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Abstract 

Title: The use, function and effect of digital meetings  

Authors: Veronica Bolinder & Sofia Ekström 

  

Communication is a fundamental process for organizations with meetings as the most 

important arena. The nonverbal language affects the transfer and the rendering of what is 

communicated. Digitization has changed the opportunities to communicate, where the 

possibility of nonverbal communication is limited. The aim of the study is to describe and 

analyze the technical domestication in meetings at two selected workplaces. The purpose 

is to contribute to research on digitizing organizations in general and workplace meetings 

in particular. We intend to achieve the goal and purpose of the survey by examining how 

the technology is handled and what it is attributed to it by the employees. This survey 

research the questions from a user perspective. 

 

Data has been gathered through a qualitative research method. 15 interviews have been 

conducted with public sector employees. The result has been analyzed based on the 

theoretical framework by Gidden’s structuring theory. Further the theoretical concepts 

nonverbal communication, digital trust and paralinguistic and expressive linguistic have 

been used. The results from the study indicates that physical meetings is to prefer before 

digital meetings. The conclusion is that digital meetings cannot replace physical 

meetings. However, digital meetings are able to provide a new way of working with 

meetings in working life. Another conclusion is that the employee's technical 

domestication is a consequence of a normative approach at the workplace. 
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Inledning 

Vi lever i ett samhälle där digitaliseringen går väldigt fort, elektronisk information och 

kommunikation tar allt mer plats (Cöster & Westelius 2016). Människor har tillgång till 

sin post, kan läsa tidningar, beställa hem mat från matbutiken och låsa upp sin ytterdörr 

åt ett bud på flera mils avstånd, med hjälp av användarvänlig teknik. Med digitala 

kommunikationsprogram, som Skype for Business, har människor möjlighet att arbeta 

hemifrån eller från andra sidan jordklotet. Digitaliseringen tar sig uttryck på olika sätt och 

har påverkat hur människors vardag ser ut. Den kontorsbaserade arbetsplatsen blir alltmer 

avlägsen när människor kan vara deltagare i samma möte utan att befinna sig på samma 

geografiska plats. Arbetsrelaterade möten behöver inte längre äga rum enbart mellan 

människor, utan sker i allt högre grad mellan människa och tekniskt verktyg.  

Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för organisationer att fungera och människor 

att verka. Betydelsen av tid och rum förändras. 

 

På arbetsplatser är möten den viktigaste arenan för organisatorisk kommunikation 

(Jacobsen & Thorsvik 2014; Svennevig 2012a). Kommunikation är emellertid någonting 

mer än bara informationsöverföring. Det handlar till stor del också om kroppsspråk, 

tonläge och andra fysiska signaler. Det icke-verbala språket påverkar förmedlingen och 

tolkningen av det som kommuniceras. Hur informationen tas emot bygger således inte 

uteslutande på rationellt tänkande, det påverkas lika mycket av känslomässiga aspekter 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). Frågan är därför vad som händer när den organisatoriska 

kommunikationen går från att äga rum på fysiska möten till att ske på digital väg. Hur 

förhåller sig människor i arbetslivet till den nya situation som digitaliseringen för med 

sig?  

 

Problemformulering 

I den här uppsatsen kommer vi att undersöka digitaliseringens förändringar av 

arbetsrelaterade möten. Med utgångspunkt i fysiska möten som normativa ska vi 

undersöka möten som sker på digital väg. Vi kommer att angripa undersökningsområdet 

med ett användarperspektiv på tekniken. Avsikten är att förstå hur tekniken hanteras och 

vad den tillskrivs av de anställda på två olika arbetsplatser i den offentliga sektorn inom 

Kronobergs län. 
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Centralt begrepp 

Nedan redogörs för definitionen av det centrala begreppet domesticering i relation till hur 

det genomgående tillämpas i uppsatsen.  

 

Domesticering handlar om samspelet mellan människa och objekt (Silverstone & Hirsch 

1992). I den här uppsatsen är det samspelande objektet tekniken. Att domesticera teknik 

innebär att tämja den efter människans behov. Det innebär två saker. Dels att människor 

förhandlar med tekniken och ger den mening. Dels att människor hanterar den utifrån sina 

känslor, värderingar, tankar och normer. Domesticering innefattar således vad människor 

gör och hur de gör det.  

 

När människor tillägnar sig tekniken gör den någonting med människan, samtidigt som 

också människan gör någonting med tekniken. Den hanteras enligt människans rådande 

normer och värderingar men leder också till konsekvenser för människan som hanterar 

den. Domesticering innebär således en ömsesidig påverkan. 

 

I den här uppsatsen har vi valt att studera den tekniska domesticeringen från ett 

användarperspektiv. Det innebär att vi intresserar oss för de anställdas användning av och 

förhållande till tekniken. Vi avgränsar oss således från organisationens perspektiv på 

digitala möten och andra makroperspektiv på ämnet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Målet med undersökningen är att beskriva och analysera den tekniska domesticeringen i 

möten på två utvalda arbetsplatser. Syftet är att ge ett bidrag till forskningen om 

digitalisering av organisationer i allmänhet och arbetsplatsmöten i synnerhet. Vi har för 

avsikt att uppnå undersökningens mål och syfte genom att undersöka följande 

frågeställningar.  

 

• Hur tar sig de anställdas tekniska domesticering uttryck i möten på arbetsplatsen?  

• Vilken funktion har digitala möten i förhållande till fysiska möten? 
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Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten är uppdelad i tre teman som har sitt ursprung i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras tidigare forskning om digitaliseringen som 

normativt ideal. Därefter redogörs för forskning om arbetsrelaterade möten och 

skillnaden mellan fysisk och digital kommunikation. Slutligen presenteras tidigare 

forskning om anställdas handlingsutrymme gällande digitala inslag i verksamheten. 

 

Digitalisering som normativt ideal 

För organisationer har nyttjandet av digital utveckling kommit att likställas med 

modernitet och effektivitet (Cöster & Westelius 2016). Madsbu (2016) problematiserar 

ett sådant likställande i sin sociologiska doktorsavhandling. Han menar att det föreligger 

en föreställning om att digitaliseringen ska generera en förenklad, mer samordnad och 

mer effektiv organisation. Det är ett normativt ideal för organisationens önskade 

utveckling. Föreställningen är emellertid inte uppnådd i praxis - utvecklingen tyder 

snarare på ökad komplexitet. Trots det paradoxala i uteblivna resultat kvarstår 

föreställningen. Madsbu (2016) menar därför att digitaliseringen ska förstås ha utvecklats 

till en integrerad del i vad modernisering innebär. 

 

Den digitala användningen i sig är således inte ett recept för framgång, men för den som 

har kompetens att utnyttja den kan digitaliseringen vara till stor hjälp (Cöster & Westelius 

2016). Det innebär emellertid att klyftan till den som saknar kompetensen är stor. Det 

gäller för både organisationer och människor. Att inte hänga med i den digitala 

utvecklingen är enligt Cöster och Westelius (2016) förenat med digital skam. Med 

digitaliseringen ökar individualiseringen  och riskerar följaktligen att förstärka skillnaden 

mellan redan resursstarka och resurssvaga aktörer i samhället.  

 

Digitaliseringen som organisationsförändring bör därför inte betraktas kunna ersätta 

någonting annat, utan som en förändring som modifieras och justeras efter befintliga 

förhållanden (Madsbu 2016). Tekniken skapas efter människans behov, den konstrueras 

efter rådande normer. Den kan däremot också förstås påverka befintliga normer och hur 

människor upplever sina handlingsmöjligheter (Larsson 2014). Både Madsbu (2016) och 

Larsson (2014) diskuterar med andra ord digitaliseringens framväxt utifrån teknisk 

domesticering. 
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Arbetsrelaterade möten  

Tillsammans med det verbala språket organiserar det icke-verbala språket 

turtagningsmönstret under ett möte (Markaki & Mondada 2012). Mötesledaren kan göra 

så genom att vända sig till en deltagare och titta eller peka på honom eller henne. Andra 

mötesdeltagare kan då också se på deltagaren och mönstret organiseras således kollektivt. 

Det icke-verbala språket är också viktigt för mötesledarens möjlighet att annonsera att 

mötet ska återgå till agendan eller gå vidare till nästa punkt (Svennevig 2012b). 

Mötesledaren kan göra detta genom att exempelvis titta på agendan och hålla kvar blicken 

i några sekunder.  

 

Ford och Stickle (2012) har undersökt möjligheten för personer som deltar i ett möte, men 

som inte har det huvudsakliga ansvaret, att komma till tals. De redogör för att deltagarna 

måste använda icke-verbal interaktion för att få utrymme att uttrycka sin åsikt, och på så 

vis få möjlighet att visa på sin kompetens och stärka sin roll i gruppen. Genom olika 

former av icke-verbal interaktion öppnar deltagarna upp för att få ordet. Studien visar att 

bara för att en person börjar prata, garanterar inte det att denne har ordet.  

 

För att möjliggöra ett fungerande interaktionsformat skriver Nielsen (2012) att det krävs 

en praktisk organisering av människor, artefakter och faser i arbetet. Först då kan 

samarbetet, både inom gruppen och utifrån, uppfattas som produktivt och effektivt. Att 

utveckla idéer som en grupp är en komplex process. Det ställer krav på att hantera 

turtagningsmönstret mellan deltagarna och att tvinga varje deltagare att delta och bidra 

till aktiviteten. För att mötesledaren ska lyckas med det används en mängd materiella och 

icke-verbala verktyg. Även Djordjilovic (2012) poängterar vikten av icke-verbal 

kommunikation i grupparbeten. Hon visar i sin studie att relationen till och känslan av 

vem vi är när vi är med varandra genereras, manifesteras, underhålls och hanteras i och 

genom våra icke-verbala sociala handlingar. 

 

Under ett möte behandlas emellertid inte alla deltagare som en enhetlig grupp (Markaki 

& Mondada 2012). Varje deltagare behandlas av mötesledare och andra deltagare på ett 

lokalt differentierat sätt efter kategori och expertis. Uppdelningen kan förändras efter 

kontext och vara mer eller mindre central beroende på urvalet av kvalificerade deltagare. 

Kategoriseringen baseras både på kroppsliga och verbala beteenden.  

 



  
 

5 

Det icke-verbala språket är följaktligen viktigt för att etablera allianser och uttrycka 

partiskt stöd bland deltagarna under ett möte (Svennevig 2012a). Det spelar en viktig roll 

för hur aktörerna uppfattar sin status i förhållande till varandra och ger information om 

aktörernas intressen och tankar (Jacobsen & Thorsvik 2014). I den sociala interaktionen 

förmedlas också känslor mer effektivt, i jämförelse med kommunikation som sker via 

tekniska verktyg. Forskningen visar därför att det är intressant att studera vad som händer 

när fysiska möten övergår till digitala.  

 

Skillnad mellan fysisk och digital kommunikation  

Hur möjligheten att ersätta fysiska möten med digitala möten påverkar arbetsplatsens 

anställa har undersökts och beskrivs i en artikel av Timonen och Vuori (2018). Studien 

genomfördes på ett företag där en stor del av de anställdas arbetsuppgifter gick ut på att 

ha kundmöten. Undersökningen ägde rum när mötena gick från fysiska till digitala och 

de anställda endast hade möjlighet att höra kundens röst.  

