett virtuellt möte än ett 

fysiskt möte. Hen påpekar att vid fysiska möten kan man också sitta och multitaska med ens 

enheter, men vid ett virtuellt möte så kan man göra det utan att synas på samma sätt.  

 

R4 tycker att för att interagera deltagarna mer så ska den som kallar till ett möte fundera ige-

nom mötet: “[...]vad är syftet, vad är målet med mötet, och fundera över vilka som behöver 

vara med”. Hen tycker att man ska hålla mötet så litet som möjligt, men samtidigt effektivt 

och värna om andras tid. Hen tror att “kärnan” i ett möte är att se till att mötet blir ett bra ur 

alla deltagares perspektiv, genom att sätta förväntningarna så att deltagarna kommer förbe-

reda. 

4.4.2 Externa distraktioner 

Om R1 får ett sms under ett möte så brukar hen läsa det. Men hen upplever det som mer san-

nolikt att hen svarar på ett sms vid ett virtuellt möte än vid ett fysiskt.  

Gällande distraktioner i form av notiser så sa R2 att deras verksamhet har en “strikt och sträng 

kultur” att stänga av notifikationer. Hen påpekar att det är en faktor som inte bara distraherar 

under möten, utan även i ens dagliga arbete så distraherar det från arbetsuppgifter. Hen säger 

att det går ju inte för dem att påtvinga det på deltagare utanför deras verksamhet. I det fallet 

att externa deltagare distraheras så försöker de hantera det genom att göra det obligatoriskt att 

ha kameran på, “i den utsträckningen som det går”. 

R3 tror att problemet med distraktioner och fokus är en disciplinfråga, där man som individ 

måste stänga av notifikationer och yttre påverkningar. Hen uppger att hen själv inte är så bra 

på det och att det är en individfråga. Hen själv ser till att vara tillgänglig och ge snabba svar 

på till exempel mejl, och förväntar det från andra. Hen resonerar att det kanske inte är så rim-

ligt, men anser att idag ska allting ske snabbt och att man har anpassat sig till det. Samt att det 

är mycket notifikationer, förfrågningar och informationsutbyte. 

“Det är ju inte helt enkelt att vara disciplinerad i dagens samhälle eftersom det är så mycket 

information som trycker på en.” - R3(2021) 

R3 tycker att man bör hantera virtuella möten likt fysiska möten, genom att stänga av till ex-

empel telefonen när man befinner sig i lokalen. Disciplinen kan dock vara svår att upprätthålla 

tror hen för att hen upplever att man förväntas multitaska mer nu och ge snabba svar. Hen 

undrar dock om det har en positiv påverkan. 

“Men jag tror frågan är också om någon faktiskt blir gladare om det då tar två timmar eller 

två och en halv, egentligen i slutändan då, det är en bra fråga. Jag tror man skulle kunna 

använda sin tid bättre, det blir ju att man stressar, omedvetet eller medvetet. Så det är nog en 

hel del att göra där skulle jag säga för dom flesta.” - R3(2021) 
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Sammanställning 

När det gäller distraktioner och fokus är vår uppfattning att våra respondenter fokuserar 

mycket på hur organisationen och mötessamordnaden kan agera genom att sätta upp riktlinjer, 

förväntningar och att försöka engagera sina deltagare i mötet. Vi anser att detta också behöver 

adresseras på en individnivå eftersom det ändå är upp till individen om de ska följa de riktlin-

jer som har bestämts.  

4.5 Mänsklig interaktion 

Några av respondenterna, R2, R3 och delvis R1, upplever att mänsklig interaktion är bristfäl-

lig i virtuella möten. R5 upplever dock inte det som ett problem, men kan förstå att andra 

tycker det. Medan R4 inte ser det som ett problem, utan snarare faktorer som man måste ta 

hänsyn till. 

“Ja, jag tycker inte att det är problem. Det är en faktor som vi behöver ta hänsyn till, precis 

som att fysiska möten har sina för-och nackdelar också. Den digitala utvecklingen är här för 

att stanna, och det får använda det på rätt sätt.” - R4(2021) 

4.5.1 Icke-verbal kommunikation 

Flera av respondenterna upplever att det är utmanande att ta in icke-verbal kommunikation 

vid virtuella möten. R1 och R3 upplever att det är svårt att se hur budskap tas emot och re-

spons vid virtuella möten, då man enklare kan se hur det som sägs tas emot av deltagarna vid 

ett fysiskt möte. 

“Man får ju ganska snabbt fram om det här är ett intressant ämne eller ej. Och om man får 

tag i sina åhörare eller vad man nu vill kalla dom, det får man ju en ganska snabb respons på 

och det är ju mycket svårare nu.” - R3(2021) 

“Det är en sak om man känner varandra väldigt väl [...] det är större utmaning när det är 

människor som man inte har träffat så mycket innan. Så man missar tycker jag en del av den 

icke verbala kommunikationen i de virtuella mötena. Hur tas budskap emot? Till exempel. Det 

är svårt när man inte ser hela personens kroppshållning och jag utstrålar ju inte heller mitt 

mottagande på samma sätt när folk inte ser min kroppshållning. Det tycker jag är en av dom 

stora utmaningarna med dom virtuella mötena. Man kan liksom inte ha hela personens när-

varo i rummet och den samverkan som ett fysiskt möte gör.”  - R1(2021) 

R1 nämnde att 3D-teknik eller att ha större skärmar så man ser mer av kroppen som förslag 

kan förbättra bristen på icke-verbal kommunikation i virtuella möten.  

R2 tycker det är en stor utmaning med bristen på kroppsspråk. Hen tycker att det handlar om 

att jobba med lite olika tricks och att man vet hur man ser ut framför kameran så att gesterna 

syns. Hen tycker också att det är speciellt viktigt att tänka på hur man placerar sin kamera och 

dator i de situationerna som man själv ska presentera.  

 “Och just med kroppsspråk och interaktion och sådär, så håller jag med det där är ju en stor 

utmaning. Det går ju att jobba med lite olika trick på hur man har kameran och vad är det 

man ser och sådär, så att man gestikulera med händerna och att det syns för er. Men om jag 
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sitter jättenära kameran så kommer ni ju inte att se mina gester alls. Så då är man kanske på 

lite mer avancerade knep, men att man ska försöka tänka på hur man faktiskt placerar dator 

och kamera och sådär, inte minst om man själv ska hålla en presentation så tror jag att det är 

väldigt viktigt.” - R2 (2021) 

R5 anser att man bör engagera sitt kroppsspråk även om mötet sker virtuellt. Hen föreslår om 

man har en workshop eller liknande, kan man ge tips och tricks för agerande för att göra mö-

tet mer levande. Hen uppmärksammar dock att agerande kräver mer av deltagarna. Dock så 

tror hen att det är mycket av en personlighet- och vanesak men att tips och tricks kan hjälpa 

till. Hen föreslår att man bör befinna sig på en plats med utrymme att gestikulera. Hen tror 

också att det är lättare att prata och göra gester med människor som man känner och att man 

då bör ha en presentation innan man kör igång mötet.  

“[...] att man själv försöker engagera sig lite med kroppsspråket även fast det är bakom en 

kamera så kan det bli enklare. Det är ett tips, om det man gör en någon slags workshop eller 

liknande eller annan interaktiv anledning till att man har möte. Så skulle man kunna ge lite 

tips och trix innan man har mötet och säga det. Exempel att man ska dricka lite vatten paral-

lellt eller gestikulera mer […] Då blir det ju lite mer levande, men det kräver ju lite mer av 

den som är med i mötet […] Så jag tror att det är mycket en personlighets sak och en vanesak 

och där emellan någonstans, så kan man få lite tips och trix och mötesregler som sätts upp 

[…] att man sitter i ett rum där det finns lite utrymme, är det trångt så blir det mindre gesti-

kulering automatiskt […] Och att man kanske har en presentation innan så att alla vet vilka 

alla är. Lite lättare att prata med någon som man vet vem det är snarare än om det bara är 

något okänt namn.”  - R5(2021) 

4.5.2 Svårigheter med att hålla diskussioner 

Respondenterna R3 och R5 talade om hur mötesledaren kan förbättra diskussioner i virtuella 

möten.  

R3 tror att det är viktigt att man styr diskussionen för att få med alla individer. Hen tycker att 

det är svårare vid ett större antal deltagare och känner att man verkligen måste ta tag i att styra 

diskussionen, medan diskussionen vid ett mindre antal brukar lösa sig själv. R3 upplever att 

det är lättare för deltagare att vara tysta vid virtuella möten och undkomma diskussionen. Men 

att det också finns de som sitter tysta i fysiska, framför allt i möten med ett större antal delta-

gare. Hen sa att vid fysiska möten så kan man bara kolla på en person för att få med den eller 

ställa en fråga, men att man vid virtuella möten inte kan få ögonkontakt och måste fråga direkt 

om deras åsikt. Hen tror också att deltagandet i diskussioner har att göra med hur bekväm man 

känner sig i miljön.  

“[...] att folk inte öppnar upp, det är lättare att vara tyst och komma undan diskussionen om 

man inte vill vara delaktig om man inte ser individen. Är man i ett rum är det ju bara att titta 

på dom och då måste någonstans öppna upp. Och det går ju inte att göra på samma sätt. 

Utan då får man ju verkligen ställa frågan [...] ‘vad är din åsikt?’ Det brukar jag själv an-

vända när jag varit mötesledare, om jag vill veta någonting om någon speciell sak så pekar 

jag och säger deras namn då, för att få in och med dom i diskussionen. Men det är absolut 

svårare tycker jag såhär än om man träffar fysiskt […] Jag tror att det är jätteviktigt att man 

har någon som styr diskussionen eller åtminstone leder den, just för att få med individerna. 

Det är klart att det blir svårare om församlingen är större, är det som vi är nu […] så oftast 

så löser det sig av sig självt. Men jag har också varit med där man får verkligen fördela [...] 
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Annars så kommer där ingenting. Så det kräver lite mer närvaro och styrning ledning […] av 

diskussionen, det sköts inte riktigt av sig självt på samma sätt tycker jag, men det kanske är 

mer av en känsla egentligen. Det finns ju dom som sitter tysta i ett större rum också, framför 

allt om det är en större församling. Men det är alltid lättare att se dem där tycker jag, och 

kunna fråga då eller ta ögonkontakt och det är ju svårare här (i ett digitalt möte). Ja så upp-

lever jag det. Det är klart det påverkar också hur trygg man är i dom miljöerna, vem man 

pratar med […]” - R3(2021) 

R5 föreslog att facilitatorn kan planera strukturerade frågor för att engagera alla.  

“Man kan ju ha strukturerade frågor så att om man är mötes facilitator[…] Och då väcks 

engagemanget för då vet alla att oj, nu har vi möte med en sån där ordförande eller facilita-

tor då kan jag få en fråga närsomhelst och då är det inte så kul att vara ‘ehhhh kan du upp-

repa?’.” - R5(2021) 

R2 pratade om att det är viktigt att få med alla deltagare samt att i de fallen där det är många 

deltagare så kanske man får jobba med breakout rooms för interaktion och diskussioner. Hen 

påpekar att föra en diskussion med flera deltagare verken funkar bra i virtuella eller fysiska 

möten, utan man måste bryta upp till mindre grupperingar. Internt har hen upplevt att virtuella 

möten har varit naturligt inom deras verksamhet. Medan det i början av pandemin var svårt 

för deras kunder att anpassa sig. Då fick verksamheten gå in och hjälpa till i strukturen. Hen 

tror att träning hjälper och att man blir bättre hela tiden. 

“[...] om vi spolar tillbaka bandet ett år, så då upplevde vi att för oss var det naturligt att 

köra digitala möten men då var det många på andra sidan och då framför allt då på kundsi-

dan som upplevde det här som helt nytt. Och att vi då behövde hjälpa till mycket med det här 

med strukturen, att alla kan inte prata i mun på varandra och att ni kan räcka upp handen så 

det syns i kameran eller använda en funktion för det i själva verktyget. Att hjälpa de nya på 

något sätt att faktiskt vara med i mötet på ett bra sätt. Jag tror att det är en träning för hela 

världen det här, och att alla hela tiden (blir) bättre.” - R2(2021) 

R4 talade om att det virtuella alternativet var viktigt för dem när pandemin startade för fort-

satta politiska sammanträdanden. De upptäckte dock att det inte funkade så bra för att få med 

alla deltagare när de skulle ha diskussioner i deras parlamentariska kommité. Detta då själva 

syftet är diskussion och inte beslutstagande.  

“När pandemin kom så blev det ju jätteviktigt för oss att utveckla funktionaliteten kring digi-

tala möten och första politiska sammanträdet vi testade det i var våran parlamentariska 

kommité, vilket är en kommité som vi har för förtroendevalda där dom diskuterar övergri-

pande frågor hur *kommunnamn* ska fungera. Själva den digitala lösningen fungerade bra 

upplever jag. Alla kunde göra sin röst hörd, alla hördes och syntes osv, men efter mötet kon-

staterade vi att det här forumet var inte bra för att ha med deltagare på distans. Och det är 

för att syftet med det mötet är själva diskussionen, det är inte besluten, utan de politiska sam-

talet. Det är lite som det du va inne på här Lina, den fysiska interaktionen blir lite begränsad 

med ett digitalt möte och mötet för temat är just diskussion och då är det till nackdel att ha 

med deltagare digitalt.” - R5(2021) 

R4 uppmärksammade att kroppsspråk är speciellt vid virtuella möten, i sammanhang vid att 

man vill få ordet i en diskussion.  
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“Och det blir lite speciellt när det är digitala möten för där ser man ju inte kroppsspråket så 

mycket. Sitter vi runt ett bord så kan man säga att man på nåt sätt… jag agerar på ett sätt 

som ni förstår att nu vill nog jag säga nånting. Digitala möten är lite svårare på det sättet.” - 

R4(2021) 

R4 påpekade dock att det finns flera olika funktioner som man kan använda för att ge ordet.  

“Men däremot så har de flesta systemen funktion av handuppräckning eller man kan skriva i 

chatt osv. Och det är ju viktigt det. Särskilt om man är i större möten då att kanske den som 

samordnar mötet gör upp slags regler eller vad man ska säga. Skriv ert namn i chatten om ni 

vill säga nånting så fördelar jag ordet, eller liknande.” - R4(2021) 

R4 upplever också att leverantörer av system för virtuella möten alla har någon funktion för 

att visa att man vill ha ordet, samt att leverantörerna av system stöden jobbar med det konti-

nuerligt. Hen tog dock upp att inom offentlig verksamhet och politiska möten finns det olika 

former av vad man vill säga när man har ordet och att det hade kunnat finnas en bredare 

funktionalitet.  

“Inom offentlig verksamhet eller politiska möten där har vi ju olika grader av att till exempel 

begära ordet, till exempel att begära ordet är att säga “att jag vill prata en längre tid”, men 

sen kan det vara att exempel att du Lina har ordet och jag bara vill replikera som vi kallar 

det. Alltså att ge dig ett kort svar, eller någonting. Så där har vi liksom en mindre form, att 

man bara vill ha en replik. Alltså kan man säga att det finns två grader av saker jag vill säga. 

Det är ju ett exempel på en sak som kan förbättras om det gick att säga så […] Det är en sån 

sak, alltså bredare funktionalitet som man kan använda i möten.” - R4(2021) 

R4 föreslog också att man kunde ha funktioner med hänsyn till antalet deltagare, dock så 

tycker hen att det redan generellt funkar bra som det är.  

“Också ta hänsyn till när det är väldigt många deltagare. Vilka vill jag titta på just nu? Alltså 

att kunna styra hur jag ser, om jag vill ha Julia i storbild och se Lina i liten bild, eller om jag 

vill plocka bland dom 15 deltagare som sitter just nu på ett sätt som passar just mig. En sån 

typ av flexibel funktionalitet vore ju jättebra generellt. Men det är ju lite sådär grädde på mo-

set kan man ju säga. Tycker det generellt sätt fungerar ganska bra. “- R4(2021) 

4.5.3 Obekvämlighet och tendens att ha kameran avstängd 

Samtliga deltagare (R1, R2, R3 och R4) uttryckte att de tycker att användningen av kameror 

har blivit bättre under pandemin.  

R4 sa att det innan inte var ovanligt att man hade kameran av, eller inte ens hade en kamera. 

Men att man nu har en helt annan vana.  

“Om man säger före pandemin hade vi ju en hel del digitala möten också, där var det inte 

alls ovanligt att det satt personer med sin kamera avstängd eller att man hade till exempel 

ingen kamera, och det va på något sätt naturligt. Och jag tyckte det va jätte irriterande att det 

skulle va så […] Kontentan blir att vanan generellt sätt har blivit mycket mer utbredd för di-

gitala möten jag tycker man en jättestor skillnad på sista året.”  - R4(2021) 

R3 tycker att användningen av kameror har blivit bättre, då det i början av pandemin inte 

fanns någon som hade kameran på. Men nu så har de flesta det. Hen uttryckte att det såklart 
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finns fall då deltagare måste stänga av kameran, tex när ett barn skriker i bakgrunden. Detta är 

dock inget som man kan göra på arbetsplatsen. Hen upplever att det är mer naturligt att ha 

kameran på när det är färre deltagare. Vid möten där man är fler så kan man inleda med att ha 

kameran är på för att se vilka andra som är med i mötet.  

“Men det funkar ju hyfsat bra ändå tycker jag, men det tycker jag också att det har blivit 

bättre. Från start var det ju ingen som hade kamera men nu tycker jag att de flesta har det. 

Eller så inleder man med det, att man vill att alla ska ha kameran på, dels för att man vill 

veta det som du är lite inne på, ‘är det rätt person?’, ‘är det mer än en som sitter där?’ och 

vem är ni liksom. Framför allt med möten då man är lite fler, är det färre som vi nu är då är 

det mer naturligt att ha den på, upplever jag.” - R3(2021) 

R3 upplever att det är konstigt när man inte har ett ansikte till en röst. Hen uttryckte att hen 

vill gärna kunna se vem den pratar med, men då hen är ny på sin arbetsplats så har hen haft 

mycket kontakt med personer som hen aldrig har sett. Så hen kan inte känna igen dem på de-

ras utseende, men på deras röst. Ibland så har hen fått kolla upp deras bild online innan hen 

ska träffa dem i ett fysiskt sammanhang.  

R1 tycker inte att deltagare skulle ha kameran avstängd är ett problem längre och tycker att 

det är rent ohyfs att man har kameran avstängd. Dessutom tycker hen att det är konstigt om 

någon skulle ha den avstängd efter det gångna året och hade inte varit okej. Särskilt i möten 

med färre deltagare. Hen tycker dock att det okej att stänga av den ett tag om något händer i 

bakgrunden, men inte hela mötet. Det är en annan sak i större möten där alla inte kan se 

varandra ändå. R1 berättade om sjuksköterskor inom deras koncern som för ett par år sen 

skulle gå över från rådgivningssamtal i form av telefonsamtal till video och att detta inte gick 

hem hos dem i början. De tyckte att det var jättejobbigt och oroade sig för hur de såg ut. Men 

den sortens reaktioner är inget som hen har hört talas om nu.  

“Så skulle de gå över till att ha det på video istället, de skulle sitta på samma arbetsplats, 

allting var samma men de skulle ha det på video. Jättemycket motstånd, de tyckte det va jätte 

kämpigt, ‘då måste jag fixa håret’, ‘hur ser jag ut i den kameran’, jätte jättejobbigt för dem 

kring just den aspekten. Men nu hör jag inte talas om såna, jag hör inte ens detta. Något som 

var en så otroligt ovan situation då, att gå från något till något. Så hade du frågat mig för 

några år sen hade jag absolut kunnat skriva under på det, men nu har jag inte varit med om 

det alls faktiskt.” - R1(2021) 

R2 tycker det är ett problem om man innan ett möte inte vet att man förväntas ha kameran på. 

Så länge man att tydlig med förväntningarna så är man beredd på det och då är det inga pro-

blem. Hen påstår dock att det händer ju att folk har kameran av ändå och att det inte går att 

tvinga dem att ha den på. 

“[...] är bara ett problem om man kommer in i ett möte och inte vet att man förväntas ha ka-

meran igång [...] om vi är tydliga med det att vi kör mötet med video så är man beredd på det 

och då är det ju inget konstigt [...] Sen händer det ju ändå såklart att det är människor som 

inte slår på kameran och det går ju inte att tvinga någon, utan bara göra det bästa med att 

alla är förberedda på det.” - R2 (2021) 
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Sammanställning 

Bristen på mänsklig interaktion kommer alltid vara en av virtuella mötesformens brister. På 

grund av detta uppfattar vi att mötessamordnaden måste aktivt inkludera alla deltagare för att 

engagera dem i diskussioner och för att få dem att integrera i mötet. Eftersom det är brist på 

sensoriska intryck i virtuella möten är det viktigt att deltagare använder kamera så att de kan 

utnyttja sitt kroppsspråk så mycket som möjligt trots begränsade förutsättning, även fast det 

kan upplevas som besvärligt innan man har vant sig.  

4.6 Övriga åsikter om virtuella möten 

Respondenterna R1, R3 och R4 uttrycker att de tror att virtuella möten är här för att stanna. 

