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Sammanfattning 

Titel: Digitaliseringen skapar nya möjligheter – distansmöten som arbetsform 

Författare: Nathalie Nimark och Iris Smailagic 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi med inriktning organisation. Högskolan Väst. Trollhät-

tan. EXC504. VT 2016. 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka effekter införandet utav distansmöten har haft på 

vårdcentralerna inom primärvården ur ett organisations– och personalperspektiv. Syftet har också 

varit att redogöra för vilka för-och nackdelar det finns med detta införande. I denna uppsats har 

bland annat miljöperspektiv, tidseffektivitet samt det ekonomiska perspektivet behandlats. Vi har 

valt att undersöka Munkedals vårdcentral samt vårdcentralen i Tanumshede. Detta beror på att vi 

ville få åsikter om införandet från en vårdcentral som var relativt nya och även ifrån en där de har 

mer erfarenheter kring området, då vi anser att hur införandet uppfattas kan skiljas åt ifall om det 

är ett nytt införande eller inte.  

I studien använde vi oss utav en kvalitativ inriktning, då vi ansåg att detta var passande för att 

uppnå vårt syfte var att hålla i semistrukturerade intervjuer. Då vi använde oss utav interjuver 

som vi sedan tolkade för att samla in vår empiri hade vi ett hermeneutiskt synsätt.  Vi höll inter-

juver med sex stycken respondenter två chefer samt fyra medarbetare varav en chef och två med-

arbetare på varje vårdcentral för att få ett så pass sanningsenligt resultat som möjligt.  Som ana-

lysmetod valde vi att använda oss utav en tematisk metod för att kunna analysera den teori och 

empiri vi tagit fram med varandra.  

Vårt resultat och slutsats av studien visar att införa distansmöten är något positivt för primärvår-

den. De sparar bland annat tid i och med att mötena tar kortare tid, då resetiden sparas in och de 

får på så sätt tid till annat arbete. Det bidrar också till kostnadsbesparingar för organisationerna 

då reseutgifter samt hotellvistelser försvinner och det bidrar inte till växthuseffekten.  Detta infö-

rande har också skapat möjligheten för munkdealsvårdcentral som tidigare inte hade tid att åka 

iväg på vårdplaneringsmöten, att de nu kan vara med och delta.  

Trots att införandet är av positiv bemärkning finns det en del saker som bör utvecklas och detta är 

bland annat att de behöver skapa en bättre struktur när vid planering utav mötena. Vi anser också 

att organisationerna kan utveckla detta mötesverktyg och använda det inom fler områden.  

Nyckelord: Digitalisering, medarbetare, arbetsform, distansmöten, organisation 
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Abstract 

Title: Digitalization provides new opportunities – distance meetings as a form of working. 

Authors: Nathalie Nimark och Iris Smailagic 

Bachelor Thesis in Business Administration focused Organization, Department of Finance and 

IT, University West, Trollhättan. EXC504, Spring 2016. 

The purpose of this study was to discover which effects the implementation/introduction of dis-

tance meetings have had on care centers within primary care from an organizational and employ-

ee/personnel perspective. (The purpose was also) / (Furthermore, the purpose was) to present the 

advantages and disadvantages to this implementation/introduction. This paper pro-

cessed/addressed an environmental and economical perspective as well as time efficiency. We 

chose to examine two care-centers. This is because we wanted opinions of the implementation 

from a relatively new care center and one with more experience within the field, as we believe 

the perception of the implementation may differ if it is a new implementation or not.  

To fulfill the purpose of the study we saw it fit to hold semi-structured interviews and therefore 

chose to have qualitative focus. When interpreting the interview for the collection of empirical 

data we had/used a hermeneutic approach. Six interviews were held with two managers and four 

employees where respective care center included one manager and two employees, of the aim to 

receive truthful responses. As a method of analysis a thematic approach was chosen to be able to 

analyze developed theory and empirical data together.  

Our results and conclusion show that the implementation of distance meeting (have a positive 

effect within primary care) / (is positive for primary care). Time is saved by the fact that meeting 

are shorter and travel-time is minimized, which leads to the possibility for other work to be done. 

Moreover it contributes to saving in cost for the organization as travel and hotel expenses are 

eliminated/removed and it does not contribute to the greenhouse effect. Additionally, the imple-

mentation has made it possible for one of the care centers to attend to care planning me-eting, as 

they did not have the time before.  

Although the implementation is notably positive there are aspects that can be improved and in-

cludes developing the structure of planning the/future meetings.  We also believe that this meet-

ing tool can be further developed and be used in other areas of the organizations.    

Keywords: Digitalisation, co-worker, working methods, distance meetings, organisation 
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Förord 
 

Vår kandidatuppsats är skriven vid Högskolan Väst vårterminen 2016. Det har varit ett intressant 

och lärorikt ämne att undersöka då digitaliseringens utveckling har gått i väldigt snabb fart samt 

att det är något som har, inte minst påverkat organisationer utan även oss som individer. Det har 

varit mycket slit, men det har lett oss till ett bra resultat. 

Det finns ett antal personer som vi vill tacka, utan er hade vi aldrig kunnat utföra denna studie. 

Först och främst vill vi tacka Munkedals vårdcentral och vårdcentralen i Tanumshede för att vi 

fick utföra vår studie hos dem, samt att de deltog i våra intervjuer. Samt för trevligt bemötande! 

Vi vill också rikta ett stort Tack till vår handledare Anna Sörensson som alltid stöttat oss och lett 

oss framåt i vårt skrivande, även om det varit på kort varsel. 

Och sist men inte minst vill vi tacka vår familj, våra pojkvänner och vänner för att ni alltid har 

stöttat och trott på oss! Även för er förståelse för vår osociala period! 
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel görs en presentation utav bakgrunden till det aktuella ämnet, samt 

en redogörelse av problemområdet. Här tas det också del utav studiens frågeställning, 

samt i vilket syfte studiens har gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Redan sedan tidigt på 1970-talet har det funnits en strävan för distansarbeten menar Arnfalk 

(2013).  Sättet att arbeta på kommer till en början från USA. På grund utav det då höga 

priset på olja som bidrog till höga bensinpriser under 1970-talet och det stora problemet 

med trafikstockningar, gjorde att människorna började att söka efter nya sätt att arbeta på 

(Arnefalk, 2013).  

 

Resfria möten även kallade distansmöten används för att förklara realtidskommunikation 

mellan parter som befinner sig på geografiskt skilda platser. De kommunicerar med 

varandra genom tele, -video- eller webbmöten, exempelvis telefon, -video, - och 

webbkonferenser, e-möten och virtuella möten (Voytenko et al. 2013).  

 

De hade förhoppningar på att det nya arbetssättet skulle göra en radikal förändring på synen 

om hur arbetsplatser organiserades. Tanken var också att det skulle vara möjligt att arbeta 

hemifrån eller i så kallade ”telestugor”, alltså inte behöva sitta på kontoret utan istället 

arbeta på distans (Lundqvist, 2010). Arnfalk (2013) menar att distansarbete kan betraktas 

som en flexibel arbetsform, där möjligheten finns till att jobba från mobilen, hemifrån eller 

via hot desking (flera medarbetare delar på en gemensam kontorsplats). 

 

Lundqvist (2010)  anser att forskningen kring distansarbete under de senaste 15 åren 

mestadels har varit inriktad på arbetstagarperspektiv, organisation och management, 

kommunikationsstudier, policy, begreppsanalys, visioner/retorik, empiriska mätningar om 

distansarbetets omfattning med mera. Forskningen visar på att det finns flertal olika hinder 

för att denna arbetsform ska ha möjligheten att utvecklas till ett betydande fenomen på 

marknaden. Dock har den hjälp som IT-stöd tillfört och den tekniska utveckling som hittills 

skett, skapat nya visioner kring ett arbetsliv som inte endast är kopplat till ett enda kontor. 

Utan istället öppnat upp möjligheten till att arbeta på vilka platser eller tider som helst 

(Lundqvist, 2010). Arbetslivet genomgår en ständig förändring eftersom kunskapens 

betydelse ökar ihop med globaliseringen, där även den tekniska utvecklingen är av stor 

vikt. Tid och plats är inte längre en viktig faktor i samband med utförandet av arbetet, då 

informationstillgången idag är mer lättillgänglig. Detta har lett till ett paradigmskifte, när 

internets intåg startade efterfrågades en större flexibilitet på arbetsmarknaden (Collin, 

2005). 

 

Distansmöten ingår i den så kallade digitaliseringen, som Gustavsson (2016) menar 

påverkas hela samhället och därmed även organisationer. Det är viktigt att inkludera 
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digitaliseringen i företagets framtida planer, då det kan underlätta för organisationen i dess 

arbete samt användas som hjälp under en pågående förändringsprocess. Under sin livstid 

tvingas i princip nästan alla verksamheter till förändringar, för att inte hamna efter i 

utvecklingen. Tekniken kan ses som en hjälp för att underlätta men den kan också ses som 

ett svårlöst problem eller hinder i processen. En förändring som sker i organisationer kan 

bero på flera orsaker, antigen interna eller externa drivkrafter. Ofta beror det på ekonomiska 

vinster, uppgradering i interna kommunikationstekniken eller konkurrens (Sveningsson & 

Sörgärde, 2014). En förändring är ofta ett initiativ från ledningens håll men oavsett hur 

välplanerat ett sådant initiativ är, hur passande beslutet är eller hur förändringen presenteras 

är det i slutändan ändå medarbetarna som utför förändringen. Varje individ har sin egen 

uppfattning och förståelse för omvärlden, just detta spelar en stor roll i hur samspelet bland 

medarbetarna 

påverkas av en förändring (Sveningsson & Sörgärde, 2014).  

 

Digitaliseringen har med tiden blivit allt vanligare inom olika områden och branscher. Fler 

och fler visar intresse för fenomenet och är villiga att inkludera det i sin utveckling genom 

att använda sig utav det i sina produkter och arbetssätt. Det har medfört ett större utbud av 

produkter och tjänster som tidigare inte varit möjliga att erbjudas (Yoo, 2010). 

Organisationer behöver tänka ett steg längre i sin planering för att ha möjlighet att 

inkludera digitaliseringen i de olika nivåerna i företaget. Exempelvis kan man se hur 

digitaliseringen har påverkat samhället genom att människor idag använder sig utav internet 

när de läser sin dagstidning eller lyssnar på musik (Yoo, 2013 se Hylving, 2015) 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Dagens samhälle förändras kontinuerligt och blir alltmer det som ofta kallas ett digitaliserat 

samhälle. Det är nästintill omöjligt att undvika denna förändring, både för omgivningen och 

för individerna som lever i den. Då en sådan förändring kräver att individerna och 

organisationerna förhåller sig till den. Detta påverkar organisationerna på ett sätt som gör 

att det blir nödvändigt att inkludera detta i sina framtida verksamhetsplaner. Dagligen 

utvecklas nya värdekedjor, affärsmodeller, lösningar samt andra möjligheter till att 

organisera (Gustavsson, 2016). För att skapa den mest intressanta synvinkel bör både den 

nuvarande mötesformen undersökas och analyseras för att sedan ställas mot den nya 

formen, som innebär distansmöten. Detta för att ta reda på vilka för- och nackdelar de olika 

hjälpmedlen innefattar. Ur ett miljöperspektiv finns det ett flertal artiklar och forskning som 

tar upp det aktuella ämnet och dess konsekvenser, vid användandet av distansmöten 

(Arnfalk et al., 2010; Borggren, et al., 2013; Skåmedal, 2001). Exempelvis menar dessa 

forskare att distansmöten kan bidra till sådant som minskad trafik i storstäderna vilket i sin 

tur kan leda till mindre trängsel, minskade utsläpp av exempelvis partiklar och kväveoxider 

och även mindre läten i form av buller i städerna (Arnfalk et al., 2010). Det sker en 

påverkan på olika plan, ser man det globalt så sänks växthusgasernas utsläpp som är ett 
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stort problem. Om man däremot väljer att se det på ett regionalt problem så minskas istället 

utsläpp av svavel och kväveoxider. På lokal nivå sker istället en förändring när det kommer 

till utsläpp av partiklar samt buller som utgörs av exempelvis trafik (Arnfalk et al., 2010). 

 

Bortsett från miljöaspekterna så finns det fler aspekter att räkna med i en sådan förändring, 

ett annat exempel att ta hänsyn till är de ekonomiska faktorerna. Kostnad för tåg- och 

flygbiljetter, hotellövernattningar och bensin kan komma att minska radikalt efter 

införandet av distansmöten. Dock tillkommer kostnader för teknik och för de program som 

krävs för att ha möjlighet att använda en sådan mötesform. Trots detta så överstiger inte den 

summan de insparade pengarna från tidigare nämnda faktorer (Voytenko et al., 2013; 

Arnfalk et al., 2010;). Vidare menar Arnfalk et al., (2010) att den största vinsten gällande 

den ekonomiska biten, består utav de resfria mötena samt genom att organisationer blir mer 

effektiva i sitt sätt att arbeta. Räknar man på förlorad arbetstid samt omkostnader som rör 

de traditionella mötena så blir det en summa på över 100 miljarder kronor. Om dessa möten 

istället ersätts av distansmöten kan verksamheterna spara in betydligt mer. Skulle var femte 

möte bytas ut mot ett distansmöte så sker en besparing på 20 miljarder kronor per år. 

