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Research 
questions: How does the change in communication, in regard to virtual meetings, affect 

relationship building processes in established B2B customer relationships?   
 
Purpose:  The study aims to contribute to an increased understanding of how the usage of virtual 

meetings, which cause change in communication, affects relationship-building 
processes in established B2B customer relationships. Furthermore, the study aims to 
examine how the lack of non-verbal communication in virtual meetings affect 
communication, in comparison to F2F meetings. The result of the study contributes 
with insight regarding how companies can work with virtual meetings in B2B 
customer relationships. 

 
Method: The study employed qualitative approach, in which the empirical data was obtained 

through semi-structured interviews. Six informants representing three different 
companies participated in the study. The result was analyzed in relation to the study’s 
theoretical framework.   

Conclusion:  This study has shown that virtual meetings have both positive and negative effects 
on relationship-building processes. The main benefit is the greater ease of contact, 
which leads to more successful communication between companies. The negative 
aspects which have been found are connected to the limitation of non-verbal 
communication. Virtual meetings should merely be employed as an aid to F2F 
meetings, due to the irreplaceable advantages of F2F meetings. By properly 
managing virtual meetings, these can support companies in their B2B customer 
relationships. 
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som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer 
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1 Inledning 

Historiskt sett har marknadsföringsstrategier fokuserat på att öka marknadsandelar och maximera 

intäkter via transaktionell massförsäljning. Synsättet har senare förändrats och blivit mer 

relationsorienterat. Detta då det är mer kostnadseffektivt för företag att stärka sina relationer till 

nuvarande kunder och sälja mer till dem, än att skaffa nya. Detta har lett till ett skifte i 

marknadsföringsstrategi, med fokus på att skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer, även 

kallat relationsmarknadsföring. (Harrison-Walker & Neely, 2004) Lilien och Grewal (2012) menar 

att en gynnsam relation med varje enskild kund är av särskild vikt för företag inom business-to-

business (B2B), då dessa har färre kunder i kontrast till företag inom business-to-consumer (B2C). 

Det anses därmed vara av stor vikt för företag att arbeta med sina relationsbyggande processer 

(Lilien & Grewal, 2012). 
 

Enligt Morgan och Hunt (1994) är förtroende och engagemang centrala faktorer för 

relationsbyggande processer vid skapandet av starka och långsiktiga B2B-kundrelationer. 

Förtroende och engagemang leder till samverkande beteenden som främjar produktivitet och 

effektivitet (Morgan & Hunt, 1994). Tidigare studier har visat på att kommunikation och 

förtroende, respektive förtroende och engagemang, går hand i hand vid skapandet av starka 

relationer (Morgan & Hunt, 1994; Kwon & Suh, 2005; Zeffane, Tipu & Ryan, 2011; Hung & Lin, 

2013). Finne och Grönroos (2017) menar att det nya relationsfokuset har lett till att 

kommunikationen mellan företag och kund numera ses som en service. Företag bör fokusera på att 

skapa ett aktivt värde för kunden i deras kommunikation, snarare än att tillhandahålla en traditionell 

passiv kommunikativ process (Finne & Grönroos, 2017). Enligt Gabrielli och Balboni (2010) har 

vikten av att skapa ett aktivt värde för kunden ökat anmärkningsvärt de senaste åren. En av de 

främsta anledningarna till detta är den ökande digitaliseringen (Gabrielli & Balboni, 2010). Att 

lyckas implementera digitaliseringens fördelar är en nyckelfaktor för att organisationer ska förbli 

relevanta på marknaden (Pixton & Rönnblom, 2018).  

 

En stor del av kommunikation inom affärsrelaterade sammanhang genomförs via möten (Halbe, 

2012). Halbe (2012) beskriver ett möte som att det vanligtvis består av fler än två personer, 

sammankallas i förväg, har en någorlunda fast agenda och har en bestämd funktion eller syfte. Det 



9 
 

har skett en successiv förändring i företagskommunikation under senare år (James, Nanos & 

Thompson, 2016; Ejenäs, 2013). Denna förändring är att traditionella kommunikationsmetoder, 

som möten face-to-face, kompletteras numera av digitala kommunikationsmedel som exempelvis 

virtuella möten (Ejenäs, 2013). Med virtuella möten menas möten som hålls på distans i realtid 

med teknikens hjälp, detta inkluderar telefon- och videokonferens (Arnfalk, 2013). En tidigare 

undersökning visar på att 54% av svenska företag väljer att ersätta många av sina fysiska möten 

och affärsresor med videosamtal (Magnusson, 2012). James et al. (2016) redovisar i sin artikel att 

några av de största anledningarna till att använda sig av virtuella möten är kostnadseffektivitet, 

ingen adderad resebudget, global affärsverksamhet, kontinuitet i verksamheten, minskade resekrav 

på anställda och slutligen förenkling av sista-minuten-möten. Jarvenpaa och Leidner (1999) 

tillägger att det även medför flexibilitet, lättillgänglighet och är ett sätt för företag att kunna anpassa 

sig till en ständigt förändrande marknad. 

1.1 Problemdiskussion 

Moen, Madsen och Aspelund (2008) redovisar att det digitala samhället har påverkat hur människor 

jobbar och kommunicerar. Digitaliseringen har möjliggjort en mer frekvent kommunikation i B2B-

relationer. Trots att digitaliseringen har underlättat kommunikationen mellan företag finns det 

begränsningar med metoden vilka inte bör negligeras. (Moen et al., 2008) 
 

Personlig kontakt anses vara nödvändigt vid ett uppbyggande, byggande och återuppbyggande av 

ett förtroende (Baker & Milutinovic, 2016; Jarvenpaa & Leidner, 1999), samt vid skapandet av 

förståelse för varandra, en känsla av gemenskap och gemensamma mål (Chang,  2015). Jarvenpaa 

och Leidner (1999) understryker att i virtuella möten begränsas mängden icke-verbal 

kommunikation, som fysisk beröring och kroppsspråk. Detta förmedlar förtroende, visar på 

uppmärksamhet och genererar andra former av tillgivenhet (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Moen et 

al. (2008) hänvisar till Mohr och Spekmans (1994) undersökning som menar att kvaliteten av 

kommunikationen är en central del av utvecklandet och bibehållandet av en relation. Enligt 

undersökningen kan kvalitet enbart skapas genom kommunikation face-to-face (F2F). Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att dessa studier är utförda och publicerade för över 20 år sedan och idag 

antas förhållningssättet vara annorlunda till digital kommunikation och att detta görs i större 

utsträckning. Detta stärker Moen et al. (2008) som menar att om en organisation lyckas med en 
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framgångsrik implementering av digitala kommunikationsmedel, som virtuella möten, tenderar det 

att ha en positiv påverkan på förtroende och engagemang mellan de deltagande parterna. Harrison-

Walker och Neely (2004) uttrycker vidare att framväxten av digitala kommunikationsmedel dock 

inte har förändrat företags fundamentala behov gällande skapandet av starka B2B-kundrelationer. 

Företag behöver fortfarande attrahera kunder, bygga förtroende och skapa kundnöjdhet. (Harrison-

Walker & Neely, 2004) James et al. (2016) menar att virtuella möten används i allt större 

utsträckning bland företag och användningen anses enbart öka i framtiden. Det finns dock 

utmaningar kring hur företag ska använda sig utav virtuella möten på ett framgångsrikt sätt (James 

et al., 2016), vilket indikerar på relevansen av att undersöka detta vidare. 

1.2 Problemformulering  

Det finns en tydlig diskussion kring virtuell kommunikation och dess nytta samt påverkan på 

relationer. Som tidigare nämnt understryker tidigare forskning behovet av icke-verbal 

kommunikation i relationer, vilket begränsas i virtuell kommunikation (Jarvenpaa & Leidner, 

1999). Detta har senare ifrågasatts av Moen et al. (2008) då den ökade användningen av digitala 

kommunikationsmedel anses ha medfört en ändrad inställning. Detta väcker intresse att undersöka 

hur virtuella möten förändrar kommunikationen och hur detta påverkar relationsbyggande 

processer i etablerade B2B-kundrelationer. Dock anses Moen et al. (2008), tillsammans med annan 

forskning på ämnesområdet, vara av äldre karaktär och nyare forskning är nödvändig, vilket väcker 

intresse för vidare studier inom ämnesområdet.  

1.3 Frågeställning 

- Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten, relationsbyggande 

processer i etablerade B2B-kundrelationer?  

1.4 Syfte 

Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar 

förändringar i kommunikationen, påverkar bibehållandet och vidareutvecklandet av etablerade 

B2B-kundrelationer. Studien fokuserar därmed på hur virtuella möten påverkar kommunikationen 

och således relationsbyggande processer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur det 
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virtuella mötets avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen i kontrast till 

F2F-möten. Resultatet av studien bidrar med insikt kring hur företag kan arbeta med virtuella 

möten i B2B-kundrelationer. 

1.5 Avgränsning 
Då kommunikation inkluderar en mängd faktorer som virtuella möten inte berör, avgränsas studien 

till förändringen av kommunikation som sker i samband med B2B-möten. Denna förändring berör 

skiftet från F2F-möten till virtuella möten.  
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Dwyers The Relationship Development 

Dwyer, Schurr och Oh (1987) beskriver utvecklandet av relationer mellan köpare och säljare i B2B-

sammanhang. De delar in relationen i fem faser: medvetenhetsfasen, inledningsfasen, tillväxtfasen, 

åtagandefasen och avslutandefasen. Varje fas representerar en viktig övergång i hur parterna ser på 

varandra och relationen. I de två första faserna, medvetenhets- och inledningsfasen, skapas 

medvetenhet mellan parterna och de börjar utforska möjligheterna för ett potentiellt partnerskap. 

Förväntningar skapas och blir en kritisk aspekt i skapandet av förtroende och engagemang i de 

kommande faserna. I den tredje fasen, tillväxtfasen, ingår parterna i en etablerad affärsrelation där 

förtroende skapas. Däremot är det först i den fjärde fasen, åtagandefasen, som både förtroende och 

engagemang återfinns i affärsrelationen. Den femte fasen, avslutningsfasen, rör avslutandet av 

relationen. (Dwyer et al., 1987) 

 

Då studien ämnar undersöka hur förändring av kommunikation påverkar etablerade relationer, där 

förtroende och engagemang existerar, kommer undersökningen endast beröra åtagandefasen. 

Undersökningen kommer även bortse från avslutningsfasen, trots att denne innehar förtroende och 

engagemang. Detta då denne går ut på avslutandet av en relation, vilket studien inte ämnar 

undersöka.  

 

Dwyer et al. (1987) redovisar att när relationen träder in i åtagandefasen finns det ett löfte om 

relationell kontinuitet mellan parterna. I denna fas av ömsesidigt beroende mellan köpare och 

säljare, har köparen uppnått en tillfredsställelse från utbytesprocessen som till stor del utesluter 

samarbete med andra säljare. I denna fas har parterna etablerat en så pass stark relation att de har 

överseende för eventuella misslyckanden och är villiga att lösa problem tillsammans. Relationen 

drivs av det förtroende parterna har för varandra och en vilja att fortsätta samarbeta; ett 

engagemang. I problematiska situationer anpassar de sig hellre till varandra än att avsluta 

relationen. (Dwyer et al., 1987) 
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2.2 Kommunikation, förtroende och engagemang  

En av de mest citerade tidigare forskningarna inom relationsmarknadsföring är Morgan och Hunts 

(1994) The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. De kom fram till att förtroende 

och engagemang är nyckelfaktorer för utvecklandet och bibehållandet av starka B2B-relationer. 

Denna forskning har legat till grund för majoriteten av den nuvarande forskningen inom 

relationsmarknadsföring. (Brown, Crosno & Tong, 2019) 

 

Enligt Morgan & Hunt (1994) uppstår förtroende när en part känner tillit för den andra partens 

pålitlighet och integritet. Pålitlighet och integritet associeras med egenskaper som konsekvent, 

kompetent, ärlig, rättvis, ansvarstagande, hjälpsam och välvillig (Morgan & Hunt, 1994). 

Förtroende i organisatoriska sammanhang skapas när förväntningar förmedlas av en part i ett 

skriftligt eller muntligt uttalande som sedan uppfylls av den andre parten (Dwyer et al., 1987; 

Zeffane et al., 2011). Relationer där det finns starkt förtroende mellan parterna är högt värderade. 

Detta leder till att parterna får en naturlig vilja att engagera sig i relationen, vilket visar på att 

förtroende leder till engagemang. (Morgan & Hunt, 1994)  

 

Engagemang uppstår när en part anser att den pågående relationen med en annan part är viktig nog 

att de genomför maximala ansträngningar för att upprätthålla den. Den engagerade parten anser att 

förhållandet är värt att arbeta på för att säkerhetsställa att relationen fortskrider. (Morgan & Hunt, 

1994) Företag är mer villiga att investera ekonomiska, tidsmässiga och emotionella resurser i en 

betrodd partner eftersom de har förtroende att partnern inte kommer att utnyttja sådana 

investeringar (Dwyer et al., 1987). Företag kommer inte att engagera sig i en relation med en 

partner som inte håller sina löften eller potentiellt kan skada dem och deras varumärke (Brown et 

al., 2019). 

 

Brown et al. (2019) har granskat Morgan och Hunts (1994) forskning för att se om den fortfarande 

är relevant och applicerbar idag. Resultatet bekräftar att förtroende har en stark påverkan på 

engagemang, vilket stärker tidigare forskning om att förtroende är en viktig föregångare till 

engagemang. Deras forskning visar också på att engagemang kan försvaga förtroendet. Detta 

uppstår som ett resultat av den sårbarhet en partner upplever genom att vara engagerad i relationen. 