R3 tror att man kommer att jobba mycket hemifrån i framtiden. R1 och R4 anser att det finns 

situationer där virtuella möten funkar bra, kanske till och med bättre än fysiska. R1 anser att 

man bör se över vilket av alternativen, av virtuellt eller fysiskt, som är mest passande för olika 

situationer. Hen tycker inte att några möten är bra som “stormöten” överlag, men att speciellt 

virtuella inte funkar bra. R1 tror också att det är viktigt att tänka efter vilka möten som ska var 

virtuella och vilka som ska vara fysiska, för om man har ett virtuellt möte som ändå inte upp-

fyller mötets syfte, kan man behöva ha ett fysiskt möte också vilket leder till dubbla möten 

vilket är ineffektivt. R4 anser att virtuella möten aldrig kan ersätta fysiska, men är ett viktigt 

alternativ, och att det finns situationer där virtuella möten är bristfälliga, som vid introduce-

ring av nyanställda och uppstart av projekt. Hen tycker dock att det finns flera situationer där 

virtuella alternativ kan ersätta fysiskt möte, som “...löpande möten, avstämningar med kolle-

gor, saker där vi bara ska väga för och emot och fatta ett beslut utifrån det när vi är klara”. 

Respondent R3 upplever överlag virtuella möten som mer jobbiga än fysiska, men tror att det 

kan handla om hur man är som individ samt att det kanske är en generationsfråga. Responden-

terna R1 och R3 ser fram emot när man kan ha fysiska möten igen. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från intervjuerna och litteraturen. Avsnit-

tet är uppdelat i fyra delar: Mötessamordnare och organisation, Individ, Teknik och avslut-

ningsvis Reflektion. 

5.1 Mötessamordnare och organisation 

Fysiska och virtuella möten har flera likheter men det finns vissa aspekter som man måste 

beakta speciellt vid virtuella möten. Likt vid fysiska möten så måste man beakta fördelar och 

kostnader (negativa aspekter ur privata, organisationens och samhälleliga perspektiv). Förde-

larna bör vara markant större än kostnaderna (Arnfalk & Kogg, 2003). Det som är unikt med 

virtuella möten är att mötet sker synkront, men vid olika fysiska platser och är beroende av 

systemstöd för kommunikation, vilket leder till att man måste beakta vissa omständigheter. 

Mötessamordnarens förmåga att förbereda, strukturera samt utföra virtuella möten kan ha en 

stor påverkan på mötes effektivitet och utfall. Vid virtuella möten så har mötessamordnaren 

inte samma kontroll över “rummet” som vid ett fysiskt möte (Lehmann, 2003). Därmed så 

kan man uppfatta det som att det krävs mer av mötessamordnaren vid virtuella möten för att 

genomföra ett lyckat och effektivt möte. Det finns saker som mötessamordnaren kan upp-

muntra till men inte kontrollera, som hur man ska förbereda och använda tekniken. Vid fy-

siska möten så kan man använda sig av digitala verktyg, för presentationer och liknande. Vid 

virtuella möten däremot så använder varje deltagare ett digitalt verktyg och varje verktygs 

funktionalitet vid möten kan påverka mötet. 

Samtliga respondenter uppgav att de själva har agerat som både mötessamordnare och delta-

gare i virtuella möten. Därmed så kanske det inte är så underligt att för flera av problemom-

rådena som vi frågade dem om så hade de en inställning att förbättringar kunde ske genom att 

mötessamordaren tar olika omständigheter i beaktning för virtuella möten.  

Två respondenter upplever att det är vanligare att virtuella möten bokas in back-to-back, alltså 

att möten är bokade direkt efter varandra. Det är enklare för en mötessamordnare att planera 

in ett möte i virtuell form, då man inte behöver hitta en sal som mötet kan hållas i. Förekoms-

ten av möten i allmänhet upplevdes i studien av Perlow, Hadley och Eun (2017) som negativt. 

Det upplevs som tidskrävande och ett slöseri med deltagarnas tid när de sker för ofta eller har 

en dålig tidsaspekt. Man bör som mötessamordnare beakta faktorer som med tid, som starttid, 

slut tid och pauser under mötet. Respondent R1 tycker att man håller tider mycket bättre nu än 

innan pandemin, då man hade mer fysiska möten. Hen tog upp att det är lättare att lämna vir-

tuella möten och säga att man måste vidare till ett annat möte. Med bara ett knapptryck så kan 

man vid virtuella möten lämna mötet helt. Detta ligger utanför mötessamordnarens kontroll, 

då personen inte kan stoppa deltagare från att lämna mötet, i samma mån som vid fysiska mö-

ten där mötessamordnaren har mer kontroll över “rummet”.  

Inga respondenter upplevde problem när det gäller förekomsten av pauser med virtuella mö-

ten. Oeppen, Shaw och Brennan (2020) betonade vikten av pauser vid längre virtuella möten, 
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då det kan vara svårare att bibehålla sin koncentration i virtuella möten. Respondent R3 ut-

tryckte att hen tycker att det är jobbigare med virtuella möten än fysiska, då man sitter fast 

mer i samma position framför en dator. Respondent R5 tycker att man bör ha några minuters 

paus varje halvtimme för att kunna röra på sig. Som mötessamordnare så bör man beakta att 

man inte bokar möten back-to-back och ser till att deltagarna får pauser både under och efter 

mötet. Respondent R2 föreslog att man bokar in tid för mötet lite längre än vad man tror att 

mötet kommer att ta. På så sätt så kan man ge deltagarna möjligheten att få en paus efter mö-

tet. Respondent R5 föreslog att man som anställd själva ska planera in pauser i sin kalender 

för att säkerställa att man får pauser, då man blir inbokad på möten utifrån sitt schema.  

Då möten upplevs allmänt som negativt (Perlow, Hadley & Eun, 2017) så bör man som mö-

tessamordnare beakta flera aspekter vid möten. Som respondent R4 påpekade bör man fun-

dera över syftet och målet med mötet samt vilka som ska delta. Detta för att hålla mötet så 

litet så möjligt, effektivt och värna om andras tid. Detta kan appliceras på alla sorters möten. 

Ett större antal deltagare leder till minskad interaktion per deltagare (Kerr, MacCoun & Kra-

mer, 1996), vilket kan göra mötet mindre tidseffektivt (Cohen et al., 2011). Respondent R1 

anser att inga möten är bra som “stormöten” och att speciellt inte virtuella möten var pas-

sande. Vid virtuella möten bör man beakta om den sortens möte som man ska ha är passande 

som virtuellt möte. Respondent R1 anser att detta är viktigt då risken finns att virtuella möten 

inte uppnår syftet och man då måste ha ett fysiskt möte för att följa upp vilket resulterar i 

dubbla möten, vilket är tidsineffektivt. I studien av Arnfalk och Kogg (2003) föredrog man 

virtuella alternativ vid uppföljnings-, check-up- och informationsmöten, och fysiskt möte vid 

bland annat kick-off situationer. Respondent R4 uttryckte lika så att virtuella möten inte är 

lika passande för just kick-off situationer, som introducering av nyanställda och uppstart av 

projekt. Hen uppmärksammade att virtuella möten dock kan ersätta löpande möten och av-

stämningar samt mer beslutfattande möten. Alltså är det viktigt att fundera över vad mötets 

mål och syfte är vid val av genomförande av möte för att inte riskera att behöva hålla i både 

ett virtuellt och ett fysiskt möte.  

Flera av våra respondenter håller med om att interaktion i virtuella möten är bristfällig, likt i 

studien av Voytenko (2012). Respondent R4 anser att det är en faktor med virtuella möten 

som man måste ta hänsyn till. Möten där diskussioner är centrala hade respondent R4 upplevt 

inte var optimala som virtuella möten. Två respondenter talade båda om hur mötessamordna-

ren kan förbättra diskussioner i virtuella möten. För att interagera deltagare i diskussioner så 

måste mötessamordaren aktivt arbeta med att få in deltagarna i diskussionen. De två utma-

ningarna med virtuella möten som Lehmann (2003) tar upp, deltagarnas synlighet och gles 

feedback, upplevs som problematiskt av vissa respondenter och kräver att mötessamordnaren 

direkt pekar ut deltagare för att få den att interagera i möten generellt. Vid virtuella möten, 

beroende på antalet deltagare så kan det vara svårt för en mötessamordnare att se alla delta-

gare, särskilt om personen delar sin skärm.  Respondent R3 talade om hur man måste styra 

diskussionen för att få med alla och ställa direkta frågor, då det är lättare att sitta tyst i virtu-

ella möten än fysiska. Det upplever hen som mer krävande när det är ett större antal deltagare 

och att diskussioner i mindre grupper flyter på mer av sig själv. Samma respondent talade om 

att hur bekväma deltagare känner sig i miljön kan påverka deras engagemang. Respondent R5 

föreslår att man som mötessamordnare kan planera strukturerade frågor till alla individuella 

deltagare. På så sätt så kan man få större engagemang i mötet. Respondent R2 pratade om hur 

man med ett större antal deltagare kanske måste använda sig av breakout rooms. Hen talade 

om att diskussioner i allmänhet inte funkar att genomföra i större grupper, utan måste då bry-

tas upp i mindre grupper. Någon sorts sammanfattning av vad det som de mindre grupperna 

har kommit fram till får då läggas fram i den större gruppen senare i mötet, och korrigeras av 

mötessamordnaren.    



Problem och potentiella förbättringsmöjligheter vid virtuella möten Larsson Dürango & Lind 

– 33 – 

Oeppen, Shaw och Brennan (2020) anser att en tydlig mötesagenda är viktigare vid virtuella 

möten. Flera respondenter anser att struktur och en agenda för möten är viktigt. Samt att för-

bereda deltagare, både tekniskt och informationsmässigt, för bästa möteskvalité vid virtuella 

möten. Det finns flera sätt för mötessamordnaden att förbereda sina deltagare inför mötet, dels 

kan de skriva agenda, förväntningar och syfte i mötesinbjudan, men även se till att inom före-

taget ha etablerade riktlinjer för hur man ska agera i ett virtuellt möte. Respondent R2 talade 

om hur de har riktlinjer för virtuella möten och en kultur för att stänga av notifikationer. Men 

att de inte kan påtvinga det på externa deltagare i möten. Respondent R3 talade mycket mö-

tesdisciplin som något som man måste arbeta med för optimal effektivitet och integration.  

Genom att sätta riktlinjer och arbeta för beteendeförändring skulle man kunna etablera en fö-

retagskultur där man kan få ut det mesta av att ha virtuella möten. Respondent R3 anser att det 

är viktigt att få in i en företagskultur att värna om varandras tid för att minska förekomsten av 

förseningar. I studien av Kuzminykh och Rintel (2020) ansåg deras respondenter att tekniska 

begränsningar bidrog till det lägre engagemanget i virtuella möten. Författarna fann dock att 

det snarare var att respondenter hade anpassat sig till och utnyttjat tekniken. Därmed så var 

det mer en praxis i en viss kultur. Lindeblad et al. (2016) argumenterade att effekten av virtu-

ella möten på en organisation inte var beroende på tekniken, utan på användarna. Därmed så 

bör strategier och riktlinjer etableras för att främja de bra effekterna av virtuella möten. En 

verksamhet har dock inte samma möjligheter att kontrollera deltagare i virtuella möten när de 

befinner sig utanför arbetsplatsen. Hur deltagarna agerar och förbereder sig, både tekniskt och 

som individer, är upp till dem. Verksamheten kan ge dem riktlinjer, råd, utbildning och verk-

tygen för att uppnå så effektiva och “avbrotts lösa” möten som möjligt, men i slutändan så är 

det upp till individerna att faktiskt ta åt sig av det och använda sig av det.   

5.2 Individ 

Ett möte består till en stor del av mötesdeltagare, alltså får deras attityd och engagemang en 

stor inverkan på hur lyckat eller misslyckat ett möte blir. När mötet genomförs på distans, till 

exempel från deltagarnas hem, blir det ännu mer ansvar för deltagarna speciellt när det kom-

mer till de fysiska egenskaperna för mötet. Att varje deltagare har en fungerande kamera, en 

stabil internetuppkoppling och sitter på en plats utan störande ljud är förutsättningar för att 

virtuellt möte ska fungera, som vid ett fysiskt möte inte är problem som existerar eller som är 

mötessamordandens ansvarsområden. 

Respondenterna bidrar med flera tips för individuella deltagare i virtuella möten kan använda 

sig av. Exempelvis när det kommer till tidsplanering förekommer det ofta att kalendern fylls 

med möten och att många ligger direkt efter varandra och därför blir det ibland att pauser för-

svinner mellan möten, vilket annars infaller naturligt mellan fysiska möten eftersom man fy-

siskt ska byta lokal, eller i alla fall byta deltagare i lokalen. Respondenterna R2 och R5 re-

kommenderade därför att deltagarna ska boka in lite längre tid i kalendern än vad de tror att 

mötet kommer ta för att garantera att tid finns för att sträcka på benen, gå på toaletten eller 

fylla på kaffekoppen till exempel, men också för att inte riskera att bli sen till mötet efter. En 

annan aspekt som ska beaktas när det gäller tidsplanering är deltagares förmåga att komma i 

tid. Respondent R3 anser att det är samma personer som var sena vid fysiska möten som nu 

också är det vid virtuella möten och tror därför att det snarare handlar om individens inställ-

ning till att komma i tid, än om vilken typ av möte det är. Ett sätt som skulle kunna hjälpa 

deltagare att komma i är att organisationen sätter tydliga förväntningar på sina anställda och 

att man då förväntar att alla ska komma i tid.  
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Litteraturgenomgången visade att det är vanligt med bristande uppmärksamhet och fokus vid 

virtuella möten och enligt Kuzminykh och Rintel (2020) är distraktioner och att välja att mul-

titaska ett moraliskt problem. Alltså finns det en möjlighet för individen att förbättra sitt mö-

tesdeltagande genom att jobba på sin moral. Ett vanligt sätt att distraheras är att notifikationer 

från andra kommunikationskanaler låter och syns, och där finns den enkla lösningen att stänga 

av sina notiser. Respondent R2 säger att det är något som de har etablerat på sin arbetsplats är 

att alla anställda ska stänga av sina notiser på både dator och telefon så att de inte stör, dels i 

möten men också i det vardagliga arbetet annars. Alltså att etablera riktlinjer som främjar en 

företagskultur som uppmuntrar de anställda att stänga av notifikationer kan hjälpa de anställda 

att skapa disciplin och därmed minska de yttre faktorer som kan störa ett virtuellt möte, men 

även arbetet i allmänhet.  

Något som är unikt för virtuella möten som inte existerar i fysiska möten är möjligheten att 

multitaska (Kuyminykh & Rintel, 2020; Lehmann, 2003). Flera av respondenterna håller med 

om att det förekommer att deltagare i virtuella möten och tappar fokus och börjar “parallell-

processa”. Några erkänner att de själva har gjort det också vid de tillfällen där de inte känner 

att ämnet är tillräckligt intressant eller givande för dem. För att minska multitasking i mötet 

finns det enligt resultatet flera olika möjligheter. Det första som mötessamordnaden kan göra 

är att försöka hålla mötets antal deltagare till ett minimum, och att de deltagare som är med är 

relevanta för mötet. Detta kommer leda till att de få deltagarna som är med på mötet blir 

tvungna att integrera eftersom de inte finns några överflödiga deltagare och då försvinner 

möjligheten till att kunna multitaska. Det andra som mötessamordnaden kan göra är, precis 

som vid fysiska möten, försöka engagera alla i mötet genom att ställa specifika frågor till del-

tagare som har varit lite tysta en längre tid eller på annat sätt variera mötesformatet. Både 

Kuyminykh och Rintel (2020) och respondenterna ser multitasking som ett problem eftersom 

det drar deltagarnas fokus från mötet. Det gör även Lehmann (2003), men Lehmann (2003) 

ser också multitasking ett sätt att förbättra arbetslivsbalansen. Sammanfattningsvis, säger 

olika delar av litteraturen emot varandra, alltså att multitasking är både ett problem och en 

möjlighet, men att väljer man att göra det så kommer det påverka möteskvalitén negativt ef-

tersom integrationen mellan deltagare kommer att minska. En bättre lösning skulle kunna vara 

att inte vara med på möten som inte är relevanta och på så sätt kunna fokusera på sina arbets-

uppgifter under mer tid och istället bara delta på möten som man personligen bidrar till.   

Att alla deltagare i ett möte integrerar är viktigt och ett sätt att underlätta för det i virtuella 

möten är att se till att alla deltagare använder sig av kamera, trots att det är sätt som underlät-

tar kommunikation så finns det ändå en del deltagare som väljer att ha den avstängd. Enligt 

Filho, Inkpen och Czerwinski (2009) och Kuzminykh och Rintel (2020) finns det flera anled-

ningar till att deltagare väljer att ha kameran avstängd och det kan exempelvis bero på att de-

ras uppmärksamhet inte ligger helt på mötet, de bara ska vara passiva deltagare, fåfänga, ång-

est eller integritet. När det kommer till resultatet skiljer sig åsikterna kring kameraanvänd-

ningen åt. R1 var väldigt tydlig med sin åsikt om att en avstängd kamera numera anses nästan 

som mötesohyfs. Alltså att innan pandemin var det inte ovanligt att inte ha kameran på men 

att nu anses det nästan vara oförskämt, speciellt om det är ett mindre möte. Flera respondenter 

håller med om att innan pandemin var det ganska låg kameraanvändning, men att nu har ma-

joriteten vant sig, och på grund av det, existerar knappt problemet med låg kameraanvändning 

längre. Däremot är det fortfarande vanligt att deltagare under vissa delar av mötet både an-

vänder mute och stänger av kameran på grund av att de kommer in personer i rummet eller 

andra störande moment i omgivningen som de behöver lösa, detta är ett problem som inte 

existerar i fysiska möten eftersom den möteslokalen är mer kontrollerad.  
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Enligt respondent R5 och litteraturgenomgången finns det tillfällen där det kan vara en fördel 

att ha kameran avstängd, till exempel vid dålig internetuppkoppling. Om ljud och bild börjar 

hacka kommer det att spara på bandbredden om deltagare stänger av sin kamera. Oeppen, 

Shaw och Brennan (2020) rekommenderar att alla deltagare som inte pratar har kameran av-

stängd just för att spara på bandbredden och att sätta på kameran när man som deltagare vill 

säga något för att signalera till mötessamordnaren. De flesta system har redan en lösning för 

att signalera att man vill ha ordet genom att ha en funktion som fungerar som att man räcker 

upp handen. Därför blir det kanske lite överflödigt att använda sig av att sätta på och av sin 

kamera för att fördela ordet när det redan finns en funktion för detta. Sammanfattningsvis, är 

kameraanvändning något som de flesta har vant sig vid och har alla deltagare en stabil, funge-

rande internetuppkoppling finns det ingen anledning till att inte använda kameran eftersom 

det ger deltagare tillgång till ännu ett sensoriskt intryck att kunna kommunicera via.  

Flera respondenter skiljer på hur virtuella möten såg ut innan och efter pandemins utbrott, 

eftersom många problem som existerade innan har försvunnit i takt med att användningen av 

virtuella möten har ökat. Exempelvis var det flera respondenter som beskrev att användningen 

av kamera har förändrats, och R1 beskrev en intressant anekdot om när deras uppföljnings-

samtal skulle gå från telefon till videosamtal för 2 till 3 år sen. Personerna som skulle genom-

föra samtalen satte sig starkt emot att behöva genomföra de via video eftersom de kände sig 

väldigt obekväma med det. Samma respondent tror att det inte skulle vara ett problem om 

detta skulle ske idag, eftersom vanan av virtuella möten med video har utvecklats väldigt fort 

under kort tid. Därför är det flera respondenter som nämner något om en inlärningskurva när 

det kommer till virtuella möten. Enligt resultatet sker det fortfarande en del “klassiska” saker i 

virtuella videomöten, som till exempel att behöva påminna deltagarna att de ska sätta på sin 

mikrofon eller andra sorters problem med tekniken, men detta är problem som troligen kom-

mer att minska med tiden. I takt med att de virtuella mötenas användning har ökat har även 

användarnas vana och skicklighet av användning av systemstöden gjort detsamma. Precis som 

vid alla nya saker så krävs det ett tag för användare att lära sig systemen och hur de fungerar 

och därför är det inte så konstigt att problem som uppstått för länge sen har löst sig, eller åt-

minstone minskat, i takt med att användningen har ökat.  

5.3 Teknik 

Ett virtuellt möte är beroende av fungerande teknik för att ens kunna genomföras. Det övervä-

gande intrycket från respondenterna är att man verkar ha förståelse för att det inte funkar så 

bra med virtuella möten alltid, och lägger inte direkt förväntningar på att det ska lösas av leve-

rantörerna. Två respondenter har upplevt situationer där problem med tekniken har lett till att 

man har valt att avbryta mötet och istället boka om det. Att använda alla mötesdeltagarnas tid 

för att lösa tekniska problem är inte tidseffektivt och om problemen är av magnitud att mötes-

kvalitén blir lidande är det ofta ett bättre alternativ att boka om mötet till ett annat tillfälle och 

låta de deltagare som hade problem lösa det utanför mötestiden, för att spara tid för de andra 

deltagarna som inte hade problem.  

Det finns flera tekniska faktorer som virtuella möten är beroende av. Förutom systemet i sig, 

med dess olika funktioner, ska även andra faktorer fungera och koordineras, såsom kamera, 

mikrofon, hörlurar, uppkoppling och enheten, som exempelvis dator eller mobil, vilka alla ska 

fungera tillsammans för att mötet ska vara genomförbart och fungera optimalt. De här olika 

faktorerna har stor påverkan på möteskvalitén och om de inte skulle fungera skulle virtuella 

möten inte ens vara ett alternativ. För att säkerställa att de tekniska faktorerna fungerar var det 
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flera respondenter som rekommenderade att testa sin utrustning i förväg för att minimera fö-

rekomsten av tekniska problem när mötet väl har startat.  

