
Implementering av virtuella möten i 

myndigheter

Mattias Wallin

Systemvetenskap, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för system- och rymdteknik



Sammanfattning 
Digitaliseringen av samhället innebär bland annat att myndigheter tillhandahåller fler och fler tjänster via 

digitala kanaler till sina kunder, bland annat virtuella möten. För att minimera risker och för att på ett 

effektivt sätt implementera det virtuella mötet behöver myndigheten ha en plan som ger stöd i vad som 

behöver göras. Denna rapport presenterar ett övergripande metodstöd som visar vilka olika steg en 

myndighet behöver genomföra för att implementera virtuella möten. Metoden har tagits fram genom att 

följa forskningsmetoden Action Design Research, analysera relevant teori inom ämnet och ha en tät 

kontakt med Arbetsförmedlingen som är den myndigheten som undersökts och analyserats. Rapporten 

bidrar till forskningen genom sju designprinciper som tagits fram och metoden som presenteras anses vara 

generellt tillämpbar på myndigheter oavsett uppdrag och kundgrupper. Rapporten visar också att det finns 

likheter mellan framtagna designprinciper i rapporten och designprinciper som tidigare tagits fram 

gällande implementering i vinstdrivande företag.  

 

Abstract 
The digitalization of society means, among other things, that government agencies provide more and more 

services through digital channels to their customers, including virtual meetings. To minimize risks and to 

effectively implement virtual meetings, the agencies needs a plan that provides support in what needs to 

be done. This report presents an overall method that shows what steps an agency needs to take to 

implement virtual meetings. The method has been developed by following the research method Action 

Design Research, analyzing relevant theory in the subject and by having a close contact with the Swedish 

Employment Agency (Arbetsförmedlingen), which is the agency that have been analyzed. The report 

contributes to research through seven design principles developed and the method presented is 

considered to be generally applicable to agencies regardless of missions and customer groups. The report 

shows that there is a similarity between developed design principles in this report and the design principles 

previously identified for implementation in profit-making companies.  
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1. Inledning 
Detta avsnitt presenterar bakgrunden till den forskning som denna rapport avhandlar. Problemområdet 

och rapportens syfte specificeras tillsammans med den forskningsfråga som ligger till grund för rapporten. 

Även avgränsningar och definitioner presenteras. 

1.1. Bakgrund 

1.2. Vad är problemet? 
Samhället har genomgått, och genomgår, en omfattande digitalisering där fler och fler tjänster görs 

tillgängliga för medborgare (SOU 2016:85) och kunder genom olika applikationer och andra digitala 

lösningar. Tillgängligheten ökar och många ärenden som tidigare krävde ett fysiskt besök hos ett företag 

eller myndighet går nu att göra via digitala kanaler oberoende av var den enskilda befinner sig (SOU 

2016:85). Verksamheter har kommit olika långt i sin digitalisering och de som inte ännu lyckats kan behöva 

göra förändringar i sina strategier, mål och arbetssätt för att på ett bättre sätt tillhandahålla digitala 

lösningar. Skillnaderna mellan myndigheter och privata företag är många och innefattar allt från 

verksamhetens mål till ägarstyrning och belöningssystem (Jordahl, 2010). Myndigheter har enligt Jordahl 

(2010) fler och bredare mål jämfört med privata företag eftersom myndigheternas mål är politiska, så som 

välfärdsmaximering, medan privata företag kännetecknas av ekonomisk vinstmaximering. Andra skillnader 

mellan verksamheterna är att myndigheter i regel har ett mer omfattande regelverk gällande 

dokumentation jämfört med privata företag, använder sig av myndighetsutövning och att politiska beslut 

skapar ramar för verksamheten och dess möten med sina kunder (Herz & Johansson, 2015). Sammantaget 

är det således stora skillnader mellan myndigheter och privata företag generellt och även specifikt gällande 

mötet med dessa verksamheter och deras kunder. 

Risken med att inte se möjligheterna till nya tjänster och affärsmodeller är att verksamhetens 

konkurrenskraft minskar vilket för vinstdrivande företag kan leda till minskade vinster och utebliven tillväxt 

(RICE ICT, 2016). Även verksamheter som inte är vinstdrivande, till exempel myndigheter, behöver anpassa 

sina tjänster till dagens och framtidens förutsättningar för att möjliggöra ett ökat förtroende hos 

allmänheten (SOU 2016:85) och för att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning (Sveriges 

regering, 2016). Myndigheter behöver arbeta aktivt med digitalisering (Sveriges regering, 2016) och som 

ett led i detta erbjuda virtuella möten i stället för, eller som ett komplement till, traditionella fysiska 

möten. När beslut är fattat att myndigheten ska använda sig av virtuella möten kvarstår frågan hur 

myndigheten ska gå tillväga för att implementera denna mötesform. Om det inte finns klarlagt vad 

myndigheten ska göra och behöver tänka på i denna implementering finns det stor risk att 



5 
 

implementeringen av virtuella möten blir osäker, försenad och att myndighetens resurser inte används på 

ett effektivt sätt. 

1.2.1. Varför är problemet viktigt? 
Enligt Fixsen, Blase, Timbers & Wolf (2001) genomförs i genomsnitt 80% av det planerade 

förändringsarbetet efter tre år om verksamheten har kunskap om implementering. Utan denna kunskap 

genomförs 14% av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år (Fixsen et al., 2001). Om myndigheter 

således har kunskap om implementering och på förhand vet vad som behöver göras inför en 

implementering av virtuella möten kan förändringen av kundflödet genomföras på ett mer effektivt sätt. 

Detta kan leda till högre nytta för kunderna och bättre utnyttjande av resurser för att nå myndigheternas 

mål.  

1.2.2. Vilken tidigare forskning finns? 
Det finns sedan tidigare mycket forskning kring det virtuella mötet och dess olika aspekter. Det finns också 

forskning som visar på vilka sorters möten som är lämpliga att genomföra virtuellt. Gemensamt för tidigare 

forskning inom ämnet är att fokus har varit på vinstdrivande företag i allmänhet och interna möten i 

synnerhet. Vidare är inriktningen på tidigare forskning ofta ledningsfrågor kopplat till dessa interna 

virtuella möten och arbetsgrupper alternativt vissa specifika delar av virtuella möten eller dess 

implementering. Bäck & Lovén (2002) har undersökt lämpligheten att använda virtuella möten vid olika 

sorters arbetsrelaterade möten. De visar i sin studie att till exempel informationsmöten och 

koordineringsmöten lämpar sig väl för virtuella möten samtidigt som möten av brainstormingkaraktär inte 

passar att genomföras virtuellt. Sellén, Krantzén & Nilsson (2008) har i sin studie i enlighet med Bäck & 

Lovén (2002) kommit fram till att bland annat avstämningsmöten, informationsmöten och möten där 

beslut ska fattas är lämpliga att genomföra på distans genom virtuellt möte. Gibson & Cohen (2003) har 

studerat implementering av virtuella möten i företag som visar på att aspekter kring ledning, teknik och 

beteenden är viktiga vid implementering. Vidare har Chinowsky & Rojas (2003) har tagit fram 

designprinciper för implementering av virtuella möten inom branscherna teknik, upphandling och bygg. 

Samtliga ovan nämnda studier är genomförda med ett fokus på vinstdrivande företag. Någon forskning 

gällande vilka specifika steg en myndighet behöver utföra vid implementering av virtuella möten har inte 

funnits vid sökningar. 

1.2.3. Vad återstår att göra? 
Forskningen som presenteras i denna rapport har fokus på myndigheternas möten med sina kunder vilket 

inte funnits vid litteratursökning.  Fokus är också att undersöka vilka övergripande steg myndigheten 

behöver genomföra för att implementera dessa möten. Någon tidigare forskning med ett övergripande 



6 
 

angreppssätt för implementering av virtuella möten har inte hittats. Detta gör att det finns ett 

kunskapsgap som denna uppsats ämnar fylla.  

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett myndighetsperspektiv presentera en övergripande metod som 

underlättar för myndigheter att implementera formella möten virtuellt i stället för fysiskt.  

1.4. Forskningsfråga 
Följande fråga ligger till grund för forskningen som presenteras i denna rapport: 

• Vad behöver en myndighet göra för att implementera formella möten virtuellt i stället för 

fysiskt?  

För att besvara forskningsfrågan kommer en myndighets arbete med virtuella möten att undersökas och 

analyseras för att sedan dra generella slutsatser. Myndigheten som kommer att undersökas är 

Arbetsförmedlingen som genomför en omfattande digitalisering av sin verksamhet vilket bland annat 

innefattar virtuella möten.  

1.5. Avgränsningar 
Endast formella möten kommer att behandlas i denna rapport eftersom informella möten inte är aktuella 

för forskningens inriktning. 

Virtuella möten kan genomföras via olika medier. I denna studien kommer dock endast att virtuella möten 

i form av videomöten att studeras. 

Arbetsförmedlingen har olika kunder, arbetssökande, arbetsgivare och allmänhet. I denna forskning 

kommer dock fokus vara på arbetssökande med anledning av att det till största delen är denna kundgrupp 

som kommer använda sig av virtuella möten. 

1.6. Definitioner 
• Virtuellt möte – ett videomöte som sker med hjälp av en dator, surfplatta eller telefon utrustad 

med internetuppkoppling, webbkamera, högtalare och mikrofon. 

• Formella möten – möten som har ett specifikt syfte, tid och plats samt följer någon sorts agenda 

eller dagordning. 

• Kund – individ som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 
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2. Teori 
Detta avsnitt kommer att behandla teorier angående möten, mötets olika delar, möten med myndigheter 

samt implementering av virtuella möten. 

2.1. Möten 
Denna studie kommer endast behandla formella möten med anledning av att myndigheters kontakt med 

sina kunder i regel endast består av denna typen av möten. Informella möten, det vill säga spontana möten 

av social karaktär, är inte applicerbara i studien och kommer därför inte att behandlas. 

2.1.1. Det formella mötet 
Det formella mötet har ett specifikt syfte, tid och plats och har någon form av struktur eller agenda som 

följs (Lenman, 1999). Lenman (1999) tar upp tre olika dimensioner (mötets form, mötets 

funktioner/effekter och syften för mötet) som kan användas för att beskriva det formella mötet.  