(Arnfalk et al., 2010) 

 

Vad gäller medarbetarperspektivet kan problem uppstå vid att de människor som arbetar 

med denna arbetsform inte har samma nivå av tillit till systemet och det datorbaserade 

mötena som vid ett fysiskt möte. Dock är detta främst till en början och förändras sedan till 

en betydligt mer positiv bild när användaren blivit erfaren av arbetssättet och hamnar 

slutligen på en likvärdig tillit som vid ett fysiskt möte (Wilson et al. 2006). Distansmöten ur 

ett medarbetarperspektiv kan också konstateras vara stressreducerande eftersom att flera 

steg som en affärsresa skapar försvinner, så som stress innan resans avgång kring vad som 

ska tas med osv. (Arnfalk och Kogg 2003; Räsänen et al. 2010; Gustavsson 2006; 

Gustafson 2012). 

.  

Voytenko et al. (2013) menar att det finns flertal utmaningar när det kommer till 

distansmöten. En av de största utmaningarna är den geografiska spridning som uppkommer 

mellan medarbetarna genom detta arbetssätt, vilket också kan skapa problem för ledningen. 

De menar att det blir svårigheter i ledarskapet när distansen uppkommer. Om jobbet 

inkluderar flera tidszoner uppkommer fler problem så som uppföljning och styrning av 

medarbetarna. Personliga problem blir svårare att hantera, konflikter kan bli svårare att 

lösa, utveckling av medarbetarna och sekretessfrågor uppkommer i utvecklingen (Voytenko 

et al., 2013). 

 

1.3 Forskningsfråga 
 

Hur påverkas organisationer och medarbetare av införandet utav distansmöten? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra till bredare kunskap kring vad personal och ledning inom 

organisationen har för erfarenheter och förhoppningar kring distansmöten, samt 

utformningen och genomförandet av dessa möten. Studien skall även bidra till en bättre 

förståelse kring vilka förutsättningar som krävs för att kvalitén och effektiviteten på mötena 

ska bibehållas. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi vilket synsätt vi använt vid vår studie och vilken 

undersökningsmetod vi har använt för att nå ett rättvist resultat utav studien. Här får ni 

också ta del utav valet av respondenter, vald organisation, hur vi gjort för att hålla oss till 

de forskningsetiska principerna samt källkritik.  
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Vi har använt oss av en kvalitativ inriktning i vår uppsats, intervjuer har gjorts för att få 

fram den empiri som behövs till denna undersökning. Sedan har dessa tolkats och 

analyserats utifrån ett hermeneutiskt synsätt (Thurén, 1996). Wallén (1996) menar på att 

om en forskare använder sig utav det hermeneutiska synsättet så tolkar den empirin samt 

teorin som används i studien. Det som tolkas kan vara allt ifrån exempelvis symboler och 

skyltar, det vill säga sådant med fastställd betydelse till meddelanden, språkfel och felaktiga 

uppfattningar samt dikter. Det som också tolkas kan vara en livssituation, handlingar och 

upplevelser. 

När sådan tolkning sker bör personen ha kunskap inom det ämnet som skall tolkas och om 

det skall vara i ett helhetsperspektiv (Wallén, 1996). Hermeneutiker ser också till vilken 

roll kontext kan ha vid samtal (Wallén, 1996; Thurén, 1996; Bryman & Bell, 2013). 

Hermeneutiken kan anses vara kopplad till allmän lära om kommunikation och förståelse 

(Wallén, 1996). 

När vi utförde våra interjuver tolkade vi det som sades, precis som Wallén (1996) menar 

kan det uppstå sådant som kan påverka det som sägs och intervjuernas resultat. Exempelvis 

hur personen i fråga är, hur de väljer att uttrycka sig och om det finns något runt omkring, 

kontexten som kan påverka våra respondenter. Det kan också bli på ett sådant sätt att 

respondenten kan få problem i att uttrycka sig och det blir då vår uppgift att försöka tyda 

det som sägs. När vi sedan transkriberat våra intervjuer var det viktigt att vi tolkade det som 

sades, då individer ibland kan ha svårt för att uttrycka sig och kunna förmedla exakt det 

som de vill. 

Anledningen till att vi inte använder oss utav positivismen är, att där går det ut på att 

uppfatta fakta och det som händer med hjälp utav våra sinnen (Wallén, 1996). Vi har tolkat 

vad som sagts i intervjuerna för att få en helhetsbild utav vad respondenterna tycker. Här 

spelar inte våra egna uppfattningar någon roll utan det som spelar roll är vad 

respondenterna svarar kring våra olika frågor, med detta menat är att vi inte skall påverka 

våra respondenter utan endast utgå ifrån deras tankar och tolka dessa. Vi utgår inte från 

våra fem sinnen för att tillföra oss kunskap utan endast utav tolkningar utav vår teori och 

empiri.   
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2.2 Vetenskaplig undersökningsansats  
 

Enligt Backman (2008) finns det två olika metoder för att få fram information och data, 

dessa är den kvalitativa metoden samt den kvantitativa metoden. Då denna studie går ut på 

att få fram hur personalens samt organisationen syn på att införa distansmöten samt se detta 

ur deras olika perspektiv. 

Med tanke på vårt hermeneutiska synsätt ansåg vi att den mest lämpliga vetenskapliga 

undersökningsansatsen var den kvalitativa. Detta för att få fram det data och information 

som vi behövde för vår studie.  

 

Den kvalitativa undersökningsansatsen går enligt Backman (2012) ut på att forskarna 

intresserar sig för att se hur människor tolkar det som finns runt omkring i sin omvärld, 

genom deras egna erfarenheter samt kunskapen kring den. Använder forskare sig utav 

denna metod tolkas verbala formuleringar, interjuver exempelvis, skrifter samt tal. En 

kvalitativ metod används då det skall skapas en större förståelse för ett fenomen, något som 

skall studeras men som inte kan mätas i exempelvis siffor eller mängd. En kvalitativ metod 

kan vara att hålla i intervjuer för att sedan granska och tolka de genomförda intervjuerna 

(Justeten & Mik-Meyer, 2011).  

Detta är något som vi har gjort i vår undersökning för att få ett så pass sanningsenligt 

resultat som möjligt. Vi har använt oss utav intervjuer som vi sedan tolkat.  

 

Det finns olika perspektiv att använda vid en kvalitativ undersökningsansats. Det perspektiv 

som vi använt är det realistiska, som utgår ifrån att forskaren har som mål att på ett sådant 

opartiskt och neutralt sätt som möjligt kunna klarlägga och redogöra för de fenomen och 

förhållanden som är i fokus i undersökningen samt också på ett noggrant och entydigt sätt. 

Då vår omvärld och erfarenheter anses påverka hur vi uppfattar saker och ting samt våra 

handlingar finns det den kritiska realistiska forskaren som lägger stort fokus i att se vilka 

personer det är som med i undersökningen, hur de beskriver vår omvärld samt attityder till 

den (Juststen & Mik – Meyer, 2011). 

 

Den kvalitativa metoden anses vara induktiv (Backman, 2012). Med detta menas att 

slutsatserna dras efter empirisk fakta och efter egna erfarenheter och observationer. Denna 

slutsats kan aldrig vara helt hundraprocentig, utan endast ett resultat som är större eller 

mindre sannolikt (Thurén, 1996). 

 

Som tidigare nämnts använder vi i denna uppsats en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 

2013).  Vi har haft sex stycken intervjuer med respondenter från två olika vårdcentraler. 

Vår uppgift var att ta reda på varför det är bra att använda sig utav distansmöten. Det var då 

relevant att höra vad medarbetarna och organisationen som använder sig av distansmöten 

tycker om införandet. Hur det har påverkat dem samt deras arbetsuppgifter. Då vi använt 
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oss utav ett semistrukturerat tillvägagångssätt har detta medfört att intervjuerna har blivit 

mer fria och respondenterna har haft möjlighet att berätta mer fritt och kunnat svara bredare 

på det som de blivit tillfrågade om. Vi hade också möjlighet till att ställa ytterligare 

följdfrågor som inte varit med i intervjuguiden men som uppkom vid intervjutillfället 

(Bryman & Bell, 2013). Denna intervjuguide har skapats och anpassats utifrån den teori 

som vi tagit fram, tidigare vetenskaplig forskning. Att vi använda denna teori beror på att vi 

ville se om denna stämde överens med hur det är i verkligheten. I denna intervjuguide hittar 

ni frågor som berör miljön, medarbetare, organisationerna, kostnader och tidsperspektiv (Se 

Bilaga 1).   

 

 

Vi använde oss också utav en kvalitativ ansats med ett realistiskt perspektiv för att själva 

inte påverka våra respondenter vid intervjuerna för att få ett sådant utförligt och verkligt 

resultat som möjligt. (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

2.3 Urval och Datainsamling 
 
Vår undersökning av hur distansmöte påverkar medarbetare och organisationer, är gjord 

inom primär-sjukvården. Anledningen till att det blev denna organisation som vi valde att 

undersöka, var för att de besökte vårt lärosäte Högskolan Väst. De hade sedan tidigare 

infört distansmöten, men var nu i stort behov utav att få fram information och 

beslutsunderlag om varför de bör införa distansmöten eller inte på fler vårdcentraler. Vi 

tyckte att denna uppsatsidé lät intressant och valde att kontakta ledningsgruppen inom detta 

projekt och bokade sedan ett möte där vi diskuterade kring vad de ville ha ut ifrån detta 

arbeta samt om det var något som vi kunde hjälpa till med.  

Vår studie har gjorts på två kommunala vårdcentraler i Väst Sverige som har infört 

distansmöten. Vi blev tilldelade dessa två utav vår kontaktperson inom detta projekt, för att 

det ännu inte är många kliniker som hakat på denna idé. Vi kom sedan överens om att sex 

intervjupersoner var ett bra antal och då tre från varje vårdcentral, för att få ett så sannolikt 

resultat som möjligt. Men samtidigt inte för många då tiden var knapp och vi ville hinna 

göra utförliga interjuver med respektive person. Vi valde också att ha både chefer och 

medarbetare för att få en uppfattning ur bådas perspektiv då det kan skilja på hur de 

uppfattat detta införande då de har olika roller i organisationen.  

 

Att vi har två olika vårdcentraler beror på att denna förändring och införandet av 

distansmöten kan skilja markant mellan dessa. Exempelvis kan detta införandet endast ha 

varit i positiv bemärkning på ena stället, men gått sämre på den andra. Detta gjorde att vi 

ville se det hela ur mer än en vårdcentrals perspektiv för att få en helhetsbild av ett sådant 

här införande, exempelvis om någonting har gått fel och i sådana fall vad.  
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För att samla in data till vår studie började vi först med att ta fram vad tidigare forskning 

säger om det aktuella ämnet och för att skapa oss en större förståelse för vad som redan 

tagits fram samt för att få kunskap. Vi tog också del utav primärvårdens information om 

deras införande, där de lade fram hur de hade tänkt göra, samt hur detta har påverkat 

organisationerna i början utav införandet.  Detta använde vi sedan för att kunna skapa den 

intervjuguide som vi använt oss utav vid de sex intervjuerna med medarbetare och chefer. 

Dock var vi öppna för att nya frågor kunde dyka upp. Att föra en sådan här intervju kallas 

att ha en semistrukturerad intervju (Justesen & Mik – Meyer, 2011;Bryman & Bell, 2013). 

Då vi ville ha de anställdas åsikter kring förändringen för att sedan kunna dra en slutsats 

valde vi att ställa samma frågor till de olika respondenterna, dock skiljde vi på de olika 

intervjuerna och intervjuguiderna beroende på om de var medarbetare eller chefer. Vi valde 

att använda oss utav ett fysiskt möte för att kunna få en bättre uppfattning och kunskap 

kring våra respondenter, samt för att kunna anpassa oss till personerna (Justesen & Mik – 

Meyer, 2011). Vi valde att ha intervjuerna på de två olika vårdcentralerna, detta är för att 

kunna sätta oss in i hur deras arbetsmiljö är. För att kunna få en större förståelse för 

personen i fråga något som Bryman och Bell (2013) anser bör göras just för att öka 

förståelsen för intervjupersonen och på så sätt också kunna tolka det som säga bättre. 

För att kunna ta till oss det mesta utav informationen vi fick vid intervjuerna valde vi att 

spela in dessa samt att anteckna en del. Vi lyssnade sedan av och transkriberade de 

inspelade intervjuerna, för att få en helhets bild i vad som sades under dessa (Justesen & 

Mik – Meyer, 2011). 

När vi haft de olika intervjuerna och samlat in den teori vi ansåg att vi behövde gjorde vi en 

jämförelse med vad teorin gav oss för information, med vad den empiriska undersökningen 

gav oss. Detta gjorde vi för att kunna se om det fanns några likheter och markanta 

skillnader mellan vår teori och empiri.  

2.4 Urval av intervjurespondenter 
 

Vi har valt att intervjua är sex personer, varav två chefer och fyra medarbetare. Dessa sex 

personer är ifrån två olika vårdcentraler, där distansmöte redan är infört. Anledningen till 

att vi har valt att ha både chefer och medarbetare är för att vi vill se det ur bådas perspektiv, 

vad tycker cheferna om förändringen? Vad har varit det sämsta respektive det bästa med 

den? Märker det någon skillnad hos medarbetarna?  Vi vill också höra medarbetarnas 

åsikter om det detta, vad har det skapats för nya möjligheter för dem?  

 

Vi har valt att ha medarbetare ifrån olika vårdcentraler då vi vill få en större förståelse för 

denna förändring, samt för att kunna se om det finns skillnader. Att vi valde att ha sex 

respondenter beror på att vi ansåg att detta krävdes för att studiens syfte skulle uppfyllas 
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samt att olika åsikter skulle framträda om sådana fanns. Att endast ha ett fåtal personer 

anser vi kan ge ett missvisande resultat, då det endast blir ett fåtal personer som har fått 

fram sina åsikter om införandet utav distansmöten. 