Åsikterna om användningen av kamera är motstridiga. Ur en mänsklig interaktion synvinkel 

är det en självklarhet att deltagarna ska använda kamera. Dock ur en teknisk aspekt kan det 

vara en fördel att ha kameran avstängd när man inte pratar i mötet för att spara på bandbred-

den, och på sätt bidra till bättre teknisk funktionalitet i mötet (Oeppen, Shaw & Brennan, 

2020).  

Det finns funktioner för mötessamordnaren där den kan muta och stänga av videon på delta-

gare. Mötessamordnaren kan också stoppa deltagare från att sätta på sin mikrofon och video. 

Mötessamordnaren kan dock inte starta deltagares video eller mikrofon utan deltagaren god-

känner det först. Om ett stödsystem hade haft funktionen för möteessamordnaren att ha den 

kontrollen där den kan starta deltagares video och mikrofon, utan deltagarens medgivande, så 

hade det kunnat uppfattas som integritetskränkande och användare kan därför förlora tillit till 

systemstödet. Användning av kamera hjälper ofta deltagare att motivera för förberedelse och 

bibehålla fokus eftersom det bidrar till en känsla av att de är övervakade (Kuzminykh & Rin-

tel, 2020; Rubinger et al., 2020), men att ge makten att styra över kameran till mötessamord-

naden skulle vara ett övertramp på deltagarens integritet och därför får mötessamordnare nöja 

sig med att uppmana till användning av video istället för tvinga deltagarna till det. Om man 

skulle tänka sig ett scenario där mötessamordnanden kan kontrollera påsättningen av delta-

garnas video och mikrofon skulle det kunna leda till att antingen bättre fokus från deltagare 

eftersom de är medvetna om att möjligheten till att någon ser dem finns, alternativt att delta-

gare inte vill använda systemet längre för att det tycker att det är för stort intrång i den person-

liga integriteten. De deltagare som ändå skulle vara tvungna att använda systemet fast de inte 

litar på det skulle då antagligen använda sig av analoga motaktioner, som till exempel att del-

tagare sätter en klisterlapp framför sin kamera så att de inte syns.   

En respondent ville kunna välja vilka människor som ska visas bland kamerabilderna och det 

är något som redan existerar inom vissa systemstöd idag. Bristande intryck av icke-verbal 

kommunikation är en utmaning med virtuella möten (Kuzminykh & Rintel, 2020; Lehmann, 

2003; Microsoft, 2021; Oeppen, Shaw & Brennan, 2020; Strengers, 2015). Flera av våra re-

spondenter beskriver att de tycker det är jobbigt att den icke-verbala kommunikationen är 

begränsad. En respondent finner det extra utmanande när hen är den som delar skärm under 

möten eftersom då försvinner en vy över deltagarna helt ibland, vilket gör att man får känslan 

av att man pratar med en skärm och inte med människor. En möjlig lösning skulle kunna vara 

att användare själva får anpassa sitt gränssnitt utefter personliga behov och deras dators 

skärmstorlek.  

Inga av respondenterna har upplevt Zoombombing, antagligen för att i professionella arbets-

sammanhang vill deltagare att mötet ska vara lyckat och har inte intentioner att förstöra mö-

ten. I andra sammanhang, som till exempel bland yngre skolelever, kan det vara vanligare att 

vilja förstöra möten och därför sprida länken vidare för att på så sätt slippa delta i mötet. En-

ligt Ling et al. (2020) är det vanligaste sättet att genomföra Zoombombing är att behöriga 

deltagare sprider med mening vidare länken till icke välkomna deltagare. Eftersom studien 

avgränsar sig till möten i professionella sammanhang så finns det antagligen inget incitament 

att förstöra möten, vilket gör att problemet antagligen existerar mer i andra typer av samman-

hang. En respondent har av misstag anslutit sig till ett möte utan att de andra deltagarna märkt 

någonting, så trots att deltagare inte har uppsåt att förstöra möten existerar fortfarande möjlig-

heten att ansluta sig till möten som man egentligen inte ska delta på. I detta fall var ingen 
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skada skedd, eftersom respondenten gick ur mötet, men ett liknande scenario där känslig in-

formation diskuteras skulle det kunna spridas av misstag till obehöriga.  

Ett scenario som vi har upptäckt vid användning av Zoom vid denna studie är att vid använd-

ning av sitt personliga mötesrum finns möjligheten att godkänna deltagare att ansluta sig. 

Problemet med detta är att man behöver bara godkänna deltagare första gången de ansluter sig 

och efter det kan deltagarna ansluta sig till mötesrummet närsomhelst när mötesinnehavaren 

har igång det personliga mötesrummet. Detta leder till att alla deltagare som någon gång har 

varit ansluten till det personliga mötesrummet kan ansluta till alla möten som mötesinnehava-

ren anordnar i sitt personliga rum, förutsatt de använder sin personliga mötesinbjudan.  

Trots att inga respondenter har upplevt Zoombombing är det ändå en viktig aspekt att tänka på 

datasäkerheten i möten. Respondent R4 angav att de inte får dela konfidentiell information via 

deras kommunikationskanal för virtuella möten, varken muntligt eller skriftligt. Respondent 

R5 angav att de aldrig delar filer via virtuella möten utan enbart delar skärm, och de gånger de 

behöver dela filer så görs det via deras andra kanaler, vilket även R2 gjorde på samma sätt, 

alltså att enbart dela filer via deras egna intranät. Respondent R3 har inte tänkt särskilt mycket 

på datasäkerhet för att hen inte anser att deras information är av den magnituden att den behö-

ver skyddas, men att det är någonting som hen ska tänka på mer i framtiden. Alltså skiljer sig 

åsikterna en del mellan respondenterna när det gäller hur mycket de tänker på datasäkerheten, 

många litar på de system som företaget har sagt att de ska använda men att det finns en viss 

skepticism till säkerhetsaspekten när det kommer till systemstöden för virtuella möten. 

För att undvika Zoombombing och spridning av information finns det flera förslag till lös-

ningsalternativ. En respondent kom på ett förslag att använda sig av tvåstegsautentisering för 

att ansluta sig till möten. Det används redan för olika inloggningar på andra tjänster och skulle 

därför fungera för att säkerställa att enbart välkomna deltagare kopplar upp sig till mötet. 

Nackdelen med denna lösning är att risken för ytterligare tekniska problem, än de som redan 

existerar, skulle uppstå och att mötet skulle bli försenat på grund av att deltagare har problem 

med att ansluta sig till mötet.  

En respondent talar om att de brukar se till att försöka hålla inbjudan till möten “inboxade”, 

alltså att de enbart skickas till de inbjudna deltagarna och därför inte går att nå på något annat 

sätt. Vid upprättande av mötesinbjudan på Zoom märkte vi att möjligheten att välja sätta krav 

på att deltagare antingen är anställda eller studenter vid Lunds universitet, är inloggade på 

Zoom eller är användare från något universitet eller högskola i Sverige. Att använda sig av 

inbjudningar med enbart en länk och ett lösenord stoppar inte deltagare från att sprida länken 

vidare till obehöriga. Därför skulle ett bättre alternativ vara att, likt man kan på Lunds univer-

sitet, använda sig av formella inbjudningar till enbart verifierade konton göra att obehöriga 

inte kan ansluta sig till mötet. Detta är ett bra alternativ vid interna möten inom företaget, men 

vid möten där externa deltagare ska delta kan det bli besvärligt eftersom deltagare då måste 

innan mötet bli verifierade genom företaget. Därför bör man beakta vad sekretessnivån är på 

mötet och om det då är nödvändigt att genomföra en extra verifiering.  

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna ifall de hade några lösningsförslag till de olika 

problemen, varav en respondent kom med ett tekniskt förslag för att hjälpa deltagare att bibe-

hålla fokus. En funktion men exempelvis pop-up fönster som lyser upp på skärmen som frågar 

deltagare om de verkligen lyssnar på mötet skulle vara ett alternativ men samma respondent 

tror också att användare skulle vänja sig vid det till slut och börja ignorera det. En pop-up på 

skärmen skulle också kunna uppfattas som väldigt irriterande för användare och kanske bidra 
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till att deltagare fokuserar på vad pop-up fönstret säger istället för att lyssna och interagera 

med själva mötet.  

Avslutningsvis, är det viktigt att tänka igenom olika tekniska funktioner som används vid vir-

tuella möten. Både existerande och framtida funktioner måste beaktas utifrån vilka situationer 

de är passande för. Exempelvis finns det funktioner för att genomföra omröstningar i möten, 

vilket kan vara användbart vid större möten, men fyller ingen funktion i mindre deltagare med 

exempelvis bara tre stycken deltagare. Ett förslag för att undvika att ha onödiga funktioner vid 

ett virtuellt möte skulle vara att ge mötessamordnaren möjligheten att kategorisera mötet när 

inbjudan skickas ut. Detta skulle innebära att beroende på kategori så skulle olika funktioner 

inkluderas i det aktuella mötets gränssnitt. Genom att använda detta skulle man då minimera 

onödiga funktioner och bara ha tillgång till funktioner som är passande för den typen av mö-

ten. Att skapa möten på det här sättet skulle göra det enklare för deltagare att förstå system-

stödet och startsträckan för att använda systemet för deltagare skulle bli kortare, men kanske 

något längre för mötessamordnanden. Flera av respondenterna nämner en slags lärningskurva 

när det kommer till virtuella möten när de jämför starten av pandemin och nutid, så därför tror 

vi att minimera onödiga funktioner skulle göra det enklare för nya användare att lära sig och 

använda sig av systemstödet. Problem som skulle kunna uppstå med att göra på detta sätt är 

att mötessamordnare kanske väljer fel kategori och på så sätt saknar funktioner i vissa möten 

som de annars brukar använda. För att minska risken att det problemet skulle uppstå skulle 

möjligheten att manuellt välja funktioner också existera för att ge mötessamordnaren möjlig-

heten att skräddarsy vilka funktioner som ska finnas med på mötet. En förutsättning för att ett 

systemstöd ska innehålla olika funktioner är att de väsentliga funktionerna såsom bild och ljud 

fungerar, för utan dem finns det ingen använding för systemet alls.  

Det centrala syftet med virtuella möten är kommunikationen. Därför måste funktioner och 

teknik hjälpa och inte på något vis försvåra kommunikationen. Att ha funktioner som exem-

pelvis breakout rooms eller möjligheten att kunna reagera med emojis kan vara bra och bidra, 

men om de försvårar för användare eller bidrar till irritation, kan det leda till frustration och 

risken finns att det kommer stjälpa mer än vad det hjälper. Likt hur Nanos och James (2013) 

resonerade kring hur komplexiteten med att använda AI i stödsystem för virtuella möten så 

bör man beakta vad olika funktioner och utvecklingsmöjligheter har för påverkan. Tekniska 

komponenter ska hjälpa och inte ha en negativ påverkan på upplevelsen vid virtuella möten. 

Problem som uppstår vid virtuella möten bör man beakta om förbättringar är mer lämpliga 

som direkt tekniska eller beteende främjande. Är det mest optimala att försöka förbättra ett 

område med teknik eller grundar problemet sig mer i ett beteende som kan förändras?  

5.4 Reflektion 

När denna studie genomfördes så har det som tidigare nämnts skett en påtvingande övergång 

till distansarbete och därmed har genomförandet av virtuella möten ökat markant. Eftersom 

detta har varit en påtvingad övergång har anställda inte haft möjligheten att förbereda och 

anpassa sina hem till hemarbete, utan möjligheten att använda sig av fysiska möten har uteslu-

tits abrupt. Skulle möjligheten finnas att välja mellan att arbeta på kontor och att arbeta hemi-

från finnas skulle scenariot se annorlunda ut. I det fall skulle arbetsgivare kanske kunna sätta 

krav på hur anställda arbetar hemifrån eftersom alternativet att sitta på arbetsplatsen existerar, 

genom att förvänta sig samma fokus och arbetskvalité hemifrån som de gör på arbetsplatsen. 

Nu när arbetsplatsen inte är ett alternativ så kan arbetsgivaren inte ställa samma krav eftersom 

de anställda är tvungna att arbeta hemifrån. Detta går att dra vidare till att det blir en socioe-
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konomisk fråga eftersom alla anställda inte har möjlighet att sitta i ett lugnt tyst rum hemma, 

utan många till exempel delar utrymmen med sina familjemedlemmar och partners. Att alla 

inte har tillgång till bra kontorsutrymmen hemma gör att många i dagsläget har förståelse för 

när störande moment uppstår i virtuella möten på grund av omgivningen. Exempelvis att barn 

låter i bakgrunden eller att en granne renoverar accepteras i större grad eftersom många delta-

gare i möten inte har något annat alternativ.  

När litteratursökning för litteraturgenomgången genomfördes upptäcktes ganska omgående att 

ämnet virtuella möten är ett brett ämne. Trots att många studier och undersökningar har gjorts 

inom ämnet existerar inte särskilt många inom inriktningen professionella möten. Majoriteten 

av studierna vi hittade var inom virtuella möten i utbildningssammanhang. Eftersom profess-

ionella virtuella möten var relativt outforskat valde vi detta som vår inriktning eftersom det är 

högaktuellt just nu. En svårighet med litteratursökningen är att ämnet har förändrats mycket 

och snabbt sen ett drygt år tillbaka. Detta gör att en del av den litteratur som hittades som är 

skriven för två till fem år eller ännu längre sen är orelevant eftersom virtuella möten har för-

ändrats så pass mycket de senaste åren. Trots detta finns det litteratur som är äldre som ändå 

är relevant till ämnet på grund av att det adresseras delar av ämnet som inte har förändrats lika 

mycket. Även fast en sortering av litteratur gjordes för att identifiera problemområden till vårt 

teoretiska ramverk, upptäcktes det ändå under intervjuerna att en del av problemen i dagsläget 

inte uppstår lika ofta som förut. Detta kan bero på att användningen av systemstöden har ökat 

den senaste tiden.  

En svaghet med studien är att den enbart genomfördes med fem respondenter. Eftersom anta-

let respondenterna är ganska få så går det inte att dra några större generella slutsatser från 

enbart fem personer. Ett alternativ skulle vara att intervjua fler respondenter, men problemet 

med det är att det skulle bli för mycket data att hantera och analysera. Att analysera för myck-

et data inkluderas inte inom ramarna för en kandidatuppsats och kan även göra det svårt att 

förstå datan på djupet, vilket är målet med en kvalitativ undersökning. Trots att vi hade så få 

respondenter så uppgav flera liknande upplevelser och åsikter i flera aspekter, såsom deras 

inställning till att flera problem går att förbättra av användare till systemet och att i takt med 

att de lär sig och förstår mer av systemet löser sig också flera problem. En respondent skiljer 

sig en del ifrån de andra genom att många lösningsförslag var mer av den tekniska karaktären. 

Det kan bero på hens erfarenheter, roll, inställning eller att hens tankebanor var inställda på 

det spåret från början, trots att vi inte gjorde något annorlunda under den intervjun jämfört 

med de andra.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenterats slutsatser som kan dras från denna studie, övergripande reflektion 

inom ämnet och förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Målet med studien är att besvara vår forskningsfråga: Hur kan svårigheter som uppstår kring 

virtuella möten bemötas?. Följande är de huvudsakliga slutsatserna som har framkommit av 

studien. 

Inlärning över tid 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att många problem som upplevdes när virtuella mö-

ten först introducerades har efter ökat användning minskat eller helt försvunnit. Därför blir det 

en inlärningskurva till att använda sig av systemstöden och att den påtvingade digitaliseringen 

i och med pandemin har påskyndat detta. Det tar tid för användare att förstå systemstöd till 

virtuella möten, men det existerar även en inlärningskurva när det kommer till de mänskliga 

faktorerna. Att befästa tydliga riktlinjer och vanor för hur individen ska agera i ett virtuellt 

möte tar också tid och desto längre tiden går desto bättre blir användare på att agera i virtuella 

möten.   

Mötessamordnadens och organisationens ansvar och möjligheter 

Mötessamordnaden har flera möjligheter att påverka möten, både innan och under mötet. 

Detta genom att förbereda deltagare genom att vara tydlig med förväntningar och syfte med 

mötet, informera om förberedande åtgärder, samt att engagera deltagare under mötets gång. 

Det kan vara exempelvis att skriva med i inbjudan till mötet att det förväntas att kamera och 

mikrofon ska användas eller att ställa direkta frågor till deltagare för att engagera dem i dis-

kussioner och hjälpa dem att bibehålla fokus. Organisationen har även möjlighet att påverka 

möteskvalitén i virtuella möten genom att skapa tydliga riktlinjer som deltagare och mötes-

samordnaden kan förhålla sig till i virtuella möten. Många av de svårigheter som uppstår med 

virtuella möten beror på hur individerna agerar i själva mötet, med hjälp av tydliga riktlinjer 

och förväntningar från organisationen skulle man kunna hjälpa individerna med att förbättra 

sina vanor.  

Utveckling av systemstöd 

När förändringar ska genomföras av systemstöden är det viktigt att tänka på varför föränd-

ringen behövs. Är det ett problem som kommer att upplösas med tiden? Eller är det ett bestå-

ende problem inom virtuella möten? Eftersom många av de stora problemen som fanns i bör-

jan av användningen av stödsystem för virtuella möten idag upplevs har försvunnit eller ialla-

fall förbättrats, är det viktigt att tänka om behovet av förändringen kommer vara bestående. 

Eftersom det kostar både tid och pengar att skapa tekniska lösningar är det viktigt att beakta 
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om problemet istället kan komma att lösas genom en beteendeförändring hos användarna 

istället för att lägga till fler funktioner. Särskilt om den tillagda tekniska lösningen skulle ha 

en för stor negativ inverkan kontra dess positiva effekter.  

6.2 Övergripande reflektion 

Intrycket av virtuella möten efter studien är att respondenterna tycker att det fungerar bra. De 

problemområden som förekommer har många av respondenterna upplevt. Trots detta är ac-

ceptansen relativt hög för att tekniken inte alltid fungerar perfekt samt för att andra deltagare 

inte alltid agerar som de har tänkt. Vår uppfattning kring detta är att det kan bero på att om-

ställningen till att bara ha virtuella möten har uppstått snabbt och anställda har fått göra det 

bästa av situationen, vilket kan betyda att många har inställningen att de får lära sig på vägen 

och bli bättre under resans gång. Även fast respondenterna tycker att virtuella möten fungerar 

bra finns det ändå en längtan att kunna genomföra fysiska möten igen. Det kan bero på att 

vissa sorters möten inte fungerar lika optimalt i en virtuell mötesform som i en fysisk.  

Eftersom virtuella möten är beroende av tekniska systemstöd och teknik generellt, var våra 

förväntningar att respondenterna skulle vara mer inriktade på den tekniska aspekten. Där blev 

vi förvånade genom att de flesta förslagen för förbättringar i virtuella möten var mer inriktade 

på organisatoriska och mänskliga aspekter. Vår uppfattning är att det vara för att de känner att 

det är aspekter de kan påverka och att det tekniska ligger utanför deras kontroll, alternativt att 

de har accepterat att tekniken är som den är då de har haft virtuella möten under en längre tid 

vid den här tidpunkten.  

Avslutningsvis ska nyttan vara högre än kostnaderna när det gäller alla möten. Det gäller alla 

aspekterna, från beslutet att genomföra ett möte till val av typ av möte. När det kommer till 

virtuella möten har det varit ett alternativ under en längre tid och använts av vissa redan in-

nan, medan andra har tvingats till att ha det i samband med pandemins utbrott. Eftersom 

många har blivit tvungna att använda en virtuell mötesform så har antagligen användare upp-

täckt fördelarna med virtuella möten och i vilka situationer som formen är fördelaktig. Detta 

kan leda till att den virtuella mötesformen är här för att stanna i större utsträckning än tidigare 

eftersom kostnaderna är låga och nyttan relativt hög. 

6.3 Vidare forskning 

Denna studie har begränsats till de olika aspekterna kring professionella virtuella möten, men 

trots detta finns det fortfarande delar inom ämnet som inte har kunnat undersökas på djupet. 

Vissa av dessa delar inom ämnet har uppdagats i resultatet av studien. Dessa ryms inte inom 

ramarna för denna studie men bör undersökas vidare på. Följande är förslag på vidare forsk-

ning inom ämnet virtuella möten.  

- Undersöka upplevelser kring virtuella möten och jämföra resultaten över tid.  

 

- Ett sätt att fortsätta forskning inom området skulle vara att genomföra en omfattande 

enkät om vilka funktioner som används i störst utsträckning och vilka funktioner som 

användarna skulle vilja ingå i deras systemstöd. 
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- Genomföra fallstudier för att hitta samband mellan organisationers riktlinjer och deras 

möteskvalité på deras virtuella möten.  

 

- Undersöka omfattande kring fördelarna som i dag uppstår i samband med virtuella 

möten.  

 

- Fallstudier på hur mötessamordnaden kan påverka virtuella möten.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Introduktion 

 

Börjar med att introducera oss, förklara ämnet och förklara begreppet virtuella möten i detta 

sammanhang (Alla typer av samtida möten inom professionella sammanhang).  

1. Har du läst igenom samtyckesblanketten som vi mejlat till dig? Godkänner? 

2. Godkänner du att vi spelar in intervjun? 

3. Vill du granska transkriberingen och hur dina utsagor framförs innan den inkluderas i 

vår uppsats? 

4. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

*Sätt igång inspelning* 

 

Bakgrund 

 

1. Kan du börja med att kort introducera dig själv och beskriva din arbetsplats och yrkes-

roll? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag för dig ut i dagsläget? 

 

Intervjufrågor 

 

Förklara hur upplägget kommer se ut, fem huvudområden. (Tidsplanering, distraktioner/fokus 

och multitasking, mänskliga interaktionen, zoombombing och avbrott/ljud/hackande i möten). 

Får gärna utveckla dina svar så mycket du vill och tala fritt från dina tankar. 

