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Zoom belastar hjärnan 

 

En av de mest märkbara konsekvenserna av den globala pandemin har varit den enorma 

ökningen i användningen av olika programvara för distansmöten. För många innebar 

pandemin att arbetet flyttades i värsta fall helt och hållet till virtuella miljöer när fysiska 

kontakter skulle minimeras. Distansmöten har blivit vardag även utanför arbetet. Också en 

stor del av föreningsverksamhet och privata sammankomster har sedan våren 2020 skötts på 

distans. Trots att det också finns ett stort antal andra program, har Zoom blivit närmast 

synonymt med att träffas på distans. Enligt företaget som ligger bakom Zoom, ökade antalet 

användare med 2900 procent under pandemin, vilket reflekterar den snabba förändringen som 

skedde i våra kommunikationsvanor. 

Vid skrivande stund verkar det som att fysiska kontakter snart inte längre behöver begränsas 

märkvärt på grund av pandemin. Zoom är dock här för att stanna. Vi är alla redan så vana vid 

att sköta många olika ärenden på distans, att Zoom kan räkna med feta vinster även i 

framtiden. Därför är det också viktigt att effekterna av Zoom utreds systematiskt. 

Det finns redan flera trovärdiga studier om hur distansmöten inverkar på oss. Ifall (också) du 

har tyckt dig märka att man blir tröttare under ett Zoom-möte eller Zoom-föreläsning än på ett 

vanligt möte, beror det på att Zoom-utmattning finns på riktigt. Det finns många skäl till det. 

För det första brukar skärmen under distansmöten innehålla ett stort antal ansikten, som man 

instinktivt försöker iaktta på en gång. Dessutom blir vi lätt obekväma då tjugo par ögon i en 

Zoom-skärm stirrar rakt tillbaka – en mardröm även för andra än blyga finländare. På ett 

fysiskt möte behöver man sällan så många personer samtidigt. För det andra visar Zoom en 

liten bild av en själv. Det är som att konstant stirra sig själv i spegeln, vilket enligt tidigare 

forskning förorsakar stress och negativa tankar. 

En tredje orsak är att vi i regel inte kan röra på oss under ett distansmöte, vilket vi vanligtvis 

skulle gör i liknande sammanhang. Sällan är man ju helt stationär då man, till exempel, har ett 

avslappnat möte med sina närmaste kollegor. Detta hänger ihop med ännu ett problem, vilket 

leder till en ökad Zoom-belastning. Under fysiska möten har vi möjlighet att tolka 

kroppsspråk och andra icke-verbala signaler. När dessa så gott som helt saknas i 

distansmöten, måste vi anstränga oss extra mycket för att samla ihop samma information från 

våra samtalsparter. 

Zoom kommer inte att försvinna i första taget så det lönar sig att utveckla 

överlevnadsstrategier. Forskare från Stanford har en tydlig rekommendation: stäng av 

kameran alltid när det går. Det avlastar hjärnan och då blir det lättare att orka koncentrera sig 

på det väsentliga. Det viktigaste är dock att igen hitta den gyllene hybridlösningen, som ger 

rätt balans mellan fysiska kontakter och distanskontakter. Zoom är bra, men man kan få för 

mycket av det goda. 
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