 

Övergången till digitala möten innebar att normerna under ett möte förändrades. Under 

ett digitalt möte uppförde sig säljaren på ett sätt som inte hade varit möjligt eller tillåtits 

tidigare. Klädkoder förändrades och säljaren kunde göra flera saker samtidigt, ibland 

saker som inte hörde till mötet, utan att kunden såg. De anställda beskrev det digitala 

mötet som mindre nervöst, mer kompakt, effektivt och med mindre onödigt småprat. 

Samtidigt beskrevs det digitala mötet som mer krävande i fråga om att få kunden att köpa 

produkten. Det blev svårare att få återkoppling från kunden, vilket beskrevs vara 

nödvändigt för att bygga upp ett förtroende. Under ett fysiskt möte upplever sig säljaren 

vidare som ledare i processen, men under ett digitalt möte var det svårt att veta om kunden 

ens lyssnade. Säljaren intog därför en mer konsultativ eller guidande roll i processen.  

 

Även Strengers (2015) har studerat skillnaden mellan fysiska och digitala möten. Hon 

beskriver att det digitala mötet har flera positiva aspekter. Samtidigt poängterar hon det 

digitala mötets oförmåga att bidra till den typen av kompetens som kommer genom 

kroppens fysiska närvaro. Det är kompetens som bygger på lukt, ljud och känsel. För 

deltagarna är det är inte heller möjligt att ge samma respekt och återkoppling till den som 

håller i mötet. Hennes slutsats är därför att det digitala mötet aldrig kan ersätta möten som 

sker ansikte-mot-ansikte. 
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Koeber och Wright (2008) redogör i en artikel för sin studie där två grupper av studenter 

som undervisades i en introduktionskurs i sociologi studerades. Den ena gruppen 

studerade på plats och den andra läste utbildningen på distans. Enligt författarna är 

videokonferenser det format som är mest likt en traditionell, fysisk föreläsning. Utifrån 

studenternas studieresultat, kursutvärderingar och närvaro samt med hjälp av 

observationer i klassrummet genomfördes en jämförande studie mellan de två 

studentgrupperna. 

 

I artikeln beskrivs att undervisningen till distansstudenterna stötte på vissa tekniska 

problem. Brister i internetuppkopplingen medförde vid ett par tillfällen viss fördröjning 

mellan ljud och video, vilket resulterade i svårigheter för studenter och lärare att se och 

höra varandra. I övrigt bedömdes alla förutsättningar vara likvärdiga. 

 

Studiens resultat visar inga signifikanta skillnader i fråga om studenternas studieresultat 

och närvaro. Däremot får kursen betydligt sämre omdöme av de studenter som läst 

utbildningen på distans. Den fysiska frånvaron beskrivs göra att distansstudenterna 

känner sig separerade och i lägre utsträckning engagerade i kursen. De upplever det 

svårare att kommunicera med läraren. Distansstudenterna bedömer vidare kursens 

information och dess kvalitet som sämre och mindre givande.  

 

Som slutsats skriver Koeber och Wright (2008) att användningen av digitala 

undervisningsverktyg bör värderas med försiktighet. Studien visar att användningen av 

tekniska innovationer inte nödvändigtvis höjer studenternas engagemang. Det digitala 

verktygets fördel ligger i dess förmåga att överkomma geografiska avstånd.  

 

Handlingsutrymme 

Petrakaki (2017) beskriver att digitala inslag i den offentliga sektorn avpersonifierar 

verksamheten, och gör den mekanisk. Tekniska verktyg beskrivs förminska de anställdas 

möjligheter att tänka fritt, göra egna tolkningar och ha ett visst, eget handlingsutrymme. 

Hon menar att den digitala organisationen fortfarande är rationellt auktoritärt styrd, inte 

bara operativt, utan även i tekniken. Tekniken beskrivs skapa förutsägbarhet. Hon 

argumenterar därför för att den digitala transformeringen kan förstås närma sig de 

opersonliga förhållanden som kännetecknar den ideala byråkratiska organisationen, 

snarare än innebära en avvikelse från den. 
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Morén, Perlinski och Blom (2015) diskuterar den offentliga sektorn som bestående av tre 

domäner: politikens med sin ideologi och demokrati, förvaltningens med sin byråkrati 

och saklighet samt professionens med sin expertis och kollegialitet. Dessa tre villkoras i 

sin tur av en fjärde, den institutionella villkorens domän med sina idéer, normer och ideal 

för hur organisationen bör styras. Författarna menar, i likhet med Petrakaki (2017), att 

den offentliga sektorns anställda påverkas i sina handlingar av de institutionella villkoren. 

De anställda motiveras i sina handlingar likt kulturella manus (Morén, Perlinski & Blom 

2015). Det innebär att de anställda handlar i enlighet med det som förväntas av dem. Att 

de anställda är präglade av sin tillhörande organisation beskriver också Ahrne och 

Papakostas (2014). De anställdas värderingar och normer är formade av sin tillhörande 

organisation, vilka som följd motiverar de anställdas handlingar.  

 

Madsbu (2016) och Larsson (2014) beskriver också den offentliga sektorn som 

innehållande en uppsättning normer och förväntningar. Precis som Morén, Perlinski och 

Blom (2015) beskrivs dessa som kopplade till den offentliga sektorns instrumentella 

förhållanden. Dessa normativa föreställningar kopplas till hur förändringar i 

organisationen bör ske. Likaså gör Larsson och Runesson (2014), som beskriver hur 

traditionella värden påverkar den digitala utvecklingen. Författarna menar att vid sidan 

av den digitala utvecklingen finns fortfarande drag av konservatism; det traditionella 

utgör en viss ritual, ett visst sätt att vara, och ges en viss tyngd. Därigenom representerar 

det traditionella tillförlit. Larsson och Runesson (2014) menar att digitaliseringen 

kommer och bryter denna tradition. 

 

I Arbetsmiljöverkets rapport (Gulliksen, Lantz & Walldius 2015) beskrivs att 

digitaliseringen i arbetslivet inte bara är en fråga om teknik utan också om att 

organisation, roller, arbetsprocesser, kompetenser och arbetsmiljö förändras. Det handlar 

därmed inte bara om nya teknikstöd utan också om nya förhållningsregler. Tekniken 

förenklar arbetsmetoder och möjliggör ett effektivare arbete. Förändringarna som 

tekniken öppnar upp för sker i interaktion med de individer som är inom den. Individen 

beskrivs därför ha stor inverkan i införlivandet av tekniken. 

 

Även Hedström (2007) menar att de anställdas värderingar kommer till uttryck i 

digitaliseringen inom den offentliga sektorn. Hon menar därför att 
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organisationsförändringar inte kan betraktas som värdeneutrala. Utvecklingen av 

digitaliseringen och dess effekter styrs av de anställdas värderingar, liksom hur effekterna 

upplevs och värderas. Hur den digitala utvecklingen ter sig bestäms följaktligen av de 

anställdas handlingar. Varje handlingsalternativ representerar en viss ståndpunkt. 

Hedström (2007) beskriver att på vilket sätt digitaliseringens uppmärksammas, hanteras 

och upplevs är beroende på de anställdas individuella värderingar.  

 

Andréasson (2005) beskriver å sin sida att digitaliseringen i en organisation är beroende 

av både vilket värde organisationen och dess anställda tillskriver den. Samtidigt påverkar 

teknikens tillskrivna värden också organisationens befintliga värden. Tilldelade 

föreställningar och möjligheter kan förändras över tid. I avhandlingen beskrivs 

följaktligen digitaliseringen vara ömsesidigt beroende av och utvecklas i relation till den 

sociala kontexten. Andréasson (2005) kommer i sin avhandling fram till att den offentliga 

sektorns organisatoriska värden, liksom de anställdas värden, har betydelse för hur 

digitala hjälpmedel tas emot och används i arbetet. Det är inte enbart tekniken i sig, 

politiska målsättningar eller lokala organisationskulturer som formar digitaliseringen. 

Andréasson (2005) argumenterar snarare för att det är i samspelet mellan dessa aspekter 

som digitaliseringen gestaltas. Det sker som en växelverkan mellan det materiella, 

politiska och sociala. Det finns inga värden som är inbäddade i digitaliseringen, det är 

digitaliseringen som bäddas in i kontextens unika värden. Det innebär att tekniken tar sig 

olika uttryck över tid och i olika organisationer. Hon menar följaktligen att tekniken är 

socialt skapad, men också är en del i skapandet av det sociala.  

 

Sammanfattning 

I avsnittets första tema framkommer av tidigare forskning att organisationers digitala 

utveckling har kommit att bli synonym med en modern organisation. Det beskrivs att 

tekniken modifieras och justeras efter organisationens befintliga förhållanden. Vidare 

behandlar tidigare forskning om arbetsrelaterade möten i olika aspekter betydelsen av 

icke-verbal kommunikation. Det beskrivs ha betydelse för turtagningsmönstret, 

relationen mellan mötesdeltagarna och vilka normer som utvecklas för 

kommunikationskanalen. Det är vidare viktigt för hur det som kommuniceras värderas. I 

det avslutande temat visar forskningsläget att det råder delade meningar om huruvida 

organisationen, den offentliga sektorns traditionella värden eller de anställdas 

individuella värderingar är bestämmande för hur organisatorisk digitalisering kommer till 
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uttryck. Det tillför förståelse för vad de anställda tillskriver och hur de förhandlar med 

tekniken, det vill säga den tekniska domesticeringen. Forskningen fördjupar också 

förståelsen för studiens andra forskningsfråga, vilken berör digitala mötens funktion. För 

att förstå den är tidigare forskning om icke-verbal kommunikation och digital utveckling 

som ett normativt ideal av betydelse.  

 

Teori 

Med utgångspunkt i begreppet teknisk domesticering och det beskrivna forskningsläget 

presenteras i teoriavsnittet relevanta teoretiska begrepp. Inledningsvis redogörs för teorier 

om verbal och icke-verbal kommunikation och betydelsen av kommunikationskanal. 

Slutligen presenteras Giddens struktureringsteori och begreppet ontologisk trygghet. 

 

Kommunikation 

Kommunikation är ”en process där personer eller grupper sänder eller utväxlar 

information” (Jacobsen & Thorsvik 2014:258). Kommunikationens icke-verbala signaler 

kallas för paralingvistisk och extralingvistisk kommunikation. Paralingvistisk 

kommunikation definieras som ”icke-verbala kommunikativa signaler som 

ackompanjerar och kompletterar språkliga yttranden” (Nationalencyklopedin 1994). Det 

handlar om signaler som tonläge, rytm och betoning. Signalerna har som funktion att 

framhäva eller uttrycka känslor i den verbala kommunikationen, liksom att reglera den 

sociala interaktionen.  

 

Extralingvistisk kommunikation definieras som ”kommunikativa signaler som är 

oberoende av språkliga (verbala) beteenden” (Nationalencyklopedin 1991). Det handlar 

om fysiska signaler som nickar, gester och materiella ting som kläder och frisyrer.  