 

Tidsplanering 

• Vanligt att tidsplanering generellt inte följs. 

• Missade pauser, sen start, drar ut på tiden. 

 

 

1. Har du upplevt detta problem?  

j. I vilken utsträckning? I vilka situationer? Vilken sorts möten förekommer det 

oftast i?  

n. Har du hört talas om problemet sedan innan? Har du några situationer där du 

kan tänka dig att det kan uppstå? 

2. Är detta något du har funderat på tidigare och har du någon lösning på problemet? 

Förbättringsförslag? 

 

Zoombombing 

• Ovälkomna deltagare tar sig in i mötet och försöker förstöra genom att skicka konstiga 

meddelanden, ladda upp konstiga bilder/videor osv.  

• Sker både genom hackare men också genom att mötesdeltagare sprider inbjudan vi-

dare. 
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1. Har du upplevt detta problem?  

j. I vilken utsträckning? I vilka situationer? Vilken sorts möten förekommer det 

oftast i?  

n. Har du hört talas om problemet sedan innan? Har du några situationer där du 

kan tänka dig att det kan uppstå? 

2. Tänker ni på säkerheten när ni väljer vilken virtuell miljö ni har era möten i? Delar ni 

filer i den miljön? 

3. Är detta något du har funderat på tidigare och har du någon lösning på problemet? 

Förbättringsförslag? 

 

Avbrott/störande ljud/hackande i möten 

• Ojämn ljudupptagning genom att störande ljud hörs i mötet.  

• Att både ljud och video buffrar och hackar vilket stör möteskvalitén och processen. 

• Deltagare pratar samtidigt och ingen av dem hörs.  

 

 

1. Har du upplevt detta problem?  

 

j. I vilken utsträckning? I vilka situationer? Vilken sorts möten före-

kommer det oftast i?  

n. Har du hört talas om problemet sedan innan? Har du några situation-

er där du kan tänka dig att det kan uppstå? 

2. Är detta något du har funderat på tidigare och har du någon lösning på problemet? 

Förbättringsförslag? 

 

Distraktioner/fokus  

• Svårt att hålla fokus i virtuella möten, leder till att deltagarna väljer att multitaska 

istället för att lyssna och integrera i mötet. Alternativt att deltagare väljer att multi-

taska för det inte tycker att mötet är tillräckligt givande.  

• Notiser på datorn och mobilen, personer som kommer in i rummet, ljud från ombygg-

nationer osv.  

 

 

1. Har du upplevt detta problem?  

j. I vilken utsträckning? I vilka situationer? Vilken sorts möten före-

kommer det oftast i?  

n. Har du hört talas om problemet sedan innan? Har du några situation-

er där du kan tänka dig att det kan uppstå? 

2. Är detta något du har funderat på tidigare och har du någon lösning på problemet? 

Förbättringsförslag? 

 

Mänsklig interaktion 

• Ett problem vid virtuella möten är att det är brist på sensoriska intryck eftersom det 

blir begränsad i en virtuell miljö (kroppsspråk och annan icke-verbal kommunikat-

ion).  

• Svårt att hålla diskussioner.  

• Obekvämlighet med att ha kamera på 

  

1. Har du upplevt detta problem?  
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j. I vilken utsträckning? I vilka situationer? Vilken sorts möten före-

kommer det oftast i?  

n. Har du hört talas om problemet sedan innan? Har du några situation-

er där du kan tänka dig att det kan uppstå? 

2. Är detta något du har funderat på tidigare och har du någon lösning på problemet? 

Förbättringsförslag? 

 

Avslutning 

 

1. Har du något mer du vill tillägga? 

2. Har du några frågor? 

3. Vill du att vi skickar uppsatsen till dig när vi är klara? 

Avsluta med att tacka för medverkande och säga att de kan höra av sig om de skulle ha några 

frågor. 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 
 

Du kommer att delta i ett forskningsprojekt för skapande av en kandidatuppsats för Institut-

ionen för informatik vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet genom en intervju. Forsk-

ningsetik kräver att deltagare i forskningsstudier informeras om villkoren kring deltagande i 

studier. 

 

Studien berör omständigheter kring virtuella mötessituationer. Intervjun kommer att innehålla 

frågor kring dina upplevelser och åsikter inom detta och dina svar kommer att bidra till analys 

i kandidatuppsatsen.  

 

Vi ber dig att läsa följande information för att sedan verbalt signera ditt godkännande av in-

formationen vid början av din intervju: 

 

 

• Intervjun kommer att inte att överstiga en timme. 

• Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. 

• Du har rätt att läsa igenom transkriberingen och validera den om så önskas.  

• Inspelningen av intervjun kommer bara att tas del av forskningsgruppen. 

• Inspelningen av intervjun kommer att sparas tills studien har blivit godkänd av exami-

natorer av uppsatsen. 

• Transkriptet av intervjun kommer att användas av forskningsgruppen som data för 

analysering för studien och kommer även att ingå i uppsatsen. 

• Du som individ kommer inte att namnges och information som kan identifiera dig 

kommer inte att inkluderas i studien. 

• Din arbetsplats kan komma att namnges i studien. Du har rättigheten att begära att den 

inte namnges. 

• Du har rätt att när som helst stoppa, pausa eller dra dig ur studien. 

• Du har rätt att avvisa från att svara på frågor som du inte känner dig bekväm med att 

svara på. 

 

Vi tackar dig för att du deltar i detta forskningsprojekt. 

 

Vid frågor kring studien så kan du när som helst kontakta forskningsgruppen. 

 

Kontaktinformation 

 

Forskningsgruppen 

 

Julia Larsson Dürango 
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[Mejl har tagits bort från utkast av sekretesskäl] 

 

Lina Lind 

 

[Mejl har tagits bort från utkast av sekretesskäl] 
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Bilaga 3 - Transkribering R1 

Respondent: R1 

Verksamhet: Privat sjukvårdsföretag 

Intervjuform: Videosamtal 

Längd: 26:17 minuter 

  

J: Julia 

L: Lina 

R1: Respondent nummer 1 

 

Start av inspelning 

L: Så… Då så skulle vi vilja att du kort introducerar dig själv och din arbetsplats och din ar-

betsroll. 

R1: Jag heter X och jag arbetar på X, ett privat sjukvårds företag. Arbetar med strategiaffärs 

frågor, och kommunikation är jag också ansvarig för och sitter i koncernledningen för den 

koncernen. 

L: Okej, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig, i dagsläget? 

R1: I dagsläget? Med det tillägget så ser en vanlig arbetsdag ut att jag sitter mycket och arbe-

tar hemifrån. Och har mycket, nästan hela dagen full med möten. Oftast digital numera, men 

även en del telefonsamtal. 

L: Okej. Så upplägget då för den här intervju är att vi kommer att prata om fem olika huvud-

områden, problemområden med virtuella möten. Och som sagt innan så får du gärna utveckla 

dina svar och tala fritt från dina tankar vad du tänker om de här problemområdena. Också 

kommer vi då ställa lite utifrån de olika områdena. 

J: Då hoppar vi in på första problemområdet och de är… Det här är då asså problemområden 

som vi har läst om i litteratur att många upplevt. Så du får självklart hålla med eller tycka 

tvärtemot att “det här är inget problem”. Det första är då tidsplanering. Att det är ganska van-

ligt att den tidsplanering som man sätter upp inte följs. Just i virtuella möten att många upple-

ver att det blir sena starter på grund av tekniskt strul, eller att mötena drar ut på tiden och att 

när man då gör det, att mötet blir längre än planerat, att man då missar pauser. Och man inte 

lägger in det lika naturligt som man kanske gör vid ett fysiskt möte. Är det ett problem som 

du har upplevt? 
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R1: Nä, det tycker inte jag. Jag tycker att… Jag tycker nog… Om man delar upp det lite 

grann. Sena starter och avslut tycker jag har minskat med att man har virtuella möten. Och nu 

menar jag videomöten. Telefonsamtal är svårt att lägga in i det tycker jag. Telefonkonferenser 

och videosamtal tycker jag gör att man faktiskt startar mötet mer på tid och avslutar mer på 

tid. Jag tror att det är enklare när man har ett möte, ett fysiskt möte där alla sitter i samma 

rum. Det är lättare att dra ut 5, 10 minuter på tiden genom att sluta med något kort mingel 

därför är alla samlade än… Det är liksom lättare att avsluta i ett virtuellt möte och säga “nä, 

nu måste jag vidare till nästa möte”. Så min bild är snarare tvärtom, att mötestiden hålls 

bättre. Sen håller jag med om att man lägger ju inte pauser på virtuella möten på samma… 

möjligen på samma sätt. Men det undrar jag om inte det har mer egentligen med … hur långa 

mötena är. Min bild är ju att när man har virtuella möten, det är väldigt sällan… Vi har i alla 

fall inga virtuella möten som är 2 timmar och sådär. Så det finns liksom ingen poäng med att 

ha pauser. Jag tror att man har en tendens att boka in kortare möten när de är virtuella. Och 

den enda skillnaden då är väl om dem försöker göra virtuella konferens, eller det finns ju vissa 

av… De är väl framför allt liksom utbildningsföretag och mediaföretag försöker ha en del, det 

som de innan tjänade en del pengar på var ju att bjuda in till seminarier, heldag- eller halv-

dags-seminarium. Men liksom då skulle man frukostrast och mingellunchrast och sådär. När 

de bjuder in till dem nu, som istället är digitala. Med digitala mässhallar och sådär. Då lägger 

de in pauser. Men det är en helt annan typ av möten. Då liksom att man är på ett seminarium 

eller en mässa. Och där skulle jag nog säga att där är lika mycket pauser som det var innan. 

Men i vanliga möten, säga arbetsmöten, så skulle jag säga att man … de är kortare och därför 

tar man inte pauser.  

J: Ja, men då förstår jag. Ja då förstår du ju ändå problematiken och om det uppstår liksom 

men… Då kan vi skippa de andra frågorna för att… och gå vidare på nästa ämne. Men tack så 

mycket för ditt svar. Det var toppen. Nästa problem är Zoombombing.  

R1: Vad hette det?  

J: Zoombombing.   

R1: Aa. 

J: Det är ett uttryck som har uppkommit under förra våren. Att ovälkomna deltagare tar sig in 

i möten som de inte ska va med i. Och då förstör genom att tex skicka personligt meddelande 

till personer, lägga upp konstiga länkar och videos. Helt enkelt försöka förstöra. Det kan ske 

både genom att hackare tar sig in, men det vanligaste är att länken sprids och att man vill att 

det ska förstöras helt enkelt. Att en deltagare i mötet vill förstöra för alla andra. Och det kan 

vara en problematik då att folk inte litar på programvaran, för att det inte känns säkert. Har du 

upplevt det här problemet?  

R1: Aldrig.  

J: Nä. Du har inte hörts talas om det heller?  

R1: Nä.   

J: Men har du liksom… Är det något som ni har tänkt på när ni väljer programvara eller nå-

gon situation där du kan tänka dig att det uppstår?  

R1: Nä, asså jag har ju både… Vi har ju både testat… Vi kör mycket Teams. För det är det 

som vi använder internt. Men ibland så blir man då inbjuden på möten utifrån. Som nu av dig, 
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via Zoom eller Meet… Teams är ju det jag gör 95% av tiden och de andra 5%.  Men det har vi 

ju valt för att det är en del av den programvaran vi har. Asså mjukvaran som vi har på våra 

datorer som är en del av vårt upphandlade upplägg, IT-infrastruktur så att säga. Och nä jag har 

aldrig funderat… Enda gången som jag har funderat på det har ju varit… Ibland när man är i 

stora möten, och framför allt när det är kanske möten som du själv kanske inte har bjudit in 

till och det kan vara folk från olika parter, liksom ett externt möte. Då vet du ju inte alltid 

vilka alla är.  Och det är inte alltid man går runt bordet på möten, det beror ju på vad det är för 

möte man har och presenterar sig. Då har ju tanken slagit mig att det kan sitta obehöriga i mö-

tet ja, runt bordet såklart. Och vid nåt tillfälle så undrar man lite över systemen i sig. För det 

kan ju stå, tex i Teams så kan du se att liksom, hade vi varit i Teams nu så hade det ju stått 

mötesdeltagarna också hade det stått “Lina Lind” och “Julia Larsson” och sådär. Och i nåt 

tillfälle kan det ju stå “x” inom parentes ”gäst”. Och då undrar man ju, vad är det för nåt? Om 

det inte ska va något “x” och “gäst” där. Och då har det ibland visat sig varit att … det har ju 

varit en person som i vanliga fall i Teams möte så står det “x x”, men i detta fallet så visades 

det som “x gäst”. Då undrar man ju lite: ” vad är det för någonting?” Men det har aldrig varit 

att, när man har kollat så har det ju varit rätt personer som varit där. Så jag skulle säga att jag 

inte har sett detta som något problem för oss.  Men jag kan förstå att det händer. Men jag har 

aldrig råkat ut för det.     

J: Mm. Aa för det är också tydligen en ganska vanlig grej att personer som då tar sig in i mö-

tena, de byter sitt namn till riktiga deltagare. Så… För annars så kan man ju plocka bort delta-

gare och då få rätt personer i mötet. Man kan ju byta namn hur man vill.   

R1: Aa, men det bygger ju på att man har typ stormöten där… Jag menar känner du de här 

personerna så eller vet vilka dem är. Så då om de plötsligt skulle prata med en helt annan röst, 

eller ha ett annat ansikte. Det där kan ju bara vara problem i större möten. Och virtuella möten 

är ju sällan... Inga möten är ju bra som stormöten kan man ju säga. Men virtuella möten är väl 

om möjligt ännu sämre just stormöten, kan jag tycka.   

J: Då tänker jag fråga om du har någon slags lösning på det här problemet? Om du skulle 

tänka… Eller du har någon form av förbättringsförslag på hur man skulle kunna.  

R1: Just på det där att obehöriga tar sig in?   

J: Mm. 

R1: Ja, det skulle ju vara om man hade någon lösenkod, tänker jag, till mötet.  Om det nu 

skulle hjälpa. Asså tvåfaktors autentisering är en sån grej. Att man skickar Teams… Om jag 

skickar dig en Teams inbjudan så kan ni ju bara klicka på den i dagsläget. Och i vissa fall så 

har man ju Google Meet så kanske man klickar på en länk, men i samma mejl står det då 

eventuellt en lösenords, ett lösenord in.  Det skulle ju va om man skickade länken i ett mejl 

och ett lösenord i ett sms eller nåt sånt där, om möjligen. Om det skulle vara ett stort problem. 

Så gör man ju i många andra fall, så jag tänker att det kan ju inte vara ett problem i det här. 

Det borde ju gå att lösa rent tekniskt. Tvåvägs autentisering har man ju på många andra stäl-

len.   

J: Absolut.  

L: Okej.  Så vårt tredje område handlar om avbrott och störande ljud samt då hackande video 

och ljud i möten. Så ojämn ljudupptagning och störande ljud som hörs i bakgrunden. Att det 

buffrar. Och förstör liksom… Stör processen helt enkelt i mötet. Samt att deltagarna kanske 
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talar samtidigt, över varandra. Och att man då inte hör vad någon av dem säger. Är det ett 

problem som du har upplevt? 

 R1: Jo, men det förekommer väl.  Det tycker jag har förändrats dramatiskt över pandemin. 

Sen om man jämför hur det var innan. När man skulle ha en telefonkonferens, innan pande-

min. Men främst när man skulle ha ett digitalt möte innan. Vet inte hur många gånger innan 

pandemin man började digitala möten och la ner det, också var det ingen idé, “Vi försöker 

inte ha videokonferens. Det funkar inte. Vi ringer varandra i stället.” Antingen för att tekniken 

inte funkade eller för att folk inte var vana vid det. Och att möten då väldigt ofta drog ut på 

tiden de första 20 minuterna för folk inte visste hur de skulle logga in och sådär. Det händer 

ju, skulle jag säga, aldrig längre. Alla har ju vant sig. Det här året har ju gjort att alla… Det 

problemet är ju liksom borta, tycker jag.  Folk vet hur de ska logga in och man kan starta ett 

möte på utsatt tid. Sen så kan det vara dålig ljudkvalité och ibland att det hackar, skärmen 

fryser sig på nån. Och ibland fryser sig bilden men inte ljudet. Det upplever jag att man kan 

uppleva hyfsats ofta. Så visst upplever man det. Och störande ljud i bakgrunden, ja.  Det tyck-

er jag är vanligare när man har telefonkonferenser än när man har videokonferenser faktiskt. 

Jag vet inte om det har att göra med att man ser varandras ansikten så att… Det blir en snabb-

bare respons på något sätt om någon har störande ljud i bakgrunden och de kommer liksom på 

att de ska muta.    

L: Okej. Men det är såna situationer som, tycker du att det förekommer i alla möten eller är 

det specifika? Liksom förekommer det mer när ni är fler personer än när det bara är du och en 

annan kollega som har ett möte?  

R1: Nä, men störande ljud är väl mer när man är flera i ett möte, tycker jag. Det tycker jag 

nog ändå. Nån kanske sitter i en bil samtidigt och har glömt att muta, för att den kör bil och 

får koncentrera sig på nåt annat eller, aa.   

L: Mm. Och samma när det gäller video, att det buffrar på videon?   

R1: Aa. Det skulle jag… Det tycker jag, att det buffrar på videon har ju ingen skillnad i om 

det är många personer i mötet eller om det är en person. Det tycker jag, det händer ju lika ofta. 

De stör ju mötet mer om man är i möte bara med en person. För då får ju mötet avbrytas får 

man ju säga. Diskussionen får ju avbrytas tills det där är åtgärdat. Är man i möte med flera 

personer så fortsätter ju lite granna mötet tills den personen har löst teknikaliteterna.  

L: Aa. Har du tänkt på hur man skulle kunna förbättra dessa problemen?  

R1: Nä, jag är ju inte själv en IT-person på det sättet. Så det tänker jag, det får teknikerna 

lösa.   

L: Nästa fråga handlar om distraktioner och focus, många tycker det är svårt att hålla fokus 

och koncentrationen under virtuella möten. 

R1: Mhm  

L: Och att många multitaskar under möten och därför gör annat istället för att fokusera på 

mötet och att man då inte riktigt lyssnar eller integrerar i mötet och sen också slutar lyssna för 

att man inte riktigt tycker att mötet är tillräckligt givande för dom personligen i ämnet. Till 

exempel att man får notiser från dator eller mobiler som distraherar. Eller att det kommer in 

personer i rummet eftersom man jobbar hemifrån och ljud från utanför ens hus eller liknande. 

Är detta ett problem som du tycker förekommer? Eller som du har upplevt?  
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R1: Jo men så är det väl för dels i virtuella möten, så om det är en telefon så kan du mutea och 

är det videokonferens så kan du både mutea och stänga av videon, men det gör man ju inte om 

man är två tre stycken i ett möte, men om man är liksom ett par stycken då har man egentligen 

ingen aning om den personen har gått på toaletten eller pratar med något barn som kommit 

hem från skolan eller svarar på något mail eller vad det då är som händer. Så det tror jag abso-

lut att det är ju en högre risk i när man har virtuella möten. Det går liksom inte att göra på 

samma sätt i fysiska möten för då om man till exempel sitter och tittar på ett sms under tiden 

du har ett fysiskt möte eller sitter och kollar mail under tiden så verkar ju det ganska… Asså 

det gör ju folk också men det blir ganska påtagligt att det är ganska arrogant attityd och det 

blir tydligt att i ett virtuellt möte… antingen så gör du det genom att stänga av kameran eller 

så gör du det genom att hålla telefonen bredvid skärmen så att det inte syns lika mycket att du 

kollar telefonen. Då ser ju ni att jag inte tittar i kameran, men man tittar ju inte alltid i kame-

ran ändå utan tittar lite på andra ställen. Så det är ju lättare i digitala möten distraheras och 

tänka att man ska parallellprocessa och sen att man använder parallellprocessen till att skriva 

viktiga mejl i jobbet eller om det är, inte vet jag, prata med någon som är hemma, men det går 

ju inte att göra på samma sätt i fysiska möten. Så det tror jag absolut är en sån, energitjuv i 

mötena och ett sätt att kanske ta fokus från det som man faktiskt ska prata om.  

L: Mhm, har du upplevt det själv att du tappar fokus och multitaskar i olika situationer?  

R1: Ja om det är möten där jag inte leder det själv eller där vi är få. Jag kollar ofta eller om jag 

får ett sms under möte så tittar jag ju på det. Det gör jag ibland även under fysiska möten, men 

jag ska säga att jag svarar ju inte på det under fysiska möten, men det kanske man gör under 

digitala. Och att tappa fokus, jag funderar på det om det är svårare att hålla koncentrationen 

om någon pratar tänker jag på ett digitalt möte än på ett fysiskt… Ja det är det nog faktiskt. 

Det är nog lättare att lite distansera sig och glida iväg än när man sitter i samma rum och en 

person pratar faktiskt.   

L: Har du haft några tankar på hur man skulle kunna få bättre fokus på ett möte och inte dis-

traheras?  

R1: Asså hur man ska jobba med sig själv? Eller för att behålla fokus menar du?   

L: Ja eller eventuellt en funktion som skulle stoppa användarna kanske från att förlora fokuset 

under mötet? 