Att vara sårbar leder till att partnern är osäker på om denne kan lita på att den andre parten inte drar 
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nytta av denna situation, vilket kan leda till att partnerns förtroende minskar. Företag kan dock 

mildra sin partners uppfattning om sårbarhet genom att ha en öppen kommunikation angående sina 

avsikter. (Brown et al., 2019) 

 

Morgan och Hunt (1994) betonar vikten av kommunikation för utvecklande av förtroende. 

Kommunikation definieras som en transaktionell process där två parter deltar i en interaktion, 

förmedlar och mottar meddelanden mellan varandra i olika kanaler (Kick, Contacos-Sawyer & 

Thomas, 2015). Kommunikation är en process där människor verbalt eller icke-verbalt delar 

information och idéer (Phutela, 2015). I triaden av kommunikation, förtroende och engagemang 

tenderar förtroende vara en central roll där kommunikation och förtroende har den starkaste 

kopplingen (Zeffane et al., 2011). Ett flertal andra studier stärker detta genom att också visa på att 

kommunikation har en tydlig påverkan på förtroende (Morgan & Hunt, 1994; Kwon & Suh, 2005; 

Hung & Lin, 2013).  

2.3 Kommunikations påverkan på förtroende 

Förtroende skapas genom en regelbunden och öppen kommunikation som i sig reducerar osäkerhet 

hos de deltagande parterna (Kwon och Suh, 2005; Zeffane et al., 2011). För att kommunikationen 

ska stärka relationer bör den vara effektiv då detta skapar en hög tillfredsställelse mellan kund och 

säljare, vilket har en tydlig påverkan på deras förtroende för varandra (Zeffane et al., 2011; Hung 

& Lin, 2013). Effektiv kommunikation innebär ett regelbundet informationsutbyte av hög kvalitet 

och inkluderar en tvåvägs-kommunikation med formella eller informella drag (Hung & Lin, 2013). 

Informationsutbytet måste dessutom vara relevant tids- och innehållsmässigt (Teng, Zhang & Lou, 

2020). Detta bekräftar Morgan och Hunts (1994) tidigare forskning som menar att kommunikation 

bidrar till högre förtroende när den upplevs som frekvent och av hög kvalitet. Däremot har 

kvaliteten av kommunikationen en större positiv påverkan på förtroende än kommunikationens 

frekvens (Zeffane et al., 2011). Med hög kvalitet menas att kommunikationen är relevant, läglig 

och tillförlitlig (Morgan & Hunt, 1994). 

 

James et al. (2016) menar att förenkling av möten leder till effektivare möten, vilket i sig leder till 

ökad produktivitet. Detta sker genom att reducera tiden mötet pågår, ha mer informativ 

kommunikation under mötet och att alla deltagare engagerar sig i beslutsfattandet (James et al., 
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2016). När kommunikationen i sig är effektiv kan den lösa dispyter, klargöra missförstånd och öka 

förutsättningarna för en välfungerande diskussion. Vidare reducerar detta ömsesidiga misstankar, 

förenar förväntningar och underlättar ett utvecklande av förtroende (Hung & Lin, 2013). Zeffane 

et al. (2011) stärker detta och menar att förtroende inte sker utan ansträngning, utan utvecklas via 

effektiv kommunikation. Detta är högst användbart vid bibehållande och utvecklande av en 

långsiktig relation (Hung & Lin, 2013). Kommunikation anses vara en föregångare till förtroende, 

men förtroende har även en påverkan på kommunikationen. Om det finns misstro mellan parterna 

kan kommunikationen lätt upplevas vag, slingrande, befallande eller aggressiv. (Zeffane et al., 

2011) 

 

Utöver den starka kopplingen mellan kommunikation och förtroende menar Zeffane et al. (2011) 

att det även finns en koppling mellan kommunikation och engagemang, denna är dock svag. Deras 

resultat stödjer det logiska antagandet att förtroende spelar en central roll i relationer, medan 

engagemang anses vara slutprodukten av relationen (Zeffane et al., 2011). Den starkaste 

komponenten för att skapa ett engagemang är ett etablerat förtroende (Kwon & Suh, 2005). 

Därigenom har tidigare forskning presenterat ett tydligt mönster där kommunikation leder till 

förtroende och slutligen, när förtroende har skapats, kan detta leda till engagemang (Zeffane et al., 

2011).   

2.4 Kommunikations påverkan på engagemang 

Zeffane et al. (2011) visar att det finns begränsad tidigare forskning kring den direkta kopplingen 

mellan kommunikation och engagemang. Den forskning som gjorts undersöker främst internt inom 

organisationer. I denna forskning konstateras det att kommunikationsförmågor som att vara lyhörd 

och kommunicera med tydlighet är av stor vikt när chefer ska förbättra sina anställdas 

organisatoriska engagemang. (Zeffane et al., 2011) Andra studier visar att kommunikation inte har 

någon direkt påverkan på engagemang (Palmatier, Dant & Grewal, 2007). Det saknas kontinuerliga 

och övervägande statistiska resultat i forskningen kring huruvida kommunikation har en direkt 

påverkan på engagemang (Zeffane et al., 2011). 

 

På grund av det begränsade underlaget skapas svårigheter att undersöka kommunikations direkta 

påverkan på engagemang. Då tidigare forskning har påvisat att förtroende har en tydlig påverkan 
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på engagemang (Morgan & Hunt, 1994; Brown et al., 2019) undersöker denna studie 

kommunikations påverkan på engagemang via ett etablerat förtroende.  

2.5 Kommunikationskanalers påverkan på relationer 

Huang, Gattiker och Schwarz (2008) menar att kommunikationskanaler varierar i deras kapacitet 

att förmedla olika signaler. Därav utvecklas förtroende olika beroende på vilket 

kommunikationsmedel som används (Huang et al., 2008). Mason och Leek (2012) stärker detta 

och menar att om fel kommunikationskanal används för mötets syfte kan det påverka relationen 

negativt. Parterna kan komma att förlora förtroende för varandra, vara oförmögna att fortsätta 

samarbeta eller besluta om delade värderingar (Mason & Leek, 2012).  

 

F2F-kommunikation anses ha en större påverkan än andra kommunikationsmedel vid utveckling 

av förtroende (Huang et al., 2008; Zeffane et al., 2011). Murphy och Sashis (2018) forskning visar 

dock att kommunikation F2F kräver att alla involverade parter är på samma plats och tid och detta 

kan begränsa antalet deltagande parter. Digital kommunikation är därmed fördelaktigt för att öka 

antalet deltagare som kan och vill bidra till kommunikationen från olika perspektiv. Digital 

kommunikation innebär e-mail, voicemail, telefon- och videokonferens och webordrar. (Murphy 

& Sashi, 2018) Då denna studie ämnar undersöka virtuella möten kommer enbart telefon- och 

videokonferens undersökas. Murphy och Sashi (2018) menar att digital kommunikation är mer 

effektiv än F2F-kommunikation när det gäller en mer rationell form av kommunikation. 

Rationalitet hänvisas till tillhandahållande av information för att motivera ett handlingssätt och 

inkluderar fakta, siffror och logiska argument. Då rationalitet är en viktig beståndsdel av digital 

kommunikation, verkar den emellertid vara bättre än F2F-kommunikation för att dela information 

relaterad till uppsatta arbetsuppgifter. (Murphy & Sashi, 2018)  

Digital kommunikation har en starkare positiv påverkan på tillfredsställelse av en relation, i 

jämförelse med F2F-kommunikation, när en tvåvägskommunikation och rationalitet beaktas. När 

en ömsesidig delgivning av feedback inkluderas är däremot kommunikation F2F mer fördelaktig 

än digital kommunikation. (Murphy & Sashi, 2018) F2F-kommunikation är mer interaktiv än 

digital kommunikation när det avser tvåvägskommunikation, sociala interaktioner och ömsesidig 

delgivning av feedback (Mason & Leek, 2012). Därmed, när direkt feedback krävs utöver 
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uppdragsrelaterad information och ömsesidig återkoppling, har kommunikation F2F en starkare 

påverkan på en relations tillfredsställelse (Murphy & Sashi, 2018). 

2.6 Icke-verbal kommunikations påverkan på relationer 

Icke-verbala signaler spelar en stor roll i hur kommunikation tolkas och mottas (Halbe, 2012). 

Phutela (2015) påtalar flera olika typer av icke-verbal kommunikation: tonläge, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, ögonrörelser, beröring, tid, miljö och avstånd. Icke-verbal kommunikation, 

framförallt kroppsspråk, kan sända signaler oavsett vilka ord personen använder. Icke-verbal 

kommunikation kan därmed definieras som en tyst form av kommunikation med en eller flera 

personer. Icke-verbal kommunikation används ofta för att uttrycka tankar och känslor eller för att 

göra budskapet mer tilltalande eller intressant för motparten. Människor använder sig av icke-

verbala signaler för att tolka kommunikationen som sker, en person som är medveten om 

motpartens icke-verbala kommunikation kommer kunna förstå den personen bättre. Icke-verbal 

kommunikation har stort inflytande på den sociala miljön och kommunikationsprocessen. 

Relationer är mycket beroende av icke-verbal kommunikation för att kunna vara starka och 

långvariga. (Phutela, 2015) 

 

Då virtuella möten begränsar mängden icke-verbala signaler som hjälper parterna att tolka 

kommunikationen, kan kommunikationen påverkas negativt (Groen, Ursu, Michalakopoulos, 

Falelakis, & Gasparis, 2012). Groen et al. (2012) betonar vikten av icke-verbala signaler och menar 

att de digitala kommunikationskanaler bör anpassas för att få utrymme för mer icke-verbala 

signaler, som exempelvis att använda videomöten istället för telefonmöten. 

 

Enligt Huan et al. (2008) skapas förtroende mellan parter delvis genom tolkandet av icke-verbala 

signaler. Baserat på närvaron, eller avsaknaden, av icke-verbal kommunikation gör parterna ett 

bedömande gällande hur pålitlig den andra parten är. Denna process av tolkandet av icke-verbal 

kommunikation ökar partens förmåga att förutsäga och utvärdera den andra partens avsikter och 

beteende vilket påverkar dess förtroende. (Huang et al., 2008)  

 

Huang et al. (2008) diskuterar även påverkan av anknytningen mellan parterna. Anknytningen 

definieras som ett ömsesidigt intresse eller uppmärksamhet, ömsesidiga positiva känslor och 
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samverkan mellan två individer under kommunikationsprocessen. Stark anknytning skapas genom 

icke-verbal kommunikation, då främst genom beteenden som indikerar ett samspel mellan parterna. 

Detta inkluderar spegling av kroppsspråk och en naturlig talordning mellan parterna. Dessa 

beteenden skapar en rytm där parterna kommunicerar som en koordinerad enhet. Genom en stark 

anknytning skapas ett starkt emotionellt band och en ökad uppskattning, vilket i sin tur påverkar 

förtroendet mellan parterna. (Huang et al., 2008) 

2.7 Teoretisk modell  

      

 
Figur 1 Teoretisk modell 

 
Ovan presenteras undersökningens teoretiska modell (figur 1) för att visa på sambandet mellan de 

teorier som utgör grunden för undersökningsämnet. Modellen utgår från relationer, mer specifikt 

relationer som befinner sig i åtagandefasen. Från åtagandefasen görs kopplingar till komponenterna 

förtroende och engagemang, då dessa är nyckelfaktorer för en etablerad relation. Vidare visas 

kommunikations påverkan på förtroende och då även, i ett senare led, dess påverkan på 

engagemang. Dessa kopplingar illustreras med pilar för att påvisa i vilken följd denna påverkan 

sker. 

 

Förtroende Engagemang 

Åtagandefasen 

Kommunikation 

Relationer 

Digital kommunikation 

F2F-kommunikation 
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Inom kommunikationsblocket i modellen ingår icke-verbal och verbal kommunikation. F2F-

kommunikation och digital kommunikation har olika påverkan på kommunikationen, därför skiljs 

dessa åt och har en varsin koppling till kommunikationsblocket.   
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3 Metod 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Studien har genomförts med en kvalitativ karaktär. Tidigare forskning ligger till grund för 

undersökningsämnet som har konkretiseras och sammanställts, för att sedan stödjas av en empirisk 

datainsamling. Metoden valdes då studien ämnar gå in på djupet gällande hur förändring i 

kommunikation, via virtuella möten, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-

kundrelationer. Undersökningar av kvalitativ karaktär är fördelaktigt när studien utgår från 

informanternas uppfattningar och upplevelser för att skapa en förståelse kring beteenden (Bryman 

& Bell, 2017).    

 

En kritik riktad mot kvalitativ undersökningsmetod i kontrast till kvantitativ är dess begränsning 

gällande generalisering av undersökningen (Bryman & Bell, 2017). Kvalitativ 

undersökningsmetod valdes trots detta då studien undersöker representativa individer i utvalda 

organisationer för att bidra med en djupare förståelse och insikt i ämnet. Studien ämnar inte bidra 

med en generalisering av en population. Därmed ansågs kvalitativ undersökningsmetod vara bäst 

lämpad för studiens syfte. Enligt Bryman och Bell (2017) är ytterligare en utmaning med 

kvalitativa studier är svårigheter gällande transparensen i arbetet. Detta skapas av svårigheten att 

tydligt återge tillvägagångssätten vid val av urval, insamlandet av datan, analys och slutsats 

(Bryman & Bell, 2017). Detta fanns i åtanke vid utformandet och genomförandet av 

undersökningen, genom att lägga stor vikt i tydligheten av metoden för att motverka detta.  