2.1.1.1. Mötets form 

Mötets form kan beskrivas utifrån mötets storlek, sammansättning, frekvens, vilken motivation som 

deltagarna har för mötet samt hur beslutsprocessen är (Jay, 1993). Författaren menar att ju större 

deltagarantalet i mötet är, desto mindre aktiva antas deltagarna vara. Om ett möte har under 10 deltagare 

antas personerna ha möjlighet att bidra, tala och diskutera under ledning av en mötesledare/ordförande. 

Sammansättningen av mötesdeltagare kan se olika ut enligt Lenman (1999). Deltagarna kan ha mötet som 

samma intresse, höra till olika verksamheter eller samma verksamhet på något sätt. Vidare menar 

författaren att mötets frekvens påverkar sammanhållningen mellan deltagarna i mötet samt har effekt på 

karaktären på mötet. Den motivation som deltagarna har för mötet kan vara att man arbetar mot samma 

mål eller att de olika deltagarna har motstridiga intressen. Oavsett motivationen deltagarna har så 

påverkas mötets karaktär (Lenman, 1999). Som sista del av mötets form tar författaren upp 

beslutsprocessen som finns i mötet och som till exempel kan handla om att mötesledaren/ordföranden 

tar beslut på egen hand, att beslut fattas genom konsensus eller röstning.  

2.1.1.2. Mötets funktioner/effekter 

Jay (1993) beskriver en rad funktioner, eller effekter, som ett möte har vilka kan vara kända eller okända 

för deltagarna i mötet. Den mest grundläggande funktionen är att definiera gruppen som mötesdeltagarna 

utgör och således göra deltagarna medvetna om att gruppen är skapad och vilka som utgör denna grupp. 

Vidare nämns att deltagarnas roller fastställs och en förståelse inom gruppen för dess syfte skapas samt 

att gruppen kan utveckla en referensram gemensamt som gör att gruppen ges bättre förutsättningar 

jämfört med de enskilda individerna. Gruppen antas följaktligen kunna leverera bättre idéer och beslut än 
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vad individerna enskilt skulle klara av (Lenman, 1999). Jay (1993) menar att en grupp behöver konstant 

påfyllning av information och kunskap vilket kan erhållas genom att mötesdeltagarna delar med sig av 

kunskap som de anskaffat sig mellan mötestillfällena. För att resultatet av mötet ska vara lyckosamt 

behöver de olika individerna bidra med enskilda komponenter som tillsammans bidrar till helheten 

(Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2006). Beslutsfattandet utgör enligt Lenman (1999) en viktig funktion 

i mötet. Om alla berörda individer är delaktiga i ett beslut känner individerna mer ansvar och sannolikheten 

för att det beslutade uppfylls ökas. Avslutningsvis gällande mötets funktioner lyfter Jay (1993) upp att det 

är under mötet som ledarrollen tydliggörs på ett effektivt sätt vilket är viktigt för gruppens identitet. 

2.1.1.3. Mötets syfte 

Det formella mötet kan enligt Lenman (1999) ha fyra olika syften. Ett mål, eller syfte, som ett möte kan ha 

är gällande bearbetning av information eftersom ett möte är ett bra forum om information behöver delges 

samtidigt som denna information behöver förklaras, kommenteras eller på något sätt har stor betydelse 

för mötesdeltagarna. Om syftet däremot endast är att informera utan efterföljande förklaringar eller 

kommentarer är det mer lämpligt att delge informationen skriftligen (Jay, 1993). Ett annat syfte för ett 

möte kan vara planering. Om mötesdeltagarna är delaktiga i planeringen ökar sannolikheten till en 

relevant planering (Lenman, 1999). Att det tydligt framgår i till exempel en dagordning vad som ska 

avhandlas på mötet är av stor vikt då mötesdeltagarna får möjlighet att förbereda sig inför mötet (Jay, 

1993). Samarbetet mellan mötesdeltagarna kräver ömsesidigt förtroende och tar således tid, kraft och 

engagemang (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2006). Wilson, Straus & McEvily (2006) menar att 

förtroendet har en kritisk roll gällande gruppens och således även mötets effektivitet. Om förtroendet är 

lågt för gruppen eller gruppdeltagarna är det mindre sannolikt att gruppmedlemmarna delar med sig av 

information om problem (Zucker, Darby, Brewer & Peng, 1996). Lenman (1999) tar även upp att mötets 

syfte kan vara att bestämma vem eller vilka på mötet som ska genomföra det som man tidigare har 

planerat och bestämt.  
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2.1.2. Mötets olika nivåer 
Ett möte innehåller enligt Herz & Johansson (2015) olika nivåer som påverkar mötet och handlar om att 

analysera mötet utifrån andra kriterier än det direkta samtalet mellan mötesdeltagarna. Författarna lyfter 

fram fyra olika nivåer.  

• Den strukturella nivån handlar om att alla möten som genomförs sker inom ramen för strukturella 

och institutionella förutsättningar som påverkar vad som kan vara möjligt och inte möjligt i mötet. 

Det kan handla om lagar och regler som måste följas men också att normer påverkar till exempel 

tolkningar i mötet. Detta gör att den strukturella nivån kan skilja sig mellan olika verksamheters 

möten men också att det kan vara olikheter mellan olika sorters möten inom samma verksamhet. 

Ramarna som nämns är ofta stabila och avgör hur mötet ska gå till men ramarna kan också vara 

föränderliga och möjliga att göra motstånd mot. Handlingsutrymmet för den professionella parten 

i mötet kan vara mer eller mindre begränsat då det finns en risk att den underordnas en byråkratisk 

modell beroende på vilka friheter och befogenheter som finns. 

• En positionell nivå innehåller de faktiska, eller föreställda, maktrelationer som finns i mötet och 

som baseras på till exempel kön, etnicitet och klass. Dessa maktrelationer påverkar hur 

mötesdeltagarna positionerar sig själva och andra och kan påverka mötet på två sätt. Dels genom 

att deltagarnas positioner faktiskt påverkar mötet och dels genom att mötesdeltagarna tror eller 

föreställer sig att positionerna påverkar mötet. 

• Den relationella nivån är det som författarna menar brukar tolkas som det konkreta, faktiska 

mötet och handlar om mötets historicitet. Med detta menas att alla personer har tankar, 

föreställningar och erfarenheter av möten som man bär med sig in i nya möten och som påverkar 

dessa nya möten. 

• Upplevelsenivån handlar om själva känslan av ett möte, att bli lyssnad på, att ha känslan av att bli 

hjälpt och vikten av empati. Detta kan göra att ett möte begränsas av flertalet faktorer som 

tidigare nämnts ändå kan upplevas som positivt. 

2.2. Mötesformer 
Mötesformer av olika slag, inklusive det fysiska och virtuella mötet, är väl undersökt sedan tidigare. De 

olika modaliteterna som olika mötesformer har påverkar hur individerna i mötet löser uppgifterna 

(Lenman, 1999). Med modalitet menas hur informationsrik mötesformen är. Exempel som Lenman (1999) 

tar upp på fattiga modaliteter är text, så som i e-post, och tal som i ett telefonsamtal. De mötesformer 

som anses ha rik modalitet är det fysiska mötet (face-to-face) och virtuella möten i form av videomöte. 
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Möten som sker via mötesformer som inte stämmer överens med mötets karaktär och modalitet riskerar 

att bli ett misslyckande (Denstadli, Julsrud, & Hjorthol, 2012). 

2.2.1. Det fysiska mötet 
Nardi & Whittaker (2002) anser att det finns mycket forskning som menar att det fysiska mötet är det mest 

informationsrika mötesformen. Författarna anser att anledningen till att det fysiska mötet är så populärt 

är att det är det säkraste sättet att upprätta och behålla den mänskliga sociala relationen mellan 

personerna. Att skapa dessa sociala band mellan deltagarna i ett möte uppnås genom användning av 

kroppen i den sociala interaktionen samt informell kommunikation. Även Warkentin, Sayeed & Hightower 

(1997) påpekar att deltagarna i ett fysiskt möte använder sig av bland annat tonläge, volym, ögonrörelser, 

ansiktsuttryck, gester och andra delar av kroppsspråket vilket påverkar kommunikationen. Detta är även 

applicerbart på ett virtuellt möte i form av videosamtal. Nardi & Whittaker (2002) fokuserar på den sociala 

aspekten av mötet inriktar sig på informationsaspekterna så som informationsöverföring och möjligheten 

att kunna reparera missförstånd och finner att det finns goda möjligheter att använda sig av andra 

mötesformer än bara det fysiska mötet. Författarna ger inget tydligt svar på när de olika mötesformerna 

ska användas mer än att mötets karaktär bör bestämma mötesformen. Författarna tar upp många positiva 

aspekter kring det fysiska mötet men lyfter även fram några delar som är negativa så som avbrott, hög 

kostnad och låg produktivitet.  

2.2.2. Det virtuella mötet 
Ett virtuellt möte kan ske via olika medier, som videosamtal, chatt och telefon. Forskningen som 

presenteras i denna rapport avser virtuella möten i form av videomöten varför endast teori om denna 

sortens virtuella möten kommer tas upp. 

För att det virtuella mötet i form av videosamtal ska kunna ske behövs digitala kommunikationsnätverk 

som i regel levereras via satellit- eller fiberlösningar (Atkin & Lau, 2007) och tillgängligheten för denna 

snabba bredbandsuppkoppling blir tillgängligt för allt fler (Arnfalk, 2013). Trafikverket (2015) skriver att de 

tekniska lösningar som många myndigheter har för virtuella möten fungerar mycket bra för interna möten. 

Däremot skriver myndigheten att det vid virtuella möten som genomförs med någon extern part finns 

tekniska aspekter som gör det svårt, alternativt omöjligt, att genomföra mötet. Detta kan handla om 

brandväggar, låsta datorer och andra säkerhetsrutiner. Andra problem som kan inträffa är att 

myndighetens programvaror och utrustningar inte säkert är kompatibla med den andra partens 

(Trafikverket, 2015).  
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De tekniska lösningarna för virtuella möten utvecklas snabbt och i stället för dedikerade videomötesrum 

är det nu möjligt att använda sig av olika plattformar i denna sortens möten så som mobiltelefoner, 

surfplattor och laptops (Denstadli et al., 2012). Lacinai & Darmell (2016) menar att ytterligare utveckling 

av teknik skulle kunna avhjälpa nackdelen att de flesta mötesdeltagarna tittar på skärmen i stället för 

kameran vilket gör att ögonkontakten mellan mötesdeltagarna försvinner och på så sätt gör 

kommunikationen fattigare jämfört med ett fysiskt möte. Denna teknik, som i större utsträckning 

möjliggör ögonkontakt i ett videomöte, finns och används till viss del. Det vanligaste är dock att deltagarna 

använder sig av en integrerad eller extern kamera i sin enhet. Författarna menar också att teknik generellt 

strular vilket är ett stort störmoment. 

