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Förord	  

Vi vill börja med att tacka vår kontaktperson på organisationen och de respondenter som har 
hjälpt oss genom sitt engagemang och intressanta reflektioner. Utan er medverkan hade vår 
studie inte varit genomförbar. Vi vill tacka våra nära och kära som har ställt upp på en 
pilotintervju. Slutligen tack Lars Ivarsson vår handledare som kommit med råd och tips längst 
vägen.  

Vi har båda två läst in relevanta teorier för att skapa samma förståelse över området. 
Inledningsvis har vi fokuserat och författat olika delar i studien, men genom korrekturläsning 
och korrigering så finns det inte längre möjlighet att särskilja vem som har skrivit vad.  

Anja Arezina och Josefine Bring 

Karlstad 2015 



 

	  

Sammanfattning	  

Möten som forum för att träffas, sprida information eller lösa problem har alltid funnits och 
det är en företeelse som finns på alla arbetsplatser idag. Därför är det också vanligt att alla har 
en åsikt om just möten och hur de fungerar på deras arbetsplats. Enligt tidigare studier är 
upplevelsen av effektivitet under möten viktigt för positiva jobbattityder och just attityder och 
emotionella upplevelser av ett möte påverkar deltagande och därmed hur mötets mål uppnås. 
Uppfattning kring möten kan även grunda sig från en kultur och normer som finns i 
organisationen, vilket kan vara svårt att sätta fingret på, men som kan tydas genom anställdas 
handlingar och kommunikationsmönster. Därför är dessa områden intressanta att undersöka 
och vårt syfte är att undersöka mötesdeltagares syn på effektivitet, upplevelse av norm och 
kultur, samt emotioner kopplat till arbetsmöten. Utifrån detta har vi formulerat tre 
frågeställningar; ”Hur är mötesdeltagares syn på effektivitet kopplat till arbetsmöten?”, ”Hur 
upplever mötesdeltagare norm och kultur kopplat till arbetsmöten?” och ”Vad är 
mötesdeltagare emotioner kopplat till arbetsmöten?”. Dessa frågor har besvarats genom att ta 
del av tidigare forskning och lyfta fram det som handlar om effektivitet, norm och kultur, 
samt emotioner kopplat till arbetsmöten. Vi har intervjuat nio anställda och chefer i en 
offentlig organisation. Vi har inte brytt oss om att lägga fokus på kön eller ålder, utan 
upplevelser bland anställda och chefer som har mycket möten inkluderat i arbetet. Därefter 
har materialet analyserats och resultatet har kopplats ihop med tidigare studier. Resultatet har 
visat att mötesdeltagare ser mötet som ett medel för att nå ett mål och snarare ett arbetssätt, än 
en trevlig sammankomst. Därmed uppnås effektivitet genom att uppnå mötets syfte och mål. 
Bakomliggande faktorer kan påverka effektiviteten på samma sätt som faktorer påverkar 
mötesdeltagares engagemang och deltagande under mötet, samt upplevelser av norm och 
kultur, vilket är en förutsättning för ett lyckat möte. Innovation och förnyelse är andra viktiga 
delar som nämns kunna påverka upplevelsen av arbetsmötet och skapa lyckade möten även i 
framtiden. 
 