3.2 Val av litteraturstudie  

Bryman och Bell (2017) påvisar vikten av att göra en noggrann och genomgående litteraturstudie 

då det är fördelaktigt att undersöka vad som tidigare är känt, relevansen för ämnet och om det finns 

några frågor som inte har besvarats inom området. Litteraturstudien har varit till stor hjälp vid 

utformning av frågeställning, syfte och operationalisering till intervjufrågorna som sedan har 

producerat empirisk data som har analyserats och resulterat i slutsatser. 
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Litteratursökningen har utgått från de generella begrepp som berör relationskomponenterna 

förtroende och engagemang, där kommunikation som en föregångare till förtroende och 

engagemang agerar som en central del för studiens undersökning. Vid sökningen av dessa begrepp 

har det skapats en mer djupgående förståelse för relationskomponenterna och kommunikation. 

Därmed har länkade begrepp och forskning uppkommit. Den djupgående undersökningen 

resulterade i sökord som användes vid val av litteraturstudien: B2B, customer relationships, trust, 

commitment, communication, virtual meetings, F2F och non-verbal communication. Sökorden 

användes i sökmotorerna Mälardalens högskolas bibliotek och Google Scholar där artiklar 

användes från databaserna ABI/Inform, ScienceDirect, JSTOR, ResearchGate, Emerald insight och 

Taylor & Francis Online. De teorier som använts i litteraturstudien är sedan innan expertgranskade.    

De valda teorierna som berör ämnet digital kommunikation är inte mer än tio år gamla. Då det är 

ett ämne som konstant antas skifta och forskas vidare på, ansågs källor äldre än tio år vara 

ofördelaktiga. Däremot förekommer äldre forskning på relationers förtroende, engagemang och 

dess olika faser då grunden i relationsbyggande processer består. Morgan och Hunts (1994) 

forskning på förtroende och engagemang och Dwyer, Schurr och Ohs (1987) forskning på de olika 

relationsfaserna nämns båda ett flertal gånger i ny expertgranskad forskning och anses därmed 

fortfarande vara aktuell.   

3.3 Empirisk datainsamling         

3.3.1 Semistrukturerad intervju 

Studiens primärdata har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Detta har valts för att, enligt 

Bryman och Bell (2017), innebär semistrukturerade intervjuer en större flexibilitet än strukturerade 

intervjuer, eftersom informanterna då har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Det möjliggör 

också följdfrågor baserat på informantens svar. Det är önskvärt att genomföra kvalitativa intervjuer 

på detta sätt eftersom det bidrar med kunskap om vad informanterna anser vara relevant och viktigt, 

samt en ökad förståelse för informanternas upplevelser. (Bryman & Bell, 2017) 

 

Vid ostrukturerade intervjuer finns en risk att informanternas svar inte är kopplade till 

undersökningsbilden och kan därmed inte besvara frågeställningarna (Ryen, 2004). 

Semistrukturerade intervjuer valdes  därför över ostrukturerade intervjuer då det fanns en tydlig 
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bild av vad som skulle undersökas. Bryman och Bell (2017) rekommenderar även mer 

strukturerade intervjuer om en undersökning rymmer flera fall. Detta eftersom det krävs en viss 

struktur för att kunna jämföra dessa. Semistrukturerade intervjuer valdes över strukturerade 

intervjuer då en fast struktur kan, enligt Ryen (2004) bidra till att interaktionen låses och att 

intervjun blir mekanisk. Då kan vissa viktiga begrepp och åsikter gå förlorade eftersom möjligheten 

till följdfrågor begränsas (Ryen, 2004). En nackdel med semistrukturerade intervjuer, jämfört med 

ostrukturerade, är den ökade risken att influera informanternas svar med vinklat formulerade frågor 

eller förutfattade meningar (Bryman & Bell, 2017). För att undvika detta har inga direkta frågor 

om begreppen som undersökts ställts. Istället har öppna frågor baserat på undersökningsämnet och 

den teoretiska referensramen valts ut.  

3.3.2 Urval  

Syftet med kvalitativa intervjuer är inte att generera statistiska resultat, därav finns inga skäl att 

göra slumpmässiga urval (Ryen, 2004). Därför utgår studien från ett målstyrt urval. Målstyrt urval 

innebär att informanterna inte är slumpmässigt utvalda, utan dessa har valts ut för deras relevans 

inom området (Bryman & Bell, 2017). Studien undersöker tre företag: ABB, Sandvik och Swecon. 

Detta urval har gjorts för att företagen anses vara traditionella, stora svenska industriföretag som 

historiskt sett har arbetat mycket med kundrelationer. Urvalet har även gjorts för att dessa företag 

använder sig av virtuella möten i sina kundrelationer och har därmed en förförståelse för ämnet.  

 

Genom kontaktnät nåddes en representant från varje företag som sedan vidare rekommenderade 

potentiella informanter. Representanterna kontaktades via e-mail och telefon där 

undersökningsämnet introducerades och syftet med studien samt vad intervjun skulle komma att 

innebära för företaget. Det var av stor vikt att tydligt beskriva ämnet för att representanterna skulle 

ha möjlighet att rekommendera lämpliga informanter. Detta innebär att företagen var målstyrt 

utvalda, dock inte informanterna i sig. Dessa rekommenderade informanter blev sedan kontaktade 

via e-mail och telefon för att motta samma information som den ursprungliga kontakten och hur 

intervjun behandlas enligt etiska principer. Alla rekommenderade informanter valde att delta i 

intervjuer. 
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3.3.3 Informanter 

De informanter som deltog i intervjuerna har befattningar inom ABB, Sandvik och Swecon som är 

väl förknippade med undersökningens ändamål. Befattningarna innefattar Manager Project Sales, 

Manager Key Account, Area Sales Manager, Regional Sales Manager, Channel Manager och Head 

of Industry & Machine Solution Development vilka alla behandlar kundkontakter i respektive 

företag.  

 

Till en början blev fyra intervjuer inplanerade, vilket sedan kompletterades med ytterligare två 

stycken för att uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär att insamlandet av data fortlöper 

tills ämnet är mättat med data (Bryman & Bell, 2017). När ämnet är mättat framkommer ingen ny 

relevant information, ämnet har utvecklats i associerade begrepp och relationer mellan olika 

faktorer är etablerade (Bryman & Bell, 2017). När det upplevdes att informanterna återgav liknande 

information ansågs teoretisk mättnad vara uppnådd.  

3.3.4 Etiskt förhållningssätt  

Vid insamling av empirisk data från intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till personen som blir 

intervjuad. Innan intervjutillfället ska informanten visa på ett tydligt samtycke att delta i 

forskningen. (Trost, 2005) 

Bryman och Bell (2017), Ryen (2004) och Trost (2005) nämner flertal etiska principer som 

forskarna bör ta hänsyn till. Informationskravet avser att forskarna ska informera informanterna 

om undersökningens syfte. Ryen (2004) tillägger även att informanterna bör få tydlig information 

kring det totala forskningsämnet. Samtyckekravet innebär att forskarna nämner att deltagandet är 

frivilligt (Bryman & Bell, 2017). Trost (2005) menar på att informanterna ska informeras med att 

dessa inte ska känna ett tvång att besvara samtliga intervjufrågor och har möjlighet att avbryta 

intervjun. Konfidentialitets- och anonymitetskravet refererar till att uppgifterna och informanterna 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 2017). Nyttjandekravet syftar till 

att datan som samlas in enbart kommer användas till forskningens ändamål (Trost, 2005). Falska 

förespeglingar innebär att forskarna inte ska ge falsk eller vilseledande information om 

undersökningen (Bryman & Bell, 2017). Den sista principen berör att informanterna inte ska ta 
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skada av undersökningen. (Bryman & Bell, 2017) En annan tydlig komponent för att utföra en etisk 

korrekt intervju är att erbjuda en anonymitet för informanterna (Ryen, 2004).  

Enligt informationskravet var det av vikt att, innan intervjutillfällena, tydliggöra vad syftet med 

studien var och hur företagen kunde ha användning av det färdiga resultatet. Detta förmedlades i 

textform via e-mail för att möjliggöra en större förståelse. Detta då informanterna hade möjlighet 

att läsa syftet med studien, information kring ämnet och innebörden av dess deltagande flertal 

gånger för att sedan kunna ta ställning om ett deltagande, vilket är i enlighet med samtyckeskravet. 

Före intervjutillfällena klargjordes att informanterna behandlas konfidentiellt och inte benämns 

med namn i studien. Dessutom tydliggjordes innan tillfällena att svaren enbart kommer användas 

till undersökningens ändamål. Dessa två klargöranden utfördes och förklarades i överensstämmelse 

med principen om konfidentialitets- och anonymitetskravet och nyttjandekravet. Genom 

anonymiteten skyddas informanternas identitet och kan därmed inte ta skada av undersökningen 

vilket uppfyller kravet på att deltagarna inte tar skada av undersökningen. Genom tydlighet i 

beskrivning av syftet med undersökningen och inte uppge felaktig information till informanterna 

är enligt den etiska principen falska förespeglingar.   

3.3.5 Intervjutillfälle 

I och med den rådande situationen, pandemin Covid-19, var inga fysiska intervjuer möjliga. 

Intervjuerna gjordes därför via applikationen Microsoft Teams videosamtal. Intervjuer via 

videosamtal anses vara fördelaktigt i jämförelse med telefonintervjuer då det finns ett visuellt 

element som gör att det hela liknar en fysisk intervju (Bryman & Bell, 2017). Detta ansågs vara det 

mest lämpliga alternativet med tanke på rådande situation. Det hade annars varit önskvärt att 

genomföra intervjuerna face-to-face för att inte gå miste om kroppsspråk och andra icke-verbala 

signaler. Bryman och Bell (2017) rekommenderar att intervjun genomförs i en lugn och ostörd 

miljö. Då videosamtal användes var det ej möjligt att påverka den miljö informanterna befann sig 

i. Dock befann sig intervjuarna i en lugn och ostörd miljö för att minska oljud och andra 

distraktioner för informanterna.  

 

Inför intervjuerna ombads informanterna välja ut en etablerad kundrelation som de ansåg vara 

viktig för dem. Ett tydliggörande gjordes till informanterna att det inte var motparten i relationen 

som var viktig för undersökningen, utan hur de arbetar med relationen. Detta då det ansågs lättare 
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för informanterna att svara på frågorna om de hade en specifik relation i åtanke, där det finns ett 

tydligt förtroende och engagemang. Valet av kundrelation var enbart efter kriterierna att det skulle 

beröra en etablerad B2B-kundrelation. Detaljer om kundrelationen var inte väsentliga och har 

därför inte beskrivits. Vidare ombads informanterna fokusera på hur de använt sig av virtuella 

möten innan Covid-19. Detta för att studien ämnar undersöka förändringen virtuella möten bidrar 

med när de används långsiktigt och dess påverkan på relationer, inte hur det påverkar när virtuella 

möten används som ett tillfälligt kommunikationsmedel. Däremot kom ämnet upp i samtliga 

intervjuer. Det diskuterades dock i förhållande till virtuella möten som fenomen vilket gav upphov 

till ytterligare intressanta insikter. Därav ansågs det finnas relevans för detta i vissa delar av arbetet. 

När det gällde dess påverkan på relationer skedde en noggrannhet med att säkerställa att det var 

den långsiktiga användningen av virtuella möten som diskuterades. Detta genom att konstant vara 

uppmärksamma på kontexten av det som sades och styra tillbaka informanterna till den långsiktiga 

användningen och dess påverkan. 

 

Inför genomförandet av intervjuerna utsågs en som moderator vars uppgift var att ställa de 

huvudsakliga frågorna och konstant hålla konversationen vid liv. Denne fick hjälp av en annan som 

uppmärksammade vad som sagts och ställde följdfrågor. En tredje agerade sekreterare och 

antecknade det som sades. Denna såg även till att inspelningen startades och fortskred under hela 

intervjutillfällena. Att genomföra intervjuer på detta sätt möjliggör en kartläggning av 

undersökningsområdet från fler infallsvinklar (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001).  

 

Intervjuerna varade i ungefär 40 minuter och inleddes med en introduktion av samtliga intervjuare 

och en förklaring av upplägget av intervjun. Vidare förtydligades återigen syftet med studien och 

att de skulle fokusera på en etablerad kundrelation. Först ställdes generella frågor kring ämnet, 

desto längre intervjuerna pågick desto mer specifika blev frågorna. Att genomföra intervjuerna på 

detta vis är fördelaktigt då det inte pekar informanten i någon riktning, utan får denne att tala utifrån 

dess egna perspektiv (Ryen, 2004). Intervjuerna avslutades med att moderatorn tackade 

informanten för dennes tid och frågade om möjligheten fanns att kontakta informanten igen med 

eventuella uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågor upplevdes dock, vid transkribering, inte vara 

nödvändigt.  



26 
 

3.3.6 Inspelning och transkribering  

Bryman och Bell (2017) anser att inspelning och transkribering är viktigt för en detaljerad analys 

och för att kunna tolka informanternas svar i deras egna ord. Om intervjun inte spelas in, utan bara 

antecknas, är det lätt att viktiga fraser och uttryck går förlorade. Att använda sig av inspelning är 

av extra vikt vid semistrukturerade intervjuer då intervjuaren måste vara lyhörd för personens svar 

och ställa följdfrågor på dessa. Behöver intervjuaren fokusera på att anteckna blir dess 

uppmärksamhet lidande. Inspelning av intervjun kan däremot ha negativa effekter då det kan göra 

intervjupersonen obekväm och nervös av vetskapen om att deras ord kommer bevaras. (Bryman & 

Bell, 2017) Intervjuerna genomfördes på Microsoft Teams där inspelningsfunktionen på 

applikationen användes under samtliga intervjuer. Inspelningen utfördes dessutom på en mobil 

enhet för att minimera risken av förlorat material. Samtliga informanter tillfrågades innan 

inspelning skedde för att ge sitt medgivande till att bli inspelade. För att vidare motverka de 

negativa effekterna av inspelning försäkrades informanterna om att deras svar blir konfidentiellt 

behandlade och att de kommer vara anonyma. Informanterna fick även ta del av transkriberingen 

för att säkerställa att de återgetts korrekt. 