Denstadli et al. (2012) säger att en central del i valet av mötesform är vilket innehåll och vilket syfte mötet 

har. Ett möte som har komplexa former av kommunikation kräver ett fysiskt möte i stället för mindre 

informationsrikt virtuellt möte i form av till exempel telefonmöte (Denstadli et al., 2012; Lacinai & Darmell, 

2016). Videomöte ses ofta som en mötesform som kan hantera komplex kommunikation eftersom 

deltagarna ser varandra men det fysiska mötet är dock än mer lämpad för denna sortens möten enligt 

Denstadli et al. (2012). Således menar Denstadli et al. (2012) att mötesformens möjlighet till att ge direkt 

feedback, ha ett personligt fokus och möjligheten att hantera flera sorters information samtidigt avgör 

vilken sorts möte som den är bäst lämpad för. Majchrzak, Malhotra, Stamps & Lipnack (2004) genomförde 

en studie om virtuella grupper som dock visade på att gruppdeltagarna upplevde att de visuella signaler 

som videomötet levererar inte förbättrade erfarenheten och upplevelsen av gruppmöten. I deras studie 

drar de slutsatser om att virtuella möten i form av telefonmöten kan vara mer effektiva jämfört med fysiska 

möten och att en viktig förutsättning för att detta ska vara möjligt är ett omfattande och grundligt arbete 

av ansvariga chefer (Majchrzak et al., 2004). Den slutsats som dock är mest erkänd inom litteraturen är 

den som Denstadli et al. (2012) drar där en informationsrik mötesform är mer lämplig när mötet har en 

komplex kommunikation. 

Wilson et al. (2006) genomförde en studie som jämförde utvecklingen av förtroende och samarbete mellan 

grupper som hade möten via virtuella möten i form av videomöten och grupper som hade fysiska möten. 

Deras forskning visade att nivån av förtroende startade lägre för de som hade virtuella möten men ökade 

sedan till nivåer som var jämförbara med de som hade fysiska möten. Förtroendet i sig utvecklas på samma 

sätt i virtuella grupper och fysiska grupper men anledningen till att det tar längre tid för virtuella grupper 

att uppnå det önskade förtroendet är att det krävs mer tid för gruppmedlemmarna att utbyta social 

information då virtuella möten innehåller mindre social information jämfört med ett fysiskt möte (Wilson 
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et al., 2006). Denna slutsats är påminner om Nardi & Whittaker (2002) som menar att virtuella möten i 

form av videomöten passar bäst när mötesdeltagarna sedan tidigare känner varandra. 

2.3. Möten med myndigheter 
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och 

utföra den verksamhet som riksdagen och regeringen har beslutat om (Sveriges regering, 2014). Förutom 

generella regelverk för myndigheternas befogenheter och skyldigheter utfärdar även regeringen så kallade 

instruktioner till myndigheterna där bland annat myndighetens huvudsakliga uppgifter och ledningsformer 

beskrivs. Dessa lagar, regelverk och instruktioner påverkar tillsammans med myndighetens interna 

regelverk och handläggarstöd på vilket sätt myndigheten arbetar generellt och hur handläggaren på 

myndigheten arbetar specifikt.  

Möten mellan individ och myndighet skiljer sig till stor del från möten med andra människor, företag eller 

andra verksamheter. Till största delen med anledning av den myndighetsutövning som personalen på 

myndigheterna besitter. Definitionen av myndighetsutövning finns inte längre beskriven i lagen (SFS 

1986:223). Däremot har myndighetsutövning samma betydelse som tidigare enligt förarbetena till 

förvaltningslagen, det vill säga att myndigheten har befogenhet att bestämma om förmåner, rättigheter 

och skyldigheter samt disciplinpåföljder för den enskilde (Skatteverket, 2016; prop. 1985/86:80 s. 55). 

Myndigheten kan således fatta beslut som kan vara gynnande för individen, till exempel ett tillstånd, eller 

icke gynnande så som en sanktion. Det som är karakteristiskt med myndighetsutövning är att individen 

befinner sig i någon sorts beroendeförhållande gentemot myndigheten i fråga eftersom myndigheten 

ensidigt bestämmer individens rättigheter och skyldigheter inom de ramar som finns beskrivna i lagar och 

andra styrdokument (Skatteverket, 2016).  

Ekberg (2010) menar att en myndighetsperson ska förhålla sig till olika värden. Det handlar om 

demokrativärden som kan kategoriseras i rättssäkerhetskravet, medbestämmandekravet och 

offentlighetskravet. Dessa värden kan konkurrera med varandra samtidigt som det kan finnas en 

konkurrens inom värdekategorierna. Utöver dessa värden kan myndighetspersonen enligt Ekberg (2010) 

vara påverkad av egenetiken som innebär de föreställningar personen har om vad som är rätt och fel, 

politiska eller religiösa åsikter och föreställningar. Myndighetspersoner kan i vissa fall anse att egenetiken 

är viktigare att följa än andra värden vilket kan ge följden att det blir variationer i bedömningar och beslut 

(Ekberg, 2010). Variationerna kan även bero på att det finns tolkningsutrymme i de lagar och regler som 

gäller myndighetsutövningen. Myndigheters möte med den enskilde har enligt Herz & Johansson (2015) 

förändrats genom ökat teknikanvändande och formalisering där verktyg, metoder och system används för 
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att bland annat mäta det som görs och digitalisera arbetet. Detta påverkar, enligt Herz & Johansson (2015) 

möjligheterna att genomföra bra professionella möten eftersom det i stället för ett samtal mellan två eller 

flera personer nu även handlar om formulär som ska fyllas i och tekniker som ska användas. Ekberg (2010) 

menar att rollen som myndighetsperson kan leda till att den enskilde inte upplever att det finns någon 

delaktighet i de beslut som tas i mötet.  

2.4. Implementering av virtuella möten i vinstdrivande företag 
Chinowsky & Rojas (2003) har undersökt vilka aspekter som är av vikt för företag inom branscherna teknik, 

upphandling och bygg, vid en implementering av virtuella möten. Författarna kommer i sin studie fram till 

att både de tekniska aspekterna och ledningsfrågorna är av yttersta vikt och kräver omfattande analys för 

att kunna implementera virtuella möten framgångsrikt. De summerar sin forskning i fyra punkter som 

företag som är intresserade av virtuella möten bör använda sig av (Chinowsky & Rojas, 2003). 

Modifiera processerna – Virtuella möten och virtuella team kräver att tidigare arbetsprocesser och 

organisatoriska strukturer omprövas och omstruktureras för att passa den nya mötesformen. 

Fokusera på helheten – Målet under arbetsuppgiften eller projektet ska vara att slutföra uppgiften eller 

projektet. Risken kan vara att helhetsperspektivet försvinner eller minskar. Virtuella team behöver ha 

konstant fokus på helheten och dess mål och syfte.  

Standarder – Eftersom de tekniska aspekterna av virtuella möten inte garanterar framgång, men definitivt 

kan leda till misslyckande är det mycket centralt att företaget specificerar tekniska krav och vilka 

standarder och protokoll som ska användas. 

Befogenheter – Att ge arbetsgruppen eller mötesdeltagarna befogenheter att fatta beslut som är 

relaterade till projektet eller arbetsuppgiften är viktigt för att stärka gruppen eller mötesdeltagarna. 

Gibson & Cohen (2003) lyfter fram ledning, teknik och de virtuella mötesdeltagarnas beteende som viktiga 

aspekter vid implementering av virtuella möten i företag. De anser att chefer ofta har en nyckelroll 

gällande virtuella möten och författarna uppmanar chefer att bland annat ha fysiska möten då och då för 

att etablera förtroende inom gruppen. Gibson & Cohen (2003) menar vidare att det är mycket viktigt att 

företaget använder sig av en lämplig infrastruktur och att de system som används för virtuella möten ska 

matchas mot de krav och behov företaget har. Utöver detta anser författarna att företaget ska analysera 

och bedöma vilka övriga tekniska krav som finns, till exempel gällande bandbredd och fördröjning som 

tekniken kräver och har. 
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Lurey & Raisinghani (2001) har i sin studie av virtuella möten i företag kommit fram till att 

mötesdeltagarnas roller och mötets mål måste vara explicit uttalade och tydliga och inte bara tas för givet 

för att nå ett gott resultat. Likt Gibson & Cohen (2003) tar Lurey & Raisinghani (2001) upp behovet av 

fysiska möten för att öka den personliga kontakten och förtroendet. Lin, Standing & Liu (2008) uttrycker 

sig något mer generellt när de beskriver att de fastställt att virtuella arbetsgrupper behöver anstränga sig 

mer gällande kommunikation för att kunna nå samma nivå av sammanhållning. 
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3. Metod 
Detta avsnitt kommer att beskriva den övergripande forskningsmetoden och avslutas med en diskussion 

kring val av forskningsmetod. 

3.1. Forskningsansats 
Den forskningsmetod som används för att genomföra studien och för att besvara forskningsfrågan är 

Action Design Research (ADR). Enligt Sein, Henridsson, Purao, Rossi och Lindgren (2011) används ADR för 

att utforma artefakter utifrån en organisatorisk kontext. ADR har iterativa inslag och förutsätter samarbete 

mellan forskaren och personer i organisationen som undersöks samtidigt som artefakterna som utformas 

ses ur ett helhetsperspektiv (Sein et al., 2011). Att se artefakter utifrån ett helhetsperspektiv handlar om 

att IT-artefakter består av mer än själva teknologin i sig, nämligen aspekter gällande till exempel utbildning, 

engagemang, kunnig personal och support (Orlikowski & Iacono, 2001). Dessa karakteristikor av artefakter 

och övriga aspekter av ADR gör den till en lämplig metod att använda i denna forskning.  

ADR genomförs genom att följa de olika steg som modellen tillämpar enligt Bild 1.  

 

Bild 1 Action Design Research (ADR) (anpassad från Sein et al., 2011) 

 

Problem Formulation triggas genom att ett problem uppstår i praktiken eller förutses av forskare och ligger 

till grund för nästa steg (Sein et al., 2011). Problemet identifieras och konceptualiseras baserat på teorier 

som en instans av en klass av problem (Edzén & Sein, 2016). 
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Building, Intervention and Evaluation (BIE) använder de problem och de teoretiska utgångspunkter som 

definierats tidigare för att påbörja designen av IT-artefakten på ett iterativt sätt där skapandet av 

artefakten, förändring i organisationen och utvärdering vävs samman (Sein et al., 2011). 