Nyckelord: arbetsmöten, mötesdeltagare, mötesledare, möteseffektivitet, norm och kultur, 
emotioner, lyckade möten 
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1.	  Inledning	  
Utvecklingen det senaste millenniet i Europa är att möten både i och utanför arbetslivet har 
ökat i kraftig fart på grund av att ett större antal människor över en större yta är beroende av 
varandra och därmed behöver forum för att lösa problem och fatta beslut. Organisationer 
växer och sprider sig globalt, detta gäller i de flesta typer av organisationer och det blir all fler 
hierarkiska nivåer. Ledning och verksamhet kan till och med befinna sig i olika världsdelar. 
Detta kallar Van Vree (2011) för ”meetingization of society” (mötesinvasion av samhället). 
Under två, tre århundraden har de mäktigaste personerna gått från att ha varit krigare, hovmän 
och entreprenörer till möteshållare och ordförande. Det är dagligt arbete för politiker och högt 
uppsatta ledare att diskutera, förhandla och fatta beslut i grupper. De lägger mycket tid på att 
förbereda, delta och hålla i alla dessa möten (Van Vree 2011 s 241f). Därmed blir det en 
naturlig del för personer i organisationer, inte minst anställda att delta i diverse möten. 
Seibold (1979 s 4) ställer sig frågan: varför förekommer detta höga antal möten på 
arbetsplatsen i sin artikel redan år 1979 och han själv tolkar det som att alla typer av 
organisationer såsom industrier, politiska inrättningar och akademiska institutioner använder 
möten som en väsentlig organisatorisk funktion för att öka effektivitet. Detta då världen blir 
mer komplex och vi är allt mer beroende av vår omvärld. Precis som Van Vree (2011) 
beskriver ovan beror det på att organisationer sprider sig och växer globalt.  

Möten blir mer eller mindre oundvikligt om man är fler än en person som ska jobba mot 
samma mål och även om möten alltid funnits enligt Van Vree (2011 s 259) har dess former 
och syften förändrats över tid. Det är både formella och informella processer som ligger 
bakom dessa förändringar. Vi ser formella processer som skrivna eller verbalt uttalade 
ändringar kring mötens struktur, medan informella processer som mänskligt handlande som 
orsakar att mötet ändrar riktning. Dessa processer vill vi undersöka i vår studie. Mötens form 
och syfte kan uppfattas på olika sätt. Ses möten som medel, för att uppnå ett syfte och mål 
eller är själva mötet målet, såsom att mötet i sig är viktigt och inte dess resultat. Mötet som 
medel kan kopplas ihop med begrepp som resultat, effektivitet, syfte och måluppfyllelse och 
får därmed en management-inriktad vinkel, alltså ett ledningsperspektiv. Ses mötet som mål 
blir mötet en samlingspunkt utan egentligt syfte, förutom att den sociala samvaron kan ha 
betydelse för välmående på arbetsplatsen. När mötet är ett medel blir det också ett arbetssätt 
och därmed väsentligt att undersöka då det är något som finns i alla organisationer och som 
involverar anställda och chefer. Bland annat att utgå från en management-inriktad vinkel och 
undersöka upplevelsen av just effektivitet kring arbetsmöten. Effektivitet kopplat till 
arbetsmöten är något som tidigare studier främst lagt fokus på. De beskriver att uppnå 
effektiva möten är en svårighet och hur effektiva möte kan uppnås är en undvarande 
kompetens bland medarbetare och chefer. Granström (2010 s 152) beskriver att normer och 