 R1: Vad skulle det va? Nä det har jag inte funderat på. Däremot hade vi en funktion som var 

oerhört rolig som inte tog bort fokus från själva skärmen men det tog bort fokus från diskuss-

ionspunkterna. Det va att vi satt i ett stort möte, ganska viktigt möte externt, där han som hål-

ler i mötet, mötessektreteraren, på nått sätt har en liten ikon som rätt som det är poppar upp 

och det kommer dansande gubbe på skärmen. Och vi alla som satt i mötet… det tog ju helt 

bort fokus från det vi pratade om men allas ögon var ju på skärmen eftersom det var en gubbe 

som dansade på skärmen. *Skratt* 

L: *Skratt* 

R1: Men jag vet inte om det skulle vara något sån pop-up grej då, men risken är då hmm… 

det skulle vara om det skulle poppa upp och påminna en om att behålla fokus eller nått sånt. 

Men jag undrar om det skulle hjälpa, sånna grejer blir man ju också bara så där… Det blir ju 

som en notis som poppar upp då och säger “du glömmer väl inte att fokusera på mötet”. Men 
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är inte det en sån grej som man snart vänjer och inte ser till slut? Och att man vänjer sig vid 

att den kommer tänker jag. Men nä jag vet inte för jag har inte funderat på det faktiskt.  

L: Okej, vårt sista problemområde då handlar om mänsklig interaktion. Så man har en brist på 

sensoriska intryck vid virtuella möten mer än vid fysiska möten, kroppsspråk och annan icke 

verbal kommunikation. Det är också svårt att hålla diskussioner vid virtuella möten på samma 

sätt som vid fysiska möten, samt att många tycker det är obekvämt att ha kameran på och att 

detta då leder till att man inte har kameran på och då inte integrerar i samma mån. Är detta 

någon du har upplevt själv? 

R1: Jo, en del av det i alla fall. Som om man delar upp hela ämnet i flera delar så, ja jag tycker 

det är problem att man inte kan ta in varandras kroppsspråk till exempel, vilket gör ganska 

mycket i ett möte och speciellt kanske om man inte känner varandra. Det är en sak om man 

känner varandra väldigt väl, det är en utmaning då också tycker jag men det är större utma-

ning när det är människor som man inte har träffat så mycket innan. Så man missar tycker jag 

en del av den icke verbala kommunikationen i de virtuella mötena. Hur tas budskap emot? 

Till exempel. Det är svårt när man inte ser hela personens kroppshållning och jag utstrålar ju 

inte heller mitt mottagande på samma sätt när folk inte ser min kroppshållning. Det tycker jag 

är en av dom stora utmaningarna med dom virtuella mötena. Man kan liksom inte ha hela per-

sonens närvaro i rummet och den samverkan som ett fysiskt möte gör. Jag ser liksom fram 

emot när man kan börja ha fysiska möten igen. Sen tror inte jag att alla möten kommer vara 

det. Det har man ju lärt sig nu, i den här pandemin att det finns väldigt många möten som fun-

kar minst lika bra och minst lika effektivt att ha virtuellt. Absolut. Men jag ser fram emot när 

man kan ha fysiska möten igen. Så ja, det tycker jag är en utmaning just den delen. Och sen 

vad sa du i slutet?   

L: Jag sa att, många tycker det är obekvämt att ha kameran på och väljer att inte ha den på.   

R1: Det tycker jag inte är ett problem längre, för det kan man nästan inte ha längre. Det skulle 

jag tycka va mötesohyfs, ärligt talat. Om jag skulle ha ett möte, med några som inte skulle ha 

kameran på, efter det här året då vi har lärt oss så mycket om digitala möten hade jag tyckt det 

va konstigt. På gränsen liksom till att det inte är okej. Jag tycker att det är helt okej att folk 

stänger av kameran ett tag för att det till exempel händer något i bakgrunden eller för att man 

inte ska störas eller vad det må vara. Men att om en person skulle gå in i ett möte och stänga 

av kameran med en gång nästan och ha det hela tiden, det tycker faktiskt inte jag är okej i 

dessa tider. Det är en helt annan femma om man är i ett möte med 25 andra personer och 

stänger av kameran för då kan ju inte alla se varandra ändå. Men skulle vi sitta med mellan 2 

och 7 personer och en person hade kameran avstängd hade man undrat vad det var frågan 

om.   

L: mm ja absolut. Har du några idéer på hur man skulle kunna bli mer bekväm då med att ha 

kameran på?  

R1: Ja då tänker jag att man helt enkelt får sätta på kameran *skratt*. Jag funderar på om detta 

verkligen är ett problem nu? För de problemställningarna ni har läst kring har det varit nu 

efter att hela världen har vant sig nu vid digitala möten, eller kommer den forskningen från 

mer hur det var 2–3 år sen?   

L: Det kommer från en del forskning som är från fem år sen men vi har också många som har 

undersökt engagemang och så under pandemin vid virtuella möten eller liknande. Så det är 

blandat lite hur det var innan och hur det har varit nu under pandemin.  
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R1: Nämen det förstår jag absolut. Vi har ju haft utmaningar, för 2-3 år sen, så skulle vi börja 

med att några av våra sjuksköterskor i vår koncern skulle börja ha rådgivningssamtal med sina 

patienter på video. Istället för via telefon som är det vanliga och det de hade innan. Så skulle 

de gå över till att ha det på video istället, de skulle sitta på samma arbetsplats, allting var 

samma men de skulle ha det på video. Jättemycket motstånd, de tyckte det va jättekämpigt, 

“då måste jag fixa håret”, “hur ser jag ut i den kameran”, jättejättejobbigt för dem kring just 

den aspekten. Men nu hör jag inte talas om sånna, jag hör inte ens detta. Något som var en så 

otroligt ovan situation då, att gå från något till något. Så hade du frågat mig för några år sen 

hade jag absolut kunnat skriva under på det, men nu har jag inte varit med om det alls fak-

tiskt.   

L: Och du har inga idéer på hur man skulle kunna fixa det här med kommunikationen som 

brister i virtuella möten?  

R1: 3D teknik då? Det får väl vara någon form av 3D teknik så att datorn löser att man ser alla 

personer i 3D.   

L: Det är en bra idé!  

R1: Då ser man med kroppsspråket bättre eller jag vet inte, ska man ha större skärmar så man 

ser mer av kroppen då? Det finns väl sensoriska aspekter som man kan bygga någon form av 

nervrala nätverk så man kan ta med fingret på den personen som sitter mitt emot på dataskär-

men kanske? *Skratt* 

 L: Det är en bra idé *skratt*. Em, ja det va alla våra problemområden vi hade att prata om. 

J: Är det något mer du vill tillägga?   

R1: Nä, eller jag kan väl tycka att sammanfattningsvis så tycker jag att den skeptism som både 

jag och många hos oss i alla fall hade kring digitala möten när covid pandemin började, har 

man ju tvingats till att väldigt snabbt komma över. Sen finns det fortfarande klart fördelar 

med att ha fysiska möten, men så dåligt som man i början tyckte det va med virtuella möten 

har man ju lärt sig att tycka att det inte är faktiskt. Och då jobbar jag ju också i en koncern 

som jobbar med sjukvård och läkarbesök som plötsligt har tvingats bli digitala som har fått en 

jätte skjuts i och med pandemin. Det är mycket som man innan har sagt att det går inte att ha 

detta digitalt, nu plötsligt så är det. Sen är nog inte allt bra, om man skulle titta på det tillbaka, 

så kommer nog inte alla de där mötena man hade digitalt kan inte ersätta ett fysiskt besök så 

man kanske kommer behöva ha ett fysiskt möte också, och det är ju inte bra när det liksom 

blir dubbla. Det blir ju ineffektivt i sig. En hel del kommer man kunna göra digitalt som man 

innan sa “det går absolut inte”.   

J: Har du några frågor till oss innan vi avslutar?  

R1: Nä jag tror inte det.   

J: Vill du att vi skickar vår uppsats? När den är färdig och publicerad?   

R1: Gärna!  
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Bilaga 4 - Transkribering R2 

Respondent: R2 

Verksamhet: CRM-leverantör 

Intervjuform: Videosamtal 

Längd: 28:09 minuter 

  

J: Julia 

L: Lina 

R2: Respondent nummer 2 

  

Start av inspelning 

L:  Då skulle vi vilja börja med att du kort introducerar dig själv och din arbetsroll och din 

arbetsplats också. 

R2: Jag heter X och jobbar på x. Min roll är dels att jag är tillfälligt stand-in på Lundakontoret 

som konsultchef. Konsultchefen här är pappaledig. Och sen så jobbar jag också med att starta 

upp x i Holland. Och framför allt fokus på leveransorganisationen, konsultingen och bygga 

kulturen helt enkelt.  

L: Hur ser en vanlig dag ut för dig i dagsläget? 

R2: Det finns nog ingen riktigt vanlig dag i min roll så, men det handlar dels om att starta upp 

dagen. Dels i Holland och dels i Lund då. Och det blir ju numera digitalt. Sen så är det ganska 

stor variation resten av dagen. Det kan vara jobba med kundleverans tex. Det kan vara rekry-

tering, att hitta nya *arbetare* både till Lund och till Holland. Det kan vara någon mer form 

av lednings relaterad uppgift. Vi har tex olika initiativ och projekt som vi jobbar med, som 

kanske är lite mer strategiska då. Så det kan va lite arbete med det. Jag tror att man kan boxa 

in det i att jobba med kund, jobba med någon form av strategiskt arbete, mycket rekrytering. 

Och sen lite blandade interna delar. Också har vi personal biten då, som är totalt 30 personer 

ungefär och det är ju klart att det är ett helt kapitel i sig själv.   

L: Så vi ska först börja med att förklara hur upplägget kommer att se ut för intervjun. Så vi 

kommer att gå igenom fem olika områden, problemområden som vi har identifierat när vi har 

studerat litteratur. Och du får väldigt gärna utveckla dina svar så mycket du vill och tala fritt 

från dina tankar.   
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J: Första området är tidsplanering, så det här är asså ett problemområde som vi har upptäckt 

när vi har läst igenom litteratur, om det här. Att det är ganska vanligt i virtuella möten att 

tidsplaneringen som man sätter upp inte följs. Det händer att man inte startar i tid för att folk 

har problem med tekniken, de drar ut på tiden och mötet blir försenat. Och när det då blir att 

man drar ut på tiden så missar man pauser för att mötet blir längre än vad man tänkt helt en-

kelt. Sitter man i många möten och hinner inte fylla på sin kaffekopp. Har du upplevt det här 

problemet?  

R2: Det har jag. Sen så skulle jag vilja skilja på interna digitala möten och externa digitala 

möten. Där upplever jag att internt så har vi ändå bra liksom praxis och tex ser till att man 

faktiskt startar mötet en minut innan och inte håller på att fibbla med teknik och annat liksom 

när mötet väl har börjat. Det kan va ett exempel. Vi har tex lunchenlearns kring hur vi håller 

digitala möten och så vidare. Så internt vill jag nog säga att det funkar väldigt bra. Däremot 

externt så jobbar vi framför allt med kunder och där kan det ju vara väldigt varierande. Så vi 

kan ju inte kräva att kunden ska ha 100% koll på hela tekniken. Så där händer det ganska ofta 

att det är någonting eller någon som har problem. Ljudet funkar inte tex, eller hur det nu kan 

va. Så externt är de ganska vanligt. Internt, rätt så ovanligt.  

J: Toppen. Har du funderat på det här tidigare och har du någon lösning eller förbättringsför-

slag på detta? Ni verkar ju ha löst det internt då.  

R2: Ja, vi försöker ju preppa kunden tex då, så mycket som möjligt och vi kan ju alltid skriva i 

inbjudan. Det är ändå något som jag tror är bra att använda. Något som jag tror att många 

glömmer bort när de skickar inbjudan så kan man skriva lite, både agenda och förväntningar 

kanske. Men även ett tips är att starta igång mötet 5 minuter innan, så att du vet att allting 

funkar osv. Så det går ju att hjälpa motparten på det sättet. Men så är det ju fortfarande så, det 

är ju människor på alla möjliga nivåer, på alla plan som vi jobbar med. Så det är en lösning på 

allting. Så nånstans så räknar vi nog med att det kan finnas lite strul och kanske också tänka 

på att inte boka digitala möten back-to-back. Så det kanske går att tänja lite på det. Eller att vi 

kanske bokar lite mer tid än vad vi tror går åt. Så det ändå finns lite buffert. De flesta blir ju 

ändå rätt så glada om ett möte går fortare än vad som liksom var planerat. Så kanske mer 

hjälpa oss själva och dem andra med förutsättningarna. När man väl har kommit in i mötet 

och det är en massa strul med tekniken och det går en massa tid på att lösa det och det inte 

finns en buffert, då är det ju svårt att göra något där och då. Då kanske blir att man bokar en 

uppföljning tex senare.   

J: Toppen. Precis så att du tänker fritt är hur vi vill att du ska svara. Så det är jättebra. Vi går 

vidare till nästa område och det är ett område som heter Zoombombing. Det är ett ganska nytt 

område. Så det är att ovälkomna deltagare tar sig in i mötet, helt enkelt. Och förstör på olika 

sätt. Antingen genom att skicka elaka meddelanden till andra deltagare eller ladda upp kons-

tiga bilder, videos och skickar filer som inte hör hemma där. Och de kan ske både genom att 

hackare tar sig in, men det vanligaste är att mötesdeltagare delar länken till personer som inte 

ska ha den. Och då hjälper det som sagt inte med lösenord eftersom de kan ju dela det också. 

Så det är det som är problemet. Och det händer som sagt på båda sätten att folk tar sig in. Så 

har det hänt dig eller har du upplevt det?  

R2:  Nä, faktiskt inte. Jag har inte ens hört om nån här som det har hänt. Jag har nog inte 

hört… ingen som jag känner på något plan som jag vet har råkat ut för det. Men jag har ju 

liksom läst om att det kan hända. Men ingen egen erfarenhet.   
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J: Är det något som ni tänker på tex när ni väljer system att det ska vara säkert att dela filer 

och liknande? För det går ju att komma åt.  

R2: Ja, det är det väl. Jag tänker att om det är vi som på nått sätt styr vad vi använda för mötes 

forum så använder vi vårt eget, Microsoft Teams. Och då har vi på nått sätt vår egna inbyggda 

säkerhet i det. Och delar vi filer där så är det fortfarande i vår egna kanaler tex. Om vi säger 

som nu tex att vi skulle dela en och den kan vara, lite så, känslig så skulle vi typiskt använda 

några av våra fildelningstjänster eller sådär istället. Där det faktiskt rensats upp och där det 

finns nån form av autentisering osv. Så det beror väl lite på.   

J: Aa, toppen. Och då har vi en fråga... Som sagt du har aldrig hörts talas om det. Men har du 

nån lösning på problemet? Funderat på hur man skulle kunna undvika det? Får tänka lite i 

andras perspektiv kanske för det har inte hänt dig själv.   

R2: Ja… I Teams i alla fall så är det ju så att om en extern deltagare försöker komma in i mö-

tet så kommer det upp en godkännande. Asså den här personen vill komma in i mötet och så 

har jag ju möjligheten att neka eller tillåta det. Och har jag tillåtit det så har jag ju ändå, jag då 

vet jag ju förhoppningsvist vem de är. Den som jag förväntar är den personen som ska koppla 

upp sig. Så på det sättet så undviker vi ju själva att det kommer in folk utifrån. Annars så tän-

ker jag att hela tiden jobba med någon form av mötesinbjudan och inte bara sätta upp ett spon-

tanmöte med länk och sen maila ut den länken till korstvärts. Eller lägga den någonstans så 

folk kan gå dit och klicka in sig. Det kan jag tänka mig vara en lösning, att hela tiden hålla 

inbjudan inboxat till dem som faktiskt ska vara med. Sen hindrar det kanske inte att nån sen 

vidarebefordrar länken till någon helt annan människa. Men den blir ju svår att hantera tänker 

jag. Men i Teams i alla fall, jag vet inte hur det är i Zoom, så har jag ändå dem möjligheterna 

att isåfall neka en person som försöker komma in som inte har i mötet och göra.   

J: Ja, det finns i Zoom också så man kan ha ett waitingroom. Det som har hänt är att många 

personer som försöker ta sig in, de kan byta namn, i alla fall på Zoom. Och då kan man byta 

namn till deltagar namn, som man visste skulle vara med i mötet. Om det kommer 10 perso-

ner som heter samma namn så vet man inte vem som är den rätta. Så det är de som är svårig-

heten med det också. Men jättebra förslag.  Ja, Lina.              

L: Så vårt tredje område handlar om avbrott på olika sätt. Så störande ljud eller hackande i 

möten i ljud och video då. Och de kan va ojämn ljudupptagning, eller att det är störande ljud i 

bakgrunden som hörs. Att det buffrar på ljud och video. Och stör då processen i mötet helt 

enkelt. Samt att deltagarna talar samtidigt och ingen av dem hörs då de pratar över varandra. 

Är detta problem som du har upplevt?  

R2: Ja, det är det. Det händer ändå hyfsat ofta. Jag tänker framför allt i konceptet att jobba på 

distans så betyder det ju allt folk sitter ju lite överallt. Det betyder ju att uppkopplingar tex 

kan vara av väldigt varierande karaktär. Och det gäller ju både interna och externa möten, som 

påverkar. Och då blir det ju typiskt konsekvensen att mötet laggar eller bilden laggar och lju-

det laggar. En annan klassiker som i och för sig är väldigt lätt att åtgärda är ju att… ja en av 

de vanligaste citaten i mötena numera är ju “kan du unmuta dig?” tex. Så men där finns det ju 

en väldigt enkel lösning som inte är uppkopplings relaterad. Så det där är ändå vanligt skulle 

jag kunna säga. Och även just med störande ljud runt omkring och sådär händer också ganska 

ofta. Och ofta kan det tex va att folk sitter och jobbar hemifrån. Och alla sitter ju inte på en 

yta så alla kan ha egna kontor. Utan det kan är flera som sitter och jobbar hemifrån och så 

börjar man höra bakgrundsljud från alla möten och sådär tex. Så det är vanligt.   
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L: Förekommer det oftare i mindre eller större möten? Eller det är lika? 

R2: Bra fråga. I större möten så är det på nåt sätt… det är klart att rent sannolikhetsmässigt så 

borde det ju vara större risk att det händer, ju fler som är med. Men jag tror att i större möten 

så har folk en större benägenhet, asså alla sitter inte och pratar samtidigt. Det blir lite av kon-

ceptet med ett stort möte, att det blir mer några som pratar. Och ska det föras diskussioner så 

delar vi upp det i breakout rooms så att det mer blir Zoom möten. Och då tror jag att det blir 

lite så automatiskt att man, har man ingenting att säga så mutar man helt enkelt. Och då blir 

det inte så mycket störande bakgrundsljud och annat. Eller det märks ju betydligt mindre om 

någon börjar lagga. I ett litet möte, om man tex är tre stycken som har ett möte, då bygger ju 

antagligen det mötet på att det ska diskuteras ganska mycket. Och då påverkar det väldigt 

mycket om det är en som har problem tex.      

L: Har du då funderat på hur man skulle kunna underlätta detta problemet?  

R2: Nä inte så mycket. Jag har nog kanske lite accepterat att det på nått sätt är en del av värl-

dens IT infrastruktur och att jag då har svårt att göra någonting åt det. Alltså det som händer 

är snarare då ofta om det är ett möte som blev kaotiskt, av dom här då typiska anledningarna 

och det känns som att det här det blev liksom inte bra, vi fick inte ut det vi behövde av mötet. 

Då blir det helt enkelt att ta ett snack med alla och säga vi får köra ett nytt tag med det här och 

då att alla ser till att sitta någonstans där man har en stabil lina kanske, eller där det inte är 

någon som sitter i samma rum och diskuterar eller vad nu skulle vara som är den störande 

faktorn. Det är väl egentligen det jag kan komma på. Det går ju också att såklart proaktivt 

använda sig av mötesinbjudan, om det här är ett möte där vi vet att det är väldigt viktigt med 

interaktion så går det faktiskt att skriva det till alla som man bjuder in att “tänk på att vi ska 

diskutera mycket här och för att det här ska funka så behöver du sitta på ett bra ställe både vad 

det gäller uppkoppling och att du kan sitta själv och fokusera utan bakgrundsljud”. Skulle jag 

säga. Det är typiskt sådär, det går att förebygga genom att tipsa andra, men när man väl är i 

mötet och någon sitter i en sån situation så är det svårt och göra så mycket. Och det blir ju 

också den att ska man börja gå igenom typ IT-support kring “har du kollat att så att det inte är 

något annat som kör?” eller liknande så blir det väldigt mycket tid på mötet också så då blir 

det nästan bättre att bara boka om det under bättre förutsättningar.   

L: Mm mycket bra   

R2: Men jag tar gärna del av tips som finns, för det där är faktiskt en väldigt bra fråga! 

L: *Skratt* Ja det kommer vi skicka om vi kommer på något. Vårt fjärde område handlar då 

distraktioner och fokus under virtuella möten. Många tycker det är svårt att hålla fokuset och 

det då leder till att folk ofta multitaskar under mötet. Händer också att man multitaskar då 

man tycker att ämnet som diskuteras inte är tillräckligt relevant för en själv. Och därmed så 

lyssnar man och integrerar inte lika mycket i mötet. Och att man kan bli distraherad av exem-

pelvis notiser från ens dator, mobilen, att det är person i rummet, ljud runtomkring. Man får 

en notis från ett mail och känner att man behöver svara på det och liknande. Har du upplevt 

detta?  