 

2.5 Respondenter  
 

Våra respondenter är två chefer samt fyra medarbetare från två olika vårdcentraler som har 

infört distansmöten.   

Vårdcentral A har använt sig utav distansmöten i cirka 1,5 år.  Det finns femton anställda 

varav sex sjuksköterskor som använder sig av distansmöten via Skype. De har tidigare 

deltagit i vårdplaneringsmöten i fysisk form. Våra respondenter från denna vårdcentral är 

kvinnor i åldrarna 40 – 55år. De har arbetat inom primärvården ifrån 1,5år till 20år.  

Vårdcentral B har använt sig utav distansmöten i cirka 2 månader. De har trettiofem 

stycken anställda varav tio stycken sjuksköterskor och varav sex stycken som arbetar med 

vårdplaneringsmöten samt distansmöten.  Våra respondenter är kvinnor i åldrarna 45 – 

65år.  

Valet utav respondenter har gjorts utav den ansvarige och den kontaktperson vi har haft vi 

de olika vårdcentralerna. Det krav vi ställde var att det skulle vara minst en chef och två 

medarbetare vid varje vårdcentral. 

2.6 Forskningsetiska principer  
 

Vi som forskare har i denna uppsats anpassat oss till de forskningsetiska principerna. Med 

detta menat har vi informerat våra intervjupersoner om vilka vi är, samt vad denna 

undersökning har för syfte och vilken betydelse den kommer komma att ha för dem. De 

forskningsetiska principerna bygger också på informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, uå)  

 

Med informationskrav menar Bryman och Bell (2013) att de som intervjuas skall 

informeras i vilket syfte denna studie görs samt intervjuerna.  Samtyckeskravet innebär att 

de som medverkar skall få information om att studien för det första är frivillig och sedan att 

de har möjlighet till att dra sig ur om detta önskas. Konfidentialitetskravet, eller 

anonymitetskravet handlar om att de personuppgifter som får tas del utav skall bearbetas 

med konfidentiell samt att personuppgifter skall hållas hemliga för obehöriga och 

nyttjandekravet innebär att den information vi får ta del utav endast får användas i detta 

forskningssammanhang (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, uå).  

 

För att hålla oss inom dessa principer har vi informerat våra respondenter vad denna studie 

går ut på, vad det innebär för dem och vilket syfte den kommer att fylla. De fick 
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information kring att det är de själva som bestämmer om de vill delta, om de vill vara 

anonyma och ifall om att de inte längre vill vara en utav våra intervjupersoner. Deras 

personuppgift har endast hanterats utav berörda personer, det vill säga utav oss som 

forskare/författare samt att den information samt de inspelade formaten av intervjuerna har 

efter studiens gång raderats.  De fick denna information i muntligform i samband med att 

intervjuerna hölls.  

 

2.7 Analysmetoder 
 
Vi valde att använda oss utav inspelningar vid våra interjuver som vi sedan avlyssnade, 

transkriberade, och sammanfattade det som sades för att få en uppfattning till att kunna 

tolka innehållet. Då det är svårt att hinna skriva ned allt som sägs i detalj anser Bryman & 

Bell (2013) att detta är ett bra sätt att få ned intervjuerna på.  

 

Våra interjuver byggdes upp genom en intervjuguide, som vi sedan delade in i en tematisk 

analys. Med detta menat samlade vi all information som tillhör samma område under denna 

specifika rubrik för att sedan analysera detta. . Att denna analysmetod används är för att 

göra den data som tagits fram via intervjuerna mer lätthanterlig då det lätt blir för mycket 

och riklig information vid ett sådan här vetenskaplig undersökningsansats som den 

kvalitativa (Bryman & Bell, 2013). 

 

När vi sedan gjort intervjuerna analyserade vi och jämförde denna med teorin. För att se om 

det som teorin tar upp stämde överens med hur det är i verkligheten och tvärt om. I 

analysen utgick vi ifrån olika teman och delade upp den i exempelvis personalens 

perspektiv samt organisationens perspektiv och sedan analyserade vi dessa ihop för att 

kunna dra en slutsats och få fram ett resultat. 
 

2.8 Källkritik 
 

När det kommer till en intervjubaserad undersökning gäller det för forskarna som utför 

denna undersökning att det urval som görs ska innehålla intervjupersoner som på något sätt 

representerar det område undersökningen genomförs på. Valet av respondenter kan grunda 

sig i olika krav, beroende på undersökning, exempelvis kan det grundas på befattning eller 

kön (Denscombe, 2009). 

 

I denna undersökning var kravet att två vårdcentraler skulle ingå i studien, den ena har 

arbetat med distansmöten en längre tid medan den andra var nya med att använda sig utav 

arbetsformen. Inom vårdcentralerna intervjuades en chef på varje ställe, som representerade 

organisationens tänk samt de sjuksköterskor som arbetar med systemet. 
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2.9 Tillförlitlighet 
 

Denscombe (2013) menar på att tillförlitlighet står för hur neutralt forskningsinstrument 

faktiskt är sant om det skulle medföra en förändring av slutresultatet ifall det ändrades vid 

olika tillfällen. 

I detta fall är det respondenterna som medverkat i intervjuerna som är 

forskningsinstrumentet. Denscombe (2013) menar vidare på att vid en kvalitativ 

undersökning, där undersökningen grundar sig i uppfattningar och erfarenheter, kan det 

aldrig säkerställas att respondenten faktiskt talar sanning. 

 

I vår undersökning har vi valt att undersöka två vårdcentraler, där en utav dessa precis 

infört arbetsformen distansmöten medan den andra har längre erfarenhet utav det. Detta var 

ett utav kraven vi satte då en förändring kan tas emot på olika sätt beroende på kontexten 

samt individerna som arbetar där. En annan anledning till detta krav var att en förändring 

kan tolkas olika beroende på hur långt i processen man kommit, därför ville vi intervjua 

både en klinik med erfarenhet men även en som precis kommit igång.  På vardera ställe 

intervjuandes sedan en chef samt två sjuksköterskor, där meningen var att chefen skulle 

representera organisationens synpunkter och tankar medan sjuksköterskorna är de som 

arbetar med det och kan berätta hur det fungerar i praktiken. Alla respondenter 

intervjuandes separat i ett avskilt rum för att öka tillförlitligheten genom att hålla intervjun 

anonym samt försöka få respondenterna att tala så ärligt så möjligt. 

 

När en intervju genomförs kan det innebära svårigheter för den som forskar att ha 

möjligheten att avgöra om respondenten faktiskt är sanningsenlig eller inte. I 

genomförandet av en semistrukturerad intervju grundar sig tolkningen i personens egna 

tankar och erfarenheter vilket kan ha en påverkan på tillförlitligheten (Denscombe, 2009). 

Vi anser dock att vi i högsta möjliga grad fått sanningsenliga svar från våra respondenter då 

svaren inte endast är till fördel för distansmöten, utan negativa aspekter har även kommit på 

tal. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel följer en redogörelse för vår framtagning utav studiens teori. Vidare en 

presentation av utvald tidigare forskning inom det valda ämnesområdet.   

3.1 Litteratursökningens genomförande 
 

Enligt Backman(2008) bör det göras någon form utav litteraturgranskning innan själva 

forskningsarbetet startar. Detta är något vi har använt oss utav för att få fram så relevant 

och aktuell teori som möjligt till vår uppsats. Vår teori utav vetenskapliga artiklar har vi 

hittat genom Högskolan Västs utbud utav databaser. De databaser vi har använt oss utav är 

Primo och Science direct där vi har gjort mer specificerade/detaljerade sökningar för att få 

fram ett mindre antal artiklar då de endast skulle beröra det aktuella ämnet om bland annat 

digitalisering. Vi valde att söka artiklar inom organisationer samt artiklar ifrån 2000-talet 

då det berörda området digitalisering är något som ständigt utvecklas och har utvecklats 

radikalt det senaste decenniet. 

När vi fått fram en artikel började vi med att läsa sammanfattningen för att se om det var en 

relevant artikel till vår undersökning för att sedan, om detta var fallet gå in och granska den. 

Vi såg också till att artikeln vi valde var fackgranskad innan vi använde oss utav den i 

denna uppsats. 

 

Sökord: 

Distansmöten Organisation 

changes 

Teleworking Digitalisation 

Telecommuting Distance meeting 

  

Tabell 1 

 

3.1.1 Problem vid litteratursökning 
 

Att hitta artiklar till denna uppsats och vår studie har varit relativt lätt och det har funnits 

många artiklar kring distansmöten och organisationsförändring vilket har gjort att vi har 

kunnat välja ut de som vi ansett har passat allra bäst. Vi har också kunnat få fram artiklar 

genom våra valda artiklars referenslista vilket har gjort att vi funnit mer än de som fanns i 

skolans databaser dock har det varit svårt att veta om de varit granskade eller inte, har vi 

varit osäkra har vi rådfrågat vår handledare.  

 

Dock var det svårare att hitta artiklar och information kring digitalisering. Det var ingen 

berett sökområde vilket gjorde att vi fick läsa och söka efter många artiklar för att hitta den 
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information som vi behövde till denna uppsats för att kunna förklara vad digitalisering är 

för något. 

 

3.1.2 Motivering till valet av teori 
 

Valet utav teori har vi gjort utefter vad som vi har ansett kunnat hjälpa oss att besvara den 

forskningsfråga som vi har. Vi har också valt artiklar beroende på när de har skrivits och 

varit publicerade. Då digitalisering är något som har utvecklats radikalt och väldigt snabbt 

under 2000-talet har vårt val i artiklar varit artiklar som varit skrivna under just detta 

decennium. Anledningen är att vi vill få sådan information som stämmer någorlunda 

överens med hur det är i dagens samhälle, då vi anser att samhället har förändrats och likaså 

digitaliseringen alldeles för mycket för att använda artiklar som är skrivna tidigare. Vi har 

också valt granskade artiklar för att få de som är mest tillförlitliga och som anses vara 

vetenskapliga. Dock behövde det inte enbart varit vetenskapliga artiklar utan också andra 

vetenskapliga texter som vi använt oss utav i vår uppsats. Utöver detta har vi även använt 

oss utav kedjesökning, där vi använt referenser ur de artiklar vi redan hittat för att hitta 

ytterligare relevanta artiklar.  

 
3.1.3 Källkritik 
  
Enligt Thurén (2005) finns det en rad olika kriterier som skall följas när det kommer till att 

granska en källa. Dessa är källans äkthet, det skall vara på det sättet som framstår. Hur 

långt tillbaks i tiden händelsen har inträffat, detta beror på att under en längre tid kan saker 

förändras, det skall vara en källa som inte refererat till någon annan exempelvis. 

 

I vår teori har vi valt att söka efter artiklar genom Högskolan i Västs olika databaser. I 

dessa databaser finns det möjlighet att se vilka artiklar som är granskade och inte, de som är 

granskade och godkända som vetenskapliga artiklar ansåg vi vara pålitliga. När vi sedan har 

sett att skribenten har refererat till andra forskare har vi valt, istället för att använda det som 

en andra hands källa att gå tillbaka till original källan för att se så att det som står stämmer. 

Vi har också försökt hitta flera forskare som har olika ståndpunkter för att öka 

objektiviteten i vår uppsats.  

 

Vi har också använt oss utav kedjesökning. Med detta menas att vi har sökt referenser i 

andra artiklars referenslista, artiklar som har varit relevanta för vår uppsats. Detta kan ha 

bidragit till att vi har gått miste om andra artiklar i databaserna, vilket kan anses som 

negativt dock anser vi att vi ändå har kunnat få den information som vi har behövt till vår 

uppsats och därav har detta fugerat bra för oss.   
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3.2 Digitalisering 
 

Lucy Küng, Robert G. Picard och Ruth Towse: 

”’Digitalization’ means mathematically reducing all types of information (video, still pictures, 

audio, text, conversations, games or graphics) into binary form. Once in this format, it can be 

understood, manipulated and stored by computers, transmitted by networks in perfect fidelity to 

the original and used immediately by another party of the network or stored for later use. In 

recent years, information has been increasingly converted into digital formats, from consumer 

entertainment products to corporate knowledge to money supply. Once information is digitized, 

new possibilities for new products and services result.” (2008, s. 3) 

 

Sedan digitaliseringen blivit ett allt vanligare använt fenomen inom flertal områden har allt 

fler branscher visat intresse för att använda sig utav digitalisering samt börjar utveckla 

digitala produkter. Det i sin tur leder till att företag kommer att kunna utvecklas som 

organisation men även ha möjlighet att erbjuda kunderna fler tjänster och produkter genom 

att använda sig utav digital produktutveckling (Yoo, 2010). Det blir mycket förändringar 

genom digitaliseringens utveckling och etablering. Företag och organisationer behöver 

tänka ett steg längre vad gäller digitaliseringen och inkludera den i verksamhetens alla 

nivåer istället för att enbart se den som ett fysiskt material. Några exempel som visar på 

digitaliseringens påverkan på samhället kan vara att man nu för tiden oftast använder sig 

utav internet både för att läsa sin dagstidning men även för att lyssna på musik (Yoo,2013 

se Hylving, 2015). Digitaliseringen har påverkat många olika branscher och har bland annat 

gjort det möjligt för organisationerna att bilda nya strukturer samt gjort det möjligt för 

dessa verksamheter att fördela arbetsuppgifter och ansvar bland medarbetarna på ett nytt 

sätt. 