kultur finns i alla organisationer och dessa ofta outtalade fenomen återspeglar mötesdeltagares 
uppfattning kring möten på arbetsplatsen, varför detta område också är intressant att utreda. 
Shanock et al. (2013 s 458) beskriver att möten är emotionellt laddade eftersom specifika mål 
ska uppnås tillsammans med andra som befinner sig på olika hierarkiska nivåer i 
organisationen och innehar olika kompetenser. Vi vill även studera mötesdeltagares 
emotionella upplevelse kring möten på arbetsplatsen. När personer i vår omgivning frågade 
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vad vår studie skulle handla om och vi svarade ”möten på arbetsplatsen” fick vi alltid ett 
starkt gensvar. Vilket visar att många har en klar åsikt och känslor kopplat till möten på 
arbetsplatsen. Kim och Rudin (2014) menar att forskning kring möten på arbetsplatsen är på 
uppgång då inte mycket har gjorts innan. Att undersöka området skulle underlätta för chefer 
och anställda att veta när de ska delta i möten och på vilket sätt, vilken typ av kommunikation 
som bör användas och hur tiden ska utnyttjas under mötet (Kim & Rudin 2014 s 1154). Möten 
har studerats vid undersökningar av grupper och beslutsfattande, men studeras mer sällan som 
ett eget forum. Rekommendationer har getts genom litteratur som är skriven utifrån 
författarens egna erfarenheter av att sitta i möten, men möten har sällan studerats utifrån 
forskning där empiri samlats och kopplingar gjorts med tidigare studier (Leach et al. 2009 s 
66). Detta påvisar att fenomenet arbetsmöten inte studerats i större utsträckning och att 
undersöka området skulle öppna upp för nya diskussioner och öka kompetensen inom 
området. Av den forskning som finns om möten är många eniga om att möten bör undersökas 
då de används för många ändamål, som problemlösning, informationsspridning eller fatta 
beslut. Även för att de kan förekomma i flera olika former som telefonmöte mellan två 
individer och konferensmöte mellan ett större antal deltagare. Att möten finns i så stor 
utsträckning och inom så många användningsområden ökar relevans att undersöka möten. 
Flera forskare talar även för att möten är en stor frustration då de både kostar i tid och pengar, 
vilket gör att mötesdeltagare och mötesledare önskar effektivare möten (Cohen et al. 2011, 
Seibold 1979, Romano, Jr. och Nunamaker, Jr. 2001). Upplevelsen av mötet kan även 
påverka jobbattityder och allmänt välmående på arbetsplatsen. Sociala processer såsom 
upplevelser av arbetsklimatet under möten skapar positiva och negativa attityder till möten 
och till organisationen i stort vilket i slutändan kan påverka organisatorisk framgång 
(Rogelberg et al 2006, Van Vree, W 2011, Engström 2014). Just relationer till och beteenden i 
möten, sammankopplat med sociala processer är vad vår undersökning kommer att rikta sig 
mot. Sociala processer kan vara sådant som normer som tillåter eller inte tillåter att agera på 
vissa sätt.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Enligt tidigare forskning verkar det finnas ett samband mellan emotioner, norm och kultur och 
effektivitet av möten och därmed organisatorisk framgång. Det är därför intressant att 
undersöka de här temana. Vårt syfte är att undersöka mötesdeltagares syn på effektivitet, 
upplevelse av norm och kultur, samt emotioner kopplat till arbetsmöten. Våra frågeställningar 
är: 