 

Transkribering och analys av intervjuerna inleddes kontinuerligt efter de utförts. Detta 

rekommenderar Bryman och Bell (2017) för att kunna uppfatta relevanta teman som dykt upp och 

vidare kunna gå in på dessa i resterande intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2017) ska de delar 

som anses irrelevanta för ämnet eller analysen inte tas med i resultatet, därför sorterades dessa bort 

under transkriberingen av intervjuerna. 

3.4 Operationalisering 

Operationaliseringen har utformats i syfte att sammankoppla teoretiska referensramen med 

intervjufrågorna. Svaren på intervjufrågorna, tillsammans med teorin, genererar ett resultat. 

Resultatets syfte är att besvara studiens frågeställning (Bryman & Bell, 2017). Därför är frågorna 

förankrade i den teoretiska referensram som undersökningen baserats på. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är det viktigt att formulera frågorna enligt temat på den teoretiska referensramen utan att 

göra frågorna för specifika. Därför har studiens nyckelord och direkta begrepp undvikits och istället 

formulerats med koppling till teorin. Hur frågorna är kopplade till teorin visas i 

operationaliseringstabellen nedan. När det rör frågor gällande förtroende och engagemang har det 
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varit av extra vikt att undvika dessa begrepp. Detta för att de har en mycket teoretisk förankring 

och kan leda till att informanterna vinklar sina svar för att de gärna vill ha förtroende och 

engagemang i sina relationer. Förtroende och engagemang mäts genom att fråga informanterna 

generellt om sin relation och de uppfattar den. Detta då dessa typer av frågor tydligt speglar hur 

informanterna känner för relationen och dessa känslor är starkt kopplade till förtroende och 

engagemang. Frågorna som ställs går att koppla till teorin om åtagandefasen, som beskriver olika 

kännetecken på att relationen innehar förtroende och engagemang. Dessa frågor öppnar även upp 

för följdfrågor angående förtroende och engagemang baserat på informanternas egna svar, där en 

sammankoppling mellan teori och informanternas svar kan skapas. Specifik bakgrundsinformation 

är viktigt för att kunna sätta in informanternas svar i sammanhang (Bryman & Bell, 2017). Därför 

har inledande frågor om bakgrundsfakta har också ställts. Under intervjuns gång har kontinuerligt 

följdfrågor som är kopplade till relationer ställts. Detta för att konstant se på förändringens 

påverkan på relationer och för att få informanterna att reflektera över detta. 

  
Tabell 1 Operationaliseringstabell 

Fråga Motivering Teori Teoriavsnitt 

1. Hur länge har er 

affärsrelation pågått? 

Bakgrundsfråga Bakgrundsfråga för att 

säkerhetsställa att de är i 

åtagandefasen och få en 

generell uppfattning om 

relationen. 

 

2. Hur skulle du beskriva 

er affärsrelation? 

Fråga för att undersöka 

om förtroende och 

engagemang finns i 

relationen, samt att få en 

generell uppfattning om 

relationen. 

 

Förtroende och 

engagemang anses vara 

nyckelfaktorer för 

utvecklandet och 

bibehållandet av starka 

B2B-relationer (Morgan 

& Hunt, 1994).  

2.2 Kommunikation, 

förtroende och 

engagemang 

3. Känner ni att den andre 

parten uppfyller de 

Fråga för att försäkra att 

förtroende finns. Detta för 

att studien enbart vill 

Uppfyllelse av 

förväntningar leder till 

förtroende (Hung & Lin, 

2.1 Dwyers The 

Relationship Development 
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förväntningar ni har på 

dem? 

undersöka relationer där 

förtroende redan existerar 

och vilken fas relationen 

är i. 

2013; Dwyer et al., 1987) 

Uppfyllande av  

förväntningar sker i 

tillväxtfasen och 

åtagandefasen.  

4. Hur arbetar ni för att 

säkerhetsställa att 

relationen fortskrider?  

Fråga för att försäkra att 

engagemang finns. Detta 

för att studien enbart vill 

undersöka relationer där 

engagemang redan 

existerar och vilken fas 

relationen är i. 

 

Morgan och Hunt (1994) 

menar att engagemang 

uppstår när parterna 

värderar relationen högt 

och anser att förhållandet 

är värt att arbeta på för att 

säkerhetsställa att 

relationen fortskrider. När 

det finns engagemang i en 

affärsrelation har dessa 

ingått i åtagandefasen 

(Dwyer et al., 1987)  

2.1 Dwyers The 

Relationship 

Development, 2.2 

Kommunikation, 

förtroende och 

engagemang 

5. Hur ofta i genomsnitt 

har ni virtuella möten i 

kundrelationen? 

Fråga för att se frekvensen 

och regelbundenheten av 

möten. 

För att kommunikation 

ska leda till förtroende bör 

den vara frekvent, 

(Morgan & Hunt, 1994) 

regelbunden och öppen 

(Kwan & Soh, 2005; 

Hung & Lin, 2013; Teng 

et al. (2020).  

2.3 Kommunikations 

påverkan på förtroende 

6. Skiljer sig detta från 

tidigare innan ni arbetade 

med virtuella möten? 

Fråga för att se frekvensen 

och regelbundenheten av 

möten. 

För att kommunikation 

ska leda till förtroende bör 

den vara frekvent, 

(Morgan & Hunt, 1994) 

regelbunden och öppen 

(Kwan & Soh, 2005; 

Hung & Lin, 2013; Teng 

et al. (2020).  

2.3 Kommunikations 

påverkan på förtroende 
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7. Vad tycker du 

kännetecknar en god 

kommunikation?  

Fråga för att undersöka 

olika faktorer som 

värdesätts i 

kommunikationen.  

För att en kommunikation 

ska leda till förtroende 

krävs det att 

kommunikationen är av 

hög kvalitet och därmed 

relevant, tillförlitlig och 

läglig. Den bör dessutom 

ske frekvent och 

regelbundet. (Morgan & 

Hunt, 1994) och vara 

öppen (Kwan & Soh, 

2005)  

2.3 Kommunikations 

påverkan på förtroende 

8. Hur väl tycker du att 

dessa komponenter 

återfinns i 

kommunikationen via 

virtuella möten? 

Fråga för att undersöka 

om de olika faktorerna 

som värdesätts i 

kommunikationen finns i 

kommunikation via 

virtuella möten.  

För att en kommunikation 

ska leda till ett förtroende 

krävs det att 

kommunikationen är av 

hög kvalitet och därmed 

relevant, tillförlitlig och 

läglig. Den bör dessutom 

ske frekvent och 

regelbundet. (Morgan & 

Hunt, 1994) 

2.3 Kommunikations 

påverkan på förtroende 

9. Hur har de virtuella 

mötena påverkat 

kommunikationen med era 

kunder?  

Fråga för att se hur de 

virtuella mötena upplevs 

ha påverkat 

kommunikationen.  

Groen et al. (2012) trycker 

på vikten av icke-verbala 

signaler och menar att 

virtuella möten begränsar 

mängden icke-verbala 

signaler som 

kommuniceras. Starka 

relationer påstås vara 

beroende av icke-verbal 

kommunikation (Phutela, 

2015). 

2.6 Icke-verbal 

kommunikations påverkan 

på relationer 
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10. Hur har detta påverkat 

er relation? 

Fråga för att se hur de 

virtuella mötenas 

påverkan på 

kommunikationen har 

påverkat relationen. 

Baserat på avsaknaden av 

icke-verbala signaler 

bedömer parterna hur 

pålitlig den andra parten 

är. Denna tolkning av 

icke-verbala signaler 

påverkar dess förtroende. 

(Huang et al,. 2008) 

2.6 Icke-verbal 

kommunikations påverkan 

på relationer 

11. Vad anser du vara de 

huvudsakliga 

utmaningarna med 

telefon-/videomöten?  

Fråga för att undersöka 

eventuella hinder 

informanten ser med 

virtuella möten som kan 

påverka relationen 

negativt. 

Tidigare forskning har 

visat att virtuella möten 

påverkar 

kommunikationen 

negativt. Detta då de 

begränsar mängden icke-

verbal kommunikation. 

(Groen et al., 2012) 

2.6 Icke-verbal 

kommunikations påverkan 

på relationer 

12. Vad ser du för fördelar 

med att använda telefon-

/videomöten? 

Fråga för att undersöka 

eventuella fördelar 

informanten ser med 

virtuella möten som kan 

påverka relationen 

positivt. 

Virtuella möten anses vara 

bättre vid en rationell 

kommunikation och vid 

ett högre deltagande 

(Murphy & Sashi, 2018). 

2.5 

Kommunikationskanalers 

påverkan på relationer 

13. Hur anser du att 

deltagandet, t.ex. 

turordningen och det 

naturliga samspelet, 

påverkas av virtuella 

möten?  

Fråga för att undersöka 

hur det aktiva deltagandet  

och konversationens 

naturliga samspel och 

påverkas av digitala 

kommunikationsmedel, 

och dess begränsade icke-

verbala kommunikation.  

Stark anknytning skapas 

genom icke-verbal 

kommunikation och 

beteenden som indikerar 

ett samspel. Anknytningen 

påverkar förtroendet 

mellan parterna. (Huang et 

al., 2008) 

2.5 

Kommunikationskanalers 

påverkan på relationer, 2.6 

Icke-verbal 

kommunikations påverkan 

på relationer 
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14. Vilket används i störst 

utsträckning, videomöten 

eller telefonmöten, och 

varför? 

Fråga för att se hur icke-

verbal kommunikation 

påverkar valet av 

kommunikationsmedel.  

Groen et al. (2012) trycker 

på vikten av icke-verbala 

signaler och menar att 

olika digitala verktyg ger 

utrymme för olika mycket 

icke-verbala signaler. 

Starka relationer påstås 

vara beroende av icke-

verbal kommunikation 

(Phutela, 2015). 

2.5 

Kommunikationskanalers 

påverkan på relationer 

15. Vilka faktorer 

påverkar vilken typ av 

mötesmetod 

(virtuellt/F2F) som 

används? 

Fråga för att se om mötets 

syfte påverkar valet av 

kommunikationskanal. 

Virtuella möten anses vara 

bättre vid en rationell 

kommunikation, medan 

kommunikation F2F är 

fördelaktig vid sociala 

interaktioner och 

ömsesidig feedback.  

(Murphy & Sashi, 2018) 

2.5 

Kommunikationskanalers 

påverkan på relationer 

16. Upplever du att 

kvaliteten av 

kommunikationen 

förändras genom 

användningen av olika 

kommunikationskanaler? 

Fråga för att se hur 

kommunikationens 

kvalitet påverkas av olika 

virtuella 

kommunikationskanaler. 

För att en kommunikation 

ska leda till ett förtroende 

krävs det att 

kommunikationen är av 

hög kvalitet och därmed 

relevant, tillförlitlig och 

läglig. Den bör dessutom 

ske frekvent och 

regelbundet. (Morgan & 

Hunt, 1994) 

2.3 Kommunikations 

påverkan på förtroende 
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3.4.1 Intervjuguide 

I intervjuer av kvalitativ karaktär är det önskvärt att intervjun berör olika områden och inriktningar, 

då detta speglar vad informanten tycker är betydelsefullt (Bryman & Bell, 2017). För att tillåta 

detta skapades en intervjuguide för att möjliggöra en flexibel struktur där nya frågor kan ställas i 

uppföljning till vad informanten tidigare svarat. I intervjuguiden (se bilaga 1) formulerades 16 

frågor som ställdes under intervjuernas gång. Dessa 16 frågor återfinns även i 

operationaliseringstabellen i avsnittet ovan. Ordningen på frågorna förändrades beroende på 

informantens svar. Alla frågor ställdes under samtliga intervjuer. Hade dock informanten täckt in 

frågan under ett tidigare svar hoppades frågan över. Utöver dessa formulerades även potentiella 

följdfrågor som ställdes när det ansågs att det krävdes mer information om frågan. Hade 

informanten redan täckt in följdfrågan i sitt svar hoppades denna över. Dessa frågor finns därför 

inte med i operationaliseringstabellen utan enbart i intervjuguiden. Under intervjuns gång dök det 

även upp andra följdfrågor baserat på informanternas svar. Dessa finns därmed inte med i 

intervjuguiden.  

3.5 Analysmetod 

3.5.1 Kodning av empirisk datainsamling  

En vanlig kritik mot kodning inom kvalitativ analysmetod är att kontexten går förlorad i det som 

sägs (Bryman & Bell, 2017). Detta har undvikits genom att kategorisera kodningen enligt teman 

och inte teoretiska begrepp. När kodningen har genomförts har datan granskats i sitt kontext för att 

säkerställa att datan hamnat inom korrekt tema. 

 

Kodning av den insamlade datan från intervjuernas transkribering har utgått från en tematisk 

analys. Tematisk analys är en metod som innebär att identifiera, analysera och tolka teman inom 

undersökningen (Clarke & Braun, 2017). Genom kodning enligt teman kan forskaren finna 

intressanta karaktärsdrag som är relevanta för undersökningens frågeställning vilket även 

möjliggör en flexibilitet. Teman skapar ett ramverk för att organisera och presentera de analytiska 

observationerna från den insamlade datan. Syftet med tematisk analys är inte att sammanfatta 
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datan, snarare att identifiera och tolka den data som är relevant för undersökningens syfte. (Clarke 

& Braun, 2017)  

 

Kodningen skedde kontinuerligt efter varje intervjutillfälle. Detta hjälper till att öka förståelsen av 

data och bidrar till urvalet (Bryman & Bell, 2017). Kodningen inleddes med att läsa igenom 

transkriberingen och göra grundläggande noteringar. Dessa inkluderar nyckelord kopplade till den 

teoretiska referensramen och potentiella teman som antyds i materialet. Denna process är 

rekommenderad av Bryman och Bell (2017). Datan granskades sedan en gång till, mer detaljerat, 

för att hitta samband mellan olika teman från samtliga intervjuer. Dessa har sedan sammanställts 

och konkretiserats, vilket resulterade i elva teman.  