 

All kommunikation förmedlas genom en informationskanal med förmåga att förmedla 

mer eller mindre rik information. Om kanalen har förmåga att använda verbalt språk, 

många icke-verbala signaler, ge sändaren möjlighet att snabbt få återkoppling samt att 

båda parter kan anpassa det som ska förmedlas till varandra bedöms kanalen kunna 

förmedla rik information. Ju fler sinnen som används, desto rikare kommunikationskanal. 

En fysisk plats där alla parter kan se, höra och känna även icke-verbalt språk kan därför 

enligt Cöster och Westelius (2016) betraktas som rikast.  
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Digitala kommunikationskanaler kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) också 

betraktas som rika, trots sin begränsade förmåga till icke-verbal kommunikation. Det 

beror på kanalernas förmåga att inkludera flera aktörer samtidigt och att informationen 

som utbyts kan vara möjlig att återvända till vid ett senare tillfälle. Samtidigt beskrivs 

digitala möten fungera sämre om aktörerna inte är bekanta med varandra sedan tidigare 

och om det saknas ett etablerat förtroende sinsemellan inblandade parter. Informationen 

riskerar i högre utsträckning att misstolkas och aktörerna är mer restriktiva med vilken 

information de delar med sig av. Dessutom beskrivs konflikthanteringen fungera sämre 

och det tycks vara svårare att etablera en gruppsammanhållning. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2014) definierar effektiv kommunikation som att mottagaren 

uppfattar informationen som förmedlas i enlighet med sändarens avsikter. Aktörerna 

utvecklar då en gemensam förståelse för det som kommuniceras.  

 

Begreppen paralingvistisk och extralingvistisk kommunikation, rika respektive fattiga 

kommunikationskanaler samt effektiv kommunikation kan hjälpa oss att förstå skillnaden 

mellan respektive mötesforms funktion. 

 

Giddens 

Anthony Giddens har i sin forskning intresserat sig för huruvida enskilda individer eller 

övergripande strukturer formar samhället och dess utveckling (Giddens & Sutton 

1989/2014). Som teoretiskt förslag på frågan presenterade han under 1980-talet sin 

struktureringsteori. Den innebär att människor är fria att handla som de vill, men 

begränsas till givna ramar och förutsättningar. Det är genom människors handlingar som 

strukturer skapas, upprätthålls och förändras. Samtidigt begränsas handlingarna till de 

strukturer som finns. Enligt Giddens är människor kapabla att kontrollera sina handlingar, 

men inte dess konsekvenser. Övergripande strukturer är centrala och det sociala 

normsystemet primärt, i förhållande till människors subjektiva intentioner. 

Samhällsstrukturen är följaktligen både en förutsättning och ett resultat av socialt 

handlande. Giddens menar således att det sker en växelverkan mellan aktör och struktur. 

Han kallar det för strukturens dualitet. 

 

Giddens (1989/2014) är kritisk till begreppet postmodernitet. Han menar att faktorer som 

digitaliseringen inte har inneburit ett abrupt skifte i historien, utan snarare justerat 



  
 

11 

befintliga samhällsmönster. Han menar att det finns tre aspekter som utgör de viktigaste 

förändringarna i det moderna samhället. Det handlar för det första om den förändrade 

betydelsen av tid och rum. Människor kan interagera med varandra på stora geografiska 

avstånd. För det andra handlar det om tilltagande reflexivitet. Människor möts idag av en 

kontinuerlig ström av information som måste tas omhand, värderas och användas. Saker 

och ting förändras snarare än att verka efter fasta regler. Giddens menar att samhället som 

följd är allt mindre styrt av traditioner och följaktligen mindre förutsägbart. För det tredje 

handlar moderniseringen om att mellanmänskliga sociala relationer “bäddas ur” från sin 

lokala kontext. Det innebär att människor i allt högre utsträckning blir beroende av och 

måste lita på abstrakta system. När vi använder en app i mobiltelefonen för att föra över 

pengar till varandra måste vi lita på den expertkunskap som ligger bakom appen. 

 

Vikten av tillit blir central som en konsekvens av alla tre aspekter. Giddens (1989/2014) 

kallar den här formen av tillit för ontologisk trygghet. Begreppet syftar till den tillförsikt 

som människor har till att deras identitet och omgivande miljö kommer att vara konstant, 

utan att det alltid kan besvaras med rationell säkerhet. För att bibehålla trygghet behöver 

människor etablera relationer som baseras på intimitet och ömsesidig tillit. Giddens 

menar att det kräver närhet och öppenhet, att alla parter är självutlämnande och i ständig 

förhandling. Det moderna samhällets ontologiska otrygghet behöver således kompenseras 

genom mer intima relationer. 

 

Giddens begrepp strukturens dualitet kan användas för att söka förklaringar på de 

anställdas tekniska domesticering. En grundläggande poäng i Giddens struktureringsteori 

är att den synliggör vad som påverkar digitaliseringen som fenomen.  

Begreppet ontologisk trygghet kan hjälpa oss att förstå digitala mötens funktion.  

 

Avslutande kommentar 

Presenterade teoretiska begrepp kommer att användas för att teoretisera och analysera 

studiens resultat. Begreppen pekar ut ett antal teman som kommer att användas i 

redogörelsen av resultatet och i efterföljande analys. Dessa teman är fysiska respektive 

digitala mötens funktion, digital tillit, traditionens betydelse samt normativ teknisk 

domesticering.  
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Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod. Inledningsvis redogörs för undersökningens 

kvalitativa intervjumetod och genomförande. Därefter beskrivs hur det empiriska 

materialet har bearbetats följt av en diskussion om urval, tillträde och etiska 

överväganden. Slutligen förs en metodologisk reflektion.  

 

Val av metod 

Studiens syfte och frågeställningar kan angripas på flera olika metodologiska sätt. 

Tidigare forskning inom området har använt sig av kvalitativa metoder, genom intervjuer 

eller observationer. För att undersöka de anställdas tekniska domesticering och 

funktionen av digitala möten har vi i likhet med tidigare forskning haft för avsikt att fånga 

och tolka de anställdas egna upplevelser och handlingar. För att få svar på studiens 

frågeställningar togs följaktligen beslutet att en kvalitativ intervjumetod var att föredra. 

Det är också den metod som hänger väl ihop med studiens teoretiska begrepp. 

 

Studiens syfte är att få kunskap om två enskilda fall genom att studera en process eller 

utveckling av digitala verktyg i möten (Patel & Davidsson 1991/2011). Eftersom gränsen 

mellan studiens undersökande fenomen och dess kontext är otydlig, är en fallstudie bäst 

lämpad att använda. Ett sådant angreppssätt belyser samspelet mellan fenomenet och dess 

påverkande faktorer. Fallstudien gör det dock möjligt att generalisera studiens resultat till 

liknande tjänstemannaorganisationer i den offentliga sektorn.  

 

Genomförande  

Sammanlagt 15 intervjuer genomfördes inom loppet av två veckor. Av respondenterna är 

nio kvinnor och sex män. Könsfördelningen är representativ för organisationernas 

anställda. Antalet intervjupersoner är så jämnt som möjligt fördelat mellan 

arbetsplatserna. Ett upprepande mönster kunde urskiljas efter tio intervjuer, trots det togs 

beslut om att ändå fullfölja de intervjuer som var planerade. 

 

Innan intervjuerna ägde rum genomfördes två pilotintervjuer. De svarande fick svara på 

och kommentera uppbyggnaden och förståelsen för intervjufrågorna. Det ledde till att vi 

gjorde några mindre korrigeringar för att tydliggöra våra frågeställningar (Patel & 
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Davidson 1991/2011). Vi diskuterade därefter möjligheten att analysera våra svar 

tillsammans med vår handledare och korrigerade senare intervjuguiden något ytterligare.  

 

En intervju genomfördes via Skype och resterande på ett avskilt utrymme på den 

anställdes arbetsplats. Två respondenter intervjuades samtidigt och övriga intervjuades 

enskilt. Anledningen till gruppintervjun var att respondenterna i fråga själva föreslog en 

sådan lösning på grund av plats- och tidsbrist. Vår avsikt var att genomföra intervjuerna 

enskilt för att respondenterna inte skulle känna sig hämmade i sina svar. Alternativet med 

de två respondenter som önskade ha intervjun samtidigt var att ta bort dem som 

intervjupersoner. Vi valde dock att genomföra intervjun med vetskapen om att vi kunde 

bortse från deras svar i ett senare skede. Vi upplevde emellertid att intervjun gav 

användbara svar och har därför inkluderat den i empirin.  

 

Vid de första intervjuerna medverkade vi båda två. En av oss hade ansvar för att ställa 

intervjufrågorna och den andre hade ansvar för att vara uppmärksam på vad respondenten 

berättande. På så vis kunde den av oss som inte ställde intervjufrågor istället fokusera på 

att anteckna och ställa kommande följdfrågor.  

 

De sista intervjuerna genomförde vi istället på varsina håll. Anledningen till förändringen 

var medvetenheten om risken för att respondenterna upplevde en ojämn maktfördelning 

när vi var två som medverkade. Vi ville därför se om respondenterna gav mer utlämnande 

och/eller utförliga svar när vi var ensamma som intervjuare. Vi upplevde ingen skillnad 

på respondenternas berättande, däremot var det enklare för vår del när vi medverkade 

tillsammans. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

En studies syfte styr antalet intervjufrågor och hur frågorna ska disponeras i 

intervjuguiden (Ahrne & Svensson 2015). I vår undersökning valde vi att använda oss av 

en semistrukturerad intervjuguide. Valet baserades på hur strukturella vi önskade att våra 

intervjuer skulle vara, det vill säga i vilken utsträckning vi ville styra våra respondenter, 

för möjligheten att besvara studiens frågeställningar. Vi ansåg det vara nödvändigt att 

styra respondenterna till den grad att svaren höll sig till det ämne vi avsåg att studera, 

däremot ville vi inte riskera att respondenterna missade att ge oss sin egen uppfattning. 

Under intervjuerna anpassade vi därför frågornas ordningsföljd och ställde följdfrågor 
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efter respondenternas svar. Respondenterna har uppmuntrats till att berätta om sina egna 

upplevelser och vi har på så vis kunnat bortse från frågor som automatiskt blivit 

besvarade. 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte konstruerades intervjuguiden utifrån tre teman: 

bakgrund, egna erfarenheter och åsikter samt egna upplevelser av den sociala 

interaktionen i arbetsgruppen. Bland annat ställdes frågor om arbetsuppgifter och 

anställningstid, erfarenheter av digitala möten och upplevelser av kommunikationen 

mellan kollegor i arbetsgruppen.  

 

Bearbetning av material 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i direkt anslutning till 

intervjusituationen. Varje intervju varade mellan 30 och 60 minuter. Sammanlagd 

intervjutid uppgår till nio timmar. Antal tecken utan blanksteg i transkriberingarna uppgår 

till 302 646. Efter transkriberingarna sorterades det insamlade materialet efter teman 

kopplade till studiens forskningsfrågor. Tematiseringen omkonstruerades efterhand i takt 

med intressanta upptäckter i resultatet. Empirin studerades omväxlande från distans och 

på nära håll. Materialet sorterades slutligen efter teman kopplade till studiens teoretiska 

begrepp; fysiska respektive digitala möten, digital tillit samt traditionens betydelse i 

digitaliseringen. När sorteringen av materialet var klar påbörjades analysarbetet. 