• Vad är mötesdeltagares syn på effektivitet kopplat till arbetsmöten? 
• Hur upplever mötesdeltagare norm och kultur kopplat till arbetsmöten? 
• Vad är mötesdeltagares emotioner kopplat till arbetsmöten? 
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Bild 1. Egen bild som visar studiens undersökningsområde. 

 

1.3 Disposition 
Vi börjar beskriva olika syn och definitioner på arbetsmöten och slutligen presentera vår egen 
definition på arbetsmötet, som kommer att användas under studien. Sedan kommer vi 
redogöra bakgrunden till varför vi valt att undersöka arbetsmöten samt vad tidigare forskning 
säger angående varför arbetsmöten bör undersökas. Vi presenterar sedan våra tre teman som 
är effektivitet, norm och kultur och emotioner genom att problematisera områdena i koppling 
till arbetsmöten. Därefter delger vi vår definition av varje tema följt av en djupare 
teorigenomgång på varje temaområde.  

Därefter förklarar vi vårt metodiska genomförande genom att presentera tillvägagångssätt och 
diskutera studiens tillförlitlighet. Efter metodavsnittet kommer vi att analysera och presentera 
vårt resultat som har kopplats samman och jämförts med den teori vi har behandlat. Vi 
avslutar med att diskutera våra slutsatser såsom vad vi har kommit fram till, styrkor och 
svagheter med studien samt att vi ger förslag på ytterligare forskning. Bilagor som bifogas är 
vårt mail till organisationerna, intervjuguiden samt Kvale och Brinkmanns 
kvalifikationskriterier för intervjuaren. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  	  

2.1	  Arbetsmötet	  
I detta avsnitt kommer vi att beskriva syn på och formuleringar kring begreppet arbetsmöte 
och dess olika delar. Därefter redogöra för vår egen definition av begreppet, vilket kommer 
att behandlas i arbetet. Vi kommer slutligen att presentera olika former av arbetsmöten och 
därmed hur ett sådant möte kan vara uppbyggt beroende på mötets syfte.  

Engström (2014 s 5f) förklarar att möten kan ses som en arena för samspel och lärande i 
organisationer. Att utföra uppgifter, fatta beslut eller kritiskt reflektera är vanliga delar av 
möten. Cohen et.al (2011 s 90) lägger till att möten även handlar om att dela information, 
arbetsrelaterade övningar och socialisering. Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2011 s 131) 
beskriver möten genom att gruppmedlemmar sammanfogar sin expertis för att skapa idéer, 
förändringar eller ta beslut. Engström (2014 s 9f) säger att ett samspel, vilket sker under ett 
möte är en interaktion som beskrivs som ömsesidig påverkan. Koordination är ett annat 
begrepp som lyfts fram i samband med samspel. Begreppet koordination kan förklaras som att 
ordna och påverka aktörer och deras handlingar för att uppnå en fungerande process och nå 
utsatta mål. Koordination är nödvändigt i alla sociala system och koordinera är både att följa 
förutbestämda regler, men även lösa problem och därmed nå utveckling. Mötet är ett viktigt 
forum för att kunna analysera just koordination och samspel på en arbetsplats eftersom mötet 
speglar arbetsplatsen i stort. Såsom mötet samordnas så koordineras även arbetet i den 
övergripande organisationen. Samspel under möten speglar organisationen eftersom hur och 
vem man talar till oftast sker på samma sätt i möten som på arbetsplatsen. Rogelberg et al. 
(2010 s 165) beskriver att möten inte bara handlar om koordinering, samspel och planering, 
utan i lika stor mån om att klargöra roller. Eftersom mötet bland annat är ett forum där 
medarbetare möter varandra och underordnad möter överordnad så kan upplevelser av roller 
samt organisationens aktuella tillstånd och utveckling tydliggöras.  

Rogelberg et al. (2010 s 150) definierar möten som en arbetsrelaterad interaktion mellan 
minst två individer. Strukturen är mer styrd än ett vanligt småprat, men mindre än en lektion. 
Möten varar vanligtvis mellan 30 till 60 minuter och kan ske genom medier såsom telefon 
eller Skype eller ansikte mot ansikte. Romano Jr och Nunamaker Jr (2001 s 6) beskriver att 
det ideala antalet personer på möten egentligen är svårt att fastställa. Litteratur kring möten 
föreslår att möten ska innefatta ett så litet antal personer som möjligt, men även många nog att 
få in tillräckligt med åsikter för att inte låsa sig. Färre än fem saknar en bred mix av expertis 
för att genomföra ett möte effektivt och fler än sju kräver högre struktur då mötesdeltagare 
tenderar att tystna när gruppen blir för stor. Alltså ser vi att åsikterna skiljer sig markant och 
det är svårt att ta fasta på om det verkligen finns en optimal storlek för möten. Möjligtvis kan 
det bero på typ av möte och syfte med mötet.  