 

De teman som utgås från vid redovisning av resultat är kopplade till det teoretiska ramverket och 

den empiriska datainsamlingen. Dessutom uppkom ämnen från informanterna som inte påtalats 

tidigare i undersökningen som resulterade i ytterligare teman. Studiens teman utgörs av: (1) 

virtuella mötens påverkan på mötesfrekvens och möteseffektivitet, (2) besparingar genom 

användande av virtuella möten, (3) virtuella mötens påverkan på öppen kommunikation, (4) 

virtuella mötens påverkan på kommunikationens relevans, tillförlitlighet och läglighet, (5) icke-

verbal kommunikations påverkan på kommunikationen, (6) icke-verbal kommunikations påverkan 

på val av kommunikationskanal, (7) virtuella mötens påverkan på deltagande i kommunikationen, 

(8) rationalitet och strukturella skillnader mellan kommunikationskanaler (9) informella 

karaktärsdrag av en relation och dess yttrande i virtuella möten, (10) teknologins påverkan på 

virtuella möten och (11) framtida användningsmöjligheter med virtuella möten.    

3.5.2 Resultatplan 

Utefter de teman som redovisats i avsnittet ovan presenteras den insamlade empiriska datan från 

samtliga informanter som anses vara relevant för studiens ändamål. Undersökningen 

sammanställer datan från informanterna för att se på tydliga samband och därför anses 

resultatredovisning utifrån teman vara mest lämplig.   

 

Citat presenteras i resultatredovisningen då dessa, enligt Nowell, Norris, White och Moules (2017), 

ger en inblick i vad de enskilda informanterna sagt och verkar som komplement till 
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sammanställningen som gjorts genom kodningen. Vidare redovisas citat från samtliga informanter, 

detta i enlighet med Nowell et al., (2017), som menar på att detta bör göras för att visa på 

representationen av olika informanter i resultatbehandlingen. 

 

Då informanterna behandlas i anonymitet kommer de benämnas som Informant 1, Informant 2, 

Informant 3, Informant 4, Informant 5 och Informant 6 under resultat.  
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4 Empiriskt resultat 

4.1 Kontrollfrågor 

Samtliga informanter bekräftade att affärsrelationerna har varat under en längre tid. Relationerna 

har varat mellan fyra och femtio år. Alla informanter uttryckte dessutom att de har förväntningar 

på varandra sinsemellan och att dessa uppfylls. Samtliga informanter menade på att de arbetar på 

olika sätt med att säkerhetsställa att relationen fortskrider.   

4.2 Virtuella mötens påverkan på mötesfrekvens och möteseffektivitet 

Fem av informanterna (1, 3, 4, 5 och 6) ansåg upprätthållandet av en kontinuerlig kontakt vara en 

viktig komponent för att bygga och bibehålla en relation. Informant 1 uppgav dessutom att 

frekventa möten möjliggör en större tillit till varandra. 5 av informanterna (1, 2, 3, 4 och 6) menade 

att relationen har förbättrats genom en tätare kontakt som uppkommit genom implementeringen av 

virtuella möten. Informant 4 tillade också att antalet möten ökat genom användningen av de 

virtuella kommunikationskanalerna, vilket hen påstod var positivt i bemärkelsen av att mötena 

anses vara mer tidseffektiva.  

 

”Kommunikationen har det blivit mycket bättre eftersom vi har tätare kontakt än vi kunnat haft 

förut. Detta stärker relationen” - Informant 1 

 

Fyra av informanterna (1, 2, 3 och 4) belyste att virtuella möten medför en större enkelhet. 

Informant 1 menade på att det är lättare att ta kontakt med sina kunder. Denna enkelhet av de 

virtuella mötena bidrar till att tiden som krävs för ett möte minskas och därigenom ansåg hen att 

kommunikationen blivit bättre. Informant 2 upplevde att det var enkelt att koppla upp sig på de 

olika virtuella kommunikationskanalerna. Informant 3 och 6 påpekade att tillgången till virtuella 

kommunikationskanaler medför fler spontana möten. Informant 3 ansåg att telefon är det enklaste 

medlet att kommunicera med då hen inte alltid har möjlighet att vara på plats fysiskt hos kund eller 

att närvara på ett videomöte. Detta menade även informant 4, som berättade att hen uppskattar 

telefonmöten då dessa kräver mindre planering än videomöten.  
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Informant 3 och 5 ansåg att virtuella möten var ett bra komplement för att minska kravet på att de 

deltagande parterna måste resa för att träffas F2F. Informant 5 tillade även att de förväntade 

deltagande parterna i mötet ofta är upptagna och att virtuella möten då är ett gynnsamt komplement 

till F2F-möten. En annan komponent som nämndes som en ytterligare fördel med virtuella möten 

är hastigheten. Informant 3 och 4 berättade att de snabbt kan ta kontakt med dess kund vilket de 

ansåg vara positivt för relationen. Informant 1, 4 och 6 förklarade att de har möjlighet att agera 

snabbare genom virtuella kommunikationskanaler vid problem och utmaningar som uppstår i 

affärsrelationen. Informant 4 tillade även att kunna agera snabbt vid komplexa situationer påverkar 

relationen med kunden positivt. Informant 1 ansåg att hen hade möjlighet att vara agil och lyssna 

på kunden i större utsträckning genom användningen av virtuella möten. Hen ansåg även att 

virtuella kommunikationskanaler möjliggör snabbt agerande vid lösning av problem.   

 

”[...] just det här att man snabbt och effektivt kan få till ett möte. Ibland så har de väldigt bråttom. 

De ska in med en offert till sina kunder och de förväntar sig den av oss snabbt. Det är rätt 

komplexa grejer ibland och att då kunna hjälpa till snabbt med ett möte, får snabba svar och 

snabba utredningar det är väldigt uppskattat från dem.” - Informant 4 

4.3 Besparingar genom användandet av virtuella möten 

Tidsbesparing nämndes av samtliga informanter som en av de, om inte den största, fördelen med 

virtuella möten. Virtuella möten ansågs tidseffektiva genom att mötena i sig är mer sakliga. Vidare 

ansågs minskandet av resor till och från möten som en stor tidsbesparing för samtliga av 

informanterna. Genom att ta bort restiden menar informant 2 och 4 att de kan vara mer effektiva 

med sin tid och beta av fler möten virtuellt, än om alla dessa skulle genomföras F2F. Minskandet 

av resor ansågs även av informant 1 vara fördelaktigt hälsomässigt för de anställda, då kundmöten 

kräver många timmars resande i bil och att detta anses kunna vara slitsamt på de anställda. Utöver 

detta nämnde informant 5 även kostnadsbesparingar och informant 1 och 3 nämnde 

miljöbesparingar som fördelar av virtuella möten i jämförelse med F2F-möten.  

 

”Kunderna tycker samma sak, att det här är jättebra! Vi blir jätteeffektiva.Vi har ett möte som är 

tänkt att vara en timme, det börjar nio och slutar tio och vi är klara med allting, vi gör det färdigt. 

Vi sparar miljö, biltid och därmed våra kroppar” - Informant 1 
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4.4 Virtuella mötens påverkan på öppen kommunikation 

Samtliga informanter ansåg att öppen kommunikation är en viktig beståndsdel av god 

kommunikation. Informant 2 nämnde att det är av stor vikt att ha ett öppet arbetsklimat med bra 

diskussion och ett välfungerande konstruktivt forum för att få till ett bra samarbete mellan parterna. 

Informant 1 instämde med detta och menade att det är viktigt att vara öppen med feedback och 

rensa luften direkt när något inte känns bra. Hen ansåg att detta är en stark indikator på att kunden 

vill fortsätta samarbetet. Däremot upplevde samtliga av dessa att en öppen kommunikation sker 

bäst när ett möte är F2F. Informant 1 menade att det är lättare att ha en öppen kommunikation F2F 

eftersom deltagarna kan röra varandra fysiskt och det är lättare att uppfatta tolkningar och 

kroppspråk från de deltagande parterna. Hen menade att det är svårt att uppfatta om motparten 

lyssnar till konversationen om det inte går att utläsa dennes uppmärksamhet. Hen menade därför 

att videomöte är bättre än telefonmöte för att tyda partens uppmärksamhet och bedriva en öppen 

kommunikation. Informant 2 upplevde också att möten F2F bidrar till en bättre öppenhet i 

kommunikationen, då även hen ansåg att det är svårt att tyda den andra parten virtuellt. Informant 

5 angav att öppenhet i en kommunikation är bättre vid ett möte F2F, då hen upplevde att de 

deltagande parterna hade större möjlighet att distansera sig bakom en skärm än om mötet sker F2F. 

Informant 3 nämnde även ärlighet som en komponent av god kommunikation. Hen uppgav att 

ärlighet i en kommunikation återfinns både i möten som sker F2F och i virtuella möten. Informant 

4 och 5 nämnde även transparens och informering direkt när problem uppstår som viktiga delar i 

god kommunikation. Informant 5 menar också på att det är viktigt att vara öppen och vilja lösa 

problem för en god kommunikation. 

4.5 Virtuella mötens påverkan på kommunikationens relevans, tillförlitlighet 

och läglighet 

Tre av informanterna (2, 3 och 4) ansåg att virtuella möten bidrar till en högre relevans i 

kommunikationen. Samtliga av dessa informanter upplevde att möten F2F många gånger medför 

diskussioner som inte är kopplade till mötets syfte. Informant 3 tillade även att hen upplevde att 

implementeringen av virtuella möten bidrar till färre onödiga möten.   
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”Oftast blir det lättare då man ofta har en agenda. Det har vi F2F också men då blir det gärna att 

man tar kaffe och sen står man där och pratar om annat osv. [...] har man ett virtuellt möte har 

man en agenda så kör man den sen slutar man. Då blir det inte det här att man pratar om det här 

mjuka runt omkring. Utan då blir det mer styrt.” - Informant 2 

 

Informant 4 menade att informationen som hen behöver delge sin kund kan komma lägligare med 

virtuella möten då hen snabbare kan ta kontakt. Hen föredrog videosamtal för att möjliggöra en 

sådan kommunikation utan missförstånd. Informant 1 berättade att hen inte upplever att lägligheten 

av kommunikationen har blivit påverkad av de virtuella kommunikationskanalerna, enbart att det 

bidrar till en snabbare möjlighet till kontakt.  

 

Informant 5 menade att tillförlitligheten genom virtuella möten är beroende på vad som diskuteras. 

Hen upplevde att det krävs en känsla för hur motparten agerar, möjlighet att uppfatta ansiktsuttryck 

och kunna läsa av andra personer i rummet när det gäller exempelvis förhandling. Hen menade att 

vid sådana tillfällen minskas tillförlitligheten genom virtuella kanaler. Däremot upplevde samma 

informant att diskussioner via virtuella kanaler som har en enklare karaktär bidrar till en god 

tillförlitlighet. Informant 5 ansåg att tillförlitligheten inte blir påverkad av kommunikationskanalen 

om relationen är etablerad. Informant 6 upplevde att tillförlitligheten är högre när mötet sker F2F 

då en handskakning kan ge en tydlig försäkran att kommunikationen är pålitlig. För att öka 

tillförlitligheten under virtuella möten ansåg informant 6 att det är viktigare att föra protokoll och 

få mötet skriftligt i jämförelse med F2F-möten.  

 

”Det beror på vad det är som man ska diskutera. Är det en förhandling där det är väldigt känsligt 

och du behöver kunna ha den här fingertoppskänslan, hur motparten agerar, ansiktsuttryck, kunna 

läsa in fler i rummet. Är det den typen av diskussion då kanske du inte får samma nivå av 

tillförlitlighet. Men är det saker som är av lite enklare karaktär som ska avhandlas, då tror jag 

tillförlitligheten är god.” - Informant 5 

4.6 Icke-verbal kommunikations påverkan på kommunikationen 

Samtliga informanter ansåg att icke-verbal kommunikation har en stor påverkan på 

kommunikationen. Informant 2 menade att det är viktigt att kunna läsa av hur andra uppfattar saker 
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och att detta kan vara svårt vid virtuella möten då det inte går att kan läsa av varandra lika lätt som 

vid F2F. Informant 1 belyste att det är väldigt lätt att missuppfatta vad någon säger när det inte går 

att se olika gester och ansiktsuttryck. 

 

Informant 5 menar att vid ett möte F2F får parterna en annan känsla av situationen och kan läsa av 

varandra bättre. Hen tog upp ett exempel med handslag och att ett handslag säger mycket om en 

person. Information som inte är möjligt att få via virtuella möten. Hen menade att om det går att 

läsa av personen går det också att anpassa sig på ett bättre sätt, vilket är en viktig komponent i 

relationsbyggande processer. 