 

Digitaliseringens framgång har inte endast påverkat organisationer men även övriga 

samhället (Brynjolfsson och McAfee, 2014. Se Nylén, 2015). Det har förändrat sättet 

människor förstår och tolkar olika sammanhang i omgivningen (Yoo, 2010). Att se på 

filmer genom streaming från internet, lyssna på podcasts, läsa tidningar i digital form samt 

att se på tv via de olika play-funktionerna som finns tillgängliga har blivit vanligt i dagens 

samhälle. Detta har i sig lett till att färre människor idag lyssnar på exempelvis radio 

(O'Toole, 2014. Se Nylén, 2015). Yoo (2013, se Nylén, 2015) menar på att digitaliseringen 

har påverkat omvärlden i såpass stor omfattning att det kan mätas med industrialiseringen 

som skedde under 1900-talet. 

 

Digitaliseringen förändrar och påverkar, utöver det ovannämnda, även kraven för 

arbetskompetens radikalt eftersom det digitala i dagens situation är såpass utvecklat att det 

kan ersätta en människas arbete samt effektivisera det inom många arbetsområden (Levy 

och Murane, 2004, se Nylén, 2015). Det kan exempelvis handla om robotar som utför dessa 

jobb genom att integreras med mönsteravkännings-funktioner, vilket ger möjlighet för de 

att utföra arbeten (Brynjolfsson och McAfee, 2014 se Nylén,2015). 
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3.3 Förändring inom organisationer 
 

Varje förändring, individ och organisation är helt unik, vilket medför att det inte går att 

hitta en allmängiltig lösning som passa alla utvecklingar och förändringar som genomförs 

(Dopson 2002 se Höög 2012 s. 1). Höög (2012) menar att eftersom att varje förändring är 

olik den andra kan det liknas med att sätta ihop pusselbitar för att skapa en ny enhet. Även 

om ledningen i en organisation lägger ner mycket tid för att fatta passande beslut och 

presenterar den kommande förändringen utförligt för medarbetarna är det ändå upp till just 

medarbetarna att skapa och utföra den slutliga förändringen. Varje individ har en viss 

förståelse och uppfattning om omvärlden som spelar en viss roll i hur samspelet mellan 

medarbetarna påverkas (Höög, 2012). 

 

De förändringar som sker kan diskuteras ur två synsätt enligt Coram och Burnes (2001), det 

ena synsättet är den planerade delen av förändringen och det andra synsättet är den 

förändringen som växer fram under tiden. En planerad förändring görs ofta på grund av att 

ledningen vill effektivisera arbetet som utförs eller utveckla medarbetarna. Det ska även 

minska riskerna för en verksamhet att återgå till ”gamla beteenden” samt skapa en stabilare 

verksamhet. Det handlar främst om att ledningen och medarbetarna gemensamt hittar 

problem och planerar för framtida förändringar (Coram & Burnes, 2001). 

Det andra synsättet, det som syftar på de framväxande förändringarna kommer ifrån det 

faktum att organisationsförändring är en ständig process, där verksamheten genom att 

använda de resurser som finns tillgängliga försöker anpassa sig till omvärlden. Genom att 

hela tiden genomgå mindre förändringar kan dessa små förändringar ses som en större 

förändring. Ledningen i en sådan organisation bör hela tiden uppmuntra sina medarbetare 

till att vilja ta till sig nya kunskaper samt uppmuntra till att våga testa nya sätt att arbeta på. 

Medarbetarna lär sig själva genom att prova sig fram och de märker själva vad som 

fungerar bra eller mindre bra samt vad som kräver förändring och kan själva genomföra den 

vid sådana tillfällen (Coram & Burnes, 2001).  

 

Coram och Burnes (2001) mena att de två olika sätten lämpar sig bäst i olika 

organisationer. De planerade förändringarna bör främst användas av verksamheter som 

verkar inom stabila marknader och miljöer. Den framväxande förändringen bör däremot 

fungera bäst inom organisationer vars marknad är mer turbulent och där förändringar är 

nödvändiga för att behålla sin plats på marknaden samt behålla sina kunder. Dock är dessa 

två förändringssätt inte helt optimala och ger inte en heltäckande bild av alla förändringar 

en verksamhet kan stå inför (Coram & Burnes, 2001).  

 

Ledningen i en organisation som genomgår eller står inför en förändring bör beakta flera 

förändringsfaktorer. Detta för att ha möjlighet att lyckas med just en förändring. Till 

exempel bör ledning beakta i vilken kontext förändringen sker i, processen, förändringens 
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innehåll samt eventuella individuella skillnader (Walker et al. 2007). I Walker et al (2007) 

studie framkommer det att en individs motstånd ihop med en kontext miljö kan förändra 

hela resultatet av förändringen.   

 

3.4 Resfria möten – Distansmöten 
 

Att införa distansmöten har visat sig ha effekter på sådant som energi och klimat, även för 

organisationer och individer har det visat sig i form utav ekonomi, tidseffektivitet samt att 

det kan leda till en bättre balans hos individer när det kommer till arbete och fritid. 

Distansmöten kan ge större möjlighet till projekt och samarbete då det bidrar till att hålla 

kontakten och skapa nya kontakter på ett större geografiskt avstånd (Voytenko et al. 2013). 

 

Enligt Voytenko et al. (2013) kan användandet utav denna slags kommunikation ha både 

positiva och negativa effekter, exempelvis kan detta leda till att antalet resor blir lägre inom 

en organisation och ibland kan det krävas att vissa klienter eller samarbetspartners vill 

träffas fysiskt och inte enbart över det digitala. Det positiva med distansmöten är att det kan 

bidra till mer effektivitet i organisationen genom att skapa mer tid som inte tidigare fanns 

samt att eventuellt spara mer pengar. Som tidigare nämnt kan organisationen också få 

möjlighet till ett större kontaktnätverk, etablera organisationer och verksamheter på fler 

platser än tidigare (Voytenko mfl, 2013). 

   

Enligt Voytenko et al. (2013) har det gjorts en rad olika undersökningar om distansmöten 

och i och med detta har det kunnat bevisa att det bidragit till olika positiva effekter. Ett 

exempel är Telia Sonera, ett IT-företag som valde att förändra sin resepolicy till en 

mötespolicy. Istället för att använda sig utav olika färdmedel så som buss och tåg, började 

de att använda sig av de tjänster som de erbjuder sina kunder. Detta har medfört att 

kostnaderna för tjänsteresor minskade med sjuttiosju procentenheter mellan år 2000 till 

2012 samt flygresor med åttiotvå procentenheter år 2000 till 2012. Ett annat företag som 

också valt att använda sig utav distansresor är mjukvaruföretaget Symantec. Den största 

anledningen var att företaget ville vara med och bidra till minskat koldioxidutsläpp, men 

det fick också effekter för företaget som minskade sina tjänsteresor med femton procent. De 

valde också att istället för att hålla en årlig konferens med flera tusen anställda att införa 

videokonferenser för att kostnadsbespara (Harris, 2009).  

 

Svenska IF, samt CSN och SMHI har också börjat använda sig utav distansmöten. Detta 

har bidragit till bland annat minskade koldioxid utsläpp men också till minskade 

resekostnader. Bland annat så har SMHI minskat sina resekostnader med det dubbla utav 

vad systemet kostade för att kunna använda sig utav videokonferenser. De sparade in 

genom att minska antalet hotellvistelser samt antalet inrikesresor, flygresor samt 

utrikesresor och då främst flygresor. Voytenko et al. (2013). Enligt Voytenko et al. (2013) 
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så börjar detta fenomen med distansmöten också spridas inom sjukvården och mellan 

landstingen. 

 

Voytenko et al. (2013) Menar på att det finns flera anledningar till att företag väljer att 

införa distansmöten då det kan leda till bland annat insparade kostnader från enbart 

tjänsteresor. Men också för hotellnätter, mindre koldioxidutsläpp allmänt och även per 

anställd, minskade antal resor, färre antal flyg-och tågresor.  

 

Borggren et al. (2013) menar på att distansmöten är att föredra just för att det kan bidra till 

minskad växthuseffekt samt energianvändning, trots om det endast handlar om att använda 

en persondator eller mer avancerad teknik. Enligt Borggren et al. (2013) spelar det ingen 

roll om det är större teknik, då det enligt en studie på KTH bevisats att alla möten där resor 

uteblivit har bidragit till lägre energianvändning och utsläpp av växthusgaser.  

 

3.5 Distansmöten ur organisationsperspektiv 
 

Voytenko et al. (2013) menar att möjligheten att utnyttja distansmöten i organisationer har 

varit en betydande faktor i förändringen av organisationers uppbyggnad. Både den logiska 

samt den geografiska strukturen kan påverkas och ändras vad gäller ansvarsområden, 

projekt och avdelningar samt hur dessa är organiserade. Om detta lett till positiva eller 

negativa konsekvenser är enligt Voytenko et al. (2013) fortfarande oklart men de står eniga 

om att en ökad flexibilitet är ett självklart utfall. 

 

Distansmöten kan tyckas vara en utmaning för många organisationer. Inom organisationer 

som arbetar flexibelt och använder sig av distansmöten, alltså mellan geografiskt skilda 

kontor som ofta kan sträcka sig genom flera tidszoner kan det uppkomma problem vad 

gäller styrning av arbetet eller uppföljning av medarbetarnas arbete (ibid.). En annan 

svårighet som kan uppstå är hanteringen av medarbetarnas personliga konflikter, problem 

eller utveckling av medarbetarna samt hanteringen av eventuellt känsliga frågor som kan 

uppkomma. För att undkomma sådana problem anser Voytenko et al. (2013) att 

organisationer som använder sig av ett sådant arbetssätt, bör arbeta fram en fungerande 

struktur för arbetet samt ge direktiv och riktlinjer som förklarar hur och i vilka syften denna 

form av möten ska komma till användning. Detta är en viktig del i processen för att 

verksamheten ska kunna utnyttja fördelarna med mötestypen samt minimera riskerna för 

misslyckande (Voytenko et al. 2013) 

 

Flexibiliteten inom arbetet för medarbetarna är sällan positivt menar Karlsson (2006), då 

det ofta endast är arbetsgivaren som faktiskt får en förtjänst av detta. Trots att flexibilitet 

kan vara positivt för medarbetare genom att de får styra mer själv i form av vilka arbetstider 

de arbetar på och kan där med spendera mer tid för familjeliv. Dock tycker Karlsson (2006) 
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att det inte finns tillräckligt mycket empiriska studier som kan stödja detta. I den 

undersökning som Karlsson (2006) använt sig av visade det sig att i princip alla 

organisationer som deltagit i undersökningen på ett eller annat sätt dragit fördel av 

flexibilitet. Det vill säga att med hjälp av arbetssättet har produktiviteten från medarbetarna 

ökat vilket bidragit till en ökad vinst för verksamheten. En del av de undersökta 

organisationerna menade att utan möjlighet till en flexibel arbetsform skulle organisationen 

inte ha en chans till att fungera och hade därmed inte heller existerat. ”Flexicurity” är ett 

begrepp som finns för att säkerställa att medarbetarna är skyddade med hjälp av policys och 

regler samt är ett uttryck som många verksamheter strävar efter att uppnå. Det som menas 

med uttrycket är att kombinationen av flexibilitet och säkerhet ska uppnås för den anställde. 

Tanken med detta är att flexibilitetens befintliga hot ska möta säkerheten (Karlsson, 2006) 

 

Voytenko et al (2013) menar att definitionen på effektivitet är att utnyttja sina resurser på 

rätt sätt. Produktivitet och effektivitet har ett samband där definitionen lyder "producera så 

mycket värde som möjligt per tillförd resursenhet" (Voytenko et al. 2013 s.44). Voytenko 

et al (2013) menar vidare att de som använder sig av distansmöten ofta upplever att 

arbetsproduktiviteten ökar. En intressant faktor i undersökningen var att de användare som 

satt på en ledande befattning i organisationen var de som upplevde att arbetsproduktivitet 

hade ökat betydligt mer. En annan intressant del av undersökningen var också att de som 

hade en tidigare lång erfarenhet kring denna form att arbeta på hade en starkare positiv bild 

av arbetsproduktiviteten ökade med hjälp av distansmöten. I undersökningen kunde man 

även se ett liknande resultat vad gäller frågan om det fanns möjligheter att höja 

arbetskvalitén. Tre fjärdedelar av de som svarade instämde helt och även på denna fråga 

tyckte de med en högre befattning inom verksamheten att det instämde mer. Samma 

koppling kunde även göras med de som tidigare använt sig av arbetsformen och var vana 

användare av distansmöten (ibid.). 

 

En undersökning gjord på ett stadskontor i Australien visade på de tidiga resultaten ur en 

etnografisk undersökning, att indikationer på att distansmöten gav organisationens 

medarbetare en högre effektivitet samt arbetsproduktivitet (Kyu Sik och Nigel, 2013). Den 

nya studien visade dock att arbetsproduktiviteten var mest framträdande under interna 

möten än vid de externa. Det hade även en stor betydelse på vilken typ av möten det 

handlade om, alltså vad som behandlades under mötets gång. Under möten med mer 

komplexa frågeställningar sågs det inte några större indikationer på att produktiviteten 

faktiskt ökade (Kyu Sik och Nigel, 2013). 