I nästa steg, Reflection and Learning, förändras fokus från att skapa en lösning för ett specifikt problem till 

att tillämpa detta på ett den större klassen av problem (Sein et al., 2011). Nya insikter som kan appliceras 

på klassen av problem kan också förändra den pågående forskningsprocessen (Edzén & Sein, 2016).   

I det fjärde och sista steget av ADR, Formalization of Learning, ska det som framkommit under tidigare 

steg formaliseras och utvecklas till generella lösningar på klassen av problem (Sein et al., 2011). 

Den artefakt som kommer att skapas med hjälp av ADR är en metod som visar vad en myndighet behöver 

göra för att implementera virtuella möten. De designprinciper som tas fram kommer att testas på ett 

iterativt sätt genom dialog och diskussion med problemägaren och ligga till grund för konstruktionen av 

metoden. 

3.2. Reflektion kring metodval 
Det hade varit möjligt att använda andra forskningsmetoder för att besvara forskningsfrågan. Ett alternativ 

hade kunnat vara Design Research (DR), ett annat Action Research (AR). AR och DR (även kallat Design 

Science) är två forskningsmetoder som är nära besläktade, har stora likheter men också har olika skillnader 

och styrkor (Cole, Purao, Rossi & Sein, 2005; Iivari & Venable, 2009). DR fokuserar på att skapa innovativa 

IT-artefakter och har ofta en tydlig uppdelning mellan konstruktionsfas och utvärderingsfas (Cole et al., 

2005; Sein et al., 2011). Enligt March & Smith (1995) koncentrerar sig DR mest på artificiella fenomen och 

inte på naturliga fenomen. Sein et al. (2011) beskriver att den organisatoriska delen av designen är 

underordnad skapandet av artefakten i DR. Syftet med forskningen i denna rapport är att ha en nära 

koppling mellan artefakten som skapas och organisationen och dess problem. Detta tillsammans gör att 

DR inte anses uppfylla de krav på en forskningsmetod som bör användas i denna forskning. 

Enligt Davison, Martinsons & Kock (2004) finns det ungefär ett dussin olika former av AR. Var och en med 

olika karakteristikor, modeller, strukturer och mål. AR har enligt Baskerville & Myers (2004) de två målen 

att bidra både till nuvarande praktiska problem och forskning samtidigt. Enligt Iivari & Venable (2009) 

förutsätts det att det finns en konkret klient kopplad till forskningen då metoden ska bidra till att lösa 

problem gällande specifika problem som finns i verksamheten. Metoden har iterativa inslag och är starkt 

inriktad på samarbete och förändringsarbete som innefattar både forskaren och forskningens subjekt, det 

vill säga verksamheten (Baskerville & Myers, 2004). Canonical Action Research (CAR) är en av de erkända 
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formerna av AR och är enligt Davison et al. (2004) unik i jämförelse med andra former av AR med anledning 

av att den är iterativ, rigorös och har fokus på samarbete, organisatorisk utveckling samt forskning.    

En kombination av AR och DR hade varit möjlig att genomföra. Att använda sig av så kallad cross-

fertilazation, det vill säga en blandning av AR och DR, är något som bland annat Cole et al. (2005) anser 

vara lämpligt i vissa fall. Sein et al. (2011) menar dock att det blir en klar uppdelning av de två metoderna 

trots att man använder sig av cross-fertilazation vilket talar mot att använda sig av denna sortens ”hybrid” 

i denna forskningen. 

Den aktuella forskningen handlar om att ta fram en metod som myndigheter kan använda sig av gällande 

implementering av virtuella formella möten. Därför är artefakten i forskningen av vikt vilket gör att AR inte 

anses vara den mest lämpliga metoden att använda. AR hade dock varit möjlig att använda då det finns 

inslag som passar väl in i forskningsansatsen, men Action Design Research bedöms ändock vara det bäst 

lämpade valet av forskningsmetod. 

3.3. Metod för datainsamling 
Action Design Research förutsätter ett nära samarbete med problemägaren varför flertalet möten och 

intervjuer kommer genomföras under arbetets gång. Dessa möten kommer att genomföras med personer 

inom Arbetsförmedlingen som arbetar med virtuella möten. 

Enligt Cassel & Symon (Eds.) (2004) är målet med en intervju att se forskningsämnet från den intervjuades 

perspektiv och försöka förstå varför och hur den intervjuade har just detta perspektiv. För att detta ska 

vara möjligt bör intervjun ske med låg grad av struktur, med öppna frågor och med fokus på specifika 

situationer kopplade till den som blir intervjuad (Cassel & Symon (Eds.), 2004). Det finns enligt Holme & 

Solvang (1997) det som kallas informantintervju respektive respondentintervju. En informantintervju 

innebär att man intervjuar en person som står utanför det fenomen som man undersöker medan en 

respondentintervju är när man intervjuar individer som är delaktiga i det som undersöks. Guthrie (2010) 

beskriver semi-strukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer där strukturerade intervjuer följer ett 

standardiserat frågeformulär och genomförs på samma sätt för alla som blir intervjuade medan semi-

strukturerade intervjuer tillåter mer flexibilitet jämfört med strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade 

intervjuer passar bäst när undersökningen fokuserar på specifika frågeställningar (Cassel & Symon (Eds.), 

2004).  

De intervjuer som kommer genomföras inom ramen för denna rapport är respondentintervjuer där de 

intervjuade personerna själva är delaktiga i någon form i den företeelse som undersöks. Urvalet av de som 
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blir intervjuade görs utifrån kunskap och involvering i myndighetens arbete med virtuella möten. Detta 

betyder att både handläggare och andra roller kommer att intervjuas. Då denna forskning fokuserar på 

myndigheters implementering av virtuella möten kommer semistrukturerade intervjuer att användas där 

öppna frågor är i fokus. Denna sortens intervju har den flexibiliteten gällande intervjuer som är något som 

denna forskning eftersträvar för att få en djupgående förståelse om frågeställningen i studien.  

3.4. Metod för analys 
För att analysera informationen från genomförda intervjuer kommer en helhetsanalys att genomföras. En 

helhetsanalys innebär att man ser på helheten i den insamlade informationen och analysmetoden är 

indelad in i tre faser (Holme & Solvang, 1997). För att starta analysen väljs ett problemområde, eller flera 

problemområden ut som till exempel visar sig vara vanligt förekommande bland respondenter (Holme & 

Solvang, 1997). Vidare beskriver författarna nästa fas, att konkretisera de problemområde eller 

problemområden som valts ut i första fasen. I den sista fasen genomförs en systematisk analys av 

intervjuerna utifrån vad som framkommit i fas två, konkretiseringen. Den beskrivna metoden för 

helhetsanalysen används på ett modifierat sätt i denna rapport. Med tanke på den iterativa 

forskningsmetod som valts genomförs analysen kontinuerligt i de olika iterationerna. Detta betyder att 

det genomförs en helhetsanalys i varje iteration. 
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4. Utveckling av metod för implementering 
För att besvara forskningsfrågan kommer Arbetsförmedlingens arbete med virtuella möten i form av 

videomöten undersökas och analyseras med stöd av teori och Action Design Research. Det metodstöd som 

denna forskning levererar som artefakt utgår från att myndigheten fattat beslut om att virtuella formella 

möten i form av videomöten ska genomföras och erbjudas till kunder men att en metod som beskriver 

implementeringen inte existerar i dagsläget. Det nära samarbete som den valda metoden ADR tillämpar 

innebär att kontinuerlig kontakt och diskussion kommer att finnas med verksamheten.  

För att undvika begreppsförvirring och med anledning av att ADR och dess steg vedertaget benämns med 

engelska termer kommer ingen översättning av de engelska termerna att göras.  

4.1. Iteration 1 
I denna första iteration påbörjas arbetet med att skapa den metod som kan användas för implementering 

av formella virtuella möten i form av videosamtal. Till en början identifieras problemen som är kopplade 

till implementeringen och sedan identifieras de designprinciper som kommer ligga till grund för metoden. 

Avslutningsvis utvärderas designprinciperna med hjälp av problemägaren och de lärdomar som 

iterationen givit specificeras. 

4.1.1. Problem formulation  
Problemen som finns kring avsaknaden av en metod för implementering av virtuella möten i form av 

videomöten kan härledas dels från den teoretiska bakgrunden och dels från verksamheten i fråga. 

Problemen listas nedan och är framtagna med stöd av tidigare forskning och litteratur samt intervjuer och 

diskussion med problemägaren. 

• Ineffektiv hantering av myndighetens resurser 

• Otydlighet gällande implementering för verksamheten och dess kunder 

• Osäkerhet gällande implementering för verksamheten och dess kunder 

• Fördröjd och uppskjuten implementering 

• Risk för problem och fel vid implementering 
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4.1.2. BIE (Building, Intervention & Evaluation) 
För att sätta igång designen av den metod som ska stödja myndigheten i att implementera formella 

virtuella möten gjordes inledningsvis en lista (se tabell 1) på designprinciper som baseras på litteratur och 

tidigare forskning. 

Designprincip Konsekvens Källa 

Tydlighet mot kund En tydlighet mot kund angående mötets syfte och 

mötesform ger större möjlighet till ett lyckat möte. 

Jay, 1993; 

Lenman, 1999; 

Lurey & 

Raisinghani, 2001 

Tekniska 

förutsättningar 

Genom att säkerställa att de tekniska 

förutsättningarna är tillräckliga kan risken för 

störningar i mötet minskas. 

Atkin & Lau, 2007; 

Lacinai & Darmell, 

2016; Chinowsky 

& Rojas, 2003 

Förtroende Att genomföra möten med mötesdeltagare som sedan 

tidigare känner varandra ökar sannolikheten för ett 

bra möte. 

Nardi & 

Whittaker, 2002; 

Wilson et al., 

2006; Gibson & 

Cohen, 2003 

System som motsvarar 

kraven 

Systemet som används för virtuella möten behöver 

motsvara de krav som myndigheten ställer för att 

undvika problem gällande bland annat kompabilitet 

och möjlighet till anpassningar och utveckling. 

Trafikverket, 

2015; Gibson & 

Cohen, 2003 

Tabell 1. Designprinciper hämtade från tidigare forskning. 