 

Informant 1 och 5 nämnde att vid virtuella möten går det att gömma sig bakom skärmen. Informant 

1 fortsatte med att säga att videolänken skyddar dig från att ha ett gott uppförande, det är möjligt 

att vara lite tuffare och ha en hårdare attityd än om de sitter i samma rum. Hen menade att det kan 

bli svårare att ha en vettig diskussion då. Informant 5 nämnde att det är ännu värre genom telefon 

då de inte heller kan se varandra. Informant 2 tog upp att den finkänsliga delen av en människas 

upptagningsförmåga försvinner vid virtuella möten, men att det finns mer av det i videomöten 

jämfört med telefonmöten. Informant 3 och 5 instämde med detta och lade till att vid F2F-möten 

kan de se hur den andre parten uppfattar det som sägs, om den aktivt lyssnar och håller med, och 

det blir lättare att anpassa kommunikationen. Samtliga informanter ansåg att videomöten ger 

utrymme för mer icke-verbal kommunikation än telefonmöten. Informant 1 påpekade att hen alltid 

föredrar videomöte framför telefonmöte då hen vill kunna använda sig av och tolka icke-verbal 

kommunikation. Hen upplevde även att hen själv blir mer fokuserad vid videomöten. Informant 6 

tillade att även hen alltid föredrar videomöte framför telefonmöte. Hen ansåg att telefonmöten kan 

fungera bra om de redan känner varandra väl och det enbart är två parter som talar, men när det är 

fler än två parter föredrar hen videomöten. Detta för att det är svårt att inkludera alla på samma sätt 

om de inte ser varandra och inte kan tolka kroppsspråk. Informant 1 och 2 tillade att det är av extra 

vikt med en tydlighet vid virtuella möten när det saknas icke-verbal kommunikation.  

 

”Man kan utläsa känslor, mycket genom ögon och kroppsspråk. Förtroendet växer när man kan 

läsa av någon. Det är lättare att inte misstolka varandra och man kan läsa mellan raderna. [...] Jag 
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tror att det är väldigt viktigt för många med video. Att man kan se den som talar inger en känsla 

av tillit och förtroende.” - Informant 6 

4.7 Icke-verbal kommunikations påverkan på val av kommunikationskanal  

Fem informanter (1, 2, 3, 5 och 6) uppgav att de väljer att ha ett möte F2F och inte virtuellt om det 

ska ske en förhandling. Informant 4 tillade att hen heller inte skulle välja att ha ett möte virtuellt 

om syftet är att ha pris- och avtalsdiskussioner. Informant 1 menade att detta beror på att hen inte 

kan uppfatta gester och ansiktsuttryck virtuellt. Informant 3 upplevde att det är svårt att övertyga 

motparten virtuellt. Dessa två informanter (1 och 3) menade däremot på att video fungerar bättre 

än telefon i dessa situationer. Informant 3 berättade att hen har lättare att improvisera i en 

förhandling genom ett videomöte, då hen kan uppfatta ansiktsuttryck och då tyda om motparten 

har förstått. Informant 5 ansåg att vid en förhandling, är det viktigt att ha en fingertoppskänsla på 

hur motparten agerar, dess ansiktsuttryck och att kunna läsa in andra deltagare som är närvarande 

i diskussionen. Informant 2 upplevde att det är svårare att utläsa motparten och upptäcka signaler 

när mötet sker virtuellt. Hen menade även på att det är lättare att konfrontera motparten när mötet 

sker F2F. 

 

Informant 4 menade att vid problematiska situationer är det alltid bättre att mötas F2F då hen 

upplevde att det många gånger kan uppkomma munhugg. Vid missnöje, eller om de inte har levt 

upp till kundens förväntningar, ansåg informant 1 att videomöte är ett bra verktyg för att uppfatta 

besvikelse eller tillfredsställelse med lösningar på problemet. Informant 5 upplevde att i möten F2F 

finns en större möjlighet att fånga upp reaktioner från andra, denna upptagningsförmåga hjälper att 

kunna reparera vid missnöje.  

 

”Fördelen med F2F, är att ögonen har en vidvinkelförmåga. Om man sitter vid ett bord F2F kan 

man se reaktioner av andra och fånga upp detta. Då kan man reparera lite snyggt om något skulle 

hända. Man anpassar sig efter andra. Man ser andras beteende, om personer håller på med annat 

eller lyssnar.” - Informant 5 

 

Informant 1 fann det svårt att lära känna en person via telefon och ansåg att mötet måste ske F2F 

vid sådana situationer. Detta menade även informant 6 som betonade vikten av ett möte F2F när 
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syftet är att bygga en relation. Däremot upplevde hen att virtuella möten är bra för att upprätthålla 

en relation.  

4.8 Virtuella mötens påverkan på deltagande i kommunikationen 

Deltagandet i de olika kommunikationskanalerna diskuterades av informanterna. Informant1, 3 och 

6 ansåg att det fanns en viss svårighet gällande att de inte kunde se alla vid användning av virtuella 

möten. Det ansågs vara negativt då informanterna föredrog att kunna se och uppfatta signaler från 

samtliga deltagare i mötet. Av de två virtuella kommunikationsmedlen, telefon och video, uppgav 

informant 1, 3, 4 och 6 att videomöten var mer fördelaktigt. Informanten 4 uttryckte att deltagandet 

blev bättre via videomöten då samspelet och samarbetet upplevdes påverkas positivt av att 

deltagarna kunde se varandra. Deltagarna upplevdes även vara mer aktiva vid videomöten enligt 

informant 1 och 4. Informant 4 betonade även att hen ansåg telefon vara olämpligt vid möte mellan 

fler än två parter då deltagandet och interaktionen blir sämre. Detta menade även informant 2 på 

som ansåg att virtuella möten är ineffektivt vid större möten med fler deltagare. Hen menade att 

det inte skapas en dynamisk diskussion som det gör vid ett möte F2F. Däremot framförde hen att 

deltagandet inte berodde särskilt mycket på kommunikationsmedlet utan snarare på hur pålästa 

deltagarna är inför mötet och hur bekväma de är i gruppen oavsett storlek. Hen upplever att 

deltagande kan vara en utmaning oavsett video-, telefon- eller F2F-möten.  

 

”Det gäller att man har en bra disciplin vid virtuella möten. Att man ger tid till folk och släpper in 

dem. Man måste kolla på skärmen för att se om någon vill ha talan. Att man är noga med att 

stänga av och sätta på mikrofonen och liknande. [...] Jag föredrar video för att det är väldigt svårt 

att inkludera alla på samma sätt på telefon, om det är många. Man ser inte kroppspråk eller tydligt 

när någon vill säga något.” - Informant 6 

 

Gällande turordningen i möten ansåg fem av informanterna (1, 3, 4, 5 och 6) att vid virtuella möten 

finns det en större tendens för deltagarna att prata i mun på varandra. Detta för att deltagarna inte 

kan läsa av de andra personerna i rummet för att hitta lämpliga tillfällen att komma till tals, eller 

för att de inte anser sig kunna använda gester för att påkalla uppmärksamhet. Informant 6 betonade 

att det därmed krävs en större ansträngning vid virtuella möten för att lyckas uppmärksamma och 

inkludera de som vill få talan. Informant 1 och 4 anmärkte även att om personer pratar i mun på 



42 
 

varandra under ett virtuellt möte anses detta som en större distraktion än om detta sker vid F2F-

möten. Problemet gällande en viss svårighet av naturlig turordning under virtuella möten ansågs 

dock av informanterna kunna lösas genom större disciplin och tydlig struktur i mötet. Informant 2 

anmärkte att hen ansåg det även vara en mognadsfråga dels till de virtuella mötesverktygen och 

dels till att hitta naturliga pauser hos motparten.  

4.9 Rationalitet och strukturella skillnader mellan kommunikationskanaler 

Informant 1 och 5 belyste vikten av att upprätthålla en agenda vid virtuella möten. Informant 1 

tillade att hen upplevde att en agenda är viktigt vid virtuella möten för skapa en god förberedelse, 

för att de i förhand ska vara medvetna om deras del i mötet. Informant 2 berättade att en agenda är 

mer relevant för möten som sker virtuellt då F2F-möten bidrar till en mer informell struktur. Detta 

antydde även informant 3 som menade på att det är mer struktur i virtuella möten i jämförelse med 

F2F-möten. Informant 5 belyste vikten av struktur och en tydlig ledare vid virtuella möten. Detta 

eftersom hen upplevde att det är viktigt att deltagarna är medvetna om när de bör starta igång sina 

mikrofoner, men även när de ska stänga av dessa för att inte distrahera övriga diskussioner. Hen 

menade på att det skapas ett bättre flyt i konversationen mellan deltagarna i virtuella möten när det 

finns en tydlig mötesstruktur. Detta menade även informant 1 som nämnde att de utgick från en 

lista på ärenden och ansvariga för dessa ärenden när mötet sker virtuellt.   

 

”Är det virtuella mötet ostrukturerat då kan det bli att folk pratar i mun på varandra. Men finns 

disciplin, mötesprotokoll och någon som håller i det, då fungerar det.” - Informant 5 

 

Informant 6 betonade att virtuella möten bidrar till en mer saklig kommunikation i jämförelse till 

möten F2F, dock menade hen att en mötesstruktur är viktigt för effektivitet oavsett 

kommunikationskanal. Dessutom menade ytterligare två informanter, 2 och 4, att virtuella möten 

är fördelaktiga vid mer informativa möten. Informant 3 tillade att hen upplevde telefonmöten vara 

bättre vid besvarande av frågor, medan videomöte är bättre vid ett regelrätt möte.   
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4.10 Informella karaktärsdrag av en relation och dess yttrande i virtuella 

möten 

Informanterna 2, 4 och 6 menar på att de går miste om informella aspekter av möten vid användning 

av virtuella kommunikationskanaler. Informant 2 belyser de lite mer avslappnade delarna som finns 

i anslutning till formella F2F-möten. Dessa delarna har inte strikt affärsfokus och detta anser 

informanten vara positivt för relationsbyggande. Informant 4 uppmärksammar också de mer 

informella delarna av F2F-möten. Hen menar att minutrarna innan, under pausen eller efter mötet 

som tillåter småprat är givande relationsmässigt. Detta tillåter parterna att lära känna varandra 

personligen och att göra anknytningar som hjälper relationen på längre sikt. Hen anser att denna 

möjlighet inte riktigt finns i virtuella möten, då dessa är mer sakliga. Informant 4 och 6 lyfter även 

fördelarna att kunna se fler delar av organisationen, processerna och de anställda vid fysiska möten 

hos kunden. Informant 4 menade att detta är betydelsefullt för relationen då det hjälper hen att få 

en bättre inblick och förståelse för kundens förväntningar, vilket hen ansåg främjar 

relationsbyggandet. Vidare påpekade även informant 1, 3 och 5 generellt vikten av informell 

kommunikation och småprat för byggandet och utvecklandet av starka relationer. Informant 1, 2, 

3 och 6 använder telefon som kommunikationsmedel vid dessa informella samtal för 

relationsbyggande syfte. Telefon ansågs av informanterna vara både effektivt och givande vid detta 

syfte. Informant 3 påpekade även att hen anser dessa informella, mer spontana, telefonsamtal 

kännetecknar en god relation. 

 

”En god relation finns när saker kan ske väldigt spontant. Det behöver inte vara formellt, man 

behöver inte skicka en kallelse, utan kan bara lyfta luren och prata. Att man har lite mer 

informella drag i kommunikationen.” - Informant 3 

 

”Vid F2F finns det fler aspekter än själva mötet. Man gå ut på lunch tillsammans och chit chattar. 

Det är detta också som bygger relationer. Vid formella möten är det svårt att bygga relation utan 

det är vid som lite mer avslappnade delarna i anlutning av formella möten, där det inte är just 

affärsfokus, man bygger relationer”- Informant 2 
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4.11 Teknologins påverkan på virtuella möten 

Fem av sex informanter (1, 2, 4, 5 och 6) pratade om att tekniken påverkar kommunikationen. 

Informant 1 menade att de ibland måste ha telefonmöten för att tekniken strular, men att hen 

egentligen föredrar video. Informant 4 belyste att det är av stor vikt att tekniken fungerar. Detta då 

deltagarna blir matta när tekniken krånglar och det byggs upp en irritation som påverkar 

kommunikationen negativt. Informant 5 nämnde också detta och uppgav att när många sitter i möte 

samtidigt tenderar det alltid att krångla för någon eller att någon glömmer bort att stänga av sin 

mikrofon vilket stör alla andra. Informant 5 fortsatte med att säga att det handlar mycket om en 

vanesak, om alla var mer vana vid virtuella möten skulle det troligtvis fungera bättre. Informant 2, 

4 och 6 höll med om detta och ansåg att det handlar om hantering av verktygen. Informant 4 och 6 

ansåg också att det handlar mycket om hjälpmedel i själva tekniken, exempelvis kan en 

handuppräckningsfunktion motverka att personer talar i mun på varandra. Informant 2 ansåg att 

tekniken också kan bidra med möjligheter för kommunikationen. Detta kan vara genom att 

exempelvis kunna dela med sig av handlingar och dokument via skärmdelning. Detta bidrar med 

en praktisk nytta då det är möjligt att visa riktningar och mätresultat, vilket bidrar till en större 

förståelse i kommunikationen. Informant 4 höll med om detta och berättade att de ofta använder 

sig av skärmdelning vid mer tekniskt inriktade möten. Informant 6 menade även att Covid-19 har 

tvingat dem som vanligtvis inte vill använda sig av virtuella möten att göra detta. Detta ansåg hen 

är bra för att öka vanan av användningen. 

 

”Det är bra att gapet mellan de som kunde minst till de som kunde mest blir mindre. Den sämsta 

nivån har lyfts mycket. Detta har varit en stor fördel för framförallt den äldre generationen eller 

dem som har långt till sina kunder.” - Informant 6 

4.12 Framtida användningsmöjligheter med virtuella möten 

Fem av informanterna (1, 3, 4, 5 och 6) trodde att de kommer att arbeta med virtuella möten i en 

större utsträckning även efter Covid-19. Informant 1, 3 och 6 ansåg att detta har mycket med 

effektivitet att göra. De ansåg att genom att ha tvingats använda virtuella möten mer frekvent nu 

under krisen har de fått upp ögonen för fenomenet och insett hur smidigt och effektivt det är. 
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Informant 6 tillade att de har fått en helt annan vana med det nu, även om de tidigare också arbetat 

mycket virtuellt, vilket hen trodde kommer bidra till att de har fler virtuella möten även efter krisen.  