Relevanta citat valdes ut och mönster i materialet identifierades.  

 

För att förstå studiens empiri valde vi att tillämpa ett etnometodologiskt tillvägagångssätt 

i analysarbetet. Det innebär att interaktionen som ägde rum under intervjuns fråga-svar-

process uppmärksammades (Rennstam & Wästerfors 2015). Båda parter, intervjuare och 

respondent, inkluderades på så vis i analysen. Respektive parts yttranden förstås som 

beroende av varandra. Genom att uppmärksamma respondenternas agerande under 

intervjun analyserades materialet utifrån hur de hävdat sig som medlemmar av sin 

tillskrivna sociala kategori. Genom intervjusituationen utgjordes den sociala kategorin av 

tillhörigheten i respektive organisation och yrkesroll. Det etnometodologiska 

tillvägagångssättet hjälpte oss att närmare förstå hur de anställda domesticerar tekniken 

och värderar digitala möten, i tillägg till vad de gör (jmf Rennstam & Wästerfors 2015).  
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Urval och tillträde 

Studiens empiri är inhämtat från två arbetsplatser inom den offentliga sektorn, som vi 

bedömer vara jämförbara. På respektive arbetsplats arbetar de anställda strategiskt med 

någon form av utvecklingsfrågor. Samtliga respondenter arbetar på ett sätt som möjliggör 

ett aktivt ställningstagande i valet av mötesform. De arbetar flexibelt och styr över sin 

egen arbetstid. Vi ansåg därför att anställda på de utvalda arbetsplatserna är intressanta 

som intervjupersoner för vår undersökning. 

 

I samband med vår praktik fick vi vetskap om arbetsplatserna och fick som följd naturlig 

access till dessa. Respondenterna valdes ut genom ett strategiskt urval på basis av 

relevanta urvalskriterier. Det huvudsakliga kriteriet var att intervjupersonen skulle ha en 

eftergymnasial utbildning. Resterande kriterier var kopplade till kön, ålder, 

anställningstid, arbetsuppgifter och arbetsplats för att få variation i materialet. Vi frågade 

ett antal anställda om det fanns ett intresse av att ställa upp på en intervju. Samtliga 

tillfrågade svarade ja till förfrågan. Vi fick kontaktuppgifter och återkom via mejl med 

ett missivbrev. Intervjupersonerna fick därefter själva återkomma med ett förslag på en 

passande tid som vi sedan anpassade oss efter.  

 

Efter vår tidigare beskrivning av metod att spela in intervjuer samt valet att utnyttja att vi 

varit två under flertalet av intervjuerna, har vi kunnat registrera intervjusvaren parallellt 

med att den andra ställt frågor. Vi har utöver det också använt oss av pilotstudier på andra 

personer inom organisationen. Dessa metodologiska val utgör tre olika kontroller som 

mäter studiens reliabilitet (Patel & Davidson 1991/2011). Undersökningen kan därför 

betraktas som tillförlitlig i relation till den population vi undersökt. Att det empiriska 

materialet är inhämtat genom intervjuer avgränsar uppsatsen i tid och rum. Vi undersöker 

således nuläget och reliabiliteten är därför tidsmässigt begränsad.  

 

Etik 

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer delgavs 

undersökningens respondenter i förväg information om studien genom ett missivbrev (se 

bilaga A). 

I samband med materialinsamlingen fick intervjupersonerna information om att de när 

som helst kan avstå från att vara en del av den här uppsatsen. Vi förklarade att materialet 

som samlades in kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas för den här 
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uppsatsen. Intervjupersonerna upplystes vidare om att de har full anonymitet under hela 

processen. Vi informerade även om att den färdiga uppsatsen kommer finnas tillgänglig 

att läsa om så önskas.  

Som följd av att vissa intervjusvar kan upplevas som personliga och känsliga för våra 

intervjupersoner har vi valt att i den empiriska redogörelsen anonymisera arbetsplatserna. 

Vi använder också påhittade namn på intervjupersonerna. 

Metodologiska överväganden 

Till en början var en av studiens hypoteser att arbetsplatserna skulle skilja sig åt i fråga 

om hanteringen och upplevelsen av undersökningsområdet. En del av syftet var att 

undersöka om och hur upplevelsen av ett digitalt möte skiljer sig mellan anställda på de 

två olika arbetsplatserna, där den ena utgörs av ett slutet kontorslandskap och den andra 

av ett öppet kontorslandskap. Av studiens resultat har vi emellertid inte kunnat finna 

några intressanta skillnader. Vi hade behövt ställa andra intervjufrågor för att beröra 

intressanta aspekter i frågan och vår studie hade då blivit för omfattande. Vi valde därför 

att inte inkludera hypotesen i studien. Att vi inte upptäckte någon skillnad mellan 

arbetsplatserna talar för att studiens resultat är generaliserbart på liknande 

tjänstemannaorganisationer, oavsett kontorstyp. Detsamma gör det faktum att vi i 

efterhand inte kan föredra den ena eller andra metoden i fråga om att intervjua ensamma 

eller tillsammans. Att intervjua ensamma är dels en fråga om maktfördelning, och dels en 

fråga om att hinna med fler intervjuer under kortare tid, alltså en effektivitetsfråga. Vi 

såg, som nämnt, emellertid ingen skillnad i respondenternas svar men ansåg att det var en 

nödvändig prövning. Genom att koppla den teoretiska ramen till operationaliseringen av 

intervjuguiden och kontrollerat att dessa följer gemensamma linjer för vad vi mäter, 

uppnår studien hög validitet (Patel & Davidson 1991/2011). 

Att intervjuguiden är kort var ett medvetet val med hänvisning till att vi ville uppnå ett 

samtal snarare än en fråga-svar-situation. Studiens syfte krävde inte heller fler frågor. 

Avgränsningen för vilka intervjupersoner som inkluderades i studien gjorde i sig att 

antalet relevanta bakgrundsfrågor är få. Med hänvisning till den etnometodologiska 

ansatsen var vår avsikt att läsa mellan raderna av det som respondenterna berättar. Vi 

insåg efterhand att det gjorde att intervjuerna, beroende på individ, blev tidsmässigt 

ojämna. Intervjustudier kräver medvetenhet om att bakom varje svar finns en individ. 

Respondenterna är olika i meningen att vissa är mer verbala än andra. Anledningarna till 
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det kan vara flera, det kan handla om personligt intresse för ämnet men också hur bekväm 

respondenten känner sig i rollen som intervjuperson. Detta genererade därmed att vissa 

intervjuer gav mer och andra mindre. Med detta i åtanke valde vi att genomföra alla 15 

intervjuer, trots att mättnaden fanns tidigare, för att säkerställa att vi införskaffat 

tillräckligt med empiri.  

Det finns en risk att respondenterna under intervjun upplevde att de hamnade i underläge. 

Som intervjuare för en studie om digitaliseringen på arbetsplatsen kan vi ha betraktats 

som två unga, digitalt kompetenta, universitetsstudenter. De anställda kan därför ha 

försökt framhäva sig som digitalt kompetenta och i sina svar “förklarat sig” som 

fullvärdiga varianter av sin sociala kategori. Å andra sidan har vi tidigare haft rollen som 

praktikanter inom respektive organisation, vilket kan ha präglat intervjusituationen på 

motsatt sätt. Det kan också ha haft betydelse för det faktum att vi inte upplevde någon 

maktskillnad när vi gick från att vara två till att vara ensamma under intervjuerna. Vi har 

sammanfattningsvis tolkat respondenternas svar utifrån en medvetenhet om vår roll som 

intervjuare och den anställdes roll som respondent.  

 

En annan aspekt vi har varit tvungna att förhålla oss till är förfogandet över 

respondenternas tid. Alla respondenterna har mycket på sina bord och vi har därför varit 

noggranna med att påpeka intervjuns omfattning både vid själva bokningen av mötet men 

också under själva intervjun. Vid två tillfällen höll intervjun på hela den tiden som vi 

avsatt för ändamålet, vi var då noga med att avsluta när tiden var slut för att visa respekt 

mot intervjupersonen och samtidigt visa på en hög nivå av vår egen professionalitet. 

Sammanfattning 

För att få svar på studiens forskningsfrågor var följaktligen en intervjumetod att föredra. 

Eftersom vi på så vis hade möjlighet att samtala med respondenterna kring de 

huvudsakliga frågorna och registrera deras handlingar och diskursiva beteende under 

intervjusituationen. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån ett antal teman vilka sorterats fram för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Det inledande temat är hanteringen och upplevelsen av fysiska möten, 

följt av motsvarande för digitala möten. Temat därefter är teknisk tillit, vilket inkluderar 
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hanteringen av tekniska verktyg och digital skam. Slutligen presenteras konsekvenserna 

av de förändrade mötesmöjligheterna och respondenternas motstridiga åsikter i frågan. 

 

Resultatet är inhämtat från två arbetsplatser men empiriskt framkommer inga skillnader 

mellan arbetsplatserna och respondenterna behandlas därför som en gemensam grupp. 

Det är Sara, Elina, Jonas, Elsa, Hanna, Emil, Moa, Eva, Mikael, Lisa, Henrik, Hampus, 

Ulla, Martin och Gabriella.  

 

Fysiska möten  

Ett lyckat möte definieras av samtliga respondenter som ett möte med ett uttalat syfte och 

vars diskussion håller sig till agendan. Resultatet visar att respondenterna är överens i sin 

åsikt om att fysiska möten är att föredra framför digitala. Varför det är så visar sig 

emellertid inte vara helt lätt att svara på. Flera respondenter hänvisar till sin magkänsla, 

men har svårt att komma på vad åsikten egentligen grundar sig på. Vi kan utläsa att 

anledningarna är flera, men att alla har sitt ursprung i kommunikationens icke-verbala 

signaler. Resultatet bekräftar således tidigare forskning i fråga om att fördelen med 

fysiska möten huvudsakligen refereras till den icke-verbala kommunikationen.  

Möjligheten till icke-verbal kommunikation beskrivs bland annat göra det enklare att få 

till ett fungerande turtagningsmönster i kommunikationen. Hampus berättar: 

 

Ja men det här med, också... vem ska prata, det är ju, sitter man runt ett bord såhär är det ju… 

man kanske sticker upp handen, alltså det finns ju även verktyg för det typ man kan flagga men 

det är en ovana och det är massa olika verktyg som cirkulerar så man känner sig alltid lite 

osäker. 