R2: Ja det har jag också upplevt. Ganska mycket. Där tänker jag att det är lite blandade pro-

blemområden. Om man tar det här med exempelvis notiser eller att det är någonting som 

plingar eller poppar som distraherar på det sättet så internt så har vi en väldigt strikt och 

sträng kultur kring att stänga allting sånt och det är bland det första man får göra när man bör-

jar hos oss. Det är ju inte bara i ett möte som sådant distraherar utan det distraherar oerhört 
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mycket i fokus i alla arbetsuppgifter egentligen. Så att man på något sätt tar kommando över 

sin tid och inte låter sig styras av alla andra på något sätt. Eller andra notiser. Däremot så är 

det ju ingenting vi kan påtvinga på någon som inte är på *företag*. Så då skulle jag ändå säga 

att när den typen av problem uppstår så är det när vi är med någon externt och vi märker att 

det plingar till och att de börjar flacka med blicken. Och börjar titta på en annan skärm eller 

vad det nu skulle va. Där är ett sätt där vi försöker hantera det är att, i den utsträckning det 

går, göra det obligatoriskt att ha video. För då kan man ändå se lite mer av vad den andra per-

sonen gör. Där har vi också märkt att det är viktigt att proaktivt säga att mötet kommer köras 

med video. För om man kommer in i mötet och så är det hälften som inte har video igång och 

så ska man be alla att sätta på video, då kommer inte det att oftast inte lyckas. Eftersom folk 

kanske har satt sig i pyjamas i soffan och kör mötet eller vad det nu skulle va och då känner 

man sig inte riktigt beredd på att dra på videon, men om man på förhand vet att det här mötet 

kommer man köra med video så är man ändå beredd på det och då har man ändå ett eget val 

om man vill köra mötet i pyjamas eller inte. Så det är i alla fall ett sätt att “fånga” deltagare 

som är med. Och sen finns det olika stora och små knep. Där tror jag att det är mycket upp till 

hur duktig man är på att föra möten. Och det kan ju vara knep som att variera lite grann mö-

tesstrukturen så att kanske variera från att köra en presentation till att stänga av den och rita på 

en tavla i rummet istället. Så att det blir lite variation i mötet. Det kan vara ett knep. Och då 

också att integrera med alla som är med. Så då om jag till exempel ser att du sitter och skriver 

massa, då kanske börjar fråga dig grejer och då kanske du blir lite mer alert. Och där blir det 

ju då lite samma knep som vid ett fysiskt möte. Alltså det händer ju även i sånna möten att 

någon börjar titta lite i mobilen eller vad det nu skulle va. Och då gäller det att fånga det eller 

adressera den personen så att man känner att man inte riktigt har möjlighet att zooma ut och 

göra något annat. Eller om man hör att någon börjar knappa frenetiskt på sitt tangentbord, 

man vet inte riktigt vem det är, men någon sitter och gör något annat. Då kan försöka lyfta 

och kolla med alla i mötet att de faktiskt är med och där även mentalt.  

L: Ja mycket bra svar. Väldigt givande faktiskt. Vårt sista område då handlar om mänsklig 

interaktion. Så det är ju ett problem med virtuella möten att det är brist på sensoriska intryck 

och det blir en begränsad virtuell miljö, men ser mindre kroppsspråk, mindre icke verbal 

kommunikation som förekommer under mötet och att det kan vara svårt att hålla diskussioner 

tycker många. Och att många tycker det är obekvämt att ha kameran på under mötet. Är detta 

något du har upplevt? 

R2: Ja då kommer man ju tillbaka till det att det är ju egentligen inte konstigt att man sitter 

och tittar på varandra och pratar, det är ju helt naturligt och skulle vi ha haft det här mötet på 

kontoret då skulle vi ju suttit mitt emot varandra, så det där med kamera åter igen, är bara ett 

problem om man kommer in i ett möte och inte vet att man förväntas ha kameran igång, an-

nars åter igen, att om vi är tydliga med det att vi kör mötet med video så är man beredd på det 

och då är det ju inget konstigt. Men skulle man ha haft den här intervjun på kontoret då skulle 

vi ju ha suttit och tittat på varandra på ungefär liknande sätt och det är ju inget märkligt egent-

ligen och försöka kanske plocka bort den faktorn, så att istället är beredd på det. Sen händer 

det ju ändå såklart att det är människor som inte slår på kameran och det går ju inte att tvinga 

någon, utan bara göra det bästa med att alla är förberedda på det. Och just med kroppsspråk 

och interaktion och sådär, så håller jag med det där är ju en stor utmaning. Det går ju att jobba 

med lite olika trick på hur man har kameran och vad är det man ser och sådär, så att man ges-

tikulera med händerna och att det syns för er. Men om jag sitter jättenära kameran så kommer 

ni ju inte att se mina gester alls. Så då är man kanske på lite mer avancerade knep, men att 

man ska försöka tänka på hur man faktiskt placerar dator och kamera och sådär, inte minst om 

man själv ska hålla en presentation så tror jag att det är väldigt viktigt. Och sen med interakt-

ion så blir att försöka fånga alla deltagare, och är det väldigt många och man behöver interakt-
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ion och diskussioner så får man jobba med breakout rooms och mindre grupper, annars tycker 

inte jag att det går att göra det på ett bra sätt. Alltså att föra en diskussion i ett möte med 20 

personer, det går liksom inte, utan då måste man delas upp. Men det hade inte fungerat jätte-

bra i ett fysiskt möte heller. Då hade man ändå behövt dela upp sig. Är jag fortfarande på äm-

net egentligen?  

L: Ja absolut!  

J: Ja precis!  

L: Så du har ju funderat på detta, så har du tänkt på något ytterligare sätt som man kan för-

bättra detta? Både tekniskt och personligt som deltagare?  

R2: Alltså personligen kan man ju alltid ta till sig av alla fina tips och små klipp som finns där 

ute med hur man kan hålla ett digitalt möte eller vara del av ett digitalt möte på ett bättre sätt. 

Det finns säkert hur mycket som helst. Sen blir det ju lite upp till var och en, vilket intresse 

man har av det, och samtidigt så kanske många inte riktigt är medvetna om hur det ser ut på 

andra sidan när jag är med i ett möte. Det kan ju inte vara så lätt att veta. Men jag tänker att 

det finns ju väldigt mycket tips och trix och best practice kring digitala möten och det går ju 

ändå att uppmuntra till. Jag tror ändå också att vi har varit i den här situationen så pass länge 

och för vår del så körde vi ju digitala möten även långt innan vi hade en pandemi. Även om 

det va betydligt mindre än vad det är nu. Så jag tror ändå att det finns och att det blir en större 

och större vana med det. Alltså att det blir mer och mer naturligt att hantera digitala möten på 

ett bra sätt. Jag upplever ändå att, om vi spolar tillbaka bandet ett år, så då upplevde vi att för 

oss var det naturligt att köra digitala möten men då var det många på andra sidan och då fram-

för allt då på kundsidan som upplevde det här som helt nytt. Och att vi då behövde hjälpa till 

mycket med det här med strukturen, att alla kan inte prata i mun på varandra och att ni kan 

räcka upp handen så det syns i kameran eller använda en funktion för det i själva verktyget. 

Att hjälpa de nya på något sätt att faktiskt vara med i mötet på ett bra sätt. Jag tror att det är en 

träning för hela världen det här, och att alla hela tiden bättre.   

J: Toppen, då har vi gått igenom våra fem områden. Är det något mer du skulle vilja tillägga?  

R2: Nä, jag känner att jag fick prata av mig, men jag är väldigt nyfiken på… Jag känner ju 

igen många av frågeställningarna och känner att vi alla lite sitter i samma båt. Ska bli väldigt 

kul att se vad andra har för fiffiga lösningar på det här:  

J: Då antar jag att du vill att skickar uppsatsen till dig när vi är färdiga?  

R2: Ja absolut!  

J: Har du några fler frågor innan vi avslutar?  

R2: Nä jag är nöjd, det va kul att få tänka till lite! 
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Bilaga 5 - Transkribering R3 

Respondent: R3 

Verksamhet: Kommunal räddningstjänst 

Intervjuform: Videosamtal 

Längd: 28:46 minuter 

  

J: Julia 

L: Lina 

R3: Respondent nummer 3 

  

Start av inspelning 

L: Så vi skulle vilja börja med att du kort introducerar dig själv och din arbetsplats samt din 

yrkesroll.   

R3: Yes, jag ska försöka göra det. X heter jag då och jobbar inom räddningstjänsten i x. Och 

där har jag ett uppdrag som är, vi kallar operativ. Jag är ute på händelser, som brandbefäl då. 

Sen så halva tiden så har jag en form av samordningstjänst gällande, eller huvuduppdraget 

gäller egentligen sotningsfrågor i x’s Län, hälften av kommunerna ungefär. Så jag är anställd i 

x men jobbar för flera olika kommuner, kan man väl säga.   

L: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i dagsläget?  

R3: Ja, en bra fråga. Just nu är det lite sådär fram och tillbaka. Jag är lite fysiskt på jobbet, de 

passivt operativa måste jag ju vara där. Jag jobbar ju dygn egentligen, så då är jag ju på ar-

betsplatsen. Skulle väl säga att jag 50% jobbar hemifrån och 50% från fysiska arbetsplatsen. 

En grov uppskattning.   

L: Så jag ska förklara upplägget lite grann. Vi har fem olika huvudområden som vi kommer 

att gå igenom och ställa frågor om. Och dessa är då problemområden som vi har läst om med 

virtuella möten.  Du får väldigt gärna utveckla dina svar så mycket du vill och tala fritt från 

dina tankar i den mån som du vill.   

J: Ja, då har vi första problemområdet. Och det är ett område som vi kallar tidsplanering. För 

det vi har läst om är att det är ganska vanligt att när det ska hållas virtuella möten att man sät-

ter upp en tid då det ska börja och sen så har personer problem med teknikstrul eller liknande 

och att det då inte startar i tid. Och sen att mötet drar ut på tiden, det blir längre än vad man 
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tänkt och att man då missar pauser och att sluttiden inte blir rätt och att man kan sitta länge i 

ett möte utan att hinna fylla på sin kaffekopp eller liknande. Är det här ett problem som du har 

upplevt?  

R3: Ja tekniken kan man uppleva att det finns strul till och från. men det är ändå förvånans-

värt lite skulle jag säga. Det var lite mer i början innan folk blev vanna. Sen så har jag ju 

märkt att ju mer tiden har gått ju sämre blir man lite på att hålla disciplinen kanske och va 

inne i mötet, lite ungefär som nu när jag kommer in exakt när jag ska. För att man har annat 

att göra innan. Så ungefär… tiden, övergångstiden när man går från ett möte till ett annat är ju 

borta, eftersom det är mer direkt. Så det händer väl att, oftare nu skulle jag säga men i början 

också att folk kommer in några minuter sent. Det tror jag har lite att göra med, dels att man är 

lite bättre på att hantera tekniken, dels så lägger man ju gärna mötet så att det slutar när ett 

annat börjar så att säga. Och då är där ju inte tid, som du var inne på, drar det över lite grann 

av någon anledning så blir man ju sen helt enkelt. Jag tror att man planerar helt enkelt med 

mindre luft emellan än vad man kanske gjorde innan, när man skulle va på ett ställe och sedan 

på ett annat och jag vet att jag måste ha tid att flytta på mig. Sen så tror jag i och för sig att det 

handlar lite grann om hur man är som människa också. Jag själv är lite sådär att jag i 99 fall 

av 100 är i tid liksom. Nu kände jag här att jag var precis i tid ungefär. Så det är väl lite grann 

hur man är som individ så att säga. de som var försenade till möten innan är väl ungefär de 

samma som är försenade nu. Fast det ytterligare kommer till lite till. Och det handlar lite om 

det som jag var inne på innan att jag tror att det som är vana att hålla tider och gillar att hålla 

tider, de gör det fortfarande. Men marginalen har blivit mindre, så kan man väl säga. Det här 

med att man är försenad då.   

J: Det verkar som att du har funderat på det här tidigare i fysiska möten också. Men har du 

någon lösning på problemet eller något förbättringsförslag på det?  

R3: Asså jag har ju haft, jobbat som arbetsledare i ganska många år. Så vi satte väl upp regler 

helt enkelt. Att är det möte så är det möte och de tiderna är till för att hållas liksom. Det var 

väl också så att mötena började, hade vi satt 13 så började de 13, och kom du för sent så var 

det ditt bekymmer, då fick du ta konsekvenserna och leta upp informationen själv. Fungerar 

väl hyfsat bra. För någonstans är ju inte den ens tid viktigare än den andras. Då gäller det nå-

gonstans att få in den kulturen. Så jag tror att det är mycket kulturfråga och att inse att min tid 

är inte värd mer än din så att säga, du ska inte behöva sitta och vänta på mig. Men nu är jag ju 

sån själv va så det är ju klart att det är enklare att säga så då. Jag gillar ju inte när folk kommer 

för sent till möten. Jag är ju alltid i princip några minuter tidig. Men även jag har blivit lite 

sämre känner jag. Att man går in minuten innan, medans vid ett fysiskt möte kanske man kom 

5–10 minuter innan. Så man behöver kanske inte längre det sociala fraserna på samma sätt 

som man behövde innan. Kanske lite tråkigt egentligen men.   

J: Men är det likadant med sluten på mötena att, tänker att det går över?  

R3: Ja, man försöker hålla… Jag skulle nog säga att just vår… Har vi större möten, med fler 

med, så tror jag att vi är bättre… vi är ganska bra på att hålla tiderna. Och har varit det. Och 

det här med pauser så har man också varit förhållandevist bra på att lösa skulle jag vilja påstå 

ändån. Sen så sitter jag absolut i såna möten som är väldigt, väldigt sega. Men man märker ju 

efter ett tag att det är alltid någon som säger till eller är lite trött. att ha såna långa digitala 

möten tycker jag är jobbigare än att ha långa fysiska möten. Sen om det är en generationsfråga 

eller så vet inte jag. Men har man fysiska möten så är det lättare att röra på sig, man kan flytta 

på sig eller ja. Medan att sitta framför datorn då, jag tycker personligen att det är jobbigare 

men längre möten via datorn än fysiska då. Det är nåt jag har reflekterat över också. Jag tror 
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också att det är lite grann hur man är som person. om man, ni i er generation framför allt job-

bar ju framför datorn konstant alltid. Det gör i och för sig jag också men inte riktigt på detta 

sättet. Eller har inte gjort innan då. Sen så har jag ju jobbat… när covid startade här så har jag 

ju jobbat med kommunens krisledning då. Så vi har ju… vi började ganska tidigt, då fanns det 

ganska många förvaltningar som var uppkopplade till höger och vänster. och tekniken fick vi 

hitta på efterhand. Innan vi hittade alla de systemen som nu används, om det är Skype eller 

Zoom eller vilket det är. Folk har liksom lärt sig efterhand. Och vi håller ju möten idag med 

30, 40, 50 pers och det funkar oftast väldigt bra. I början var det väl lite si och så. Finns vissa 

tekniska problem fortfarande men det kommer och går lite. Precis som problem med upp-

koppling eller internetanslutning och sådär. Man har löst det efter hand så jag upplever att det 

funkar bra. Rent tekniskt då.   

J: Toppen. Då går vi vidare till nästa problemområde. Och det är ett problemområde som he-

ter Zoombombing. Och det är att ovälkomna deltagare tar sig in i mötet och förstör mötet helt 

enkelt genom att skicka opassande meddelanden till personer, laddar upp filer eller visar fil-

mer som helt enkelt förstör mötet. Det sker både genom hackare som tar sig in, men det van-

ligaste är att mötesdeltagare faktiskt delar mötets inbjudan. Sen så tar personer sig in. Och det 

händer att de som då tar sig in att de döper... man kan ju byta namn till samma som deltagare 

som faktiskt ska va med i mötet och då är det svårt att slänga ut rätt personer. Är det här 

någonting som du har upplevt?  

R3: Nä, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Kanske hade varit intressant i och för sig men 

*skratt* ibland när man har tråkiga möten. Nä det kan jag inte påstå att jag har gjort. Att det 

har tillkommit deltagare har det ju men det har ju varit medvetet då och… så nä det har jag 

inte upplevt… överhuvudtaget skulle jag säga. Däremot så har jag själv råkat klampa in i ett 

möte där folk redan satt inne i samma möte eller om det hade börjat innan utsatt tid. Jag kom 

in i mötet och de märkte ju inte att jag var där. Så jag kunde ju lyssna av vad de sa, utan att de 

förstod att jag var där. Så det har jag varit med om själv va. Det är väl i princip det annars så 

har jag väl inga… eller att folk gör dumma saker utan att de tänker på att kameran är på lik-

som. Så själva det problemet som nämnd har jag inte råkat ut för.   

J. För jag tänker också att, tex om ni delar filer eller liknande via verktygen ni har mötet i, 

tänker ni då på val av verktyg och att det är säkert. Ifall någon skulle kunna komma åt det ni 

delar, ifall det är något konfidentiellt.   

R3: Jag skulle nog säga att det vi delar där är nog inte riktigt av den digniteten. Däremot tror 

jag inte att man tänker nog inte riktigt på det tillräckligt mycket skulle jag nog säga. Man är 

nog bara nöjd med att det fungerar. Så där behöver man nog bli bättre. Jag tror inte att man 

reflekterar på det riktigt på det sättet. Sen så skulle jag inte säga att vi har det typen av in-

formation kanske heller. Visst så har jag suttit i möte med länsstyrelsen och så, där finns ju 

kanske det som information. Då kommenteras ju det att den inte får spridas eller vad det nu är 

för någonting. Men exakt hur de har hanterat det innan kan jag inte svara på. Som sagt de som 

vi, jag har haft att göra med är inte av den digniteten så att den skulle behöva skyddas. Vad 

jag kan se så här rakt upp och ner.   

L: Okej. Så vårt tredje område då handlar om olika sorters avbrott i möten. Så störande ljud 

och hackande. Som ojämn ljudupptagning, störande ljud i bakgrunden, ljud och video buffrar 

och det förstör mötets kvaliteten och processen. Samt att deltagare talar samtidigt, över 

varandra och man då inte hör vad någon av dem säger. Är detta problem som du har upplevt? 
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R3 Ja, men man har väl upplevt alla dem bekymmerna skulle jag säga. Framför allt med att 

folk åker in och ut i mötet. Det upplevde jag senast igår. jag satt i ett möte igår där en person 

åkte ut fyra gånger liksom och nånstans så stannades ju mötet när man måste uppdatera den 

här då. Sen det här med att det är störande ljud, ja det var ju mycket mer i början än vad det är 

nu. För folk har blivit ganska snabbt blivit ganska vana då va, men man har ju upplevt många 

olika varianter av störning kan man väl säga. Både roligare och lite dråpligt, ja kanske mindre 

bra då. Så det har man ju gjort men jag vill nog påstå att det har blivit bättre. Likaväl detta 

med att prata… har man också blivit lite bättre. Jag tror att det handlar om vem som leder 

mötet liksom. Att Man kan fördela ordet. Jag har ju själv suttit, som jag nämnde innan då, i … 

vad man nu vill kalla det, mötesledningroll, där man får fördela ordet. Och där skapar vi ju… 

att man fördelar ordet efter hand. Det har funkat ganska bra. folk har vant sig vid den struk-

turen. Det vet att de kommer att få ordet och då kan jag hålla mig tills dess. Sen har vi väl haft 

även att man kan prata, precis som vi gör nu då, och det funkar relativt bra för någonstans 

så… När man märker att man avbryter den andra så, antingen tystnar den ena eller den andra. 

Och då kan man ge tillbaks ordet som småningom. Så jag tycker att det funkar relativt bra i 

det mötena, i alla fall i de mötena där man är, ja 10, 20 pers. Jag tror att det handlar mycket 

om att man har vant sig liksom. I början var det mer strul än vad det är nu. Så jag tror att detta 

är en mötesform som har kommit för att stanna då. Sen så tycker jag att den är lite tråkig 

*skratt* men det är en annan sak. Ingen fika får man heller. Ingen kaffe. *Skratt*. Det är väl 

lite så, tråkigt tycker jag. Men det är för att jag är lite social kanske.                    

L: Har du haft några idéer på andra sätt man skulle kunna förbättra dessa problemen, just med 

kvalitén och avbrott?  

R3: Nä det är ju en bra fråga, jag är ju inte tillräckligt teknisk begåvad, så som ni är. Men 

tycker att det funkar förhållandevis bra, just när det buffrar och man inte hör vad dom säger, 

kan det ju vara lite irriterande, men oftast så klipper det bara någon sekund och då kan man 

ändå förstå meningen. Alternativt får man ju be dom att upprepa, men oftast är det problem 

man har med sitt headset eller för många avstängningsknappar mellan headset och dator och 

ljudet och så. Så jag skulle säga att oftast med ljudet och så undrar man ju om individens tek-

niska förmåga kanske. Sen förekommer det ju också störningar i nätet och så, och det är ju 

störigt och så. Exakt hur man skulle förbättra det är en bra fråga. Det kan ni bättre än jag höll 

jag på att säga. Det är klart att är det mindre avbrott desto bättre och desto mindre avbrotts-

moment så är det ju.   

L: Mm absolut. Vårt fjärde område handlar om distraktioner och fokus under möten, och 

många säger att de tycker det är svårt att hålla fokus i virtuella möten och det leder till att man 

multitaskar under mötet. Och att man då inte lyssnar eller integrerar i samma mån och det kan 

också vara att man börjar multitaskar för att man tycker att ämnet man pratar om just då inte 

är relevant till en själv och att man blir distraherad av notiser från dator, mobiler eller att per-

soner kommer in rummet eller saker runt omkring, är detta ett problem du har upplevt?  