Både Engström (2014) och Granström (2010) ser mötet som en temporär organisation 
eftersom information sprids, problem löses och beslut fattas. Rogelberg et al. (2010) säger att 
möten ses som något större än en spegling av en organisation. Detta då möten kan användas 
som ett socialt forum där organisationen skapas och återbyggs och därmed utvecklas över tid. 
Genom interaktion under mötet utvecklas individer, roller, resurser och ansvar (Rogelberg et 
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al. 2010 s 165). Möten kan också ses som grundläggande medel som används för att nå 
organisatoriska mål. Eftersom möten är uppbyggt av grundläggande komponenter såsom vart 
mötet hålls, hur länge, vilka roller som är fördelade, typ av möteslokal, agendans struktur och 
så vidare. Dessa komponenter kan styras och klarläggas av ledare eller till och med vara 
förutbestämda av organisationer. Människan är också en komponent som har betydelse för 
mötets utfall. Beteenden under möten, hur de bidrar med förmågor och kompetenser samt 
begränsningar av dessa förmågor och kompetenser ligger till grund för att säkerställa mötets 
resultat. Sammantaget påverkas mötet av både mänskliga och ickemänskliga komponenter 
som kan studeras och justeras för att nå mötets mål. Detta har kopplingar till den 
sociotekniska strategin där människa och teknik ska interagera och samspela så att det är 
fördelaktigt åt båda håll (Cohen et al. 2011 s 91ff). 

Möten i vår studie definieras med inspiration från ovan forskares benämningar, men med egen 
vinkling. Då vi endast riktar oss mot arbetsrelaterade möten kan de även benämnas 
arbetsmöten. Därför definierar vi arbetsmöten som arbetsrelaterade bestämda träffar mellan 
minst två individer där strukturen är mer styrd än vanligt småprat, men mindre än en lektion. 
Mötet är till för allt från att klargöra roller, koordinera, informera och planera, men 
gemensamt handlar det om att uppnå ett specifikt mål. Vi kan använda benämningen 
mötesdeltagare istället för anställd och gruppmedlem, även om de både kan vara anställda och 
vara del av en grupp. Samma gäller mötesledare som är beteckning på att personen leder 
mötet, men kan vara både anställd och chef. 

2.1.1	  Olika	  former	  av	  arbetsmöten	  

Det finns olika former av arbetsmöten. Rollof (1999) tar upp informationsmöten, 
diskussionsmöten, kreativa möten, problemlösande möten, beslutande möten, samt 
uppföljnings- och utvärderingsmöten vilka kommer beskrivas närmare nedan. De flesta 
organisationer använder sig av informationsmöten. Informationsmöten riktar sig oftast till 
större grupper av deltagare och den här typen av mötesform är till för att sprida information 
till en grupp människor under samma tillfälle (Rollof 1999 s 74f). Diskussionsmöten är en 
vanlig mötesform som är till för att öppna upp diskussioner bland deltagarna. Olika typer av 
diskussioner som kan uppstå är olika arbetsformer, förändringsarbete, men även att ge 
varandra feedback. Den här typen av möten kräver mycket av ledaren då diskussionerna helst 
ska hålla en hög nivå, där alla är delaktiga men aldrig avbrytas av någon annan. Ledaren 
måste även ha en förmåga att observera vart diskussionen är på väg. Kreativa möten kan ses 
som den viktigaste mötesformen av dem alla då problem oftast löses, nya produkter och 
strategier kan skapas och nya marknader och sätt att organisationerna kan upptäckas. De flesta 
mötesformerna är till viss del kreativa och att detta är något som bör främjas och ges utrymme 
för. Mötesledaren har som ansvar att ta fram den kreativa sidan hos varje deltagare och bör se 
till att känslan bland gruppen är positiv och öppen. Problemlösande möten är en vanlig 
mötesform och kan handla om att ett befintligt problemområde bör redas ut, men det kan även 
röra sig om att ta tag i situationen innan det blivit ett problem. Beslutande möten är en formell 
mötesform som innehåller strikta regler som oftare är rationella med tanke på vilka följder 
olika beslut kan få. Mötets karaktär kan variera då beslut ska diskuteras fram och fastställas. 
Uppföljnings- och utvärderingsmöten är en vanligt förekommande mötesform där det sker 
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uppföljningar vad gäller exempelvis produktion, budget och konfliktlösning. Den här typen av 
mötesform innehåller inslag av information, diskussion och problemlösning, men även olika 
former av beslutsfattande. Grunden till mötesformen är att skapa nya framtidsutsikter och få 
fram nya perspektiv på möjlig utveckling (Ibid s 84f). De olika typer av mötesformer bör inte 
ses som att de alltid står ensamma, utan kan även vara en beskrivning på olika delar i ett och 
samma möte som används beroende på mötets syfte. 