 

Fysiska träffar är följaktligen att föredra om syftet med mötet är att diskutera i grupp. Det 

beskrivs i relation till digitala möten vara lättare att involvera fler personer i diskussionen 

och att ställa frågor till varandra. Det är i den icke-verbala kommunikationen som 

mötesdeltagarna kan få en uppfattning om huruvida andra mötesdeltagare förstår det som 

sägs och om de instämmer eller inte. Respondenterna ger exempel på detta och berättar 

om mötesdeltagare som sitter framåtlutade eller bakåtlutade, som gestikulerar med 

händerna eller nickar instämmande. Under intervjuerna framkommer att allting under 

mötet inte alltid formuleras verbalt, men att mötesdeltagarna genom det icke-verbala 

språket har möjlighet att registrera varandras humör och läsa av varandras åsikter. 

Mötesdeltagarna uttrycker sin ståndpunkt även om den inte kommuniceras verbalt. Med 
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hjälp av kombinationen mellan verbala och icke-verbala signaler görs en avvägning av 

hur det som vill ha sagts ska läggas fram. Att träffas fysiskt beskrivs därför också vara 

nödvändigt om mötets syfte är att fatta beslut i en fråga av känslig karaktär. Eva berättar: 

 

Du kan ju missa ansiktsuttrycken, ansiktsuttrycken säger väldigt mycket. Kroppsspråket säger 

väldigt mycket. … Du kan se väldigt tydligt när folk, hur folk reagerar, när någon annan säger 

någonting som kan vara känsligt. Det missar du om du inte ser ansiktet. 

 

Samtliga respondenter berättar också att de föredrar att ha det första mötet fysiskt om 

mötesdeltagarna inte har träffats tidigare. Det beskrivs bero på att det är i den icke-verbala 

kommunikationen som mötesdeltagarna bygger en relation och etablerar ett förtroende 

för varandra. Lisa berättar att mötesdeltagarna får ett ansikte på varandra och genom 

fysiska signaler också får en inblick av vem personen är. Även Ola berättar om vikten av 

att träffas fysiskt vid det första mötet: 

 

Alltså du kan ju vara jättestressad, något har hänt med din familj eller dina kids eller din partner 

eller någonting sådär som påverkar dig, både positivt och negativt. Och det kan vara lite svårt 

att uppfatta via en videokonversation från början. Det ska inte påverka själva arbetet men vid 

ett första möte så kan det vara väldigt avgörande, speciellt om man inte når så långt som man 

hade tänkt sig. … För helt plötsligt när man har ett fysiskt möte så börjar man ju först samtalet 

med, detta hände mig ursäkta mig. Medans har man ett videomöte så är det mer, okej är alla på 

plats? Man har inte det här första informella snacket. 

 

Även Ulla berättar om sina erfarenheter av att ha fysiska, intervjuliknande, möten: 

 

Då handlar det om att skapa relationer och då var ju kallpratet fast vi kallar det för varmprat, 

mycket viktigare att liksom, så man kunde skapa det här förtroendet som… för varandra. Att 

de kände att här är en person som lyssnar på mig och som är intresserad av mig och så kan de 

öppna sig så. 

 

I takt med digitaliseringen präglas även fysiska möten av digitala inslag. De anställda har 

sin dator som sitt främsta arbetsredskap och tar i regel alltid med sig den till sina möten. 

Utvecklingen gör det lättare att föra anteckningar och underlättar för de anställda att hela 

tiden har tillgång till dokument och annat som kan vara nödvändigt under mötet. 

Samtidigt har den digitala utvecklingen en baksida. Henrik och Emil berättar om den 

negativa aspekten av att varje mötesdeltagare sitter bakom varsin dator: 
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Jag är ju väldigt irriterad på fysiska möten när folk sitter så. Så att… jag kan vara ganska 

bestämd när man kommer in och är ganska trygg med det att, ner med skärmarna. För det är 

ganska många som ska sitta och skriva hela tiden. Fruktansvärt irriterande för då vet du inte om 

du får kontakt eller inte. Oftast chefer. För att verka viktiga. Det är många, det är lite utav en 

härskarteknik att visa, att man kan sitta och göra två saker samtidigt och låtsats som att det där 

kan jag sköta sen. 

 

Numera har ju alla antingen en dator eller en platta. Man vet ju inte vad det är de sitter och 

läser. Om det var någon som satt och läste Dagens Nyheter på ett sammanträde, då syntes ju 

det, förr. … Men det ser man ju inte längre, så man har ju ingen aning om vad det är de sitter 

och läser på sina skärmar. Och det ska man väl, man ska inte utgå ifrån att de sitter och läser 

det de borde läsa. 

 

Av empirin framkommer vidare att fysiska möten fyller andra syften än ett rent 

organisationsmässigt. Under ett fysiskt möte beskriver nämligen samtliga respondenter 

att en del av mötet ägnas åt artighetsfraser eller åt att avhandla ämnen av privat karaktär. 

Mötet fyller således en social funktion för organisationens anställda. Undersökningens 

respondenter arbetar självständigt men upplever inte att de har mycket ensamarbete. Att 

de beskriver sitt arbete som mötesintensivt kan därför vara en förklaring till varför de inte 

känner sig ensamma. 

 

På ett fysiskt möte sitter dessutom mötesdeltagarna tiden ut, även om agendans sista 

punkter inte är relevanta för personen i fråga eller om hela agendan redan har hunnits gå 

igenom innan tiden är slut. Vi blev intresserade av varför det är så, och fick svaret att ett 

fysiskt möte tenderar att övergå till diskussioner som inte hör till den på förhand bestämda 

agendan. Gabriella berättar om sina erfarenheter: 

 

Men när man träffas så blir det gärna lite mer socialt och man pratar lite allmänt och det ska 

liksom avhandlas lite… jag var på ett möte alldeles nyss där vi kom in på lite andra saker, vilket 

inte var så dumt för vi löste några andra frågor också, men… lite blandad kompott liksom. 

 

Att det under fysiska möten tenderar att avhandlas också andra ämnen än de som hör till 

mötets syfte upplevs som positivt. Sammanfattningsvis kan fysiska möten sägas vara 

cirkulära. Det blir ett informationsöverskott och mötesdeltagarna kan prata runt och 

återuppta trådar i diskussionen. 
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Digitala möten 

En till synes trivial men viktig del av studiens resultat är att tekniken är närvarande i 

organisationerna. Den används till att kommunicera, att skriva och läsa, att söka 

information och att stämpla sin arbetstid.  

 

Några av undersökningens respondenter nämner digitala chattkonversationer som en 

uppskattad kommunikationskanal. Verktygets fördel beskrivs ligga i dess informella 

karaktär. Det som skrivs går att återvända till, men betraktas inte som formell information 

i meningen att det diarieförs. Resultatet visar att chattkonversationer används när 

inblandade parter känner varandra. Ofta avhandlas en mycket enkel fråga som inte kräver 

någon längre redogörelse. Verktyget beskrivs vidare vara användbart vid bokningar av 

informella möten, exempelvis med förfrågningar om en gemensam kafferast.  

 

I fråga om digitala möten exklusive chattkommunikation visar resultatet att de anställda 

har erfarenheter av att digitala möten är mer strukturerade än fysiska. I digitala möten 

håller sig mötesdeltagarna till agendan och avhandlar det som är tänkt att diskuteras. En 

anledning till att de beskrivs vara mer strukturerade återfinns i att den avsatta tiden är 

kortare för digitala möten. Det gör att utrymmet för att prata om annat än det som är tänkt 

begränsas. Om det är så att agendan avhandlas innan den avsatta tiden har tagit slut visar 

resultatet dessutom att mötet avslutas. Digitala möten kan därför sägas vara linjära. 

Gabriella berättar:  

 

Det är lite mindre risk för att komma in på annat, prata om annat. Alltså man är kanske lite mer 

fokuserat på nu har vi det här mötet, vi har den här agendan, det är därför vi sitter här. Jag tittar 

in i min skärm, och ser dig, därför att vi ska göra detta, liksom. Det har inget annat syfte. 

 

Att digitala möten inte har ett socialt syfte utläses också av det som Henrik säger: 

 

Det är ju inte socialt i den aspekten att du kan sätta sig i ett halvår i ett rum och bara 

kommunicera så, då kommer du nog känna dig ganska ensam. 

 

Svaret till varför digitala möten är mer strukturerade än fysiska hittar vi också i den 

begränsade möjligheten till icke-verbal kommunikation. I digitala möten kan 

mötesdeltagarna använda sig av icke verbal kommunikation, den kan dock inte 
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kompletteras i samma utsträckning som den kan i fysiska möten. Det beskrivs dessutom 

vara svårare att uppfatta icke-verbala signaler som kompletterar språkliga yttranden i ett 

videosamtal. Anledningen förklaras vara kopplad till både bristfällig teknik och till att 

distansen gör nyansskillnaderna svårare att uppfatta. Det som sägs tolkas därför i högre 

grad bokstavligt. Henrik berättar: 

 

Du kanske inte får fram allting heller, du talar ju ganska mycket med minspel, kroppsspråk och 

alla dom här, tonläge också om man nu pratar eller om man ska skriva och alla dom här 

subtila… bitarna tror jag inte man får fram och har chans att tolka annars. 

 

I digitala möten är också utrymmet för att använda sig av fysiska signaler begränsat. Ola 

berättar: 

 

Det är nog framförallt när man sitter i en videochatt eller en videolänk med folk, oftast kanske 

man är uppkopplad en och en. Man sitter väldigt nära skärmen och det här, man har lite svårt 

att uppfatta hur folk gestikulerar, hur de jobbar med händerna, huruvida de är lyssnande, liksom 

hur kroppsspråket är överhuvudtaget, man har svårt att uppfatta huruvida de har en bra eller 

dålig dag. 

 

Även Hampus berättar om sin erfarenhet: 

 

Man behöver inte vara lika strukturerad och… det är lättare, man ser andra signaler, även om 

man tittar på en skärm så får man inte riktigt samma känsla förrän man ser varandra i ögonen 

och gestikulerar. … Man blir inte lika trött av ett fysiskt möte tycker jag. Jag blir väldigt trött 

när jag har… vad heter det, Skypemöten. … För jag måste koncentrera mig mer och det beror 

nog på att de här andra signalerna runt omkring inte är lika, riktigt finns på plats och sen är det 

ju också trubbigare på något sätt, man är ju ovan, att ha möten på det sättet.  

 

Att digitala möten kräver mer uppmärksamhet får enligt Martin som följd att 

mötesdeltagarna är mer närvarande i mötet.  

 

I ett Skypemöte tror jag fan inte att det är någon som gör någonting annat, för det är lite för 

högtidligt. … Min upplevelse är nog att under Skypemöten så jobbar man inte så mycket med 

annat faktiskt utan det är relativt koncentrerat. 

 

Henrik är däremot av en annan åsikt: 
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Det är som med Skype, du kan sitta och lyssna men du kan kolla på film samtidigt eller hålla 

på med telefonen eller jobba med någonting annat. … Vill man ha ut det riktigt så måste ju 

folk vara aktiva. 

 

Att inte befinna sig på samma geografiska plats under ett möte leder följaktligen till olika 

föreställningar om vad som försiggår på andra sidan skärmen. Resultatet visar en 

koppling mellan att ha negativa föreställningar om vad de andra mötesdeltagarna gör och 

att i jämförelsevis högre utsträckning uttrycka sig negativt gentemot digitala möten. 