 

En av de större fördelarna med distansmöte menar Voytenko et al. (2013) är att det kan ge 

en ökad möjlighet till att bättre kunna utnyttja de kompetenser och kunskaper som de 

anställda inom organisationen besitter. Distansmöten kan vara till hjälp för att öka 

medarbetarnas möjlighet till att organisera sitt arbete och arbeta mer flexibelt än tidigare 

samt till att öka deras tillgänglighet. Det som också menas är att en sådan arbetsform kan 
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leda till bättre förutsättningar som i sin tur kan leda till bättre kontinuitet i organisationen, 

som vid exempelvis en oönskad störning eller ett avbrott. Enligt Voytenko et al. (2013) ska 

det observeras att en organisation som är konstruerad med dessa förutsättningar ska tänka 

på att det i så fall även medför en viss sårbarhet som kan uppkomma i situationer då 

organisationen är beroende av dessa distansmöten.  Främst då på grund av de 

överinbjudningar, tekniska krångel och kulturella aspekter. Voytenko et al. (2013) menar 

att de distansmöten som genomförs inte alltid är såpass effektiva som de fysiska mötena 

kan vara. Distansmöten och distansarbete kan påverka personalomsättningen inom en 

verksamhet samt tillföra att attraktionskraften ökar inom de organisationer som använder 

sig utav denna arbetsform. Ett flexibelt sätt att arbeta på, så som distansmöten kan ge 

medarbetarna en större möjlighet att samtidigt behålla ett mer balanserat privatliv 

(Voytenko et al., 2013). 

 

3.6 Distansmöten ur medarbetarperspektiv 
  

Genom att ersätta affärsresor i flera steg med att införa distansmöten kan medarbetarnas 

stressnivå reduceras. Eftersom en affärsresa kan bidra till olika sorters stress, så som före 

resan, under resans gång samt efter resan kan dessa stressmoment elimineras (Arnfalk och 

Kogg 2003; Räsänen et al. 2010; Gustavsson 2006; Gustafson 2012). Men trots detta så kan 

ändå osäkerheten kring hur man använder sig utav den utrustning som krävs samt mjukvara 

som används under distansmöten aktivera stress hos individen och på så sätt öka 

stressnivån (Räsänen et al. 2010). Voytenko et al. (2013) har funnit liknande resultat i deras 

forskning men skillnaden ligger i att det främst handlar om de ovana användarna av 

arbetssättet som känner att detta är ett stressmoment. 

Voytenko et al. (2013) menar att endast en liten del av de respondenter som deltagit i 

undersökningen tycker att resa inom jobbet har samband med en hög status. Enligt 

Gustavsson 

(2006) kan resande inom jobb medföra fler positiva faktorer än negativa. Det kan ofta ses 

som något givande och stimulerande för den anställde som även kan ge en känsla av frihet 

(Gustavsson, 2006). Det påståendet kan även Voytenko et al. (2013) styrka då deras 

forskning visar på att ungefär hälften av respondenterna tyckte att resande inom jobb var 

både berikande och stimulerande. 

 

Distansmöten är dock sällan ett bra alternativ när det kommer till möten som berör mer 

komplexa ämnen eller möten som kommer att pågå under en längre tid (Voytenko et al. 

2013). Det är mer lämpligt att använda sig av möten på distans vid korta informationsmöten 

eller uppföljningsmöten samt korta och återkommande möten menar Arnfalk och Kogg 

(2003). Det finns även möten som är mer lämpliga att ha som fysiska möten enligt Arnfalk 

och Kogg (2003) och det kan exempelvis vara ett så kallat kick off och kick out-möte, 

dessa är att föredra som fysiska möten. 
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Enligt Voytenko et al (2013) krävs en högre koncentrationsnivå vid användning av 

distansmöten. Det kan vara svårt att hålla koncentrationen och fokusen igång under en 

längre period, vilket kan medföra att långa distansmöten kan bli ineffektiva (ibid.). Räsänen 

et al. (2010) har genomfört en studie som menar på samma påstående, att möten på distans 

kräver en särskild uppmärksamhet och disciplin hos de som använder sig av denna 

mötesform. Vidare menar Voytenko et al. (2013) även att kontexten spelar stor roll för 

mötets genomförande. Med detta menas att omgivningen spelar stor roll, exempelvis kan 

kvalitén variera beroende på om personerna som deltar i mötet har ett videosamtal eller 

endast samtal med ljud samt om de sitter på egna kontor. Voytenko et al. (2013) menar att 

detta är betydande faktorer som tillför att deltagarna i mötet behåller sitt fokus lättare. I 

studien kunde det dras en slutsats kring vilka faktorer som hade störst påverkan vid möten 

som hålls på distans och resultatet visade att ljudkvalitén, ostörd arbetsmiljö samt 

mötesstruktur var de avgörande faktorerna för bibehållen koncentration (Voytenko et al. 

2013). 

 

Wilson et al. (2006) har gjort en jämförelse mellan fysiska möten och distansmöten som 

visat resultatet att människor inte har samma förtroende för möten som är datorbaserade 

som fysiska möten, men detta är endast till en början. Efter en längre användning av 

mötesformen ökar förtroendet och hamnar slutligen på samma förtroende-nivå som fysiska 

möten. De menar att det inte är omöjligt att datorbaserad kommunikation kan matcha 

fysiska möten vad gäller förtroende men det kan dock ta längre tid att uppnå resultatet 

(Wilson et al. 2006). Bos et al. (2002) menar precis som Wilson et al (2006) att 

distansmöten som innehåller både bild och ljud skapar större förtroende från användarna än 

vid endast ljud eller en chatt. Precis som tidigare nämnt kan ett distansmöte som inkluderar 

både ljud och bild få lika stort förtroende från deltagarna som vid ett fysiskt möte. Dock tar 

det längre tid att uppnå detta förtroende men det löper också större risk för att tappa 

förtroendet än vid ett möte med en fysisk person (Bos et al. 2002). För att underlätta denna 

process och också skapa en trygghet för användarna av distansmöten är det en bra idé att 

låta dessa personer träffas till en början, exempelvis vid en kickoff eller liknande 

tillställning eftersom dessa sedan ska jobba som ett virtuellt team (Curseu et al. 2007). I ett 

sådant förstamöte är det också en lämplig tid för att sätta upp regler och policys för hur 

mötena i framtiden ska skötas och göra upp om en fungerande mötesstruktur samt vilka 

medel som ska användas vid mötets gång för att vara säkra på att hela gruppen är eniga och 

vet om hur samarbetet ska hanteras (Curseu et al. 2007). 
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3.7 Analysmodell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 1, egengjord figur, baseras på teorin ovan.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras den empiri i form utav information kring införandet utav 

distansmöten samt resultatet av de interjuver som gjorts under studiens gång med chefer 

och medarbetare på de två olika vårdcentralerna. Dessa har sammanställts i enighet med 

studiens teman under passande rubriker. Cheferna och medarbetarnas svar presenteras 

under organisation samt medarbetar perspektiv.  

 

4.1 Införandet utav videomöte i Primärvården 
  

Införandet utav distansmöten är först och främst för patienter som efter utskrivning från 

sjukhuset fortfarande är i behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Detta 

införande har gjorts för att skapa ännu en möjlighet för patienterna att kunna kommunicera 

med deras läkare och då igenom videosamtal. Tidigare har de endast haft möjlighet att talas 

vid genom direkt – eller telefonmöte. Syftet med detta införande utav distansmöten är också 

att kunna använda denna form till andra slags möten i framtiden (Amundsson, Lindström & 

Bergman, 2014). 

 

Det negativa som framkommit vid införandet utav distansmöten, är att det kostar att köpa in 

den utrustning som behövs då alla datorer inom verksamheten inte har detta (Amundsson, 

Lindström & Bergman, 2014).  Dock anser Amundsson, Lindström och Bergman (2014) att 

denna kostnad för inköp går att jämföra med hur mycket tidsbesparingar det blir tack vare 

effektivare möten samt tids-och kostnadsbesparingar när det handlar om tjänsteresor. 

Undersökningar visar att de patienterna som fått testa denna mötesform är nöjda och istället 

för att ett möte skall ta ca 50 minuter har de gått ned till cirka 30 minuter per patient. Detta 

medför i sin tur att patienten troligtvis orkar medverka i hela mötet. Det har också bidragit 

till färre telefonsamtal, primärvården får möjlighet att delta samt att de närstående som kan 

ha geografiskt sätt svårt att ta sig till det valda sjukhuset kan delta. Införandet utav 

distansmöten startade år 2014 (Amundsson, Lindström & Bergman, 2014).  

 

Inför införandet startade Västra götalandsregionen utbildningar för att de som var berörda 

utav denna förändring skulle lära sig att hantera de olika verktygen för att kunna hålla i 

distansmöten. Under det första året beräknades det att det gjorts besparingar på 

resekostnader för ungefär tre hundra videomöten. I de sex kommuner i Fyrbodal som varit i 

införandefas, har det gjorts besparingar på resekostnader samt mötestid till en summa av 

739 tkr. Det har utförts ca 1451st möten i endast dessa sex kommuner och utav dessa möten 

skulle besparingar kunnat göras på totalt 3 482 tkr genom att ha videomöte istället för 

fysiska möten. Införandet utav distansmöten kommer att fortsätta och verksamheten 
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kommer att gå över från Lync till Microsoft Skype år 2016 (Ahrnstedt Olsson & 

Amundsson, 2015) 

 

 

4.2 Skype 
 

Idén och grundtanken med Skype är att människor med långt avstånd i mellan varandra 

skall kunna göra saker tillsammans. Skype har skapat ett program där personer kan skicka 

snabbmeddelanden samt röst- och videosamtal. Det grundades 2003 i Luxemburg och 

tillhör Microsoft Corp (Skype, 2016). Skype erbjuder tjänster så som att exempelvis kunna 

fira födelsedagar, lära sig olika språk, att kunna hålla möten samt arbeta tillsammans med 

andra kollegor. Det går att installera och använda Skype på datorer, mobiltelefoner samt tv-

apparater som tillhandahåller denna funktion. Skype är gratis att börja använda för att 

exempelvis chatta och använda videosamtal samt vanliga samtal och en ny funktion är att 

det går att testa att ha gruppsamtal (Skype, 2016). 

  

Det går att skapa ett konto och ladda detta med pengar eller starta ett abonnemang hos 

Skype och då skapas möjligheten att ha gruppsamtal med fler antal personer, göra samtal 

till telefoner, skapa wifi samt skicka sms (Skype, 2016). 

 

4.2.1 SkypeFöretag 
 

Skype företag skiljer sig en viss del ifrån Skype för privatpersoner. Företag kan, precis som 

privatpersoner använda Skype för videosamtal, röstsamtal och meddelanden. Skillnaden är 

att företag får möjlighet att schemalägga det aktuella mötet och tvåhundrafemtio personer 

kan delta samtidigt, genom surfplatta, smartphone, dator, en vanlig telefon eller via 

mötesrumsenheter. Via skype företag går det att använda programdelning, 

skrivbordsdelning samt redigeringar under mötets gång (Microsoft, 2016).  

 

Deltagarna i mötet kan starta detta genom ett endast klicka in via kalendern eller från 

Skypeapplikationen. Har en deltagare inte möjlighet att delta går det att se mötet i efterhand 

och det går då att exempelvis pausa och spola tillbaka. Det är möjligt för de som skall delta 

att använda enbart en telefon om det är svårt att tillgå internetanslutning. Deltagaren ringer 

upp ett anslutningsnummer som finns till varje distansmöte, det går också enkelt att lägga 

till en person genom att ange dennes telefonnummer.  Det går också att se vilka som 

deltagit i mötet, se vem det är som pratar samt stänga av sådana som är i mer bullriga 

miljöer som kan störa mötet (Microsoft, 2016). 
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4.2.2 Skype for business Nu-sjukvården 
 

I denna tjänst får arbetsplatsen möjlighet att använda snabbmeddelanden, intern röst, video-

oh konferens samtal och presentationer. Skype är något som ingår i primärvårdens 

arbetsplatstjänst, detta gör att alla datorer som är installerade med Windows 7 har tillgång 

till detta program, det ingår i hyran utav datorerna. Denna tjänst ger de anställda möjlighet 

att arbeta var och när de vill samt att de leder till att det blir mindre resekostnader.  De 

anställda behöver inte göra samma antal resor som tidigare för att kunna utföra ett möte, det 

sparar på så sätt också restid. 

 

Det som krävs för att kunna använda sig utav Skype for business är att den som använder 

det har tillgång till ett headset eller att datorn som används har en mikrofon och om det 

skall vara videosamtal eller konferens krävs även någon form utav kamera (Västra 

götalandsregionen, 2016) 

Förutom att ha möjligheten till kommunikation via Skype inom organisationen kan de 

också använda sig utav Skype for business med externa aktörer. Dock krävs det att det 

företaget som organisationen skall kommunicera med har tillåtit extern kommunikation i 

Skype, detta kallas också med ett finare ord för federation.  

 

Förutom att använda snabbmeddelanden, samt videosamtal kan organisationen och 

användarna se närvaroindikering samt ha flerpartsmöten (Västra götalandsregionen, 2016). 

Användarna inom primärvården i västra Götalandsregionen har idag bland annat möjlighet 

att välja sin primära enhet, ändra närvarostatus (Upptagen, strax tillbaka exempelvis), 

använda sig utav en personlig bild (bild på sig själv), dela ett program eller skrivbord på 

datorn, ge en annan användare möjlighet att kontrollera ett dokument för hjälp utav 

justeringar exempelvis, ansluta sig till videomöten via sin kalender, ringa via en telefon, via 

Skype-möten, ansluta som en gäst via Skype webapp (Västra götalandsregionen, 2016). 