2.2	  Bakgrund	  till	  vår	  studie	  
I detta avsnitt kommer vi att beskriva bakgrund till varför vi vill undersöka arbetsmöten, 
varför tidigare forskning tycker att ämnet bör studeras och varför det är intressant att 
undersöka våra tre teman effektivitet, norm och kultur, samt emotioner. 

2.2.1	  Varför	  vill	  vi	  undersöka	  arbetsmöten?	  

Studien ”Not another meeting” Rogelberg et al (2006) visade att under en femårsperiod hade 
det skett en utveckling i mötesfrekvens då chefer angav att de tillbringade 72 procent mer tid 
på möten i jämförelse med fem år tidigare (Rogelberg et al. 2006 s 83). En liknande studie 
genomfördes redan 1997 på chefer i Karibien som visade samma sak. Hela 75 procent svarade 
att de tillbringade mer tid på möten då i jämförelse med fem år tidigare. De beskrev även att 
möten kommer att fortsätta att öka i framtiden (Elsayed-Elkhouly 1997 s 672). Möten av olika 
slag har alltid funnits och har successivt ökat kraftigt fram till idag. Detta kan vara en 
anledning till varför Shore, D. A. (2013) kommer fram till att det är många som svarar ja på 
en eller flera av dessa frågor: Känner du dig överfylld med möten? Känns en stor del av dessa 
möten oviktiga? Upplever du att den tiden du lägger på möten förloras i produktivitet på annat 
håll? (Shore 2013 s 1275). Om många svarar ja på dessa frågor finns det delar i detta växande 
sociala fenomen som inte endast är positivt. Seibold (1979) skriver att både mindre 
gruppmöten och större konferenser har blivit en stor frustration i våra arbetsliv. Vi deltar mer 
än någonsin tidigare i möten och alldeles för ofta får vi upplevelsen av att vi inte kom fram till 
något (Seibold 1979 s 2). ”Ett möte är en interaktion där de ovilliga, utvalda från de 
oinformerade, ledda av de opassande, för att diskutera det onödiga, är tvungna att skriva en 
rapport om det oviktiga” (översättning av Kayser i Romano, Jr. & Nunamaker, Jr. 2001 s.1). 
Ofta hör man att möten är slöseri med tid precis som citatet ovan antyder, samtidigt visar 
studien av Rogelberg et al. (2006) annorlunda. Möteskrav i form av tid man behöver lägga på 
möten mättes i förhållande till jobbattityder och allmänt välmående på arbetsplatsen. Skulle 
möten vara helt oönskade borde det funnits en negativ korrelation mellan möteskrav och 
jobbattityder och välmående på arbetsplatsen, vilket inte fanns. Istället visade studien att 
effektiva möten var viktigt för positiva jobbattityder och välmående kopplat till möteskrav, 
där effektivitet står för uppgiftsberoende (task interdependence), upplevd kvalitet på mötet 
och måluppfyllelse (Rogelberg et al. 2006 s 95). Van Vree, (2011) förklarar också att det 
finns mängder med fördelar och anledningar till att ha möten. Möten på arbetsplatsen kräver 
kunskap och förmågor, laganda, ömsesidiga förväntningar, självkontroll och flexibilitet av de 
anställda. Detta är kvalitéer som ligger till grund för framgång i organisationen. Cohen et al. 
(2011) förklarar det finns flera anledningar och sätt att använda möten. Problemlösning, 
brainstorming, fatta beslut, dela information, träning inför gemensam uppgift och socialt 
umgänge genom att kollegor får mötas fysiskt och prata ansikte mot ansikte är exempel. På 
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grund av att mötet innehåller många delar är det därför ett mycket relevant fenomen att 
undersöka (Cohen et al. 2011 s 90). 