Samma koppling går att se mellan respondenter som har positiva föreställningar och som 

är positiva till användningen av digitala möten. Kontentan är emellertid att 

mötesdeltagare i digitala möten har mindre kontroll över situationen. De kan med säkerhet 

inte säga vilka som tar del av samtalet, om alla är närvarande eller lyssnar. 

 

Konsekvenser av att förlora den icke-verbala kommunikationen exemplifieras vidare av 

Hampus. 

  

Liksom det var oklarheter, vi satt och var tveksamma, vad sa vi egentligen på varje sida och 

sådär och liksom, så vi slutande mötet och var lite osäkra på fattade dom verkligen vad vi 

pratade om… är vi överens… det vet vi inte riktigt men… skulle jag liksom... bokat in fler 

möten för att bryta ner dom här frågorna i mer detaljerade frågor.   

  

Liknande erfarenheter berättas av Martin: 

  

Det känns som att det är liksom svårare att rätta till någonting i ett Skypemöte om man jämför 

med ett fysiskt möte… och jag kan inte liksom sätta fingret på vad det beror på för det är mer 

en magkänsla så här, för egentligen så borde man kunna komma lika långt där liksom men ofta 

blir det någonting som gör att… det blir mindre… det blir mer tassande, man lämnar mindre 

kritiska synpunkter, det blir lite mer liksom artighet i den typen av digitala möten. 

  

Anledningen till att mötesdeltagarna i digitala möten beskrivs vara mer osäkra på om det 

råder en samstämmighet eller inte beror på att sträckan till att försäkra sig om en 

gemensam syn beskrivs vara längre. Som citatet av Martin exemplifierar är deltagare i 

digitala möten mer restriktiva med sina kommentarer. Det går i sin tur att härleda till den 

begränsade möjligheten till ett fungerande turtagningsmönster. Att kommunikationen 



  
 

24 

fungerar sämre i ett digitalt möte exemplifieras när Gabriella berättar om sin erfarenhet 

av att en kvinna i arbetsgruppen deltog på ett fysiskt möte genom digitala verktyg: 

  

Vi satte upp en Ipad så hon deltog inte så mycket men hon kunde iallafall höra. Så vi hade ett 

fysiskt möte men hon kunde ändå delta hemifrån då och fick iallafall ta del av det genom att 

lyssna. Hon fick ju säga saker också givetvis men hon gjorde inte det så mycket.   

 

Citatet exemplifierar flera av respondenternas erfarenheter av att det upplevs svårare att 

komma till tals i digitala möten. Mikael berättar varför digitala möten därför kräver en 

annan typ av struktur: 

  

Antingen måste det nog vara att mötet är konstruerat på ett annat sätt, att det finns kanske någon 

som alltid har ordet och som ger ordet till folk för det blev ofta att man pratar i mun på varandra, 

vilket det inte blir i ett fysiskt möte för då ser jag att en person pratar och då kan jag vara tyst.   

 

Samtliga respondenter är vidare överens om att interna möten med fördel är fysiska. 

Digitala mötens fördel beskrivs i första hand ligga i minskad restid, en aspekt som inte är 

applicerbar på interna möten. Respondenterna berättar därför att det inte finns någon 

poäng med att ha interna möten digitalt. Ju större avstånd det är mellan mötesdeltagarna, 

desto mer nytta anses ett digitalt möte ha. 

 

När frågan gäller skillnaden mellan fysiska och digitala mötens tidseffektivitet, exklusive 

restid, går åsikterna isär. De respondenter som tycker att digitala möten ändå är mer 

tidseffektiva hänvisar till att ett digitalt möte oftast är informativt som ett resultat av att 

mötestiden är kort och att mötet håller sig till agendan. Att digitala möten fungerar bra 

vid informativa syften beskrivs av Eva enligt följande: 

 

När du på något sätt ska pumpa ut information så spelar det egentligen ingen roll vad du får för 

reaktioner men däremot om du ska ha inputen så är ansiktet ganska viktigt. 

 

Det finns därmed skillnader i vilket syfte som lämpar sig bäst för respektive mötesform. 

När syftet är att lämna ut information, exempelvis under en utbildning, fungerar det bra 

att ha digitala möten. Är syftet å andra sidan att få input eller att diskutera en fråga spelar 

det roll om mötesdeltagarna ser varandra och hur icke-verbala signaler kommer till 

uttryck. 
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Under intervjuerna uttrycker vidare flera av de anställda potentialen med digitala möten. 

En respondent är öppen för möjligheten att vara tillgänglig på Skype under en bestämd 

tidpunkt för att förenkla för andra medarbetare att ställa frågor om respondentens 

specifika kompetensområde. En sådan lösning beskrivs vara mer flexibel än ett bokat 

fysiskt möte.  

 

Resultatet visar sammanfattningsvis att de icke-verbala kommunikationssignaler som 

förloras i digitala möten kompenseras genom mer förberedelser, skärpt uppmärksamhet 

och tydligare mötesstruktur. Det gör att digitala möten i regel tar kortare tid och upplevs 

som mer effektiva.  

 

Tillit 

Under intervjuerna återkommer hänvisningen till tekniska problem som ett orosmoment 

vid digitala möten. Majoriteten av mötena beskrivs fungera som de ska, men 

respondenterna uttrycker en osäkerhet till funktionen av de tekniska verktygen. Det beror 

både på ovana och upplevd, otillräcklig, teknisk kompetens. Det beskrivs också vara 

ovant att se sig själv i kameran och att prata inför människor på andra sidan skärmen.  

Eva uttrycker att problematiken ligger i att de digitala funktioner som finns inte används 

i den grad som de skulle kunna göra. Individer beskrivs undvika att använda verktyg som 

kamera och olika presentationer och istället hålla sig till telefonmöten: 

 

Det handlar ju om den digitala mognaden. Alltså det handlar ju mycket, tror jag att, sen är det 

ju en del då som tycker att tekniken inte fungerar och då kallar man inte på automatik till sådana 

möten… men det har tagit sig. 

 

På frågan om användningen av digitala möten skulle öka om de anställda kunde lita på 

att tekniken fungerar svarar dock Hanna: 

 

Jag tror att det är en lite kulturell fråga också. På vilket sätt man alltid har gjort så fortsätter 

man lätt så även om det finns verktyg. 

 

Kulturella hänvisningar på frågan om varför digitala möten inte används mer återkommer 

under flera intervjuer. Flera respondenter uttrycker att en inbjudan till ett digitalt möte 

skulle mötas med skepsis, särskilt om det inte är något betydande geografiskt avstånd 



  
 

26 

mellan mötesdeltagarna. Men även i några fall där avståndet är stort berättar respondenter 

om vikten av tradition och organisationskultur.    

 

Traditionens betydelse i digitaliseringen 

Som en konsekvens av digitaliseringen har samtliga respondenter möjlighet att arbeta från 

ett annat ställe än från sin fysiska arbetsplats. Elina, Elsa, Moa och Lisa tar möjligheten 

att regelbundet arbeta hemifrån. Elina berättar om varför hon gärna arbetar hemifrån: 

 

Man kan bara ha såsiga kläder och man kan dricka kaffe när man vill och liksom lite annat 

mode. Som man kan behöva ibland för att koppla bort sig från allt det andra och verkligen 

fokusera så. 

 

Resterande elva, det vill säga majoriteten, arbetar i regel alltid från sin fysiska arbetsplats. 

Motivet till att sitta på arbetsplatsen beskrivs vara en önskan av att befinna sig i ett socialt 

sammanhang och ha möjlighet att diskutera frågor på plats. Flera respondenter uttrycker 

också att de gör ett mer effektivt jobb när de arbetar från sin fysiska arbetsplats. Emil 

berättar: 

 

Det är schysst att vara på jobbet tycker jag. …  Även om tekniken hade fungerat till hundra 

procent, vet jag inte om jag hade suttit hemma. … Man borrar ju ofta ner sig i någonting och 

sitter kanske i ett par timmar nästan med någonting, alltså jag måste prata med någon och så 

går man och snackar med någon och då kan det ju vara någonting som man har med jobbet så, 

det blir ändå så att man får socialt utbyte.  

 

Resultatet visar att de anställda intar olika roller i olika sociala sammanhang för att 

positionera sig i förhållande till varandra. Att utföra arbetsrelaterade uppgifter på en 

geografisk plats och privata bestyr på en annan är ett sätt att hålla isär två roller. När en 

anställd befinner sig på sin fysiska arbetsplats går denne in i sin professionella roll. Med 

rollen tillkommer förväntningar från omgivningen och normer att förhålla sig till.  

Att arbeta hemifrån beskrivs innebära en krock för den anställde, eftersom 

förväntningarna är detsamma men normerna för den fysiska platsen helt andra. Sara 

beskriver i följande citat ett behov av att ha en tydlig uppdelning mellan sin professionella 

roll och sitt privatliv. 
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Jag hör ju lite till den lite äldre generationen som gärna delar på arbete och fritid då. Så jag vill 

ju att mitt hem ska vara min fristad. Det är där jag är hemma. Och jag vill inte blanda ihop 

arbete och fritid för mycket, utan jag vill dela på det. Det gör jag väldigt mycket också. 

 

Resultatet visar att det är en minoritet av respondenterna som tar möjligheten att arbeta 

från en annan plats än sin fysiska arbetsplats. Det innebär att digitaliseringen inte får de 

konsekvenser som de anställda själva uttrycker sig tro, det vill säga tron om att arbetet 

med digitaliseringens utveckling i allt högre utsträckning kommer att ske från en annan 

geografisk plats än den fysiska arbetsplatsen. Resultatet visar snarare att behovet av en 

uppdelning mellan arbete och privatliv väger tyngre än viljan att nyttja möjligheten till 

distansarbete.  

 

Motsägelse mellan logik och känsla 

Under intervjun med Henrik frågar vi om han tror att han skulle stöta på motstånd om han 

hade bjudit in till ett digitalt internt möte, och således brutit mot organisationens normer. 

Han svarar ja, men tillägger att “men sen måste man ju faktiskt in i det där också”. 

Samtidigt säger han under samma intervju: 

 

Jag tycker det går lite grann till absurdum att man ska använda allting och… digitalisera och… 

automatisera och… man ska göra allting med datorn hela tiden. 

 

Henriks uttalanden exemplifierar respondenternas övertygelse om att de kommer att 

behöva använda mer digitala möten över tid. Samtidigt råder ett motstånd mot samma 

utveckling. Respondenterna understryker vikten av fysiska möten, de vill träffas ansikte-

mot-ansikte och upplever den icke-verbala kommunikationen som värdefull. Fysiska 

möten beskrivs ge ett mervärde, både yrkesmässigt och socialt. Trots detta är samtliga 

respondenter eniga om att användningen av digitala möten kommer att, och behöver, öka.  

 

Gabriella uttrycker liknande motsägelser. Hon berättar till en början att hon föredrar 

fysiska möten. När vi frågar om skillnaden mellan fysiska och digitala möten gör hon ett 

försök att argumentera för sin ståndpunkt men kan inte komma på vad skillnaden är. Hon 

påbörjar därför ett logiskt resonemang och kommer fram till att det inte är någon skillnad. 