R3: Ja men visst, absolut är det så. Jag har ju multitaskat mer än en gång om vi säger så. Både 

dels för att jag behövde det men också och dels för att jag tyckte att antingen mötet var väldigt 

tråkigt att lyssna på eller så berörde mig inte alls. Så det är väl samma som när man har ett 

vanligt möte, det gäller att kunna fånga sin publik och kanske ännu mer nu när man inte ser 

dom, vilket man inte gör ibland. Nu ser ju jag er eftersom vi är så få, men skulle jag dela nå-

got här med er så ser jag ju oftast inte er på grund av powerpointen eller vad det är. Då ser 

man ju inte hur personen reagerar och det saknar jag ju, att kunna titta på och kunna fånga upp 

personer. Jag höll själv ett sånt föredrag härom veckan, och det känns rätt så kasst att inte 

kunna se er, individerna… Det är ju inte helt enkelt att låta bli, när man känner att man behö-
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ver göra något annat. Framför allt då när det kanske är något tråkigt ämne eller tråkig förelä-

sare och man bara sitter och läser rakt upp och ner. Och då skulle jag säga att det är svårare att 

köra så här (alltså virtuellt) än vad det är att köra i samma lokal.   

L: Mm  

R3: Så absolut upplever jag att det händer, inte vid varje möte men det händer ganska ofta.   

L: Har du några idéer för hur man skulle göra förbättringar för att fixa dessa problemen?  

R3: Jag tror ju också att detta är en disciplinfråga. Någonstans får man ju stänga av datorn och 

allt runt omkring. Nu kanske inte jag är jättebra på det själv, för det beror ganska mycket på 

vad man är för typ av individ. Vill man vara tillgänglig och svara så fort som möjligt, liksom 

om jag skickar ett mail idag, så förväntar jag mig att få svar inom tio minuter, får jag inte det 

blir jag nästan lite irriterad. Och därför så är jag ju så själv, får jag ett mail så svarar jag så fort 

som jag kan. Och då förväntar jag mig det tillbaka. Även fast det kanske inte riktigt är rimligt, 

egentligen. Men allting går ju så fort idag, jag vill ju inte vänta på svar för länge ifrån dig, så 

jag kan skicka vidare det eller beställa det jag behöver eller jag behöver det svaret nu. Men 

jag tror det är lite tiden som är nu, allting förväntas ske så himla fort. Och någonstans har man 

anammat det och anpassat sig. Jag har ju växt upp utan datorer också, där man liksom fick 

ringa till varandra och fick man inte tag på den personen den dagen, då fick man ringa dagen 

efter. Men så funkar det liksom inte idag. Utan det är ju snabba puckar liksom. Och får man 

vänta en dag eller två idag, då blir man ju frustrerad. Nästan att man hinner glömma bort det 

eftersom det kommer annat emellan som behöver fixas. Så jag tror att det egentligen handlar 

om hur jag använder min tid. Det är ju inte helt enkelt att vara disciplinerad i dagens samhälle 

eftersom det är så mycket information som trycker på en. Sen om det är som du säger, om det 

pop-ups eller frågor eller det ena och det andra, så är det konstant informationbonkning. Man 

får förfrågningar hela hela hela tiden. Så det såklart beror på vad man har för jobb, men jag 

tror ändå att dom flesta upplever det, tror jag i alla fall. Jag upplever det i alla fall. Så någon-

stans är det, att man måste disciplinera sig själva för att inte gå in och svara på det här, och 

istället försöka tänka “hur länge kan dom här vänta på svar?” kontra dom andra vänta på svar, 

och att man stänger av yttre påverkans funktioner typ, mail eller mobil eller sådär, när man 

sitter i ett möte. Så egentligen borde man hantera det som på samma sätt som när man sitter i 

ett fysiskt möte, att när man går in i lokalen så stänger man av mobilen liksom och då är den 

stängd så fokuserar du på det du är där för. Så att det är en disciplinfråga också, men jag tror 

man förväntas multitaska mer idag än vad man gjorde innan. Eller så är det något som vi 

själva ställer upp på. Men bra fråga, det är väl både också kanske. Men man förväntar sig 

snabbare svar och då måste man multitaska för att kunna ge fler svar på kortare tid än vad 

man förväntades göra innan, så jag tror att förväntningarna ihop med hastigheten gör att det 

blir lite såhär. Men jag tror frågan är också om någon faktiskt blir gladare om det då tar två 

timmar eller två och en halv, egentligen i slutändan då, det är en bra fråga. Jag tror man skulle 

kunna använda sin tid bättre, det blir ju att man stressar, omedvetet eller medvetet. Så det är 

nog en hel del att göra där skulle jag säga för dom flesta.   

L: Jättebra, så vårt sista område handlar om mänsklig interaktion. Det är ett problem i virtu-

ella möten att det är brist på sensoriska intryck eftersom det är begränsat i en virtuell miljö. 

Du ser kanske inte kroppsspråket eller annan icke verbal kommunikation på samma sätt. Och 

det kan vara svårt att hålla diskussioner tycker vissa, samt att många tycker det är obekvämt 

att ha kameran på och därför väljer att inte ha på den. Har du upplevt detta?  
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R3: Ja jag har upplevt egentligen allting där. Det va precis som jag sa innan, jag gillar att 

kunna se vem jag pratar med och det går ju hyfsat att jag i alla fall ser på ansiktet, kanske inte 

kroppsspråket lika bra, men jag gillar det, jag är ju lite gammaldags så kanske, har ju föreläst 

en massor så innan och hållit lektioner till höger och vänster. Man får ju ganska snabbt fram 

om det här är ett intressant ämne eller ej. Och om man får tag i sina åhörare eller vad man nu 

vill kalla dom, det får man ju en ganska snabb respons på och det är ju mycket svårare nu. Sen 

är det absolut de som inte vill ha kameran på, men vi har väl börjat göra så att man ska ha 

kameran på så att man vet att dom är där helt enkelt. Sen såklart, så är det många som jobbar 

hemifrån kanske har något barn som börjar skrika och då stänger ner kameran för att gå och 

fixa det, och det kan du ju inte göra när du sitter på jobbet. Men det funkar ju hyfsat bra ändå 

tycker jag, men det tycker jag också att det har blivit bättre. Från start var det ju ingen som 

hade kamera men nu tycker jag att de flesta har det. Eller så inleder man med det, att man vill 

att alla ska ha kameran på, dels för att man vill veta det som du är lite inne på, “är det rätt per-

son?”, “är det mer än en som sitter där?” och vem är ni liksom. Framför allt med möten då 

man är lite fler, är det färre som vi nu är då är det mer naturligt att ha den på, upplever jag. Så 

jag skulle säga att det är plus. Men jag har ju upplevt där man har haft den på eller att några 

inte vill ha den på av olika anledningar, vad dom nu är. Men sen kan själv också stänga av 

kameran, om jag ska snyta mig eller så. Men jag skulle säga att i dom flesta fall skulle jag 

säga att man har dom på nu. Så att man använder bild mer och mer nu än vad man gjorde i 

början. Det var någon fråga till va? 

L: Tycker det är svårt att hålla diskussioner?  

R3: Nja, nackdelen möjligen som jag ser det är att folk inte öppnar upp, det är lättare att vara 

tyst och komma undan diskussionen om man inte vill vara delaktig om man inte ser individen. 

Är man i ett rum är det ju bara att titta på dom och då måste någonstans öppna upp. Och det 

går ju inte att göra på samma sätt. Utan då får man ju verkligen ställa frågan “Julia, vad tycker 

du?” liksom eller vad är din åsikt? Det brukar jag själv använda när jag varit mötesledare, om 

jag vill veta någonting om någon speciell sak så pekar jag och säger deras namn då, för att få 

in och med dom i diskussionen. Men det är absolut svårare tycker jag såhär än om man träffar 

fysiskt.   

L: Har du haft några funderingar kring hur man skulle kunna förbättra? Några förbättringsför-

slag?  

R3: Jag tror att det är jätteviktigt att man har någon som styr diskussionen eller åtminstone 

leder den, just för att få med individerna. Det är klart att det blir svårare om församlingen är 

större, är det som vi är nu, tre fyra fem, så oftast så löser det sig av sig självt. Men jag har 

också varit med där man får verkligen fördela. Jag vill vet just vad Julia tycker och då får jag 

fråga det rakt ut. Annars så kommer där ingenting. Så det kräver lite mer närvaro och styrning 

ledning eller nu vad man vill kalla det, av diskussionen, det sköts inte riktigt av sig självt på 

samma sätt tycker jag, men det kanske är mer av en känsla egentligen. Det finns ju dom som 

sitter tysta i ett större rum också, framför allt om det är en större församling. Men det är alltid 

lättare att se dem där tycker jag, och kunna fråga då eller ta ögonkontakt och det är ju svårare 

här (i ett digitalt möte). Ja så upplever jag det. Det är klart det påverkar också hur trygg man 

är i dom miljöerna, vem man pratar med, det är ju som för min del. Jag har haft jättemycket 

kontakt med personer, jag är ju ny på min arbetsplats, så jag var med och drev det här pro-

jektet och i början hade jag mycket kontakt med massor av personer som jag känner igen på 

rösten men har aldrig sett hur dom ser ut liksom fysiskt, har ju aldrig sett dom i bild. Så att jag 

skulle aldrig kunna känna igen dom på om jag ser dom på gatan, men hade de öppnat munnen 

så hade jag kunnat säga vem det är. Så det är en liten lustig grej. Så ibland får man söka upp 
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dom på nätet innan, så man vet lite hur de ser ut innan man ska träffa dom, så man vet att det 

är den här människan. Så att man kan knyta rösten till ett ansikte. Så det är lite sådär konstigt 

också.   

J: Ja då har vi gått igenom våra områden, har du något mer du skulle vilja tillägga?  

R3: Nä inte riktigt. *Off topic* Ska ni opponera? Vad blir slutprodukten?  

J: Ja det kommer vi, efter den är färdig kommer vi opponera. Och vara färdig 11 juni och slut-

seminariet kommer vara digitalt.   

R3: Någonstans så känns det som att ni är inne i rätt ämne tycker jag. Just när det gäller fram-

tiden är just nu. Jag tror ju personligen att folk kommer att jobba hemma. När vi började här 

så fick vi ju inte jobba hemma, men nu ska och måste vi jobba hemma. Så det har ju föränd-

rats. Så det ska ju bli spännande att se vad det blir. Hur läget kommer se ut i framtiden. Så jag 

känner ju någonstans att ni har ju en utbildning som ligger i tiden. Så får ni lycka till med allt 

och med opponeringen!  

J: Tack! Vill du att vi skickar uppsatsen till dig sen när vi är klara?   

R3: Det får ni jättegärna göra!   

J: Absolut! Ha det så bra! 
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Bilaga 6 - Transkribering R4 

Respondent: R4 

Verksamhet: Kommun i Sverige 

Intervjuform: Videosamtal 

Längd: 26:08 minuter 

  

J: Julia 

L: Lina 

R4: Respondent nummer 4 

  

Start av inspelning  

L: Så, då skulle vi vilja börja med att du kort introducerar dig själv och din arbetsplats och din 

yrkesroll.   

R4: Oj, ja det är lite speciellt nu. Nu är jag ju projektanställd men i grunden är jag kanslichef, 

vid stadskontoret, x’s kommun. Stadskontoret är den centrala förvaltningen, bland ca 9 andra. 

En organisation totalt på ca 13000 anställda. Där vi har en samordningsfunktion då för det 

nämnadministrativa arbetet. Man kan lite slarvigt säga att det är stödet till de förtroendevalda, 

med allt vad det innebär. Men den enhet som jag i vanliga fall är chef över är en enhet på 15 

personer.  

L: Okej. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i dagsläget?  

R4: *Skratt*. En vanlig arbetsdag för mig… mycket möten, inte sällan med förtroende-

valda… Jag kommer till jobbet i tron om att att jag ska göra ett visst antal uppgifter men varje 

dag så händer det saker som är oväntade. Som vi får hantera. Det kan va saker som massme-

dia som påverkar vårt arbete eller att de förtroendevalda har några mer idéer. Så den är väldigt 

beroende av yttre omständigheter kan man säga.   

L: Okej. Så upplägget då för den här intervjun är att vi kommer att gå igenom fem olika hu-

vudområden. Som är problemområden som vi har läst om, just med virtuella möten. Vi ska 

ställa frågor då utifrån de områdena. Och du får väldigt gärna utveckla dina svar så mycket du 

vill och tala fritt från dina tankar.   

R4: Ja.  
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J: Ja. Och då vårt första problemområde som vi upptäckt är tidsplanering. Att det är ganska 

vanligt att tidsplaneringen generellt inte följs vid virtuella möten. Tex när man ska starta mö-

ten så har personer teknikstrul och liknande, så man inte startar i tid. Som kanske nu *skratt*. 

Eller det blir en sen start på det och att man kanske sen drar ut på tiden för att man… ja man 

har mer att diskutera så att man helt enkelt inte följer slutet. Och det kan ju bidra till att man 

inte då…ja mötet inte blir som man tänkt och att med då inte har planerat pauser. Så man sit-

ter flera timmar framför datorn utan att ens hinna fylla på kaffekoppen tex. Är det här ett pro-

blem som du har upplevt?  

R4: Ja. Nu är ju ett exempel. Jag hade missförstått tiden. Men ja visst är det väl så. Problemet 

generellt, de är ju inte bara virtuella möten. Möten överhuvudtaget som är ostrukturerade är ju 

ett problem. ett oklart syfte med ett möte tenderar ju att spilla över på mötets kvalité. Både 

effektivitetsmässigt och informationsmässigt. Nu sitter vi ju tre personer här och pratar. Hade 

jag inte blivit kontaktad av er innan när ni hade förklarat syftet, vad ni var ute efter och till 

och med samtyckesblanketten och hur ni kommer att använda informationen, hade vi ju be-

hövt ägna tid åt det nu i början på mötet. Så det är ju ett exempel på det. Så det är ju ett stort 

problem i stort och smått, ur många perspektiv. Men när det kommer till möten som är ostruk-

turerade, att människor inte är förberedda inför sitt möte eller att den personen som kallar till 

mötet har varit otydlig med syftet och förväntningar på de övriga.   

J: Tycker du att det är vanligare i större eller mindre möten, eller liknande?  Är det några situ-

ationer där det händer oftare?  

R4: Nä, jag vet inte. Det är nog ett mer generellt problem så. Jag skulle nog vilja säga att det 

är ganska individ beroende hur pass strukturerad man är. Men kanske generellt sätt att det är 

vanligare med mindre möten. det är ju bara tre personer så vi kan ta det lite som det kommer. 

Har jag större möten på 10, 15 och uppåt så tenderar jag säkert att strukturera ännu mer 

kanske. 

  

J: Har du någon lösning på det här problemet eller förbättringsförslag? Hur man skulle kunna 

lösa det här.  

R4:  Nä, jag tror nog att… på våran arbetsplats så har vi ju… vi har ju tex haft utbildningar av 

olika slag för att jobba mer strukturerat generellt. Där en *ohörbart*, det är ju en del i det. 

Men jag tycker ju… jag som chef försöker ju påminna om det tex, att kalla till ett möte eller 

delta i ett möte så har man ju ett ansvar att värna sin tid och va så effektiv som möjligt. Att 

sitta och prata om vad jag gjorde i helgen eller vad som väntar på after worken nu på fredag 

eftermiddag, det är inte riktigt det jag får betalt för. Mötesdisciplin är ju något jätteviktigt. 

Men det är inte så lätt att fixa *skratt*.   

J: Nä jag förstår. Absolut. Ja, men då går vi vidare till nästa ämne. Och det är så kallad Zoom-

bombing. Jag ska förklara vad det är. Det är att ovälkomna deltagare kan ta sig in i möten. 

Och kan förstöra mötet genom med ljud, de skickar konstiga videos eller filer, eller störa per-

soner i chatten. Det sker dels genom rena hackare som tar sig in men det är ganska vanligt att 

mötesdeltagare sprider inbjudan och förstör mötet på det sättet. Det händer också att de perso-

ner som tar sig in då byter sina namn till personer som redan deltar i mötet, så då är det svå-

rare att sparka ut rätt person. Är det här någonting som du har upplevt? 
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R4: Nä, inte någonting som jag har drabbats av. Jag tror aldrig att det har hänt faktiskt. Men 

det är någonting som vi jobbar ganska mycket med att förhindra. Många av våra möten är ju 

inte officiellt, utan det är ju sekretess på dom mötena. Så det är jätteviktigt att det bibehålls 

informationssäkerhet på det. Så vi jobbar ganska mycket med det att… Vi jobbar ju med lite 

olika plattformar också. Teams är ju den stora, eller Skype eller något litet mindre system som 

heter Netpublicatior. De är lite olika funktionalitet i dem. Men gemensamt är att vi jobbar 

ganska mycket med det här. Hur vi förhindrar att personer som inte ska vara med på mötet är 

med på något sätt. Dels som du säger att en länk kommer på sniskan eller att behörighets giv-

ningen har gått snett, så man råkar halka in. För det behöver ju inte vara medvetet. Det kan 

vara lika illa om det sker av misstag också. För alla parter. Men det kan också va direkt så att 

vi sitter på ett möte här och nu och nån i min närhet kommer in i rummet och hör. Det kan 

också va en typ av indirekt sabotage eller vad man ska säga, som kan få ganska stora konse-

kvenser. Om vi sitter här och pratar om individärende eller vad det nu må vara så ska inte nå-

gon anhörig till er höra vad jag säger, det är också nåt. Så vi jobbar väldigt mycket med det 

men det har som tur är inte inträffat än. Vad jag vet.  

J: Tänker ni när ni delar tex filer så. Tänker ni på vilket system ni skickar det också då?   

R4: Aa, det har vi ganska tydliga riktlinjer i hur man får dela information, utifrån den platt-

form vi använder. Vi har ju Informationssäkerhets anordnare och dataskyddsombud tex som 

är inne i den här typen av frågor och har pekat på respektive system. Och hu vi får använda 

dem då. Tex Teams får ju aldrig användas när det gäller att dela sekretessinformation, vare sig 

den är muntlig eller via delade dokument.  

J: Mm. Toppen. Då ger jag över till Lina.   

L: Så det tredje området då handlar om avbrott av olika former. Det kan vara störande ljud, 

eller hackande i möten. Så det kan va ojämn ljudupptagning, genom störande ljud på din fy-

siska plats, det kan vara både ljud och video som buffrar och hackar och förstör mötes kvali-

tén och processen. Samt då att deltagare pratar samtidigt, över varandra och ingen av dem 

hörs. Har du upplevt detta problemet?  

R4: När det gäller den tekniska biten så är det vanligt förekommande med våra möten. nu 

hackar det ju lite från och till tex. Och det är ju säker mer än 50% av de mötena jag är i som 

har någon form av teknisk störning. Att nätet svajar eller nånting sånt. Det är ett problem men 

det är ju svårt att göra någonting åt riktigt. Där är man ju beroende av linan ut och det kan va 

en mängd olika orsaker till att det uppstår. Men en god hjälp på vägen är ju att man testar sin 

utrustning och känner sig bekväm med den. Allt från att kopplat in och laddat sitt usb eller 

blåtands headset, till att förstå vart man sätter på och stänger av mikrofon. Vad var den andra 

delen ni sa?  

L: Att deltagare pratar samtidigt och ingen av dem hörs.  

R4: Just det. Det är ju återigen den där mötets disciplinen… som är jätteviktig. Att man har 

respekt för varandra. Och det blir lite speciellt när det är digitala möten för där ser man ju inte 

kroppsspråket så mycket. Sitter vi runt ett bord så kan man säga att man på nåt sätt… jag age-

rar på ett sätt som ni förstår att nu vill nog jag säga nånting. Digitala möten är lite svårare på 

det sättet. Men däremot så har de flesta systemen funktion av handuppräckning eller man kan 

skriva i chatt osv. Och det är ju viktigt det. Särskilt om man är i större möten då att kanske 

den som samordnar mötet gör upp slags regler eller vad man ska säga. Skriv ert namn i chat-

ten om ni vill säga nånting så fördelar jag ordet, eller liknande.   
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L: Har du några ytterligare funderingar på hur man skulle kunna förbättra, tekniskt eller indi-

viduellt dessa problemen?  

R4: Nja, jag tycker nog att alla leverantörer har något för det, nu sitter vi ju i zoom och det är 

inget vi använder oss av på min arbetsplats och jag är inte jätteerfaren av det, men jag tycker 

att alla leverantörer jobbar kontinuerligt med dom här sakerna. Inom offentlig verksamhet 

eller politiska möten där har vi ju olika grader av att till exempel begära ordet, till exempel att 

begära ordet är att säga “att jag vill prata en längre tid”, men sen kan det vara att exempel att 

du Lina har ordet och jag bara vill replikera som vi kallar det. Alltså att ge dig ett kort svar, 

eller någonting. Så där har vi liksom en mindre form, att man bara vill ha en replik. Alltså kan 

man säga att det finns två grader av saker jag vill säga. Det är ju ett exempel på en sak som 

kan förbättras om det gick att säga så. Ja ni förstår vad jag menar. Nu vill jag prata lite längre 

eller nu vill jag bara säga något kort utifrån det du sa Lina till exempel. Det är en sån sak, 

alltså bredare funktionalitet som man kan använda i möten. Också ta hänsyn till när det är 

väldigt många deltagare. Vilka vill jag titta på just nu? Alltså att kunna styra hur jag ser, om 

jag vill ha Julia i storbild och se Lina i liten bild, eller om jag vill plocka bland dom 15 delta-

gare som sitter just nu på ett sätt som passar just mig. En sån typ av flexibel funktionalitet 

vore ju jättebra generellt. Men det är ju lite sådär grädde på moset kan man ju säga. Tycker 

det generellt sätt fungerar ganska bra.   

L: Jättebra, så. Nästa område handlar om distraktioner och fokus under virtuella möten. 

Många tycker det kan vara svårt att hålla fokus i virtuella möten och att man börjar multitaska 

istället för att integrera i mötet och lyssna. Det kan också vara att man börjar multitaska för att 

man tycker att ämnet inte berör en eller är tillräckligt givande eller relevant. Eller att man får 

notiser från dator och mobil eller att personer kommer in i rummet du befinner dig i eller ljud 

som stör och distraherar dig från mötet. Har du upplevt detta problemet?  