 

”Det skulle kunna gå att göra mycket mer virtuellt än vad det görs idag. Det kommer att 

förändras efter coronakrisen. Vi kommer fortsätta hitta lösningar utan att träffas, det är det 

positiva som kommer ut av det här” - Informant 3 
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5 Analys 

5.1 Relationsstadium 
I relationsstadiet åtagandefasen drivs relationen av ett förtroende parterna emellan och av en vilja 

att skapa en långvarig relation genom ett engagemang (Dwyer et al., 1987). Förtroende och 

engagemang är två centrala faktorer för ett utvecklande och bibehållande av affärsrelationer inom 

B2B (Morgan & Hunt, 1994; Brown et al., 2019). Förtroende skapas när förväntningar 

kommuniceras och uppfylls (Dwyer et al., 1987; Zeffane et al., 2011). Samtliga informanter uppgav 

att de har förväntningar på affärsrelationen och att dessa till följd dessutom uppfylls. Detta betyder 

att samtliga informanter hade ett etablerat förtroende till kunden.  

 

Ett engagemang är etablerat när ett förtroende har skapats och när parterna gör ansträngningar för 

att upprätthålla relationen och säkerställa att relationen fortskrider (Morgan & Hunt, 1994). Alla 

informanter menade att kunden i fråga är en vital del av företag och att de arbetar med olika metoder 

för att förmedla och säkerhetsställa att relationen fortskrider. Alla informanter hade därmed ett 

etablerat förtroende och engagemang och ingår då i åtagandefasen. Detta var ett krav för deltagande 

i denna undersökning för att kunna besvara studiens frågeställning. 

5.2 Icke-verbal kommunikation 

Enligt Phutela (2015) har icke-verbal kommunikation en stor påverkan på 

kommunikationsprocessen. Det används för att tolka den kommunikation som sker, en person som 

är medveten om motpartens icke-verbala uttryck förstår den andre parten bättre. Relationer är 

mycket beroende av icke-verbal kommunikation för att kunna vara starka och långvariga. (Phutela, 

2015) Att tolka icke-verbal kommunikation ökar partens förmåga att förutsäga och utvärdera den 

andra partens avsikter och beteende vilket påverkar dess förtroende positivt (Huang et al., 2008). 
Samtliga informanter tog upp vikten av icke-verbal kommunikation. De menade att det är viktigt 

att kunna läsa av hur andra uppfattar saker och att detta kan vara svårt vid virtuella möten då de 

inte kan läsa av varandra lika lätt som vid F2F-möten. De nämnde också att de är vanligt att 

missuppfatta vad någon säger när de inte kan läsa av icke-verbal kommunikation. Avsaknaden av 

icke-verbal kommunikation via virtuella möten har en negativ påverkan på förtroendet. De ansåg 
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att de fick en annan känsla av situationen när de träffades F2F vilket gjorde det lättare att anpassa 

sin kommunikation för att den skulle mottas bättre. De upplevde detta vara av stor vikt i 

relationsbyggande processer. Samtliga informanter ansåg att videomöten gav utrymme för mer 

icke-verbal kommunikation än telefonmöten vilket gjorde att det ofta var att föredra. Telefonmöten 

ansågs dock fungera bra om de pratade med någon som de personligen kände väl. Detta eftersom 

de då redan lärt sig förstå vad de kan, och inte kan, säga till varandra och hur de vanligtvis tolkar 

olika signaler. Informanterna tillade även att det är viktigt att kommunicera med tydlighet när det 

saknas icke-verbal kommunikation för att säkerställa att informationen mottas på ett korrekt sätt. 

 

Mason och Leek (2012) lyfter att valet av kommunikationskanal påverkas till stor del av mötets 

syfte. Om fel kommunikationskanal används kan det påverka relationen negativt. Parterna kan 

komma att förlora förtroende för varandra, vara oförmögna att fortsätta samarbeta eller ha 

svårigheter med att besluta om delade värderingar. (Mason & Leek, 2012) Samtliga informanter 

uppgav att de inte skulle ha känsliga möten som förhandlingar eller pris- och avtalsdiskussioner 

virtuellt. Detta för att de vill kunna använda sig av icke-verbal kommunikation. Informanterna 

nämnde att det var av stor vikt att kunna läsa av varandras kroppsspråk och ansiktsuttryck för att 

få till en bra förhandling. Video ansågs vara bättre än telefon vid känsliga möten men F2F föredrogs 

alltid om möjligt. En del av informanterna upplyste att det går att gömma sig bakom skärmen vid 

virtuella möten vilket ledde till att deltagarna kunde ha en hårdare attityd än de hade haft om 

förhandlingen skett F2F. Att använda virtuella kommunikationskanaler vid möten som anses vara 

känsliga, där icke-verbal kommunikation har en stor påverkan på kommunikationen, påverkar 

kommunikationen negativt vilket har en negativ påverkan på förtroendet och således relationen. 

Informanterna upplevde det svårare att lära känna någon vid ett virtuellt möte än ett möte F2F. Vid 

möten med syftet att påbörja en relation anses därför virtuella kommunikationskanaler även vara 

ogynnsamma för detta ändamål. En annan faktor som informanterna menade hade en bidragande 

faktor till att lära känna en människa personligen är möten med en mer informell struktur. Denna 

informella struktur återfinns i större utsträckning i möten som sker F2F, vilket de upplevde har en 

positiv påverkan på relationen. Mason och Leeks (2012) teori stärker denna upplevelse då deras 

teori menar att möten F2F bidrar till bättre sociala interaktioner. Sociala interaktioner förbättras då 

genom informell struktur vilket stärker den personliga relationen mellan parterna. F2F-möten har 

visats vara betydande i påbörjandet av en relation, men virtuella möten anses vara ett bra substitut 
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vid bibehållandet och utvecklandet av en relation. Virtuella möten bör därför användas i mindre 

utsträckning i början av en relation, då informell struktur och icke-verbal kommunikation anses 

vara av stor vikt. 

5.3 Effektiv kommunikation  

5.3.1 Regelbundenhet 

Enligt Kwon och Suh (2005) och Zeffane et al. (2011) skapas och upprätthålls ett förtroende via 

en effektiv kommunikation, där regelbunden kommunikation är en beståndsdel. Detta stärks av 

informanterna som upplevde kontinuerlig kontakt vara viktigt för ett byggande och bibehållande 

av en relation. Vidare påtalade majoriteten av informanter att implementeringen av virtuella möten 

har bidragit till en mer frekvent och kontinuerlig kontakt. Informanterna uppgav även att virtuella 

kommunikationskanaler medför en enkelhet i att ta kontakt på grund av lättillgängligheten av 

verktygen. Virtuella möten ansågs även av informanterna vara mer tidseffektiva. 

Lättillgängligheten tillsammans med tidseffektiviten blir bidragande faktorer till en ökad 

mötesfrekvens. Frekventa möten visade sig möjliggöra en större tillit till varandra, vilket bidrar till 

en bättre relation. Detta är i enlighet med Morgan och Hunts (1994) forskning som belyser vikten 

av frekvent kommunikation för ett ökat förtroende. Användningen av virtuella möten har därmed 

en tydlig förändring av kommunikation genom mötesfrekvensen, vilket har en positiv påverkan på 

förtroendet.  

5.3.2 Kvalitet 

Den andra beståndsdelen av effektiv kommunikation är hög kvalitet (Hung & Lin, 2013). 

Kommunikation av hög kvalitet refererar till att kommunikationen ska vara relevant, läglig och 

tillförlitlig (Morgan & Hunt, 1994). Hälften av informanterna menade att virtuella möten bidrar till 

en högre relevans i kommunikationen då möten F2F många gånger medför diskussioner som inte 

är kopplade till mötets syfte. Informanterna antydde att virtuella möten bidrar till kortare och mer 

sakliga möten eftersom enbart information till mötets syfte uppkommer. Genom att reducera tiden 

mötet pågår och ha mer relevant kommunikation under mötet leder detta till en förenkling av mötet, 

vilket i sin tur leder till ökad produktivitet (James et al., 2016). Virtuella möten bidrar till mer 

effektiva möten och därmed en högre produktivitet. Detta är i enlighet med teorin av Murphy och 
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Sashi (2018) som menar på att virtuell kommunikation är mer effektivt än möten F2F när det avser 

en rationell form av kommunikation, vilket har en positiv påverkan på en relation. Flera av 

informanterna antydde att en uppsatt agenda och en bättre mötesstruktur är av större vikt när mötet 

sker virtuellt på grund av begränsningen av icke-verbal kommunikation. Därför krävs detta för att 

uppnå bättre flöde av kommunikationen vid virtuella möten. Dessutom upplevdes virtuella möten 

bidra till färre onödiga möten, vilket bidrar till en högre relevans. Informanterna upplevde även att 

virtuella möten är fördelaktigt när mötet enbart behandlar ett informationsutbyte. Dessa upplevelser 

kopplas till forskningen av Teng et al. (2020) som menar på att informationsutbytet mellan parterna 

måste vara relevant tids- och innehållsmässigt för att kommunikationen ska anses vara effektiv. Då 

virtuella möten bidrar till en bättre mötesstruktur har det en positiv påverkan på relevans.  

 

Informanterna menade att kommunikationen kan komma lägligare genom virtuella möten då det 

medför möjlighet att agera snabbare vid problemlösning. Möjligheten att agera snabbt upplevdes 

vara en viktig fördel med virtuella möten av informanterna. Problemlösning kan kopplas till 

forskningen gjord av Zeffane et al. (2011) som menar på att effektiv kommunikation kan lösa 

dispyter, klargöra missförstånd och ökar då förutsättningarna för en välfungerande diskussion. En 

annan komponent som upplevdes vara fördelaktig med virtuella möten var spontaniteten av möten. 

Virtuella kommunikationsmedel bidrar till mer spontan kommunikation som kan bidra till att 

information kommer mer lägligt. För spontan kommunikation ansågs telefon vara det mest 

lättillgängliga kommunikationsmedlet.  

Upplevelserna gällande tillförlitligheten av kommunikationen skilde sig mellan informanterna. En 

av informanterna menade att tolkningar av motparten är en viktig komponent för tillförlitlighet vid 

förhandling, vilka ansågs lättare att tyda vid ett möte F2F. En annan informant stärkte detta genom 

att säga att icke-verbala signaler bidrar till en försäkran om att kommunikationen är pålitlig. Detta 

säger även forskningen av Huang et al. (2018) som redovisar att icke-verbala signaler påverkar 

bedömandet av hur pålitlig motparten är. Tillförlitligheten av kommunikation via virtuella möten 

kan därmed påverkas negativt på grund av begränsad icke-verbal kommunikation. Bristande icke-

verbal kommunikation upplevde dock inte alla informanter vara en påverkande faktor på 

tillförlitligheten om relationen redan är etablerad. Då parterna redan har ett etablerat förtroende 

behövs inte icke-verbal kommunikation, i lika stor utsträckning, för att parterna ska känna 

tillförlitlighet för det som kommuniceras.  
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Virtuella möten påvisas ha en positiv påverkan på regelbundenheten av kommunikationen, vilket 

stärker förtroendet. Kvaliteten av kommunikation har däremot större positiv påverkan på 

förtroende än regelbunden kommunikation (Zeffane et al., 2011). Kvaliteten av kommunikationen 

påverkas positivt vid virtuella möten gällande komponenterna relevans och läglighet. Däremot kan 

virtuella möten till viss del påverka tillförlitligheten av kommunikationen negativt. Detta innebär 

att förändringen genom virtuella möten har både positiva och negativa effekter på effektiv 

kommunikation, men övervägande positiva. 

5.4 Öppen kommunikation 

Öppen kommunikation reducerar osäkerhet hos de deltagande parterna och bidrar till ett högre 

förtroende (Kwon och Suh, 2005; Zeffane et al., 2011). Samtliga informanter nämnde öppenhet 

som en viktig beståndsdel inom kommunikation. Samtliga av dessa menade även att detta är lättast 

vid F2F-möten. Anledningar till detta var möjligheten till fysisk beröring och att det ansågs vara 

lättare att tyda icke-verbal kommunikation vid fysiska möten. Detta visar att reducerandet av 

osäkerhet hos deltagande parter är svårare vid virtuella möten. Vidare påpekade informanterna att 

videomöten var bättre än telefonmöten för möjligheten av en öppen kommunikation. Detta 

förmodas bero på större förekomst av icke-verbal kommunikation vid videomöten. Detta bekräftar 

Huang et al. (2008) tidigare forskning som visar på att kommunikationskanaler varierar i deras 

kapacitet att förmedla olika signaler, vilket påverkar hur förtroende utvecklas. Ingen av 

informanterna nämnde dock att det inte gick att bedriva öppen kommunikation vid virtuella möten, 

enbart att det var svårare.  

 

Brown et al. (2019) menar att när två parter är engagerade i en relation kan de uppleva en viss 

sårbarhet vilket kan ha en negativ påverkan på förtroendet. Detta genom att den ena parten är osäker 

på om denne kan lita på att den andre parten inte drar nytta av situationen. Företag kan dock mildra 

sin partners uppfattning om sårbarhet genom att ha en öppen kommunikation angående sina 

avsikter. (Brown et al., 2019) Eftersom det finns svårigheter med att ha öppen kommunikation 

virtuellt gentemot F2F kan detta leda till att företag inte lika väl kan mildra parterns uppfattning 

om sårbarhet, vilket kan ha en negativ påverkan på förtroendet. Detta upplevdes dock inte vara 

problematiskt hos informanterna då samtliga ansåg att de hade en öppen kommunikation. Ingen av 

informanterna hade enbart virtuella möten med sin kund, vilket kan vara en påverkande faktor till 
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varför de upplever kommunikationen som öppen. Skulle all kommunikation ske virtuellt hade detta 

troligen påverkat förtroendet mer. I dessa fall där virtuella möten används som komplement till 

F2F-möten upplevs detta dock inte vara ett problem.  
 