Hennes logiska slutsats är att fysiska och digitala möten fungerar lika bra. Under intervjun 

berättar hon vidare om flera positiva erfarenheter av digitala möten. Hon förespråkar att 

antalet digitala möten ska öka, när det är möjligt att ersätta fysiska, samt att den avsatta 
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tiden för fysiska möten bör förkortas. Hennes reflexiva svar är således motsatsen till 

hennes följande logiska resonemang. 

 

Analys 

Resultatet tyder på att de anställda vill ha effektiva möten för möjligheten att rationalisera 

sin arbetstid. Följden bör rimligtvis vara att respondenterna föredrar digitala möten. Det 

är också den åsikten som uttrycks när respondenterna för ett logiskt resonemang och 

menar att det inte bör vara någon skillnad mellan mötesformerna, när eventuell restid 

exkluderas. Resultatet är emellertid det motsatta. Respondenternas reflexiva åsikt är att 

de föredrar fysiska möten, vilket vi förstår är resultatet av respondenternas känslomässiga 

resonemang. Hur kan vi förstå dessa paradoxala uttalanden?  

 

Att de anställda överhuvudtaget använder digitala möten visar vad de gör med tekniken, 

vilket är ett viktigt resultat i sig (jmf Jacobsen & Thorsvik 2014). Men empiriskt 

framkommer att hur de använder tekniken påverkar användningsgraden. Vi ska därför 

söka svar på paradoxen genom att i det följande avsnittet analysera hur digitala möten 

används i förhållande till valda teorier och tidigare forskning för att söka svar på den 

tekniska domesticeringen. Inledningsvis relateras resultatet till kommunikationsteorier av 

Jacobsen och Thorsvik (2014). Därefter förstås resultatet i relation till Giddens begrepp 

ontologisk trygghet och strukturens dualitet. 

 

Mötets funktion 

Som Cöster och Westelius (2016) beskriver beror en kommunikationskanals lämplighet 

på flera aspekter. Av empirin framkommer flera exempel på detta. Digitala möten 

beskrivs framförallt vara lämpliga vid informativa möten. Det hänvisar 

intervjupersonerna bland annat till svårigheter i att uppfatta stämningen i en digital 

mötessituation. Möjligheten till både paralingvistisk kommunikation, exempelvis 

tonläge, och extralingvistisk kommunikation, exempelvis gester, finns vid både fysiska 

och digitala videomöten. I det sistnämnda försvåras dock signalerna av tekniska brister. 

Paralingvistiska signaler kan begränsas av otillräcklig ljudupptagning och 

extralingvistiska signaler hämmas av det begränsade utrymme som är tillgängligt i 

kameran (jmf Strengers 2015). Det gör att mötesdeltagarna är mer restriktiva med att 

lämna åsikter och att det är svårare att komma till tals under mötet (jmf Markaki & 

Mondada 2012; Svennevig 2012a; Ford & Stickle 2012; Nielsen 2012). Empiriskt 
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framkommer att digitala möten därför kräver att mötesdeltagarna koncentrerar sig mer 

och att det som sägs håller sig koncist till det ämne som ska avhandlas (jmf Timonen & 

Vuori 2018). Digitala möten kan därför förstås som linjära. 

 

Om det däremot råder kulturella skillnader mellan mötesdeltagarna, om mötets funktion 

är att diskutera i grupp eller om frågan är av känslig karaktär visar resultatet att fysiska 

möten är att föredra. Det hänvisas till att det blir lättare att involvera personer och ställa 

frågor till varandra, att läsa av varandras åsikter samt att bygga en relation och etablera 

ett förtroende för varandra (jmf Djordjilovic 2012; Koeber & Wright 2008). För att uppnå 

effektiv kommunikation, enligt definitionen att sändare och mottagare förstår varandra 

(Jacobsen & Thorsvik 2014), behöver mötesdeltagarna därför träffas i ett fysiskt möte 

första gången. Informationsöverskottet och möjligheten att prata runt och återuppta trådar 

i diskussionen gör därför att fysiska möten kan förstås som cirkulära. 

 

Resultatet visar att det är relativt få som tar möjligheten att arbeta hemifrån med 

hänvisning till vikten av social interaktion och sammanhållning. Det uttrycks ett behov 

av att interagera med andra människor på arbetsplatsen, vilket hänger samman med att 

fysiska möten fyller en social funktion som inte återfinns i digitala möten.  

 

Individuell digital osäkerhet  

Vidare framkommer empiriskt att respondenterna känner sig obekväma under digitala 

möten. Det råder osäkerhet i frågan om huruvida andra mötesdeltagare förstår det som 

sägs och instämmer eller inte. Det råder vidare osäkerheter i fråga om att andra 

mötesdeltagare är närvarande eller gör någonting annat under tiden, gömda bakom sin 

skärm (jmf Timonen & Vuori 2018). Det är dock en individuell uppfattning och skiljer 

sig därför mellan olika respondenter. Det kan förstås utifrån Jacobsen & Thorsviks teori. 

Den anställdes individuella föreställningar, idéer och känslor spelar in i hur det som 

kommuniceras förmedlas och tolkas (Jacobsen & Thorsvik 2014). De anställda litar inte 

heller på att tekniken kommer att fungera och uttrycker osäkerhet i hanteringen av den.  

Essensen är att respondenterna saknar tillit i digitala möten, både till varandra och till den 

digitala kommunikationskanalen. Att de anställda uttrycker osäkerhet i användningen av 

digitala möten kan förstås utifrån Giddens (1989/2014), som ett uttryck för ontologisk 

otrygghet. I digitala möten skapas en distans mellan mötesdeltagarna som Giddens menar 

gör människor otrygga. När den sociala interaktionen försvinner är det svårare att 

positionera sig i förhållande till varandra och på så vis etablera roller under mötet (jmf 
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Djordjilovic 2012; Markaki & Mondada 2012; Svennevig 2012b). Människor har ett 

behov av att etablera roller i ett socialt sammanhang för att känna sig trygga i situationen. 

Vetskapen om vem som är expert gör att människor litar på vad den personen uttalar sig 

om. Att respondenterna uttrycker svårigheter i att kategorisera varandra tvingar dem att 

lita på abstrakt kunskap, det vill säga att lita på det som de inte kan försäkra sig om 

(Giddens 1989/2014). Som exempel behöver deltagarna bygga sin tillit på det som 

uttrycks verbalt utan möjligheten att skapa sig en uppfattning utifrån icke-verbala 

signaler. Det skapar ett behov av att komplettera digitala möten med fler fysiska möten. 

 

Traditionens betydelse 

Att fysiska möten föredras kan också förstås vara en konsekvens av att de anställda 

handlar utifrån organisationens tradition (jmf Larsson & Runesson 2014). Även om den 

digitala tilliten skulle öka visar resultatet att de anställda handlar traditionsenligt. 

Samtidigt menar Giddens (1989/2014) att traditionen kan förändras i takt med 

användningen av digitala möten (jmf Hedström 2007; Andréasson 2005).  

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan fysiska möten som cirkulära förstås vara mest effektiva. 

Respondenterna uttrycker dessutom mervärdet i fysiska möten som betydelsefullt, både 

för den sociala aspekten och den arbetsmässiga. Fysiska möten kan som följd förstås som 

mest tidseffektiva, så länge mötets syfte inte är enbart informativt. Hur kommer det sig 

då att de anställda ändå säger att digitala möten är mest tidseffektiva? Svaret hittar vi i 

det normativa förhållningssättet gentemot den digitala utvecklingen. 

 

Normativ teknisk domesticering 

Det föreligger en föreställning om att användningen av digitala verktyg behöver öka, trots 

att de anställda inte själva önskar eller ser poängen med att ersätta fysiska möten med 

digitala. De anställda antyder på så vis ett kollektivt förhållningssätt i fråga om den 

tekniska domesticeringen. Föreställningen finns oberoende av det individualistiska 

förhållningssättet. Det är en norm som existerar utanför individen (jmf Petrakaki 2017).  

Resultatet kan tolkas som att respondenterna har en föreställning om att de som individer 

är underordnade en tvingad teknisk domesticering. Att inte vara en del av 

domesticeringen är förenat med digital skam, det vittnar om omodernitet (jmf Cöster & 

Westelius 2016; Madsbu 2016). De anställda understryker sig därför benägna och 
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medvetna om behovet av att anpassa sig efter den, men antyder samtidigt ett motstånd 

gentemot den digitala utvecklingen.  

 

Giddens (1989/2014) struktureringsteori och begreppet strukturens dualitet kan användas 

för att förstå samspelet mellan de anställda och den tekniska domesticeringen. Teknikens 

existens skapar föreställningar hos de anställda att domesticera den, samtidigt som 

domesticeringen förändrar de anställdas förhållanden på arbetsplatsen. Som exempel 

framkommer empiriskt att de anställda använder datorn som sitt främsta arbetsredskap, 

samtidigt som användningen av datorn föranleder digitala möten vilket orsakar bristande 

tillit mellan mötesdeltagarna. Giddens menar just att människor inte är kapabla att 

kontrollera konsekvenserna av sina handlingar. Respondenterna uttrycker att det är 

strukturen som tvingar digitaliseringen framåt men Giddens menar att de anställda i 

samma utsträckning förändrar strukturen genom sina handlingar, exempelvis genom att 

skapa förutsättningar för digitala möten genom att använda datorn som sitt främsta 

arbetsredskap. Med andra ord kan digitala möten förstås vara både en förutsättning och 

ett resultat av de anställdas sociala handlande (jmf Andéasson 2005). 

 

Sammanfattning  

Respondenternas paradoxala uttalanden kan följaktligen förstås utifrån fysiska mötens 

mervärde och det kollektiva förhållningssättet gentemot digitala möten. Mervärdet ligger 

i fysiska mötens möjlighet till icke-verbal kommunikation, vilket skapar relationer och 

etablerar förtroenden. Det är en bekant kommunikationskanal och de anställda känner 

tillit i mötesformen. Studiens resultat understryker sammanfattningsvis tidigare forskning 

i relativt stor utsträckning. 

 

Fysiska mötens mervärde hamnar emellertid åt sidan när respondenterna för ett logiskt 

resonemang eller talar utifrån sin organisatoriska tillhörighet. Det vill säga, talar om 

digitala möten som mest fördelaktiga eller uttrycker behovet av att utveckla 

digitaliseringen i organisationen. Det gör varje individs åsikt till en del av det strukturella 

förhållningssättet. Den delen av studiens resultat säger någonting nytt inom 

forskningsområdet. Madsbu (2016) och Cöster och Westelius (2016) menar att 

organisationers digitalisering är ett resultat av organisationens strävan efter modernitet. 

Den bilden bekräftas av studiens resultat, men tillägger också att de anställdas handlingar 

för att driva utvecklingen framåt inte kan betraktas som ett medvetet ställningstagande. 
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Slutsatser 

I det här avsnittet presenteras en slutsats kopplad till studiens två frågeställningar. 