 

För att de anställda skall få kunskap kring hur Skype kan användas i organisationen finns 

det en instruktion på deras hemsida http://www.vgregion.se/ där de också erbjuds 

utbildningar för att ge den kunskap som de kan tänkas behöva (Västra götalandsregionen, 

2016). 

 

4.3  Respondenternas åsikter om distansmöten 

4.4 Förändringens påverkan 

Organisation 
Införandet utav distansmöten tycks ha varit lätt att genomföra, det har inte behövts göra 

några större förändringar för organisationen i form utav teknik, utan endast att köpa in 

kameror samt mikrofoner. 

 

http://www.vgregion.se/
http://www.vgregion.se/
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De har också valt att ha någon/några som är utsedda att hålla i dessa distansmöten och de 

har fått en genomgång kring hur systemet skall användas. Vart dessa distansmöten hålls 

varierade, på en utav vårdcentralerna valde ledningen att medarbetarna skulle använda sina 

egna arbetsplatser då de deltog i ett möte över Skype, medan den andra vårdcentralen valde 

att införa ett bestämt distansmötesrum. 

 

”Vi har fått köpa in lite utrustning i form utav nya hörlurar och kameror för att kunna 

vara med, men annars så är det inga speciella kostnader. Vi har också fått se till att vi 

har en arbetsplats, mer skrivplats där, så att man har ett och samma ställe att gå till.” 

 

Denna förändring, införandet utav distansmöten har bidragit till att vårdcentralerna nu har 

möjlighet till att delta i olika vårdplaneringsmöten. Detta var tidigare omöjligt, då tiden inte 

räckte till. Beroende på vart mötena ägde rum kunde det ta upp emot fem timmar, då med 

både hem och ditresan samt med själva mötet inräknat. Förändringen har bidragit till att de 

anställda har mer tid att utföra det administrativa arbetet samt till att de inte längre behöver 

avsätta en del utav sin fritid till restid. Det har också bidragit till att vårdcentralerna kan 

delta på fler vårdplaneringsmöten, då de har möjlighet att avsätta trettiominuter till en 

timme för ett möte. 

 

”Det är en lättnad, det tar kortare tid än att slösa bort 3-5h i resväg, och att vi kan delta 

i fler vårdplaneringsmöten.” 

Dock har denna förändring medfört att de som tidigare inte deltagit alls på 

vårdplaneringsmöten nu måste anpassas sig efter när patienten blir utskriven. Då dessa 

möten hålls i samband med utskrivning, gör detta att distriktsköterskan blir inbokad på 

mötet inom en väldigt kort tid. Vilket bidrar till att hen oftast är tvungna att boka om med 

andra patienter och detta görs oftast så pass tätt inpå, som någon dag innan då de får 

information kring tid och datum för mötet. Detta medför till att det blir svårt för 

sköterskorna och primärvården att kunna delta, men de försöker i mån om att det finns tid. 

”Det har påverkat oss på så sätt att det är lite svårt då dessa vårdplaneringsmöten 

bestäms med väldigt kort framförhållning, och att vi har mottagningar som då är 

planerade. Vi har också vår jourverksamhet, sköterskorna är ju uppbokade en tid 

framöver och dessa vårdplaneringar kan vi få reda på dagen innan eller ett par dagar 

innan” 

 

Trots den korta framförhållning som kan uppstå samt omstruktureringen och avbokningar 

av patienter, upplever ledningen på vårdcentralerna att motivationen har ökat hos deras 

medarbetare. De har nu möjlighet till att vara med på och delta i vårdplaneringsmötena, de 

upplever att det är en roligare mötesform då de får chansen att vara med från början och 

inte endast över telefon eller i pappersform.   
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”Ja men det är dem, det blir på ett annat sätt… det blir ett levande. Möte. När man ser 

med vem man pratar än att bara läsa. Liksom. Vad man har bestämt. Det är klart att är 

man där på plats är det väl bäst, men det tar mycket tid och denna tid har vi inte idag.” 

 

Medarbetare 
Medarbetarna fick informationen kring att de skulle införa distansmöten utav ledningen på 

vårdcentralerna, samt utav en vårdplaneringssköterska. Deras reaktioner var då till största 

delen positiva. Tankar som kom upp bland de anställda var bland annat att det kunde anses 

vara en opersonlig mötesform samt lite funderingar kring den sekretess som 

vårdcentralerna har, hur den kommer att skyddas. Det kom också upp frågor där de 

anställda undrade varför de skulle delta på mötena, om de skulle vara med på varje möte 

eller endast då de behöver närvara. 

 

”Fick informationen av vårdplaneringssjuksköterska i kommunen. Tänkte först att det 

skulle bli opersonligt och svårt att få kontakt med patient och anhöriga men ändrade 

mig snabbt då jag själv läst en distansutbildning med webb möten” 

 

”Mina tankar var att ”varför ska vi vara med? kommer vi att vara med befogat när vi 

ska göra någonting eller blir det att vi bara sitter med och lyssnar och höra vad 

hemsjukvården skall göra och vad kommun skall göra. ” 

 

När de fick information kring att distansmöten skulle införas, förbereddes dem på att dessa 

möten kunde ske med kort varsel och att de då kunde påverka de bokningar som 

sköterskorna redan hade inplanerade. De behövde alltså vara flexibla. 

 
”Vi ska vara beredda på att det kommer bli möten med kort varsel och att vi måste 

strukturera om i våra scheman och så och att vi skall vara flera stycken så att det alltid 

är någon som skall kunna gå ifrån utan att det stör allt för mycket” 

 

De flesta inom klinikerna har fått lära sig att hantera och använda denna mötesform med 

hjälp ifrån någon annan kollega på kliniken, vilket har varit bra. Dock hade det varit 

uppskattat utav de anställda att få en riktig upplärning så att osäkerheten kring att använda 

sig utav Skype som mötesform blir mindre. Idag kan det uppfattas som krångligt då de 

fortfarande kan känna sig osäkra på hur systemet används, samt kring vad det finns för 

sekretess. Det vill säga hur Skype gör för att skydda vårdcentralerna mot att det som tas 

upp på mötena inte sparas eller liknande. Detta är inte något som de anställda har fått ta del 

utav, det vill säga information kring sekretessen. 

 
”Man tänker ju lite på det om sekretessen, hur det funkar. Vad finns kvar och inte? Man 

känner sig lite osäker där kan jag känna! Det borde finnas mer eftersom att det 

mestadels är sekretessbelagt. I vanliga Skype skickar vi aldrig något om patienten, det 
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skickar man i meddelande funktionen i sådana fall för sekretessens skull ” 

 

De anställda har inte själva märkt att deras motivation har ökat något specifikt sedan 

förändringen, införandet utav distansmöten. Detta på grund utav att det har använts under 

en för kort tid för att kunna avgöra detta. Det har heller inte varit någon ny arbetsuppgift för 

alla, då en del redan hade detta som arbetsuppgift. Dock anses det som positivt att själv 

kunna delta vid bestämda möten över Skype, då tiden ansetts har varit för knapp för att 

hinna göra tjänsteresor. Nu är det mer tidseffektivt, de kan vara med och delta samtidigt 

som de får tid till andra arbetsuppgifter. Att kunna vara med och följa en patient från början 

är något som uppskattas hos de anställda. 

 
”Numera kan man själv delta i vårdplaneringsmöten och det sparar tid ” 

 

”Förut var vi ju inte med då vi sa att vi inte hade tid till det för då hade det ju tagit en 

halv dag nästan om man skulle ta bilen och åka dit. Det har gjort att vi kan vara med! 

Det är lättare för oss att vara med.” 

”Just det här att vi kan vara med, och följa patienten. Det kunde vi ju inte innan” 

 

I takt med att denna förändring har ägt rum har arbetsuppgifterna också förändrats en del. 

De har fått en ny arbetsuppgift, att delta i Skypemöten. Det har bidragit till att 

personalchefen ibland är tvungen att gå in och omdisponera deras tid så att de får en 

möjlighet att vara med. Den distriktsköterska som tidigare hade ansvaret och som har 

fortsatt ansvar kring vårdplaneringsmötena, kan nu istället för att ta bilen till det ansvariga 

sjukhuset istället delta i Skypemöten. 

4.5 Fördelar med distansmöten 
 
Organisation 

Fördelarna med att ha distansmöten är många och anledningen till att primärvården, NU-

sjukvården och kommunerna tillsammans valde att införa distansmöten var på grund utav 

att de ansåg att det fanns mycket som de kunde vinna på inom ett tidsmässigt, ekonomiskt 

och miljömässigt perspektiv. Deras mål med tidsperspektivet var att få möjlighet till att 

kunna delta i vårdplaneringsmötena, som på grund utav den begränsade tid de hade tidigare 

varit omöjligt. 

”När detta kom med Skype eller distansmöten så såg man att man skulle vinna ganska 

mycket på inför det både tidsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt ” 

 

”Det är mer tidsperspektivet som var det svåraste då, för då kunde vi inte få iväg en 

sköterska till NÄL, och därför blev det ännu mera engagemang eller vi tyckte att det 

skulle vara fantastiskt bra ” 
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Mötena tar också mindre tid än förut. Tidigare när en sköterska skulle göra en tjänsteresa 

för att delta på ett vårdplaneringsmöte kunde det ta uppemot fyra till fem timmar, inklusive 

dit och hem resa vid varje tillfälle. Att använda distansmöte är mer tidseffektivt då det tar 

cirka trettio minuter att genomföra, plus minus femtonminuter beroende på om det är något 

som behövs läsas igenom innan. Detta har i sin tur lett till att primärvården har kunnat 

minska på sina kostnader, trots inköpen utav kameror samt mikrofoner för att kunna delta i 

distansmöten. Sköterskan kan nu använda de andra fyra timmarna till att utföra andra 

arbetsuppgifter som annars hade behövts göras trots vårdplaneringsmötet. Det skapar också 

mindre stress för de anställda när de hinner med sådant de inte hann förut. 

”Vi har sparat timmar och pengar! Och att sköterskan kan utföra andra uppgifter på 

dom timmarna. Att hon är på plats här men ändå kan se varandra ” 

Ur ett miljöperspektiv tänkte vårdcentralerna redan innan införandet på att, istället för att ta 

egen bil till mötena så samåkte de med deltagare från kommunerna. De körde inte i sina 

egna privatbilar utan att använda en hyrbil eller cyklade om möjlighet gavs. Dock kunde 

det ibland uppstå komplikationer, exempelvis att någon skulle åka vidare efter mötet. Vilket 

medförde att det inte alltid gick att samåka utan de var då tvungna att ta två bilar på två 

personer. Men med distansmöten behöver de inte längre tänka på detta. 

”Att åka bil fram och tillbaka. Ibland kan det passa att kommunen, att vi kunde samåka 

med dom men ibland skulle dom. Kanske på flera möten och då är man tvungen att åka 

två personer i två olika bilar ” 

En annan fördel med att ha distansmöten är att sköterskorna kan delta en stund på mötet, 

för att kontrollera om det är något som de behöver delta i. Är det ingenting som berör dem, 

kan de dra sig ut ur mötet. Trots detta kan de tilldelas den information som behövs. Ju mer 

vårdcentralerna använder sig utav distansmöten får även sköterskorna en mer positiv bild 

av detta. De börjar se vilka vinster detta bidrar till, för dem och på övriga nivåer inom 

vårdcentralerna. 

”Det blir mer positiva reaktioner ju mer man lär sig systemet ” 

Det positiva med distansmöten är också att flera instanser kan vara med samtidigt. 

Kommunen, sjukhuset och primärvården och även rehabilitering skall få möjligheten att 

vara med. 

Medarbetare 
 

Ur medarbetarperspektivet har fördelarna med distansmöte till största del varit att de nu har 

möjligheten att vara med på vårdplaneringsmöte. Tidigare var det ont om tid till att hinna 

med detta och de fick då ta informationen över telefon eller via e-mail. De anser att denna 

mötesform bidrar till mer effektivitet och att det utförs snabbare än om de skulle haft mötet 

i fysiskform. Det gör också så att de deltagande sköterskorna får möjlighet att direkt vara 

med att påverka samt att patienterna får vara mer delaktiga. På så sätt får även patienterna 
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få höra sköterskornas åsikter, det bidrar till mer medbestämmande. Det gynnar också 

sköterskorna som tidigare åkte ut på möten, de behöver inte längre offra sin fritid till att 

köra hem. Vårdcentralen vinner också på detta eftersom de inte längre får en medarbetare 

mindre under en så pass lång tid.  

 

Även medarbetarna tänkte ur ett miljöperspektiv och menar på att det även hjälper till att 

minska miljöeffekterna då längre resor med bil blir färre. 

”Grejen är ju att vi kan vara med. Det kunde vi ju aldrig vara när det var vårdplanering 

i Uddevalla eller på NÄL. Nu kan vi ju helt plötsligt delta i något vi inte kunde förut.  

Det blir mer möjligheter att kunna delta ” 

 

”Distansmöten sparar tid och miljö eftersom man slipper åka till vårdplanering på 

sjukhuset.  Det ger även primärvården större möjlighet att delta i vårdplanering. Det 

känns som att mötena blir effektiva och snabbare ” 

 

Det har också skapat möjligheter till att vidareutveckla distansmöten till att användas inom 

andra områden. Exempelvis i samband med möten mellan kollegor vid utvecklingsarbeten, 

vilket de också anser har fungerat bra. 