Tydlighet mot kund: Den tydlighet mot kund som åsyftas i den första designprincipen innefattar muntlig 

och skriftlig information om mötet. Både gällande mötets syfte och hur mötet ska genomföras. Genom 

denna tydlighet kan kunden ha en god förståelse kring det kommande mötet och kan även förbereda sig 

inför mötet vilket kan leda till både ett mer effektivt möte och en positiv upplevelse av mötet. I den kallelse 

som Arbetsförmedlingen skickar till kunden inför mötet bör denna information tydligt framgå. Även i 

början av det virtuella mötet bör informationen ges.  

Tekniska förutsättningar: Eftersom videomöten genomförs med hjälp av tekniska lösningar ställer det höga 

krav på att rätt förutsättningar finna för att kunna genomföra mötet utan störningar. Detta handlar till 
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exempel om stabilitet och prestanda i den programvara som används samt uppkopplingshastigheter. 

Dessa tekniska förutsättningar förväntas säkerställas och testas av myndighetens ansvariga avdelningar 

och kommer inte vidare analyseras i denna rapport. Det är dock en aspekt som är av yttersta vikt för att 

kunna genomföra denna sortens möten. Huruvida de externa mötesdeltagarna, det vill säga kund och 

eventuell tredje part, har tillräckliga tekniska förutsättningar för att genomföra mötet på ett godtagbart 

sätt är omöjligt att säkerställa. Det kan finnas flertalet anledningar till att kundens tekniska förutsättningar 

kan vara begränsade vilka samtliga ligger utanför myndighetens kontroll. Om det virtuella mötet av någon 

anledning skulle haverera bör det finnas en metod inom myndigheten som beskriver vad som ska göras 

vid ett sådant scenario. 

Förtroende: Arbetsförmedlingens kunder tilldelas en personlig handläggare som är den som i första hand 

använder sig av myndighetsutövning i relation till kunden. Det betyder att det är den personliga 

handläggare som gör bedömningar och fattar beslut i den enskildes ärenden. Kunden kan dock även ha 

kontakt med andra handläggare via olika kanaler. Eftersom tidigare forskning vittnar om att virtuella 

möten passar bäst om mötesdeltagarna sedan tidigare känner varandra är det lämpligt om det är den 

personliga handläggaren som genomför det virtuella möten med kunden. 

System som motsvarar kraven: Det system som väljs att användas vid virtuella möten behöver motsvara 

de krav som myndigheten beslutat om. Det handlar om både funktionella och icke-funktionella krav som 

fastställts inför en eventuell upphandling eller systemutveckling.  

4.1.2.1. Utvärdering 

I detta läge har ingen faktisk metod börjat konstrueras med anledning av de fåtal designprinciper som 

finns fastställda. I stället har designprinciperna i sig använts som grund för utvärdering av denna första 

iteration. 

Testning av designprinciperna gick till så att principerna förklarades och diskuterades med problemägaren. 

De tidigare nämnda designprinciper, baserade på tidigare forskning, ansågs vara relevanta. Problemägaren 

anser dock att ytterligare designprinciper bör läggas till och ligga till grund för skapandet av metoden för 

implementering. Problemägaren lyfter fram aspekter kring säkerhet kopplat till virtuella möten, hur 

lokalerna är utformade för att genomföra möten, att det behöver vara möjligt att fler än två personer 

deltar i mötet samt att det bör finnas en valmöjlighet från kundens sida gällande vilken mötesform som 

ska användas. 
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4.1.3. Reflection and learning  
Baserat på problemägarens behov och krav som framkom vid utvärderingen av tidigare nämnda 

designprinciper definieras ytterligare designprinciper som listas och beskrivs nedan i tabell 2. 

Designprincip Konsekvens 

Interna säkerhetsaspekter Genom säker identifiering och övrig säkerhet kopplat till 

mötesformen kan rättssäkerheten upprätthållas. 

Externa säkerhetsaspekter När mötet tar plats bör kunden genomföra mötet på en sådan 

plats så att ej obehöriga kan ta del av mötet och på så vis 

riskera rättssäkerheten. 

Intern logistik Den fysiska platsen där myndigheten väljer att genomföra 

mötet bör vara så utformat att det minimerar risken för 

störningar i mötet som är av icke-teknisk karaktär så som till 

exempel störande ljud. 

Flerpartssamtal Tredje part, till exempel tolk, ska kunna delta i mötet för att 

kunna leverera en hög tillgänglighet.  

Valmöjlighet Kunder som ej önskar virtuellt möte av någon anledning ska 

kunna välja att genomföra ett fysiskt möte i stället. 

Tabell 2. Designprinciper framtagna från verksamheten i iteration 1. 

Interna säkerhetsaspekter: Arbetsförmedlingens register och kommunikation omgärdas av sekretesslagar 

och regler vilket betyder att information om till exempel arbetssökande inte får delges andra än individen 

i fråga. Detta gör det nödvändigt att dessa aspekter behöver tas i beaktning gällande möten generellt och 

virtuella möten i synnerhet. Vid ett fysiskt möte behöver kunden uppvisa legitimation och när mötet sker 

virtuellt krävs någon form av e-legitimation, till exempel Bank-ID. Detta är den legitimationslösning som 

myndigheten och granskande myndighet har fastställt ska gälla. Vid virtuella möten i form av telefonmöten 

och chatt är legitimeringen mer svårhanterad jämfört med fysiska möten och videomöten med anledning 

av att handläggaren inte har möjlighet att se personen som deltar i mötet. För att lösa detta problem 

ställer handläggaren kontrollfrågor till kunden för att göra en bedömning att personen är den som den 

utger sig för att vara. Gällande virtuella möten i form av videomöten har dock handläggaren möjlighet att 

både se och prata med kunden vilket borde ge goda förutsättningar för legitimering. E-legitimationerna 

som används har dock inget foto på dess ägare vilket gör att det finns begränsningar även i denna form av 

legitimation. Förutom legitimeringen lyfter problemägaren andra möjliga interna säkerhetsaspekter. Detta 

handlar främst om säkerheten kring just det virtuella mötet, att ingen obehörig ska kunna ta del av mötet. 
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Då denna forskning inte behandlar IT-säkerhet kommer säkerhetsaspekterna att inte vidare undersökas 

och analyseras utan i stället tas för givet att det hanteras av lämplig organisatorisk avdelning inom 

myndigheten. 

Externa säkerhetsaspekter: Förutom de interna säkerhetsaspekterna finns även externa aspekter gällande 

säkerhet att beakta. Ett virtuellt möte i form av videomöte kan genomföras, ur kundens perspektiv, med 

hjälp av en dator, surfplatta eller telefon. Detta betyder att kunden fysiskt kan befinna sig i stort sett var 

som helst. I och med detta faktum finns det risk att säkerhetsaspekter åsidosätts. Det finns en risk att 

kunden till exempel väljer att genomföra mötet på en offentlig plats där obehöriga kan ta del av mötet 

eller till och med spela in mötet vilket sedan skulle kunna spridas genom sociala medier eller liknande. 

Detta gör att sekretessen bryts och skapar problem för både kund och myndighet. För att om möjligt kunna 

förhindra att obehöriga tar del av mötet föreslår problemägaren att tydlig information delges 

mötesdeltagarna innan mötet äger rum. Om mötet trots detta bedöms kunna bryta sekretessreglerna 

anser problemägaren att mötet bör avbrytas och nytt möte bokas in. 

Intern logistik: Hur myndigheten väljer att fysiskt genomföra videomöten kan spela stor roll för hur lyckat 

mötet kan bli enligt problemägaren. Att som myndighet genomföra videomöten i till exempel ett öppet 

kontorslandskap med både visuella och ljudmässiga störningar påverkar mötet. Därför bör mötet 

genomföras på en sådan plats att denna sortens störningar minimeras. Detta skulle kunna innebära 

dedikerade rum för virtuella möten eller någon annan lösning som bedöms vara lämplig. 

Arbetsförmedlingens kontor är olika utformade och har olika förutsättningar för till exempel 

ombyggnation för att skapa speciella mötesrum. Detta gör det svårt, om inte omöjligt, att ta generella 

beslut om hur detta ska lösas. 

Flerpartsmöte: För att kunna leverera en tjänst med hög tillgänglighet krävs det enligt problemägaren 

möjlighet till trepartsmöte. Den tredje parten kan vara en tolk eller en person från en annan samverkande 

myndighet. En grundläggande uppgift för Arbetsförmedlingen är att stötta och hjälpa de personer som 

står längst ifrån arbetsmarknaden. Grupper som enligt myndigheten är i generellt större behov av stöd än 

andra är till exempel nyanlända och personer med funktionsnedsättningar. Detta gör att trepartsmöten är 

vanliga och behöver vara möjliga och säkra att genomföra även via videomöten. 

Valmöjlighet: Problemägaren understryker att virtuella möten är ett sorts möte som kan genomföras 

mellan Arbetsförmedling och kund. Detta betyder att kunden kan välja om den vill ha mötet virtuellt i form 

av videomöte eller ett traditionellt fysiskt möte. Anledningarna till att kunden inte skulle vilja ha ett 

virtuellt möte kan vara många. Det kan handla om ovana eller ovilja att använda tekniska lösningar eller 
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en rädsla för säkerheten. Framtida beslut inom myndigheten kan göra att denna valmöjlighet inte längre 

finns. Strategier för kunder och servicekanaler kan innebära att kunden inte kan välja mötesform. Om valet 

av mötesform finns bör denna information tydligt ges till kunden.  

 

Förutom de nya designprinciper som framkommit i detta läge bör ytterligare reflektioner angående 

arbetet med virtuella möten lyftas fram. I och med att möten genomförs virtuellt i form av videomöte 

kommer vissa delar av mötets olika nivåer att påverkas och förändras. Den positionella nivån som 

innefattar maktrelationerna i mötet suddas till viss del ut när mötesformen är virtuell och även den 

strukturella nivån påverkas. Vid ett fysiskt möte på Arbetsförmedlingen finns givna normer, fysiska ramar 

och förutsättningar som avgör hur ett möte mellan myndigheten och individen genomförs. Det kan handla 

om att vara i myndighetens lokaler, stå i kö, bli uppropad, hälsa och ta i hand med myndighetspersonen 

och sitta vid handläggarens skrivbord. I och med att dessa signaler försvinner, eller i alla fall inte blir lika 

påtagliga, vid ett virtuellt möte kan man därför anse att både den strukturella och positionella nivån 

påverkas genom en förminskning. Ramarna och normerna blir mindre tydliga, maktrelationen förändras 

och förståelsen för mötet kan minska. För den enskilde individen kan det bli mindre tydligt att 

myndigheten använder sig av myndighetsutövning i sitt uppdrag vilket ställer högre krav från myndigheten 

gällande information och tydlighet. Det beroendeförhållande som individer befinner sig i gentemot 

myndigheten blir också det mindre tydligt. Även den relationella nivån av mötet förändras i och med 

förändringen av mötesform. Relationen mellan handläggare och enskild blir mindre tydlig och inte lika 

stark som den kan bli med en mötesform som har högre modalitet, det vill säga fysiska möten. Om den 

relationella nivån minskas skulle risken för användning av egenetik eventuellt kunna minskas vilket i sin 

tur skulle kunna leda till att variationerna i bedömningar och beslut från myndigheten minskas. Om detta 

skulle vara fallet skulle rättssäkerheten kunna stärkas. Detta ligger dock utanför denna forskningens 

omfattning och det behövs mer forskning för att kunna säkerställa ett eventuellt sådant samband. 