Enligt Morgan och Hunt (1994) uppstår förtroende när en part känner tillit för den andra partens 

pålitlighet och integritet. Pålitlighet och integritet associeras bland annat med ärlighet, välvillighet 

och hjälpsamhet (Morgan & Hunt, 1994). Komponenter kopplade till dessa begrepp uppkom när 

informanterna nämnde andra viktiga aspekter av god kommunikation. Komponenterna var ärlighet, 

delgivning av feedback och viljan att lösa problem. Ärlighet nämndes som en beståndsdel av öppen 

kommunikation och delgivning av feedback samt viljan att lösa problem nämndes som resultat av 

öppen kommunikation. När det gällde lösning av problematiska situationer eller delgivning av 

negativ feedback ansågs virtuella möten vara mindre lämpade än möten F2F på grund av bristen 

på icke-verbala kommunikationen. Det upplevdes lättare att läsa av reaktioner F2F, vilket ansågs 

hjälpsamt vid reparation av missnöje. Detta stämmer överens med tidigare forskning av Mason och 

Leek (2012) samt Murphy och Sashi (2018), som visat på att kommunikation som sker F2F är mer 

interaktiv än kommunikation som sker virtuellt när det avser tvåsidig kommunikation, sociala 

interaktioner och delgivning av feedback. Dessutom har kommunikation F2F en starkare påverkan 

på en relations tillfredsställelse vid delgivning av feedback. (Mason & Leek, 2012; Murphy & 

Sashi, 2018) Informanterna nämnde dock att virtuella kommunikationskanaler ger möjlighet att 

agera snabbare vid eventuella problem. Istället för att låta problemet växa under en längre period 

går det att lösa direkt via virtuella möten. Detta ger dem möjlighet att vara mer öppna med sina 

kunder, vilket de ansåg bidrar till en bättre relation. Tilliten för den andre partens pålitlighet och 

integritet påverkas främst negativt av virtuella möten. Detta då det anses svårare att ge feedback 

som upplevs välvillig via virtuella möten. Det anses även svårare att vara hjälpsam och lösa 

problem via virtuella möten. Däremot finns det även positiv påverkan på hjälpsamheten och 

ärligheten via virtuella möten genom möjligheten att snabbare meddela att problemet finns och 

börja hantera det direkt.  

5.5 Deltagande 

Murphy och Sashi (2018) poängterar att virtuella möten anses gynnsamma gällande antalet som 

har möjlighet att delta. Detta eftersom deltagarna inte behöver befinna sig på samma plats. Det 
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anses därmed ha en positiv påverkan på antal deltagare som kan vara med och bidra till 

kommunikationen från olika perspektiv. (Murphy & Sashi, 2018) Informanterna höll med om att 

det var mycket enklare att kunna delta i virtuella möten, men ansåg att delaktigheten under mötet i 

sig försvårades. Detta då de ansåg att de fanns viss svårighet gällande att de inte kunde se alla 

deltagare vid virtuella kommunikationskanaler. Virtuella kommunikationskanaler bidrog med 

svårigheter att uppfatta och tolka icke-verbal kommunikation från samtliga deltagare i mötet, vilket 

ansågs påverka samspelet negativt. Informanterna ansåg att när deltagarna inte har möjlighet läsa 

av de andra personerna i rummet, för att hitta lämpliga tillfällen att komma till tals, var risken att 

deltagarna pratade i mun på varandra högre. De ansåg att detta var ett störningsmoment som 

försämrade kommunikationen. Detta överensstämmer med tidigare forskning som menar att 

beteenden som indikerar samspel mellan parterna skapar en rytm där parterna kommunicerar som 

en koordinerad enhet. Genom detta skapas ett starkt emotionellt band och ökad uppskattning, vilket 

ökar förtroendet mellan parterna. (Huang et al., 2008) Då samspelet påverkas negativt av virtuella 

möten har detta en negativ påverkan på förtroendet.  

 

Enligt Huang et al. (2008) skapas en stark anknytning genom spegling av kroppsspråk och en 

naturlig talordning, denna anknytning påverkar i sin tur förtroendet mellan parterna. Virtuella 

möten försvårar ett skapande av stark anknytning då icke-verbal kommunikation är begränsad. 

Groen et al. (2012) betonar också vikten av icke-verbal kommunikation. De menar att de digitala 

verktygen bör anpassas för att få utrymme för mer icke-verbala kommunikation, som exempelvis 

att använda videomöten istället för telefonmöten. Detta då virtuella möten begränsar mängden icke-

verbala kommunikation som hjälper parterna att tolka det som sägs, vilket kan leda till att 

kommunikationen påverkas negativt. Samtliga informanter ansåg att videomöten gav mer utrymme 

för icke-verbal kommunikation än telefonmöten. De ansåg detta vara positivt för 

kommunikationen, då det var lättare att tolka varandra och inkludera samtliga deltagare i 

diskussionen. Informanterna ansåg även att videomöten var bättre än telefonmöten då samspelet 

påverkas positivt av att deltagarna kan se varandra och deltagarna upplevdes även vara mer aktiva 

under mötets gång. En del av informanterna ansåg telefonmöten vara olämpliga vid möten mellan 

fler än två parter då deltagandet och interaktionen försämras. Deltagandet och interaktionen 

försämras för att det är svårt att inkludera alla på samma sätt när de inte ser varandra och inte kan 



53 
 

tolka icke-verbal kommunikation. Detta leder till en mindre företagsam diskussion, vilket påverkar 

förtroendet negativt.  
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6 Slutsats 

Virtuella möten har orsakat förändringar i kommunikationen som sker i etablerade B2B-

kundrelationer. Den största fördelen, av denna förändring, har visats vara enkelheten att ta kontakt. 

Denna enkelhet möjliggör snabbare kontakt och respons vilket leder till högre relevans och 

läglighet av kommunikationen. Detta hjälper företag att kunna agera snabbare och bemöta deras 

kunder i realtid. Vidare möjliggör virtuella möten fler möten då de är mer tidseffektiva genom 

minskad restid och mer sakliga än möten F2F. Denna enkelhet till kontakt har lett till mer 

framgångsrik kommunikation mellan företagen och dess kunder. Den positiva påverkan på 

kommunikationen leder då även vidare till en positiv påverkan på förtroendet och därmed även 

engagemanget. På detta sätt bidrar dessa delar till bättre affärsrelationer. De negativa aspekterna 

som uppkommer genom användandet av virtuella möten är bristande öppen kommunikation, 

reducerad tillförlitlighet av kommunikationen och ett försvagat deltagande och samspel. Samtliga 

negativa aspekter är direkt kopplade till den begränsade icke-verbala kommunikation av virtuella 

möten. Studiens resultat påvisar därmed att vid rätt hantering av virtuella möten, bidrar dessa med 

ett flertal fördelar för kommunikationen och därmed relationen. Denna studie påvisar att virtuella 

möten bör användas som ett komplement till F2F-möten då dessa inte kan ersättas helt. Genom att 

kombinera dessa mötesmetoder kan negativa aspekter undvikas och nyttan av virtuella möten 

maximeras. 
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7 Praktiska implikationer 

Som tidigare nämnt lyfter James et al. (2016) att det finns utmaningar kring hur företag ska använda 

sig utav virtuella möten på ett framgångsrikt sätt. Genom resultatet kan studien bidra med insikt 

kring hur detta kan ske. Studiens resultat visar på att företagen bör använda virtuella möten som 

ett komplement till F2F-möten. Om virtuella möten hanteras på ett lämpligt sätt har de möjligheten 

att hjälpa företag i deras relationsbyggande processer vid bibehållandet och vidareutvecklandet av 

dess etablerade B2B-kundrelationer. Användningen bör dock vara begränsad vid inledandet av en 

relation, då detta anses kräva mer icke-verbal kommunikation än virtuella möten tillåter. 

 

Virtuella möten rekommenderas vid informationsdelning, på grund av dess bidrag genom hög 

relevans av kommunikationen. Företag bör arbeta med virtuella möten då de möjliggör en högre 

mötesfrekvens och underlättar regelbundenheten av kommunikationen. Detta bidrar till att de kan 

lyfta sina åsikter och oro redan innan det blir ett problem. Lättillgängligheten av 

kommunikationskanalen kan även vara hjälpsamt vid snabb adressering och hantering om problem 

väl uppstår. Dessa virtuella möten bör dock kompletteras av ett F2F-möte där problemet adresseras 

mer ingående med stöd av icke-verbal kommunikation. Virtuella möten bör undvikas av företag 

vid känsliga ämnen som förhandling. Detta då virtuella möten och dess avsaknad av icke-verbal 

kommunikation gör det svårare att läsa av motparten, vilket visats sig vara viktigt i dessa 

avseenden. 
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8 Förslag till framtida forskning  

Det finns brist på tidigare forskning inom undersökningsämnet. Denna studie har bidragit med 

insikter i hur virtuella möten bör användas i relationsbyggande processer för företag inom B2B. 

Det krävs dock mer forskning på ämnet som berör andra faktorer som kan påverka en relation än 

de som denna studie undersökt.  

 

En faktor som uppkom från majoriteten av informanterna, som inte har någon teoretisk grund, var 

teknologins påverkan på kommunikationen som sker virtuellt. De menade att den tekniska aspekten 

av ett möte kan medföra irritation bland deltagarna. Många gånger upplevdes tekniken skapa hinder 

i deltagande och kommunikation och för att motverka detta krävs en större vana, mognad och 

utbildning inom de tekniska verktygen. Detta väcker intresse att vidare undersöka hur dessa 

tekniska hinder påverkar kommunikationen och vad detta har för påverkan på relationsbyggande 

processer.  

 

En annan faktor som uppkom från studiens empiriska datainsamling var effektiviseringen som 

skedde med virtuella möten och de olika resursbesparingarna informanterna upplevde virtuella 

möten innebar. De såg stora fördelar med användningen av virtuella möten och dessa var främst 

kopplade till resursbesparingar.  

 

Tekniska hinder tillsammans med resursbesparingar som kan uppkomma genom användningen av 

virtuella möten anses vara kopplade till attitydmässiga komponenter. Därigenom är forskning på 

relationsbyggande processer, genom virtuella möten, i behov av att kompletteras med att undersöka 

parternas attityd gentemot virtuella möten.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Hur länge har er affärsrelation pågått? Är det alltid du som skött den kontakten? 

2. Hur skulle du beskriva er affärsrelation? Vad har relationen för betydelse för er? Vad har 

ni för förväntningar på en partner i en sådan relation? 

3. Känner ni att den andre parten uppfyller de förväntningar ni har på dem? 

4. Hur arbetar ni för att för att säkerställa att relationen fortskrider? 

 

5. Hur ofta i genomsnitt har ni virtuella möten i kundrelationen? Hur tror du detta har 

påverkar relationen? 

6. Skiljer sig detta från tidigare innan ni arbetade med virtuella möten? 

a.  hade ni fler/färre möten då? Vad beror detta på? Hur känner du att detta påverkar 

relationen? 

 

7. Vilket används i störst utsträckning, videomöten eller telefonmöten, och varför? Anser du 

att det skulle vara möjligt att ersätta fysiska möten med virtuella? Vad har de olika 

mötesmetoderna för påverkan på er relation? 

8. Vad tycker du kännetecknar en god kommunikation i en affärsrelation?  

9. Hur väl tycker du att detta återfinns i kommunikationen via virtuella möten? 

a. Anser du att dessa gäller för både video och telefon? 

b. Skiljer det sig åt F2F? 

c. Vad har detta för påverkan på relationen? 

10. Hur har de virtuella mötena påverkat kommunikationen med kunden? 

a. Vad är de största skillnaderna mot F2F?  

b. Hur har detta förändrat era kommunikationsmönster? 

c. Hur har det förändrat sättet ni pratar på? (ex: tydligare pga. avsaknad av 

kroppsspråk) 
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11.  Hur har detta påverkat er relation? 

a. Hur har ni arbetat för att motverka detta? Hur känner du att detta har påverkat er tillit 

till varandra? Hur känner du att detta har påverkat er vilja att fortsätta driva relationen? 

d. Hur känner du att detta har påverkat hur ni värderar varandra? 

 

12. Vad anser du vara de huvudsakliga utmaningarna med telefon/videomöten? 

a. Upplever du svårighet med att tolka den andra parten vid virtuella möten? 

b. Vad är det som faller bort när ni inte ser varandra? 

c. Hur kan motverkar ni detta? 

i. Gäller det både telefon- och videomöten? 

13. Vad ser du för fördelar med att använda telefon-/videomöten? 

a. Vad ser du för möjligheter med användningen av kommunikationsmedlet? 

14. Hur anser du att deltagandet, ex. turordningen och det naturliga samspelet, påverkas av 

virtuella möten? 

a. Anser du att det skiljer sig mellan de olika kommunikationskanalerna 

(video/telefon)? 

15.  Vilka faktorer påverkar vilken typ av mötesmetod (virtuellt/F2F) som används? Finns det 

några ärenden ni inte skulle använda virtuella möten? varför inte? 

16. Upplever du att relevansen, tillförlitligheten och lägligheten av kommunikationen 

förändras genom användningen av olika kommunikationskanaler? Vad är skillnaden 

mellan de olika kanalerna? (video/telefon/F2F) 
 

 

 

 