R4: Ja o ja! Jag måste tyvärr erkänna att jag säkert är en del av problemet också. När det 

kommer till att fadea ut lite när det blir saker som inte är intressanta eller när det händer saker 

på den andra skärmen så man tänker att man ska lägga fokus vid. Så visst är det så, och sen är 

det väl lite tydligare vid digitala möten, sitter man vid ett fysiskt möte så är det ju lite svårare 

att börja jobba med annat även om jag tycker att det kunde vara så också. Vid fysiska möten 

så är det ju oftast så att varje deltagare har med sig en ipad eller en dator och då är det ju lätt 

att börja med lite annat fast det ser ut som att jag sitter och antecknar jättenoggrant vad de 

andra säger. Men det är klart i ett digitalt möte så kan jag ju sitta lite snyggt och smsa här utan 

ni ser det. Så så är det absolut. Sen vet jag inte riktigt om det är stort problem, mer än vanligt i 

ett fysiskt möte, att ens tankar seglar iväg, att jag liksom tittar på er och ser ut som att jag 

lyssnar jättenoggrant men egentligen i praktiken hör jag ingenting. Det är väl olika sätt lik-

som. Men det kanske ser lite annorlunda ut vid digitala möten kanske.   

L: Har du då funderat på hur man skulle kunna förbättra eller lösa dessa problem?  

R4: Nämen jag tror att vi är tillbaka till det igen egentligen. Jag som kallar till ett möte behö-

ver fundera igenom mötet, vad är syftet, vad är målet med mötet, och fundera över vilka som 

behöver vara med. Om det är Lina och Julia eller om vi ska bjuda med Stefan också av någon 

anledning. Värna om andras tid och hålla det så litet som möjligt men samtidigt få ut den ef-

fekten. Tillsammans med att också strukturera mötet, vad behöver de som kommer till mötet 

veta innan för att komma rätt förberedda. Förväntningar osv. Så att det blir ett effektivt och 

bra möte ur allas perspektiv, jag tror det är det som är kärnan. Lyckas jag med det då tror jag 

också att alla förstår. Så att inte Julia sitter och pysslar med massa annat än vad jag hoppas att 

hon ska göra osv. Rätt planerat så blir det ett effektivt och bra möte också.   
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L: Då går vi över till vårt sista område då. Vi kommer tala om mänsklig interaktion, det är ett 

problem i virtuella möten att man har brist på sensoriska intryck och mycket av den icke ver-

bala kommunikationen går förlorad. För det är så begränsad i en virtuell miljö jämfört med en 

fysisk. Många tycker det är svårt att hålla diskussioner i virtuella möten, samt att det finns 

dom som tycker det är obekvämt att ha kameran på och därmed väljer att inte ha den på. Har 

du upplevt detta? 

R4: Ja, jag tycker inte att det är problem. Det är en faktor som vi behöver ta hänsyn till, precis 

som att fysiska möten har sina för-och nackdelar också. Den digitala utvecklingen är här för 

att stanna, och det får använda det på rätt sätt. Men sen kommer digitala möten aldrig kunna 

ersätta fysiska möten helt, men det är ett jätteviktigt alternativ för oss. När pandemin kom så 

blev det ju jätteviktigt för oss att utveckla funktionaliteten kring digitala möten och första 

politiska sammanträdet vi testade det i var våran parlamentariska kommitté, vilket är en 

kommitté som vi har för förtroendevalda där dom diskuterar övergripande frågor hur 

*kommunnamn* ska fungera. Själva den digitala lösningen fungerade bra upplever jag. Alla 

kunde göra sin röst hörd, alla hördes och syntes osv, men efter mötet konstaterade vi att det 

här forumet var inte bra för att ha med deltagare på distans. Och det är för att syftet med det 

mötet är själva diskussionen, det är inte besluten, utan de politiska samtalet. Det är lite som 

det du va inne på här Lina, den fysiska interaktionen blir lite begränsad med ett digitalt möte 

och mötet för temat är just diskussion och då är det till nackdel att ha med deltagare digitalt. 

Samma sak gäller när man ska introduktion av nyanställda. Det har jag också varit med om 

under en pandemi. Där behöver man träffas fysiskt för att skapa en relation med varandra 

tycker jag. Och det är jätteviktigt. Eller uppstartsmöte i ett projekt, samma sak där. Exempel 

på saker där jag tycker det fysiska mötet inte går att ersätta. Sen finns det en fruktansvärt 

många andra möten där man skulle kunna ersätta det fysiska mötet med ett digitalt möte. Som 

löpande möten, avstämningar med kollegor, saker där vi bara ska väga för och emot och fatta 

ett beslut utifrån det när vi är klara. Där är det digitala mötet oslagbart, där vi förmodligen kan 

minska på restid osv, vilket gör att på det stora hela blir mycket mer effektivt.   

L: Ja och sen det här med att folk tycker att det är jobbigt att ha kameran på?  

R4: Ja juste det sa du ja. Där tycker jag att det är en jätteskillnad generellt sätt. Om man säger 

före pandemin hade vi ju en hel del digitala möten också, där var det inte alls ovanligt att det 

satt personer med sin kamera avstängd eller att man hade till exempel ingen kamera, och det 

va på något sätt naturligt. Och jag tyckte det va jätte irriterande att det skulle va så. Men nu i 

och med pandemin, den för ju med sig fantastiskt många nackdelar och tragiska situationer 

den här stackars pandemin, men nån fördel vi får med oss är ju att vi tvingas in i digitali-

seringen när vi får en helt annan vana för den här typen av möten. *hackar lite* Och en del 

har ju varit att vi ser är att man kan vara någorlunda bekväm i det här typen av möten också. 

Sen är det ju nackdelen att uppkoppling är svag, som jag får meddelande om nu till exempel, 

men det är ju inte så mycket vi kan göra åt.   

J: Det hackade lite, skulle du kunna upprepa det sista du sa?  

R4: Kontentan blir att vanan generellt sätt har blivit mycket mer utbredd för digitala möten 

jag tycker man en jättestor skillnad på sista året.  

 L: Har du funderat på hur man skulle kunna förbättra detta eller lösningar?  

R4: Eh ja det har vi nog gjort rätt mycket, vi har ju ett ansvar för att möjliggöra för de förtro-

endevalda i *kommun* att delta digitalt, och inom *kommun* så är det ungefär 350 förtroen-
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devalda eller någonting sådär. Och det har ju varit en jätteresa för oss. Utan att ha gjort någon 

sån här noggrann kontroll av det så skulle jag nog säga att vanan bland dom förtroendevalda 

är ju något lägre än Sverige generellt. Vilket gör att den resan vi har haft är ju lite längre, så 

när det kommer till att praktiskt utbilda förtroendevalda kring den här typen av verktyg. Och 

vi har ju tagit fram, vi kallar det för tillämpningsanvisningar, för hur man ska använda digitala 

verktyg. Och det är ju allt ifrån vad man ska ha för system till hur du kopplar upp dig, vilket 

knapp du trycker för att sätta på och stänga av mikrofonen, till då de här sakerna runt i kring, 

se till att du har en kamera, se till att du vet hur den fungerar, se till att du sitter någorlunda 

centralt i bilden, se till att du inte sitter framför ett fönster för att du syns dåligt. Så vi har ju 

tagit fram ganska konkreta, ska man säga regler, för hur man ska bete sig här. Sen är det ju 

inte alla som följer dom i alla fall. Men det är ju en annan sak.   

J: Har du något mer du skulle vilja tillägga?   

R4: Nej inte som jag kan komma på nu, frågorna har täckt in det mesta.   

J: Jamen toppen. Har du några frågor till oss innan vi avslutar?  

R4: *Off topic* Skulle vara lite intressant att höra lite mer om uppsatsen? Hur ligger ni till? 

Hur går det?  

L: Jo vi ligger bra i fas och den kommer publiceras den 11 juni. Vi har totalt fem intervjuer. 

Vill du att vi skickar uppsatsen när vi är klara?  

R4: Jättegärna! Det va min nästa fråga faktiskt.   

J: Tack så jättemycket för att du ställde upp på intervjun!   

R4: Ja och sen får jag väl be om ursäkt att jag missförstod tiden, det va ju lite roligt att vi 

skulle prata om mötesdisciplin och så! Och så är det jag som inte hade läst så noggrant. 

*Skratt*  

J: *Skratt* Ja det är lite roligt, det är sånt som händer.  

R4: Ha det så bra nu!  

J: Desamma! 
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Bilaga 7 - Transkribering R5 

Respondent: R5 

Verksamhet: Investeringsföretag för programvaror 

Intervjuform: Videosamtal 

Längd: 14:45 minuter 

  

J: Julia 

L: Lina 

R5: Respondent nummer 5 

  

Start av inspelning 

L: Då skulle vi vilja börja med att du kort introducerar dig själv och beskriver din arbetsplats 

och din yrkesroll.  

R5: Okej. X, jobbar på X, har gjort det de senaste 5 åren. Vi jobbar med investeringar i mjuk-

varubolag, som vi förvaltar, förbättrar och sen säljer. Vi är 20 - 25 anställda idag och har ma-

joriteten av våra möten digitalt. Då är det främst Teams och i andrahand Zoom och i sista 

hand Google Meets eller Hangouts.   

L: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i dagsläget?  

R5: Varierande uppgifter, som majoriteten riktar sig till våra portföljbolag. Som vi också inte-

ragerar med mycket mer digitalt. Så det är olika typer av aktiviteter, från analyssammanställ-

ning till strategi- och affärsutveckling.  

L: Okej. Så första ska vi förklara lite hur upplägget kommer att se ut. Vi kommer att prata om 

fem huvudområden. Och detta är problemområden som vi har identifierat som finns med vir-

tuella möten. Och du får väldigt gärna utveckla dina svar så mycket som möjligt och bara tala 

fritt från dina tankar.   

R5: Förstår det.  

J: Ja. Så då har vi första problemområdet som vi har hittat i litteraturen. Det är problem med 

tidsplanering. Den tidsplanering som man sätter upp inte följs och att det är ganska vanligt att 

det blir förseningar på grund av teknikstrul och liknande. Eller att man inte avslutar den tiden 

som man har sagt, utan drar ut på det, och då missar pauser. Så det kanske blir att man sitter 
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väldigt länge vid datorn utan att ens hinna fylla på kaffekoppen eller liknande. Är det här ett 

problem som du har upplevt?   

R5: Ja, vi har absolut en del av det. Främst med fokus på teknikstrul. Det beror ofta på att det 

kanske är både Mac och PC som ska med. Blandat med att vissa kanske sitter i ett konferens-

rum där man ska koppla upp datorn och själva konferensrums utrustningen, för att få upp det 

på storskärm. Det leder också till teknikstrul för att få video och ljud rätt. Och sen så finns det 

alltid lite det här men att det ska delas dokument. Om olika personer ska dela så ska delnings-

rättighet ibland lämnas över eller ges. Och det kan leda till liksom tidsineffektivitet… att 

komma igång. Men å andra sidan så vid digitala möten generellt så ställer kanske folk lite 

färre frågor. Så det kanske liksom är en del av nedsidan kanske äts upp där. Sen generellt sätt 

så är vi relativt tidstruktuerade och jobbar med agendor som har någon typ av tidsättning i sig. 

Vilket gör att vi oftast har nån tidspolis eller nån som säger till att nu ska vi nog gå vidare, vi 

ska hinna igenom. Så det är lite gungor och krös. Eller det är lite ner i tid på grund av teknik 

men det går upp på grund av att digital interaktion blir lite mindre.   

J: Är det här någonting som du har funderat på kanske tidigare om ni har någon lösning på 

eller förbättringsförslag hur det skulle?  

R5:  *Ohörbart* tekniken initialt och försök få alla att testa det som de ska använda så de vet 

att det funkar. Allt från att man ska ladda ner nån plugin eller nånting till Chrome eller lik-

nande för att få igång. Och även konferensrum på samma sätt då, att man tydligt har bestämt 

innan vem som ska dela vad. Främst det tror jag är bästa lösningen. Sen att boka möten är en 

annan aspekt. Att boka möten som kanske inte fyller upp. Om det är en timmes möte då 

kanske man försöker trycka in allt i 50 minuter så man vet att det finns en bokad paus på slu-

tet. Och att man sätter agendor för längre möten, att de faktiskt har en paus med i agendan 

utskriven.   

J: Amen toppen. Då går vi vidare på nästa problemområde och det är ett område som heter 

Zoombombing. Och det är att ovälkomna deltagare tar sig in i mötet och försöker förstöra 

mötet genom att skicka kanske konstiga meddelande, ladda upp filmer, videos eller… aa helt 

enkelt förstöra mötet genom att va med. Så det är någonting som har uppkommit nu på senare 

tiden. Det sker ju både genom att rena hackare tar sig in men ganska vanligt är att någon med 

mötesdeltagare sprider länken till fel personer eller för många personer. Och då att personer 

tar sig in på det sättet. Och då är det ganska vanligt att de byter sina namn, man kan ju välja 

namn själv, till riktiga mötesdeltagare. Så det är svårt att slänga ut rätt person. Har du upplevt 

det här problemet? 

  

R5: Nej, aldrig. Men det låter uppfriskande.  

J: Är det någonting som ni liksom tänker på att förebygga, eftersom det inte har hänt. Är det 

någonting ni skulle kunna tänka på?  

R5: Nä. Vi har ju inte den typen av möten med så bred publik eller deltagare. Oftast vet vi ju 

vem varje person är. Inbjudan är ju individuell och de sprider inte vidare det. Så jag skulle 

säga att majoriteten av möten har inte mer än 5 deltagare. Så det är, vi vet vilka vi jobbar med 

och antalet som de är så gör att det blir lätt att hålla kontroll. Så vi har inte upplevt nåt pro-

blem.    
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J: När ni delar filer och liknande, har ni funderat på vilken programvara ni använder då?  

R5: Vi delar aldrig egentligen filer så, utan vi delar bara skärm. Så det är ingenting som går 

över där. Isåfall går det separat i en annan kanal liksom. Efteråt eller innan.   

J: Mm najs. Då kan vi gå vidare till nästa område.  

L: Mm.   

R5: Ja.  

L: Så tredje området handlar om avbrott. I form av störande ljud eller hackande i mötet. Det 

kan vara ojämn ljudupptagning, genom störande ljud som hörs runt omkring i bakgrunden. 

Det kan va att både ljud och video buffrar och hackar vilket stör mötets kvalitén och proces-

sen. Samt då att deltagare pratar samtidigt, över varandra, så ingen av dem hörs. Har du upp-

levt detta problemet?  

R5: Det händer ju kanske att flera pratar ibland samtidigt men det där brukar lösa sig naturligt 

att någon avklarar sin den medans den andra kanske tystnar och säger sin del efteråt. Eftersom 

de är strukturerade och agenda punkten oftast har en föredragande, så blir det sälla problem. 

Kan va att det blir lite diskussion på slutet. Det blir liksom öppet hus och alla slänger in sina 

men det... i vår sättning är det inget större problem. Det är liksom avbruten av deltagare, an-

nars lite hacking med ljud - aa ibland. Nån är på resande fot och kör liksom från bilen och ut 

på ett lantställe. Och då kan man uppleva att det hackar lite. Då brukar vi stänga av ingående 

och kanske utgående video om, det beror på vad det är för nått. Men främst så brukar vi be 

den personen stänga av sin inkommande video.    

L: Har du funderat på andra sätt som man skulle kunna förbättra dessa problemen?   

R5: Planera arbete till arbetstid och säkra att deltagarna vet att de ska bidra och att de ska 

tänka på den infrastruktur dom själva sitter i. Men inget annat än det.  

L: Okej, jättebra. Nästa område handlar om distraktioner och fokus. Många upplever att det 

svårt att hålla fokus vid virtuella möten och det leder ofta till att man börjar multitaska istäl-

let.  

R5: Absolut.  

L: Så man lyssnar inte och integrerar inte på samma sätt i mötet. Det kan också vara att man 

väljer att multitaska för att man inte tycker att ämnet är tillräckligt relevant och intressant för 

en själv. Samt då att notiser på datorn eller mobilen kan distrahera, personer kommer in i 

rummet som dom befinner sig i. Och sen ljud från omgivningen såklart. Har du upplevt detta 

problem? 

R5: Jag är säker på att det finns. Och att det finns ett stort mörkertal eller att man ser toppen 

av isberget kanske. Men att det mesta ser man nog inte. Jag har ju inte sett det konkret för jag 

vet ju inte om någon annan gör det riktigt. Men jag är säker på att problemet finns där.   

L: Har du några idéer på att förbättra detta?  

R5: Ja. Då tror jag framför allt att man ska hålla grupperingen i så liten utsträckning som det 

går. Relevanta personer, rätt person på rätt plats. Inte massa annan utfyllnad. Tydlig agenda 
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med tydliga punkter om vem som kanske förehåller mötet och vem som kanske tar noteringar 

och vem som tar action ifrån det hela. Så det finns en förväntan på att majoriteten av deltagar-

na är aktiva på något sätt i mötet och förväntas att på något sätt antigen ta noteringar, göra en 

utkomst eller sammanfatta det hela eller föredra. Så man har ett ansvar i mötet för en del del-

tagare, då tror jag att man lättare kanske är engagerad. Och sen inte för långa möten och inte 

för breda agendor.   

L: Då kommer vi till sista området. Och det handlar om mänsklig interaktion. Det är ett pro-

blem i virtuella möten att det är brist på sensoriska intryck eftersom det är väldigt begränsad i 

en virtuell miljö. Brist på kroppsspråk och annan icke verbal kommunikation. Många tycker 

också att det är svårt att hålla diskussioner i just virtuella möten samt att många tycker det är 

obekvämt att ha kameran på och därför väljer att ha den avstängd. Har du upplevt detta?  

R5: Personligen inte för mig. Men jag kan tänka mig andra ibland kan uppleva att det är svårt. 

Och jag tror det finns flera aspekter man kan tänka på. Det ena är att man kanske är att man 

sitter på rätt typ av plats när man sitter i ett möte, så man slipper tänka så mycket på vad som 

försiggår i bakgrunden och inte blir störd av familj eller medarbetare av något slag. Det är väl 

en del. Sen tror jag att man själv försöker engagera sig lite med kroppsspråket även fast det är 

bakom en kamera så kan det bli enklare. Det är ett tips, om det man gör en någon slags 

workshop eller liknande eller annan interaktiv anledning till att man har möte. Så skulle man 

kunna ge lite tips och trix innan man har mötet och säga det. Exempel att man ska dricka lite 

vatten parallellt eller gestikulera mer. Som man kan göra själv *räknar på fingrarna*, vi pratar 

om en sak, två saker osv. Då blir det ju lite mer levande, men det kräver ju lite mer av den 

som är med i mötet.  

L: Precis.  

R5: Så jag tror att det är mycket en personlighets sak och en vanesak och där emellan någon-

stans, så kan man få lite tips och trix och mötesregler som sätts upp. Det kan vara allt från att 

man har en paus varje halvtimme på bara två tre minuter för att fylla på vatten, eller sträcka på 

benen eller ta in luft i rummet eller någonting som gör att man vaknar till lite. Och att man 

börjar gestikulera liksom. Man kan ju ha strukturerade frågor så att om man är mötes facilita-

tor så kan man veta att jag har två personer i mötet här då, då planerar jag för att säga, “Julia 

du har varit tyst en stund, har du funderat någonting på det hära?” eller “Tycker du att det 

passar? Eller tycker du att det är lätt att gestikulera framför kameran?” Och då väcks engage-

manget för då vet alla att oj, nu har vi möte med en sån där ordförande eller facilitator då kan 

jag få en fråga närsomhelst och då är det inte så kul att vara “ehhhh kan du upprepa?”. Så det 

kan vara några lösningsåtgärder.   

L: Ja jättebra svar faktiskt. Har du några fler idéer? Eller förbättringsförslag som du har tänkt 

på? I dessa områden?  

R5: Ehhh, nä banalt kanske, men att man sitter i ett rum där det finns lite utrymme, är det 

trångt så blir det mindre gestikulering automatiskt. Och att man kanske har en presentation 

innan så att alla vet vilka alla är. Lite lättare att prata med någon som man vet vem det är sna-

rare än om det bara är något okänt namn. Men det är nog det som kommer först på näthin-

nan.   

J: Då har vi gått igenom våra områden.  

R5: Snabba ryck!  
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J: *Skratt* ja! Har du något mer du skulle vilja tillägga?  

R5: Ehh, den enda aspekten är att man tenderar att boka väldigt mycket möten back-to-back 

när man har digital miljö, vilket kanske inte är lika utbrett annars när man har fysiska möten 

liksom. Det blir automatiskt att man kanske bokar upp saker med en halvtimme emellan, men 

du kommer det inbjudningar till höger och till vänster, och då är det någon som har gått in i 

agendan och kollar om det finns en lucka också sätter dom in ett möte back-to-back. Så det 

blir kanske lite mindre pauser. Så tips kanske är att man bokar in egna blockar, har man ett 

möte som kanske är satt till 50 min så bokar man en timme i kalendern själv. Och så vet man 

att man alltid har tio minuter om det skulle behövas.   

J: Har du några frågor till oss?  

R5: *Off topic* Vad kommer erat n vara?  

J: Vi kommer intervjua fem personer totalt eftersom det är det som ryms inom ramarna för en 

kandidatuppsats.  

R5: Ja jag fattar det.   

J: Vill du att vi skickar uppsatsen till dig när vi är klara? 

R5: Ja absolut! Självklart! 
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