Studiens resultat visar att svaret på forskningsfrågorna är ömsesidigt beroende av 

varandra. De anställdas tekniska domesticering i möten på arbetsplatsen tar sig uttryck på 

ett sätt som grundar sig i svaret på skillnaden i funktionen mellan fysiska och digitala 

möten. Likaså kan vi vända på frågorna och förstå att digitala mötens funktion är ett 

resultat av den tekniska domesticeringen. 

  

·    Hur tar sig de anställdas tekniska domesticering uttryck i möten på arbetsplatsen? 

  

En fullständig teknisk domesticering innebär att användningen av digitala möten, vad som 

görs, styrs av de anställda och att digitala mötens funktion, hur det görs, är anpassat till 

de anställdas behov. Resultatet visar att de anställda förhandlar och meningsgör digitala 

möten när syftet är informativt och mötesdeltagarna är bekanta med varandra sedan 

tidigare. Digitala möten hanteras utifrån känslor av förlorad tillit, teknisk osäkerhet och 

anses inte fylla någon social funktion. Arbetsplatsens traditioner, kultur och normer 

bäddar vidare för fysiska möten.  

 

Respondenternas svar på vad som utmärker ett lyckat möte stämmer inte överens med 

vilka egenskaper de uttrycker som fördelaktiga med fysiska möten, och följaktligen vilka 

egenskaper som de vill att ett möte ska ha. Trots detta uttrycker sig respondenterna 

benägna och medvetna om behovet av att öka användningsgraden av digitala möten.  

  

Paradoxen kan förstås utifrån Giddens struktureringsteori. De anställda har en 

föreställning om att strukturen tvingar digitalisering framåt men enligt Giddens har 

människor möjlighet att påverka den. Genom att individen handlar, tar den en aktiv roll i 

den digitala användningen och utvecklingen av digitala möten.  

 

Av resultatet kan slutsatsen dras att de anställda handlar efter ett kollektivt 

förhållningssätt i fråga om den tekniska domesticeringen. Effekten av digitala möten blir 

därför att digitaliseringen fortskrider genom de anställdas handlingar, utan att de vill. 

  

·    Vilken funktion har digitala möten i förhållande till fysiska möten? 
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Fysiska möten kan förstås vara en arena som främjar kollegialitet och den sociala 

sammanhållningen. Det är en arena för bekräftelse på att mötesdeltagarna tillhör en 

organisation, ett socialt sammanhang. Fysiska möten kan emellertid också förstås främja 

den organisatoriska utvecklingen på grund av goda möjligheter till en cirkulär diskussion. 

Fysiska mötens funktion betraktas därför som någonting annat än digitala möten, vilka 

tvärtom kan förstås vara en arena som endast fyller sitt avsedda syfte. 

Informationsförlusten i fråga om paralingvistisk och extralingvistisk kommunikation 

leder till en känsla av osäkerhet och förlorad kontroll.  

 

Uppfattningen om att digitala möten är mest tidseffektiva kan sammanfattningsvis inte 

förstås som en uppriktig åsikt och saknar därför effekt i praktiken. Tröskeln till att ersätta 

ett fysiskt möte med ett digitalt är således att betrakta som hög. Det behöver vara ett 

betydande geografiskt avstånd mellan mötesdeltagarna för att ett fysiskt möte ska anses 

värdefullt att ersättas med ett digitalt.  

 

Resultatet visar således att organisationer bör värna om fysiska möten och inte betrakta 

användningen av digitala möten som ett givet verktyg för en effektiv och välfungerande 

organisation. Respondenternas idéer om vad digitala möten kan användas till motsvarar 

inte heller en mötestyp som redan existerar i fysisk form, till skillnad från rent informativa 

möten som flera respondenter anser fungera lika bra oavsett mötesform. Det digitala kan 

inte ersätta det fysiska, men det finns idéer om att det kan möjliggöra en annan typ av 

möten. Vi kan sammanfattningsvis förstå att digitala mötens funktion är ett nytt sätt att 

arbeta med möten i arbetslivet. 

 

Slutdiskussion 

Att skriva den här uppsatsen har varit väldigt givande. Digitaliseringen är ett högst 

aktuellt ämne och relevant för vår framtida yrkesroll. Vi kommer sannolikt i framtiden 

att själva använda digitala möten i någon typ av tjänstemannaorganisation. Vid 

insamlandet av det empiriska materialet var respondenterna en aning frågande till vad vi 

skulle få ut av intervjun. De förstod inte vad deras individuella åsikter hade för betydelse 

i frågan. Flera respondenter gav oss tipset att intervjua anställda på IT-avdelningen. Vi 

förstod att digitala möten på arbetsplatsen betraktas av de anställda som någonting som 

“bara sker”, ett ämne som inte behöver undersökas. 
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Respondenternas inställning ökade vårt intresse ytterligare eftersom det tydde på att det 

fanns någonting intressant att hämta, att det var någonting som skavde. Studiens slutsats 

visar att respondenternas inställning berodde på att det förelåg ett ambivalent kollektivt 

förhållningssätt gentemot användningen av digitala möten. Inställningen till intervjun 

bekräftar slutsatsen, eftersom de anställda inte själva förstod vikten av sina egna 

redogörelser och handlingar. 

 

Den här studiens resultat kan bidra till forskningen med ett nytt perspektiv på 

digitalisering i arbetslivet i allmänhet och vid arbetsrelaterade möten i synnerhet. 

Resultatet tyder på att digitaliseringens effekter i arbetslivet inte kommer att falla ut så 

som förväntat. Enligt studien kommer inte arbetsplatser att få den geografiska spridning 

som både förväntas och befaras. Frågan är dock om människor kommer att bli mer vana 

vid digitala möten över tid? Kommer digitala mötens tillskrivna egenskaper förändras? 

 

Vid insamlandet av empirin kunde vi urskilja flera problem, så som vikten av icke-verbal 

kommunikation, vilken funktion respektive mötesform fyller och vanans makt i de 

anställdas handlingar. Vi upplevde det problematiskt att avgränsa vår studie på grund av 

omfattningen av upptäckter i materialet. Det har varit svårt att urskilja vad som hänger 

ihop med vad och i vilken ordning olika aspekter påverkar varandra. I materialet 

upptäcktes exempelvis att respondenterna har relativt starka åsikter i fråga om digitala 

möten men att de hade svårt att förklara vad det berodde på. De handlade inte heller i 

enlighet med sina åsikter. Vi har kunnat utläsa vad respondenternas svar berodde på och 

funnit att det är många olika aspekter. Vi har därför kontinuerligt fått göra en avvägning 

av vilka delar som vi har haft möjlighet att inkludera i den här studien. Under uppsatsens 

gång har vi insett att varje problem hade kunnat studeras i en undersökning var för sig. 

Valet att ta med de aspekter som inkluderats grundar sig i möjligheten att identifiera ett 

samband.  

 

Under intervjuerna hänvisade flera respondenter till ålder som en bidragande orsak till 

deras inställning och användandet av digitala möten. Samtliga respondenter som nämnde 

ålder som en aspekt var själva i övre medelåldern. Den här studiens resultat har inte 

kunnat urskilja ett sådant samband, snarare tvärtom. Det talar för att ålder som en 

betydande variabel är en fördom. För att undersöka saken närmare hade vi dock varit 

tvungna att revidera intervjuguiden. Ett förslag för framtida forskning är därför att studera 
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undersökningsområdet med en åldersdimension. Eftersom tillgången till digitala verktyg 

och organisatoriska förväntningarna på att använda dem är detsamma för samtliga 

anställda, utgör en arbetsplats ett särskilt intressant område att studera.  
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Bilagor 

Bilaga A: Missiv 

 

Hej! 

  

Det är nu dags för oss att samla in material till vår kandidatuppsats i sociologi. Vi har för 

avsikt att undersöka skillnaden mellan digitala och fysiska möten på er arbetsplats. 

  

Vi skulle nu vilja boka in dig som en av våra intervjupersoner, förutsatt att du fortfarande 

är intresserad. För din kännedom kommer intervjun att spelas in för vår möjlighet att 

transkribera och analysera materialet. Du är garanterad anonymitet och materialet 

kommer endast att användas till vår uppsats. 

  

Vi ser gärna att intervjun äger rum under vecka 15, 16 eller 17. Intervjun beräknas ta 30–

60 minuter. Om möjlighet finns genomför vi gärna intervjun hos dig, alternativt ses vi på 

Linnéuniversitetet i Växjö eller på ett lämpligt ställe i centrum. Har du förslag på passande 

tider? 

  

Har du några frågor eller vill ha mer information om undersökningen är du välkommen 

att kontakta oss. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Sofia Ekström 

se222sc@student.lnu.se 

0704 XXX XXX 

  

Veronica Bolinder 

vb222fc@student.lnu.se 

0730 XXX XXX 

 

 



  
 

II 

Bilaga B: Intervjuguide 

 

Vi ska göra en undersökning om det digitala respektive fysiska mötet på arbetsplatsen. 

Med digitala möten avser vi alla möten som inte sker ansikte-mot-ansikte, det vill säga 

möten via Skype, telefon och chatt. Syftet med undersökningen att förstå vad respektive 

mötesform har för social betydelse.  

Det här ska vi undersöka genom att intervjua anställda på två olika arbetsplatser. Du är 

en av våra 15 intervjupersoner. Målet med undersökningen är att den ska utmynna i vår 

c-uppsats. Vi kommer att transkribera den här intervjun och använda den som empiriskt 

underlag i vår uppsats. Du kommer vara anonym och du kan när som helst avsäga dig 

från att vara en del av den här uppsatsen.  

 

1. Vill du börja med att beskriva hur en vanlig arbetsvecka kan se ut för dig? 

 

• (Berätta om dina arbetsuppgifter!) 

 

• (Hur mötesintensivt skulle du säga att ditt arbete är?) 

 

2. Vad tycker du krävs för att ett möte ska bli lyckat? 

 

3. Hur länge har du arbetat här?  

 

4. Berätta om dina erfarenheter av digitala möten! 

 

• Under den tiden, hur har din användning av digitala verktyg för möten förändrats? 

 

5. Hur kommunicerar du främst i ditt arbete? 

 

6. Hur kommunicerar du helst i ditt arbete? 

 

7. Hur upplever du skillnaden mellan möten som sker ansikte-motansikte och möten 

som sker digitalt? 

 

• Ser du någon skillnad i hur kommunikationen kan misstolkas? 
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8. Upplever du digitala eller fysiska möten som mest effektiva? 

 

9. Hur kommunicerar ni med varandra på den här enheten/avdelningen? 

 

10. Upplever du att ni oftast bokar in möten när ni vill diskutera med varandra eller 

sker ett möte oftast spontant? 

 

11. När ni har regelbundna interna möten på er arbetsplats, är det digitala eller fysiska 

möten? 

 

12. Har du möjlighet att arbeta från något annat ställe än från din fysiska arbetsplats? 

 

• Vad tycker du om det? 

 

• Vad tycker du om att ha digitala möten när du arbetar hemifrån? 

 

13. Är det något du vill tillägga?’ 

 

14. Kan vi kontakta dig om följdfrågor uppstår? 

 

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor och om du är intresserad av att 

ta del av uppsatsen när den är färdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