En ytterligare reflektion är att myndighetens arbete med virtuella möten kommer att behöva förhålla sig 

till kommande myndighetsbeslut om bland annat kundkanaler och servicevägar för kunderna. Teorin kring 

virtuella möten säger att det är störst sannolikhet att lyckas med virtuella möten om deltagarna sedan 

tidigare känner varandra. Om mötesdeltagarna inte har någon tidigare relation beskriver teorin att det tar 

längre tid att nå den önskade nivån av förtroende. Om Arbetsförmedlingen tar beslut om att virtuella 

möten ska genomföras av en central avdelning (internt benämnt Marknadsområde) i myndigheten, till 

exempel Marknadsområde Nationell Service, kommer kunden och handläggaren med stor sannolikhet inte 
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ha träffats tidigare och således inte byggt upp något personligt förtroende. Om ett sådant beslut skulle 

fattas av myndigheten är det av vikt att inse att det virtuella mötet kan riskera att ge mindre positiva 

effekter. Ett annat myndighetsbeslut som skulle kunna påverka det virtuella mötet i form av videosamtal 

är om kunderna inte får möjlighet att välja vilken mötesform som de önskar ha med myndigheten. Om 

myndigheten beslutar att samtliga individer i en viss kundgrupp ska ha virtuella möten finns det en risk att 

en andel av kunderna inte blir nöjda vilket bland annat kan påverka myndighetens förtroende. Ett sådant 

beslut skulle dock kunna vara gynnande för myndigheten av olika anledningar, till exempel gällande 

resurseffektivitet, vilket skulle kunna innebära att myndigheten bedömer att beslutet kan vara gynnande 

trots den eventuella negativa följden för vissa kunder. 

De tekniska aspekterna som framkommit gällande interna och externa säkerhetsaspekter, att system 

motsvarar kraven samt att de tekniska förutsättningarna för videomöten är tillräckligt goda är av stor vikt 

för myndigheten, dess kunder och i slutändan även för samhället. Ur ett samhälls- och 

demokratiperspektiv är det nödvändigt att möten med en myndighet kan genomföras säkert och på ett 

tillförlitligt sätt vilket kräver att myndigheten säkerställer att detta är möjligt. Det är även naturligtvis av 

mycket stor vikt för myndighetens anseende och förtroende att kunna leverera sina tjänster med 

tillförlitlighet. Samtidigt behöver myndigheten ta i beaktning att kunder kommer att använda sig av olika 

plattformar och ha olika tekniska förutsättningar vilket ställer än högre krav på de tekniska aspekterna vid 

implementering av virtuella möten. 

4.2. Iteration 2 
De designprinciper som fastställdes under den första iterationen ligger tillsammans med de reflektioner 

och det som framkommit vid samtal med problemägaren till grund för arbetet som utförs i denna iteration. 

Denna iteration fokuserar på att konstruera en första version av metoden för implementering av virtuella 

möten i form av videosamtal samt att utvärdera och dra lärdom för vidare arbete. 

4.2.1. Problem reformulation 
De diskussioner som förts med problemägaren och de designprinciper som tagits fram understryker vikten 

av att en myndighet har en metod för implementering av formella virtuella möten i form av videosamtal 

och att problematiken kring att inte ha en metod är mångfacetterad. Det har bland annat framkommit är 

att storleken av implementeringen visat sig vara mer omfattande än tidigare tänkt då det är många 

aspekter som behöver tas i beaktning. Genom att få en bättre bild av implementeringens omfattning kan 

planeringen gällande tid och resurser genomföras på ett mer effektivt och korrekt sätt. Med anledning av 

att en implementering av virtuella möten är mycket omfattande och kan innebära stora förändringar i 
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organisationen finns det incitament för myndigheten att ta stöd i teori kring förändringsarbete. Detta 

ligger dock utanför denna rapportens omfattning och behandlas således inte vidare. 

4.2.2. BIE 
Baserat på fastställda designprinciper har en första version av metoden för implementering skapats och 

presenteras nedan (se bild 2) och beskrivs därefter. 

 

Bild 2 Metod för implementering av formella virtuella möten i form av videosamtal, version 1. 

Metoden initieras genom ett myndighetsbeslut som säger att virtuella möten i form av videosamtal ska 

genomföras med kunderna. 

Fastställa krav på lösningen: Myndigheten behöver fastställa vilka krav som ska ställas på den tekniska 

lösningen som ska användas för virtuella möten i form av videosamtal. Det handlar om funktionella krav 

och icke-funktionella krav som behöver specificeras gällande bland annat säkerhet, legitimering, 

trepartssamtal och vilka eventuella framtida behov som kan försöka förutses. Denna del av metoden stödjs 

av designprinciperna System som motsvarar kraven, Interna säkerhetsaspekter och Flerpartssamtal. 

Fastställa interna tekniska förutsättningar: Myndigheten behöver säkerställa att det finns tekniska 

förutsättningar internt för virtuella möten. Detta handlar främst om säkerhetsaspekter men även till 

exempel uppkopplingshastigheter bör tas i beaktning. Denna del stödjs av designprinciperna Interna 

säkerhetsaspekter och Tekniska förutsättningar. 

Köpa eller bygga?: När väl kraven för lösningen är specificerade och det är fastställt att de interna tekniska 

förutsättningarna är tillräckliga bör myndigheten ställa sig frågan om lösningen för virtuella möten bör 

upphandlas av leverantörer på den privata marknaden eller om lösningen ska utvecklas internt alternativt 
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att utvecklingen outsourcas. Det gäller att undersöka vilka produkter som finns på marknaden och 

huruvida någon eller några av dessa stämmer överens med de krav som fastställts. Aspekter kring 

möjlighet till anpassningar och kostnader för produkten bör naturligtvis också tas ställning till. Detta 

metodsteg stödjs av designprinciperna Tekniska förutsättningar, System som motsvarar kraven samt 

Interna säkerhetsaspekter. 

Lokaler för virtuella möten: Myndighetens olika kontor är utformade på olika sätt och med olika 

förutsättningar för virtuella möten. Beroende på vilka beslut myndigheten tar gällande virtuella möten, 

det vill säga om alla kontor kommer att leverera denna tjänst eller endast vissa kontor, behöver någon 

form av inventering genomföras för att fastställa om det är möjligt med virtuella möten eller om 

anpassningar eller ombyggnationer krävs. Designprincipen Intern logistik ligger till grund för denna del av 

metoden. 

Information till kund: För att kunna ge kunden en tydlighet kring vad det virtuella mötet kommer handla 

om och hur det går till bör en specifik kallelse utformas av myndigheten. I denna kallelse bör det också 

framkomma vilka tekniska krav som finns för mötet samt att kunden har ett val att välja ett fysiskt möte i 

stället för det virtuella. För att i möjligaste mån försöka förhindra att sekretessreglerna som myndigheten 

har sätts ur spel bör även detta finnas noterat i kallelsen. Avslutningsvis bör den enskildes ansvariga 

handläggare vara den som kallar till och håller i det virtuella mötet som tillsammans med tydligheten som 

tidigare nämnts gör möjligheterna till ett positivt upplevt möte större. Designprinciperna Externa 

säkerhetsaspekter, Tekniska förutsättningar, Valmöjlighet, Tydlighet mot kund och Förtroende anses 

uppfyllas av denna delen av metoden. 

Utvärdering: Detta sista steg i metoden handlar om att utvärdera hur implementeringen gått och vad 

myndigheten kan lära sig från detta. Vilka var framgångsfaktorerna? Vad bör göras annorlunda vid 

kommande implementeringar? Genom att göra en grundlig utvärdering kan kommande implementeringar 

genomföras med god kvalitét. 
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4.2.2.1. Utvärdering 

Metoden presenteras, förklaras och diskuteras med problemägaren. Problemägaren anser att metoden är 

relativt god men saknar följande delar: 

• Metodstöd gällande det virtuella mötet  

• Metoden bör ta stöd i myndighetens värdegrund 

4.2.3. Reflection and learning 
De delar som problemägaren i utvärderingen saknade definieras som designprinciper i tabell 3. 

Designprincip Konsekvens 

Internt metodstöd för mötet En utarbetad metod som avser det virtuella mötet ger stöd och 

trygghet till mötesdeltagarna. 

Värdegrund Arbetsförmedlingens värderingar som utgör värdegrunden för 

myndigheten är; professionell, inspirerande och 

förtroendeingivande. Värdegrunden ska finnas med vid 

utveckling och implementering av nya tjänster.  

Tabell 3. Designprinciper framtagna från verksamheten i iteration 2. 

Internt metodstöd för mötet: Arbetsförmedlingen har metoder som visar på hur till exempel ärenden och 

möten ska hanteras och genomföras. Dessa kvalitetssäkrade metoder utgör ramarna för till exempel mötet 

och ger stöd och trygghet för dels handläggarna inom myndigheten och dels i förlängningen även kunderna 

som deltar i mötet. Eftersom det virtuella mötet skiljer sig i många avseenden jämfört med det fysiska 

mötet bör en kvalitetssäkrad metod gällande denna mötesformen fastställas inför implementeringen. 

Värdegrund: De värderingar, det vill säga professionell, inspirerande och förtroendeingivande, som inom 

Arbetsförmedlingen utgör värdegrunden för myndigheten ska ligga till grund för allt som myndigheten 

utför, inklusive implementering av nya tjänster till myndighetens kunder. Detta betyder att allt arbete som 

utförs gällande implementering av virtuella möten ska ta stöd i dessa värderingar. Det innefattar bland 

annat att myndigheten ska vara tydliga mot kunder för att skapa rätt förväntningar och att allt 

myndigheten gör ska skapa nytta för kunder och samhället. Värdegrunden genomsyrar således hela 

metoden för implementering och alla dess delar. 