 

4.6 Nackdelar med distansmöten 

Organisation 
Ur ett organisatoriskt perspektiv är nackdelarna med distansmöten få. Det som har upplevts 

som negativt är i början utav användandet, då det tog ett tag att lära sig hur systemet 

fungerade samt att få en vana kring detta. De har också upplevt att det var svårt att få igång 

kamerorna, att tekniken har strulat och inte velat samarbeta. Ville de använda systemet och 

kameran på någon annan dator, behövde de installera om allting på nytt samt ställa in 

inställningarna. 

 

”Vi hade lite problem i början innan vi hittade rätt inställningar och så och sen märkte 

vi att om vi höll på och flytta denna kamera, så måste vi installera samma saker igen 

och därför har vi bestämt att den skall få stå på en och samma dator ” 

 

I organisationen har det ansetts vara ett problem att mötena planeras in med ett så pass kort 

varsel som en till två dagar. Vilket har bidragit till att de behövt boka om patienter. Detta 

kan anses påverka patienterna, samt att sköterskorna kan komma att känna sig mer 

stressade om de måste prioritera bort något som de har planerat att göra för att vara med på 

distansmötet. Det hade gärna sett att vårdplaneringsmötena hade bestämda dagar och tider 

då de skall hållas, detta är för att kunna ha en bättre struktur i sitt arbete samt att kunna 

planera sin arbetstid bättre. 
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”Det som är det svåra som man önskar är ju att det hade funnits fasta 

vårdplaneringstider, att sjukhuset visste att vi hade vissa tider. Men så funkar det inte 

riktigt än, utan de ser det ju mer då när patienten skall hem” 

 

En annan nackdel kring detta distansmöte och användandet utav Skype, är att 

organisationen inte har fått ta del utav information kring hur Skype skyddar den sekretess 

som vårdcentralen har om sina patienter. Något som de gärna hade tagit del utav då det kan 

komma att ifrågasättas utav patienterna. 

 

Medarbetare 

Ur ett medarbetarperspektiv anses nackdelarna vara bland annat att tekniken och systemet 

anses ha krånglat och inte riktigt velat samarbeta, exempelvis som i början när detta 

infördes. Det tog ett tag att förstå alla inställningar som behövde göras samt att de behövde 

göras på alla datorer som skulle användas till distansmöten. De hade också velat ha en 

djupare genomgång utav hur programmet och systemet fungerade, vissa utav 

respondenterna hade endast fått en översiktlig genomgång utav en kollega, vilket har 

medfört till att de känt sig osäkra kring hur det fungerar. Det har också gjort att de har 

behövt fråga om hjälp för att starta upp systemet samt att de avsatt över en halvtimme innan 

mötet startat för att vara säkra på att det fungerar, samt att det blir rätt. 

 

”Jag kände mig ju inte alls bekväm i det här, jag hade inte ens sett det förut. Och det 

kan ju vara tidskrävande för att man skall kunna starta. Jag fick ju ta hjälp utav en 

sekreterare nu när jag skulle starta programmet, och då fick vi gå hit en halvtimme 

innan för att vi skulle vara säkra på att det funka. Då blir det helt plötsligt en timme 

istället för en halvtimme ” 

 

De har också upplevt att de ibland deltar på möten de egentligen inte har någon roll i. Det 

vill säga att det som mötet tar upp inte rör sköterskorna utan det har blivit att de endast 

sitter och lyssnar på mötet och inte blir delaktiga då de inte togs upp någon information 

som berörde dem. 

 

 ”Som vi upplevde idag att vi bara sitter med och lyssnar och höra vad hemsjukvården 

skall göra och vad kommun skall göra, och sjukhuset. För de skulle ju ta hand om 

allting, det var ju ingenting som vi skulle göra det kändes lite som att vi inte behövde 

den informationen ” 

 

Det anses också vara en nackdel att dessa möten bestäms med ett så pass kort varsel då 

detta bidrar till att de behöver omstrukturera i deras scheman. Vilket medför, att det som de 

inte kan göra då kommer att skjutas längre fram. Då sköterskorna är väldigt upptagna och 

bokade är det svårt att strukturera om. Detta kan medföra stress hos de anställda att de inte 

skall hinna med den patient, eller det administrativa arbete som tiden egentligen var avsatt 

för. 
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”Jag tycker det, för det som jag inte kan göra då måste jag göra sen. Det skapar ju 

stress för det är ofta med kort varsel och det måste ju vara under den tiden som de 

andra två kan ” 

 

4.7 Långsiktig utveckling 

Organisation 
Distansmöten kommer att bidra till att vårdcentralerna kan delta i fler vårdplaneringsmöten 

än tidigare. Det blir mer kommunikativt och kommer bidra till ökad tidseffektivitet och på 

så sätt mindre kostnader. Sköterskan kommer också kunna vara med och bidra, samt höra 

vilka åsikter patienterna har, vilket är positivt. Då vårdcentralerna ännu inte har haft detta 

speciellt länge är det svårt att se exakt vad de har bidragit till. För att kunna utveckla 

distansmöten och för att kunna göra det ännu bättre kommer de ha ett möte tillsammans 

med kommunerna, för att se vilken utveckling det har tagit samt hur de skall göra för att 

bibehålla distansmöten och utveckla detta. 

De anser också att distansmöten kan få fler användningsområden inom organisationen 

bland annat ha möten via Skype med andra aktörer så som exempelvis personalansvarig 

och ekonomiansvarig då de inte befinner sig på kliniken. 

”Vårt område är ju ganska stort så det blir väldigt långa resor för en del och därför tror 

jag att det finns massor med utvecklingsmöjligheter som man hade kunnat jobba med 

via Skype ”   

Medarbetare 
Medarbetarna inom vårdcentralerna ser möjligheter till att använda distansmöten på 

fler områden än endast till vårdplaneringsmöten. De anser att detta även kan användas 

till de utbildningar som de får inom sitt arbete. Att istället för att behöva ta bil eller 

tåg till exempelvis Göteborg kan utbildningarna istället hållas via videosamtal. På så 

sätt blir det mindre tid som de behöver lägga på resor vilket ökar tidseffektiviteten 

samt att fler kan delta samtidigt just för att det tar mindre arbetstid. Kostnaderna är 

något som också bör minska i och med att organisationerna inte behöver betala för 

bensin, tågbiljetter samt hotellvistelser. 

”Ja absolut, alltså det är ju nutidens sätt att träffas på något sätt och det gör ju att fler 

kan vara delaktiga, men behöver inte köra kors och tvärs för att kunna vara med, 

miljötänk också. Man behöver inte köra eller förflytta sig ” 

”Jag tror att det kan bli mer sådana här möten och även utbildningar. Att man inte åker 

till utbildningsplatser utan att man kan sitta hemma och vara på utbildningen fast att 

man sitter framför i en skärm, jag tror att det blir mer och mer sånt ” 

”Man kan ju minska antalet svinn på, sköterskorna om man har exempelvis 

utbildningar på datorn ” 



32 
 

 

 

I dagsläget finns det ett koncept som heter 48/72. Det betyder att sköterskorna inom 

48 till 72 timmar efter att patienten har blivit utskriven skall kontakta hen för att se 

hur det går, göra en uppföljning samt göra en bedömning om de behöver åka hem till 

patienten för vård eller inte. I framtiden hoppas det på att detta samt distansmöten är 

något som kan bli ett mer samlat koncept. Att 48/72 kommer att fortsätta vara kvar, 

men att distansmöten kan införas även här. 
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5. Analys 
I detta kapitel görs en djupgående analys utav vald teori samt resultatet av vår empiri för 

att se likheter samt skillnader i dessa. Detta görs i syfte att kunna svara på studiens 

frågeställning.  

5.1 Förändring inom organisationer.  
 

Förändring som sker inom en organisation kan enligt Coram och Burness (2001) ses ur två 

olika perspektiv, antingen den planerade förändringen eller den förändring som växer fram 

självmant i en organisation. En planerad förändring görs oftast på grund utav att 

organisationens ledning vill skapa mer effektivitet eller utveckla medarbetarna. Efter 

granskningen av våra intervjuer ligger tyngden i den planerade förändringen i införandet 

utav distansmöten. Då distansmöten har införts på grund utav att vårdcentralerna inte ansåg 

sig ha den tid som krävs för att kunna delta i fysiska planeringsmöten i den utsträckning 

som de önskat för att ge patienten den vård som de behöver.  

Men vi märker också att det kan vara en förändringsprocess som växt fram i och med 

dynamiska omvärld som vi lever i. Precis som yoo(2010) menar så behöver även 

sjukvården inkludera digitaliseringen i sin verksamhet och i primärvårdens fall har detta 

bland annat inneburit, införandet utav distansmöten. 

Dopson (2002 se, Höög, 2012) menar på att varje organisationsförändring är unik, vilket 

medför att det inte går att hitta en lösning som passar alla. Ledingen bör därför se till hela 

kontexten, menar Walker et al. (2007). Detta är något som vi kan se stämmer efter våra 

interjuver med de anställda på de två vårdcentralerna. Trots att båda har infört samma 

system samt att de båda tillhör primärvården, har förändringen fått olika stor betydelse och 

påverkan i organisationerna. Detta beror på precis som det som Walker et al. (2007)anser, 

att man innan införandet utav förändringen bör ta hänsyn till kontexten i organisationen. 

Exempelvis hade den ena vårdcentralen redan deltagit och varit delaktiga i 

vårdplaneringsmöten. För att kunna delta fick de göra tjänsteresor som kunde ta upp emot 

fyra, fem timmar. Införandet medförde att de nu inte behöver lägga samma tid för att kunna 

delta samt att de inte får några högre resekostnader.  

 

Ser man till den andra vårdcentralen som tidigare inte deltagit i vårdplaneringsmöten, har 

detta bidragit till att de har nya arbetsuppgifter och i och med detta måste de ibland 

strukturera om i sina arbetsscheman. Det kan betyda att de får boka om patienter eller 

skjuta upp andra administrativa arbeten. Vilket kan orsaka stress, om de känner att de inte 

får den tid de behöver för att utföra det arbete som de fått skjuta på. Det har också inneburit 

en hel del positiva aspekter, så som att de nu kan delta i dessa möten och få ta del utav 

information direkt istället för att bli den tredje parten. Därmed får de möjlighet till en annan 

kontakt med patienten, de kan nu se hur patienten reagerar när det tas beslut samt att det 

inte finns någon risk att viktig information faller bort. 
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Klinikerna kan idag tack vare digitaliseringens utveckling och införandet utav distansmöten 

erbjuda de aktuella patienterna bättre service i och med att de kan delta direkt och på så sätt 

möta patientens behov. Liksom Yoo (2012) hävdar att digitaliseringen medför till att 

verksamheter kan erbjuda kunder (patienter) fler tjänster. 

5.2 Distansmöten ur ett organisationsperspektiv 
 

Anledningen till att de tillfrågade vårdcentralerna har valt att införa distansmöten, är på 

grund utav den påverkan resorna har på miljön samt den tidseffektivitet de kan uppnå med 

hjälp utav denna mötesform. Något som också Voytenko et al (2013) menar på är anled-

ningen till att organisationer väljer att införa distansmöten. Bland annat har det bidragit till 

att de inte längre som tidigare behöver ta bil ned till exempelvis Trollhättan, vilket gör att 

de inte påverkar växthuseffekten. Det bidrar också till mindre kostnader, då ingen tid går 

till spillo på resor samt en del kostnadsbesparingar då vårdcentralerna inte längre behöver 

hyra bilar och inte heller betala för bensin. De kostnader som också blir mindre är perso-

nalkostnader då de anställda nu får mer tid till annat arbete på vårdcentralen. 

 

Det som också kan påverkas för organisationen, är att de kan få ett större geografiskt om-

råde där de verkar inom samt att arbetsuppgifterna kan förändras (Voytenko et al 2013). 

Vad det gäller den geografiska breddningen är detta ingenting som har förändrats för de 

båda vårdcentralerna. Detta beror främst på att vårdcentraler endast ansvarar för patienter 

inom exempelvis en viss kommun, dessa är då listad hos dem och detta leder i sin tur till att 

de endast tar in de listade patienterna och det är svårt att ta in nya. När det kommer till an-

svarsområdena har detta förändrats en viss del då det ändå har införts en ny arbetsuppgift 

som de inte gjort tidigare. 

 

I och med införandet utav distansmöten kan det förutom positiva konsekvenser även skapa 

problem inom organisationen och det rör främst konflikter, problem och utveckling utav 

medarbetarna (Voytenko et al (2013) . Något som även våra respondenter har tagit upp. De 

problem vi har uppfattat har skapats inom organisationerna, det är främst osäkerheten kring 

systemet och dess inställningar. Vi anser att det kan bero på individens datavana sedan in-

nan, presentationen och genomgången utav programmets funktioner och inställningar. Ex-

empelvis så valde den ena vårdcentralen att skapa ett mötesrum för att slippa installera om 

kameran samt ställa in inställningarna. Vi anser att detta kan bli ineffektivt då det hade 

skapats mer effektivitet, flexibilitet samt möjligheter om de kunde använda fler datorer än 

just denna utvalda. Det kan också bidra till att fler möten kan hållas samtidigt om detta 

skulle vara aktuellt. Samt att teknik inte är något som alltid kan vara tillförlitligt utan kan 

gå sönder. Om de endast har en dator och denna skulle gå sönder skapas det hinder för 

vårdcentralen att kunna delta i mötena.  
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Voytenko et al (2013) menar på att oavsett vilka konsekvenser ett sådant införande medför 

så skapas det ändå en flexibilitet bland medarbetarna. Detta är också något vi kan koppla 

till våra respondenter, då de lär sig att lägga om sitt arbete när de ibland behöver delta i 

mötena med kort varsel. Dock menar Karlsson (2006) att flexibilitet mellan medarbetare 

sällan är bra och att det endast gynnar ledningen. Detta är något som kan leda till bland 

annat stress hos medarbetarna, vilket en del utav våra respondenter har upplevt i och med 

de korta varsel som mötena ibland kan komma att hållas inom.  Vi tycker precis som Karls-

son (2006) att organisationer bör jobba med ”Flexicurity” detta innebär att de anställda är 

skyddade emot de negativa aspekter som flexibilitet kan bidra till. Det som görs är att orga-

nisationen sätter upp regler i en policy som skall följas.   