 

En reflektion från denna iteration är att metoden skulle kunna visualiseras på ett annat sätt som skulle 

kunna vara mer estetiskt tilltalande och eventuellt mer pedagogisk. 
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4.3. Iteration 3 
I denna iteration ligger fokus på att vidareutveckla metoden på ett sådant sätt att de senast tillkomna 

designprinciper inkluderas samt att metoden i sig utformas på ett sätt som är pedagogiskt och lätt att 

förstå och använda. 

4.3.1. Problem reformulation 
Problemägarens krav på tydlig information till kunder samt metodstöd för mötesformen bekräftar vikten 

av tydlighet gällande implementering av det virtuella mötet. Ett problem som framkommit är att metoden 

behöver presenteras på ett pedagogiskt sätt för myndigheten. Med detta menas själva designen av 

metoden. Om metoden är pedagogiskt visualiserad ökar sannolikheten att myndigheten tar metoden i 

bruk. Detta problem har inte tidigare beskrivits utan har uppkommit relativt sent och trots att problemet 

i sig inte har med forskningen och forskningsfrågan att göra är det av yttersta vikt för den artefakt som 

resultatet ämnar leverera.  
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4.3.2. BIE 
Med stöd i de kommentarer och designprinciper som tillkommit revideras metoden för implementering. 

För att om möjligt göra metoden mer estetiskt tilltalande och samtidigt mer pedagogisk har ett alternativt 

sätt att visualisera metoden valts (se bild 3). 

 

Bild 3 Metod för implementering av formella virtuella möten i form av videosamtal, version 2. 

De olika metodstegen är till stor del identiska med tidigare version av metoden. Det som främst skiljer 

denna version från tidigare är att metodsteget Utveckla metodstöd är uppdelad i två delar. Dels handlar 

detta steg om att utveckla en metod för genomförandet av det virtuella mötet, dels handlar det om att 

säkerställa att kunden får rätt och tillräcklig information inför och under mötet. De två delarna har valts 

att presenteras separerade i metoden för att påvisa skillnaderna men har också valts att tillhöra samma 

övergripande metodsteg för att tydliggöra att båda delarna handlar om att utveckla metodstöd. Det finns 

stora fördelar att ha ett metodstöd gällande informationen som ska ges till myndighetens kunder eftersom 
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det säkerställer att alla kunder får samma information och att denna information är kvalitetssäkrad av 

myndigheten. I och med detta uppnår myndigheten en tydlighet mot sina kunder som är avgörande för 

att det virtuella mötet ska ha goda möjligheter att vara lyckat. 

En annan förändring är att designprincipen Värdegrund har visualiserats som ett övergripande moln för 

att påvisa att denna designprincip påverkar hela metoden. 

Övriga förändringar som är gjorda är av estetisk art samt att benämningen av metodstegen till viss del är 

förändrat. 

4.3.2.1. Utvärdering 

Problemägaren anser att metoden som presenteras innehåller de viktiga aspekterna kring implementering 

av virtuella möten i form av videosamtal. Tillsammans med de beskrivningar som finns gällande de olika 

metodstegen anser problemägaren att metoden är tydlig och ger en bra bild över vad som behöver 

genomföras vid en implementering. 

4.3.3. Reflection and learning 
En reflektion som framkommit gäller metodsteget ”Köpa eller bygga?” och som uppmanar myndigheten 

att undersöka om systemet som ska användas för virtuella möten i form av videomöten ska köpas eller 

utvecklas av myndigheten själv. På marknaden finns det idag ett flertal system som med stor sannolikhet 

skulle passa en myndighets användande vid virtuella möten i form av videosamtal. Det bör även finnas 

möjlighet till anpassningar i systemen så att myndighetens krav tillgodoses, men detta är inget som har 

undersökts i denna rapport då det ligger utanför forskningens omfattning. Oavsett bör det finnas 

incitament för myndigheter att köpa systemet för virtuella möten i stället för att utveckla systemen själva. 

Det är dock viktigt att poängtera att myndigheten behöver analysera de olika valmöjligheterna som finns 

för att ha möjlighet att fatta det bästa beslutet utifrån de förutsättningar som finns. Oavsett vilket val 

myndigheten gör innebär detta metodsteg omfattande arbete inkluderande bland annat kravspecificering, 

eventuella upphandlingar och eventuellt val av systemutvecklingsmetod. 

I och med att myndighetens värdegrund spelar en stor och viktig roll i myndighetens arbete är det centralt 

att detta finns specificerat i den metod som konstruerats samt presenteras som ett övergripande fokus 

gällande implementeringen. Det tydliggör och understryker att Arbetsförmedlingens utveckling av nya 

tjänster och implementering av dessa ska genomföras med fokus på myndighetens värdegrund.  

De metodstöd som Arbetsförmedlingen uppmanas utveckla kan innebära att det blir en ökad formalisering 

i mötet med kunden. Herz & Johansson (2015) anser att detta kan begränsa möjligheterna till bra möten. 
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Den ökade formalisering som detta metodsteg innebär bedöms dock vara positiv med anledning av att det 

ger stöd och trygghet för mötesdeltagarna. Det skulle även kunna vara så att ett metodstöd för det virtuella 

mötet kan bidra till att minska den eventuella egenetik som kan påverka myndighetspersonen i sitt arbete. 

Detta med anledning av att metodstödet ger handläggaren riktlinjer för hur mötet ska gå till och kan inom 

dessa ramar göra egna bedömningar i enlighet med gällande regelverk.  

Herz & Johansson (2015) menar också att ett ökat teknikanvändande kan påverka mötet negativt. Virtuella 

möten i form av videosamtal innebär naturligt en ökning av teknikanvändandet och som tidigare nämnts 

påverkas mötets olika nivåer av denna teknik och mötesform. Det betyder dock inte per automatik att 

mötet blir sämre. Däremot ställer det stora krav på myndigheten att analysera vilka sorters möten som 

ska genomföras virtuellt och vara medveten om de utmaningar som virtuella möten i form av videosamtal 

för med sig. 
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5. Metod för myndigheters implementering av virtuella möten 
Syftet med detta stycke är att ge en sammanfattning av den framtagna metoden för implementering av 

virtuella möten i myndigheter.  

Metoden som har tagits fram i denna rapporten beskriver vad myndigheter behöver göra för att 

implementera virtuella möten i sin verksamhet. Nedan följer en sammanfattning av metodstegen. 

Ytterligare information om metoden och designprinciper finns i rapportens kapitel 4. Metoden och 

designprinciperna diskuteras även i kapitel 6. 

 

Bild 4 Metod för implementering av formella virtuella möten i form av videosamtal, version 2. 

Bild 4 ger myndigheten en övergripande bild över vilka steg som behöver genomföras för att implementera 

virtuella möten. Den visar sex metodsteg varav ett steg är uppdelat i två delar. 



34 
 

Det första metodsteget, Fastställa krav på lösningen, handlar om funktionella och icke-funktionella krav 

som ska ställas på den tekniska lösningen för virtuella möten. Detta metodsteg har stöd i designprinciperna 

System som motsvarar kraven, Interna säkerhetsaspekter och Flerpartssamtal.  

Fastställa tekniska förutsättningar är nästa steg i metoden och innefattar säkerhetsaspekter och andra 

tekniska förutsättningar så som uppkopplingshastigheter. De designprinciper som ligger till grund för detta 

metodsteg är Interna säkerhetsaspekter och Tekniska förutsättningar. 

När det är fastställt vilka krav och förutsättningar som finns behöver myndigheten besluta huruvida man 

ska utveckla systemet eller köpa det på marknaden. Detta beskrivs i metodsteget Köpa eller bygga? som 

har stöd i designprinciperna Tekniska förutsättningar, System som motsvarar kraven samt Interna 

säkerhetsaspekter. 

Myndigheten behöver vidare Säkerställa interna lokaler för virtuellt möte vilket kan innebära eventuella 

ombyggnationer eller andra lösningar för att kunna genomföra virtuella möten med låg risk för störningar. 

Designprincipen Intern logistik stödjer detta metodsteg. 

Metodsteget Utveckla metodstöd är uppdelat i Metod för virtuellt möte och Information till kund som båda 

handlar om att utveckla metodstöd. Att utveckla en intern metod för virtuellt möte ger både handläggare 

och kund trygghet och struktur vilket kan underlätta mötet och har stöd i designprinciperna Internt 

metodstöd för mötet. Genom att ha en intern metod gällande den informationen som ska ges till kunder 

kan kunderna ha rätt förväntningar och få korrekt information. Designprinciperna Externa 

säkerhetsaspekter, Tekniska förutsättningar, Valmöjlighet, Tydlighet mot kund och Förtroende anses 

stödja detta metodsteg. 

Att Utvärdera implementeringen är det sista steg i metoden. Detta steg genomförs för att dra lärdom av 

nuvarande implementering för att om möjligt finna saker som kan genomföras på ett annat och bättre sätt 

vid nästa implementering. Med anledning av metodstegets karaktär finns det ingen designprincip som 

stödjer detta steg. 

Myndighetens värdegrund visualiseras som ett övergripande moln över metoden för implementering. 

Denna stödjs av designprincipen Värdegrund och visar på att myndigheten ska arbeta utifrån sin 

värdegrund oavsett var i metoden man befinner sig. 
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6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie är att konstruera en metod som underlättar för en myndighet att genomföra 

formella möten virtuellt i stället för fysiskt. För att besvara syftet undersöktes och analyserades 

Arbetsförmedlingens arbete med virtuella möten. Tillsammans med forskningsmetoden Action Design 

Research (ADR), relevant teori och ett nära samarbete med problemägaren togs designprinciper fram som 

låg till grund för den metod som konstruerades. Ett kunskapsgap anses ha fyllts då tidigare forskning inte 

tar upp myndighetsperspektivet gällande implementering av virtuella möten. ADR anses ha varit en 

lämplig forskningsmetod att följa med anledning av att flertalet designprinciper framkommit i dialog och 

diskussion med problemägaren och på så vis gett ett gott stöd för att besvara forskningsfrågan. 

Forskningsfrågan som ligger till grund för denna rapport är:  

Vad behöver en myndighet göra för att genomföra formella möten virtuellt i stället för fysiskt?  

Myndigheten behöver genomföra ett antal steg för att genomföra virtuella möten. Stegen är beskrivna i 

den metod som tagits fram och har stöd i de 11 designprinciper som dels har hämtats från tidigare 

forskning och dels arbetats fram i samarbete med Arbetsförmedlingen. I kommande stycken dras 

slutsatser och diskuteras metoden samt de sju designprinciper som är denna rapportens bidrag till 

forskningen. 

6.1. Metod för implementering 
Metoden som presenteras i denna rapport beskriver vilka steg en myndighet behöver genomgå för att 

implementera formella virtuella möten i sin verksamhet. Metoden har stöd i dels tidigare forskning, dels 

Arbetsförmedlingens verksamhet och visar en övergripande bild över vad myndigheten behöver göra. 

Myndigheten kan använda metoden som stöd och tillsammans med andra metoder, tekniker och teorier 

kan implementeringen genomföras med ett bra resultat. Metoden hjälper därför myndigheten att 

använda sina resurser effektivt, minska risken för en osäker och försenad implementering, och i slutändan 

leverera en hög kundnytta genom att genomföra en förändring av kundflöde på ett effektivt sätt. 

6.2. Sju nya designprinciper 
Totalt togs 11 designprinciper fram varav fyra härleds från tidigare forskning. De övriga sju 

designprinciperna (interna säkerhetsaspekter, externa säkerhetsaspekter, intern logistik, flerpartssamtal, 

valmöjlighet, internt metodstöd för mötet och värdegrund) är denna rapportens forskningsbidrag. Dessa 

sju designprinciper kommer nedan diskuteras. De kommer också att ställas mot utifrån de designprinciper 

som Chinowsky & Rojas (2003), Gibson & Cohen (2003) och Lurey & Raisinghani (2001) tagit fram gällande 
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implementering av virtuella möten i vinstdrivande företag. Det bör dock återigen nämnas att syftet med 

denna rapport har varit att skapa en övergripande metod som kan stödja myndigheter i sin 

implementering. Den forskning som finns kring implementering av virtuella möten i vinstdrivande företag 

har inte samma fokus och inriktning och det är därför svårt att jämföra de presenterade designprinciperna 

med implementering inom den privata sektorn.  

6.2.1. Interna samt externa säkerhetsaspekter 
Designprinciperna som avser de interna och externa säkerhetsaspekterna skulle kunna tillhöra 

designprincipen tekniska förutsättningar som är framtagen utifrån tidigare forskning. Anledningen till att 

de i denna rapport presenteras som separata designprinciper är att de anses skilja sig från övriga tekniska 

förutsättningar kopplat till det virtuella möten med myndigheter. Myndigheter är samhällsviktiga aktörer 

som behandlar sekretessbelagda uppgifter och ska utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt. Detta 

tillsammans med att det virtuella mötet till stor del skiljer sig från det fysiska mötet gällande 

säkerhetsaspekterna kopplat till den externa parten, det vill säga kunden, kan man genom tidigare nämnd 

uppdelning understryka vikten av säkerhetsaspekterna för det virtuella mötet. Både Chinowsky & Rojas 

(2003) och Gibson & Cohen (2003) lyfter fram tekniska designprinciper, vikten av väl fungerande system 

och att den tekniska lösningen ska matchas mot de krav och behov verksamheten har. De gör dock inte 

den uppdelningen som denna rapport visar. Uppdelningen som denna rapport beskriver är dock 

applicerbar även på privata företag.  

6.2.2. Intern logistik 
Om den interna logistiken i form av till exempel väl utformade lokaler för virtuella möten i myndigheten 

inte finns är risken att störningsmoment gör mötet mindre kvalitativt. Detta är även viktigt vid ett fysiskt 

möte och där finns i regel anpassade lösningar i form av mötesrum. Hur myndigheten väljer att jobba med 

den interna logistiken har inte analyserats i denna rapport då detta ligger utanför rapportens omfattning. 

Däremot anses aspekten vara så pass central att en designprincip har utformats kring detta. Genom en 

tydlig strategi och utformning av myndighetens lokal för virtuella möten kan myndighetens skapa en 

enhetlighet och ett igenkännande för kunden vid de virtuella möten vilket skulle kunna påverka mötet och 

förtroendet på ett positivt sätt. Litteraturen om privata företag har inte visat på någon designprincip som 

motsvarar eller liknar denna. Designprincipen är dock tillämpbar och skulle kunna vara av intresse för 

vinstdrivande företag. 

6.2.3. Flerpartssamtal 
Myndigheter har kontakt med kunder som behöver stöd av en tredje part i sina samtal. Det kan handla om 

tolkar eller en annan myndighet. Andelen möten i myndigheter som innefattar tredje part är inte fastställt. 
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Däremot är det klart att det finns ett behov av flerpartssamtal för att kunna tillhandahålla en god 

tillgänglighet för samtliga medborgare. Denna designprincip är således en del av att fastställa krav på den 

tekniska lösning som myndigheten ska använda sig av. Vid ett kravställningsarbete finns det ett stort antal 

krav som systemet behöver uppfylla och anledningen till att flerpartssamtal har valts att definieras som 

en designprincip är att belysa detta som ett mycket viktigt krav. Med tanken på att designprincipen är en 

del av kravarbetet kan man argumentera mot att denna designprincip finns framtagen i denna rapport. 

Trots detta anses tillgängligheten vara så pass central för genomförandet av virtuella möten att detta 

belyses med denna designprincip. Även denna designprincip borde vara av intresse för privata företag med 

anledning av dagens och framtidens heterogena kundgrupper. Tidigare nämnd litteratur om privata 

företag tar dock inte upp denna designprincip. 

6.2.4. Valmöjlighet 
Denna designprincip bygger på att kunderna själva ska kunna välja mötesform och på så vis kan 

myndigheten göra fler kunder nöjda utifrån detta perspektiv. Det kan dock finnas goda incitament för 

myndigheten att inte tillåta denna valmöjlighet på grund av de strategier som finns och de beslut som 

fattas gällande kundflöden. Genom att styra kunder, och därmed ta bort valmöjligheten för kunden, skulle 

myndigheten eventuellt kunna göra ytterligare effektiviseringar. Valmöjligheten kan dock göra att 

förtroendet för myndigheten kan öka. Detta är således en designprincip som myndigheten behöver 

analysera och fatta beslut huruvida den ska användas vid en implementering eller ej.  

6.2.5. Internt metodstöd för mötet 
I och med skillnaderna jämfört med fysiskt möte är det relevant för myndigheten att skapa internt 

metodstöd för mötesformen. Denna designprincip påvisar vikten av att myndigheten har kunskap om att 

mötesformerna skiljer sig från varandra och inte är att betrakta som samma sorts mötesform. Här finns 

det en likhet med en av de designprinciper som Chinowsky & Rojas (2003) tar upp gällande implementering 

i den privata sektorn. De anser att det virtuella mötet kräver en modifiering av arbetsprocesser och 

organisatoriska strukturer i företaget för att passa den nya mötesformen. Designprincipen som utformats 

i denna rapport avser dock metodstöd för mötet och inte nödvändigtvis andra arbetsprocesser. Risken 

med att inte ha något metodstöd för virtuella möten i form av videosamtal är att mötesdeltagarna, det vill 

säga både myndighetspersonen och kunden samt eventuell tredje part, inte upplever tillräcklig trygghet 

och tydlighet vilket påverkar mötet negativt.  
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6.2.6. Värdegrund 
Genom att specificera värdegrunden som en designprincip understryks vikten av att arbetet som utförs 

vid en implementering av virtuella möten följer de värderingar och den vision som myndigheten beslutat 

ska gälla. Detta är således en designprincip som inte specifikt har med implementering av virtuella möten 

att göra utan i stället används som ett övergripande sätt att arbeta. Med anledning av detta är det möjligt 

att applicera denna designprincip även för vinstdrivande företag eller andra verksamheter då den inte är 

specifik för myndigheter. 

 

Chinowsky & Rojas (2003) tar upp vikten av att deltagarna i mötet ska ha tillräckliga befogenheter för att 

fatta beslut gällande projektet eller arbetsuppgifterna i privat företag. Detta är till viss del även 

applicerbart på myndigheter i och med att myndighetspersonen behöver fatta beslut utifrån bedömningar 

och gällande regelverk i såväl fysiska som virtuella möten. Däremot skiljer sig handlingsutrymmet och 

befogenheterna sig mellan de två olika typerna av verksamheter med anledning av att myndigheter i regel 

ofta har ett mer tydligt regelverk och rutiner jämfört med vinstdrivande företag. De befogenheter som 

myndighetspersonen har gäller oavsett mötesform varför denna designprincip inte anses vara applicerbar 

ur ett myndighetsperspektiv.  

Sammantaget kan man se likheter mellan de designprinciper som denna rapport tagit fram och de 

designprinciper som finns gällande implementering av virtuella möten i vinstdrivande företag. Detta tyder 

på att implementeringen av virtuella möten är relativt likvärdig mellan myndigheter och privata företag. 

Denna rapport presenterar dock designprinciper som tidigare forskning om vinstdrivande företag inte tagit 

fram. Dessa designprinciperna är av särskild vikt för myndigheter samtidigt som de med fördel även går 

att applicera på vinstdrivande företag. 

Vidare bör påpekas att det är möjligt att andra designprinciper hade framkommit och således gjort 

resultatet annorlunda om en annan myndighet hade studerats och analyserats. Metoden och dess 

designprinciper som presenteras i denna rapport anses dock vara tillräckligt generella för att kunna 

appliceras och användas oberoende av myndighet.  
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6.3. Fortsatt forskning 
Digitaliseringen av myndigheter och deras kontaktvägar med sina kunder kommer med stor sannolikhet 

att utökas i framtiden och fler kundmöten kommer ske på distans, bland annat genom videomöten. Detta 

gör att ämnet kring virtuella möten bör intressera myndigheterna för att på bästa sätt genomföra möten 

med kunder och samtidigt utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt med en hög samhällsnytta. 

Forskningen som presenteras i denna rapport har till viss del tagit upp tidigare forskning kring vilka 

generella sorters möten som är lämpliga att genomföra virtuellt. Det hade dock varit intressant och av vikt 

att fortsätta forska på vilka sorters möten med myndigheter som är lämpliga att genomföra virtuellt och 

således också vilka möten som eventuellt inte bör genomföras virtuellt. Resultat av sådan forskning hade 

kunnat ge stöd åt myndigheter i sina strategier kring möten och kundflöden. 
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