Voyteko et al (2013) studie visar på att de som har lång erfarenhet utav detta arbetssätt har 

en mycket mer positiv inställning till detta sätt att arbeta, något vi också märkt efter vår 

studie. Den vårdcentral som precis infört distansmöten tyckte det var krångligt med alla 

inställningar, medan den andra vårdcentralen inte tyckte att detta system på något sätt var 

negativt utan hade bara positiva kommentarer om det. 

Något vi också uppfattade utav våra respondenter är att de blir inbjudna till möten som inte 

de egentligen hade behövt medverka i eftersom att de inte varken kunde tillföra något själva 

eller få ut något från mötet. Vi anser att problemet kan ligga i överinbjudningar eftersom att 

det är en så pass enkel mötesform är det lätt att bjuda in parter som egentligen inte behöver 

delta. Voytenko et al (2013) anser också att det är lätt blir överinbjudningar vid distansmö-

ten. 

5.3 Distansmöte ur ett medarbetarbetarperspektiv  
 

Enligt Arnefalk (2003); Räsänen et al (2012); Gustavsson (2006); Gustafson (2012) kan 

stressnivån hos medarbetarna reduceras vid införandet utav distansmöten, eftersom affärs-

resan kan bidra till stress på flera olika nivåer bland annat vid förberedelser inför mötet och 

resan.  Dock menar Voytenko et al (2013); Räsänen et al (2012) på att osäkerheten kring 

hur mjukvaran samt systemet skall användas ändå kan skapa en stress hos individen. Vi kan 

efter våra intervjuer få en förståelse för dessa resonemang. Vi fick uppfattningen av att på 

den vårdcentral som tidigare gjorde affärsresor, har stressen minskat. Tidseffektiviteten har 

ökat och de behöver inte längre lägga upp emot fem timmar på ett vårdplaneringsmöte samt 

att de nu hinner med fler arbetsuppgifter. På den vårdcentral där införandet precis har gjorts 

och som inte tidigare hade vårdplaneringsmöten. Där har stressen ökat i och med att vård-

planeringsmötena aldrig är bestämda utan sker spontant inom två dagar. Detta har gjort att 

den tid de avsatt till något annat istället läggs ned på mötet och de får prioritera och struktu-

rera om i deras scheman. Vi anser att stress kan skapas hos de anställda på grund utav att de 

är medvetna om att ett möte kommer att uppstå, men är ovetande om när. Vi anser också att 

detta skapar ovisshet hos de anställda. Vi anser likt Voytenko et al (2013) att det handlar 
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om att organisationen inte har kommit in i en rutin då de är relativt nya med detta arbetssätt.  

 

Wilson et al (2006) menar på att individer inte har samma förtroende för datorbaserade mö-

ten som för de fysiska mötesformerna. Detta är ingenting som våra respondenter har märkt 

utav hos sina patienter. Dock önskar de att de hade fått lite mer information kring säkerhet-

en med att ha distansmöten över Skype, då det i dags läget inte är någonting som de har fått 

ta del utav. I och med att det sker över nätet anser vi att det är viktigt att Skype har en bra 

sekretess gentemot klinikerna, då det kan förekomma intrång inom datavärlden. 
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Även förslag på utveckling inom distansmöten 

för organisationerna, reflektion över studiens genomförande samt förslag till 

vidareforskning.  

 

Forskningsfråga: Hur påverkas organisationer och medarbetare av införandet utav 

distansmöten? 

 

Vi anser att införandet utav distansmöten är något som är positivt. Det ger vårdcentralerna 

som tidigare inte har kunnat delta på grund utav tidsbrist möjlighet till att nu kunna göra 

detta. Vilket är viktigt för att de skall kunna vara med och påverka från början samt att 

patienterna får en möjlighet att se vilka det är som skall vara med och vårda dem.  
  

För den vårdcentral som redan har deltagit i vårdplaneringsmöten, bidrar distansmöten till 

att de slipper de långa resvägar som de tidigare har haft. Istället för att 

vårdplaneringsmötena tillsammans med beräknad restid fram och tillbaka tar cirka fyra till 

fem timmar. Ett vårdplaneringsmöte kan nu istället ta cirka trettiominuter till en timma att 

genomföra. Beroende på om det är något som sköterskan behöver förbereda inför mötet 

eller inte. De blir också mindre kostnader i form utav att hyra bil, bensin samt 

parkeringsbiljetter, dock kostar det att köpa in utrustning som mikrofon och kamera för att 

kunna delta. Men medtanke på vad det hade kostat att behöva göra dessa tjänsteresor är det 

en bråkdel utav den kostnaden. Då vårt klimat är något som påverkas utav koldioxid 

utsläpp påverkar även minskningen utav tjänsteresor detta i positiv bemärkning.   

Införandet utav distansmöten medför också att vårdcentralerna inte längre blir 

underbemannad i lika många timmar som tidigare utan att det endast rör sig om någon 

timme som de är någon mindre.  

 

Trots att vi anser att det endast är positivt att införa distansmöten ur ett organisatoriskt samt 

medarbetarperspektiv, är det en del saker som vårdcentralerna bör se efter för att det skall 

bli perfekt. Bland annat så behöver medarbetarna få en bättre introduktion utav systemet, 

hur det fungerar och hur det skall användas. Detta för att medarbetarna skall känna sig mer 

säkra i användandet, så att det inte går åt onödig tid för att starta upp programmet.  

Medarbetarna saknar också någon slags information kring vad Skype erbjuder för att 

skydda deras sekretess, detta är något som de aldrig har fått information kring. 

 

Distansmöten har medfört till att medarbetarna måste vara flexibla eftersom att de kan få 

information om att de skall vara med i ett vårdplaneringsmöte samma dag eller någon dag 

innan de skall hållas. Detta har gjort att de behöver strukturera om i deras scheman och i 

värsta fall boka om patienter samt använda sig av arbetstid som varit avsatt till, till exem-
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pelvis administrativt arbete. Då sköterskorna redan har ett så pass fullspäckat schema och 

det är arbetsuppgifter som de måste göra blir det svårt att hinna med och kan då i värsta fall 

leda till stress.  

 

Vårt förslag är försöka införa en bestämd dag och tid då dessa vårdplaneringsmöten hålls, 

det skulle bidra till mindre ombokningar och i och med det nöjdare patienter. De anställda 

kan planera sin arbetstid bättre och på så sätt bidrar de till att minska stressen samt att de 

hinner med de andra arbetsuppgifterna.  

 

Trots de konsekvenser som distansmöten bidrar med anser vi att de positiva aspekterna 

väger över. Detta beror på att vårdcentralerna och medarbetarna nu faktiskt kan delta, vilket 

de tidigare inte hade möjlighet till samt att det bidrar till mer tidseffektivitet och tid är 

pengar. De negativa som det finns med distansmöten är något som går att förändra och för-

bättra, det är ingenting som inte går att ändra på och ändrar vårdcentralerna bara på detta 

kommer det endast vara positivt.  

6.1 Förslag på utvecklingar: 
 

Vi anser att distansmöten kan användas till fler användningsområden inom dessa vårdcen-

traler, än vad det gör idag. Bland annat tycker vi att vårdcentralerna bör satsa på att också 

ha konferenser och medarbetarutbildningar över Skype. Detta tror vi hade skapat ännu mer 

tidseffektivitet samt kostnadsbesparingar inom vårdcentralerna. De anställda behöver inte 

bo på hotell, samt att resekostnaderna uteblir. Personalkostnaderna kan också påverkas i 

form utav att de inte heller behöver betalas ut traktamenten. Det kan också göra så att fler 

anställda kan delta samtidigt. Samt att utbildningarna kan delas upp på flera olika tidpunk-

ter och dagar, vilket medför att det inte blir lika mycket svinn på sköterskor som det kan bli 

i dagsläget på grund av de fysiska mötena.  

 

6.2 Reflektion över studiens genomförande  
 

Denna studie grundas i ett uppdrag som vi fick utav Närhälsan Fyrbodal, vilket har 

påverkat en del av våra metodval. Då uppdraget grundar sig i att ta fram underlag för 

införandet av systemet distansmöten via Skype, inom primärvården. Detta system används 

främst för vårdplaneringsmöten vid en patients utskrivning från sjukhuset. Därav tyckte vi 

att det lämpade sig bäst att utföra intervjuer på de vårdcentraler som redan infört detta 

system i hopp om att se de positiva och negativa konsekvenser utav införandet. 

 

I efterhand kan vi konstatera att det hade varit intressant att utföra intervjuer på fler 

vårdcentraler för att få en mer rättvis bild utav förändringen och vad den har haft för 
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betydelse. Även en del djupare frågor hade kunnat ställas för att utveckla svaren som i sin 

tur kunde lett till att vi fått en bredare uppfattning av helheten. Vi hade exempelvis kunnat 

ringa respondenterna för att utveckla svaren vidare.I analysen insåg vi sedan att 

respondenternas svar var relativt lika varandra och det mesta pekade på samma punkter, 

vilket försvårade arbetet för oss när det kom till att skapa en diskussion. Detta kan dock 

bero på att för få respondenter valdes ut och därmed minskade chansen för att få en 

helhetsbild. Därför anser vi att fler vårdcentraler kunde intervjuats för att se om detta är ett 

sammanträffande eller om de flesta faktiskt har liknande åsikter kring distansmötena, där de 

flesta endast har positiva tankar kring det. Dock har vi fått de svar vi efterfrågat för att 

kunna skapa en analys samt för att komma fram till en slutsats som svarar på den 

forskningsfråga som vi ställt. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Vi anser att det som skulle kunna utvecklas i denna uppsats för att göra den mer djupgående 

är att också ta med införandet utav distansmöten ur ett patientperspektiv. Detta för att få en 

förståelse för hur patienterna uppfattar denna mötesform, då det egentligen är dem som är 

huvudpersonerna på vårdplaneringsmötet. Genom att ställa frågan om, vad de tycker om 

denna mötesform. Det man också hade kunnat göra är att ha fler respondenter för att få fler 

åsikter om införandet samt även fler vårdcentraler om det är möjligt.  

 

Vi tror också att det hade gått att göra en studie kring hur detta kan utvecklas samt vilka 

förbättringar som kan göras exempelvis kring rutiner och se över lite mer djupgående hur 

det gör idag.  
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 Bilagor 
 

Intervjugide – Chef  

 
Namn: Anonym 

 

Kvinna eller man:  

 

Ålder:  

 

Klinik: 

 

- Varför valde ni att införa distansmöten? 

 

- Hur länge har ni haft det? 

 

- Hur presenterade ni denna förändring inför era medarbetare och hur var reaktionerna hos 

era medarbetare? 

 

-  Vad har denna förändring betytt för organisationen? Exempelvis kring kostnader, har de 

blivit lägre eller högre? Har det skapat mer effektivitet?   

 

- Tänkte ni någon gång ur ett miljöperspektiv  ?  

-Är det mycket förändringar som har behövts göras för att kunna införa denna form utav 

möte? Ny teknik? Utbildning? Nya lokaler? 

 

- Märker ni någon skillnad på de anställda sedan detta infördes? Exempelvis högre 

motivation?  

- Har detta påverkat något kring arbetsförhållanden och arbetsuppgifter för de anställda? 

-Hur kommer ni gå tillväga för att underhålla denna typ av möte så att denna förändring och 

detta beteende fortsätter i er verksamhet / utvecklas i er verksamhet? 

-Vad tror ni att detta införande kan ha för betydelse för organisationen på längre sikt?  

- Har detta införandet haft någon betydelse för er struktur i organisationen?  

- Har er patientkrets fått en större geografisk breddning?  

- Hur gör ni för att det som sägs fortfarande skall vara i sekretess? Hur kan ni göra så att den 

bibehålls? 

- Har det varit något problem med införandet och i så fall vadå?  

 

 

Intervjugide – Medarbetare  
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Namn: Anonym 

 

Kvinna eller man:  

 

Ålder:  

 

Klinik: 

 

-Vad tycker du om införandet utav distansmöten? Hur fick du ta del utav denna information 

och vad var din första reaktion? 

 

- Fick ni någon information om vad detta skulle innebära för er anställda och organisationen?  

 

- Hur fick ni kunskap kring denna mötesform?  

 

- Tycker du att det har varit en stor förändring för dig inom ditt arbete ? Mindre 

tjänsteresor? Större effektivitet och tid till annat etc? 

 

- Har detta påverkat ditt arbetsliv samt privatliv? 

- Hur många distansmöten / veckan har du/ni? Och hur långa brukar dessa Vara? 

- Hur brukar dessa utföras? Vad för rum exempelvis? 

 

- Märker du någon skillnad hos patienterna nu efter ett tag med distansmöten och i  

början? 

 

- Vad tycker du har varit det bästa respektive det sämsta med detta införande? 

 

- Hade du några förutfattade meningar om distansmöten och i sådana fall vilka och stämde 

detta sedan med verkligheten? 

 

- Skulle du rekommendera andra organisationer / kliniker att införa distansmöten? 
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