2.2.2	  Tidsperspektivet	  

I USA sker uppskattningsvis 11 miljoner möten varje dag (MCI Inc 1998 i Rogelberg et al. 
2010). Sex timmar i veckan per anställd går åt schemalagda möten. Chefer sitter oftare i 
möten än de utan chefsansvar. Chefer i företag med mindre än tio anställda använder cirka tio 
procent av sin arbetstid åt att förbereda möten. Med 500 anställda eller fler används 75 
procent av arbetstiden till planering och förberedelser (Allen et al. 2010 s 151). Räknat i 
timmar spenderar överordnade 23 timmar per vecka på att antingen förbereda, delta eller följa 
upp möten (Cohen et al. 2011 s 90). Ledare och anställda har uppgett att de tillbringar mellan 
25 till 80 procent av sina arbetsdagar i möten och därmed en stor del av deras arbete. Tidigare 
studier kring arbetsmöten visar att möten tar tid och är därmed kostsamma, i många fall 
improduktiva och att både anställda och chefer kan uppleva missnöje över detta (Romano, Jr. 
och Nunamaker, Jr. 2001 s 1). Även Rogelberg et al. (2012) beskriver att en tredjedel av 
mötena sågs som improduktiva av respondenterna. I samma studie beskrev de även att två 
tredjedelar av alla mötena inte klarade av att nå sina förbestämda mål. Många ansåg att tiden 
hade kunnat läggas på produktiva arbetstimmar istället (Rogelberg et al. 2012 s 237). För att 
ge ett annat exempel på utnyttjande av tid visar tidigare studier att sittande möten där 
deltagarna sitter runt exempelvis ett sammanträdesbord varar 34 procent längre än stående 
möten där deltagarna står upp under mötets gång, med samma kvalitet på utfallet (Cohen et al. 
2011 s 91). Tid är pengar är ett känt uttryck och enligt studier läggs det otroligt mycket tid på 
möten, samtidigt som utfallet inte alltid är det bästa möjliga. När studier visar att många hellre 
önskar lägga tid på det ”ordinarie” arbetet och att möten sällan når sina mål ökar intresse att 
forska vidare i frågan om detta missnöje kring möten existerar. Att det inte finns några 
gränser på antal möten verkar vara övergripande i organisationer och det är huvudsakliga 
forumet för chef och anställd att mötas. Detta trots att forskning har visat att möten kan ligga 
till grund för missnöje (Allen & Rogelberg 2013 s 544). Antalet möten en anställd har per dag 
desto högre arbetsbelastning och ökad trötthet. Zijlstra et al.:s (1999) teori om 
aktivitetsreglering innebär att frekvensen av störningar och inte längden av aktiviteten ligger 
till grund för negativa konsekvenser. Anställdas kapacitet att utföra ett bra arbete försämras 
därmed. Zohars (1999) handlingsteori som handlar om anställdas känsla av produktivitet i 
arbetet beskriver också att en arbetsprocess är målinriktad och att störningar såsom möten 
försämrar effektiviteten på uppgiften och leder till utmattning i form av uppgivenhet och 
likgiltighet hos de anställda (Luong & Rogelberg 2005 s 64). 

2.2.3	  Kostnadsperspektivet	  

Förutom tidsperspektivet är det många delar som talar för att möten är kostsamma. Är inte 
funktion och mening av möten utstakade och rätt personer på plats, blir det ett onödigt och 
dyrt sammanträde. Ändå spenderas hundratals timmar i veckan på möten utan att några 
ändringar kring möteskultur eller det operativa arbetet med möten diskuteras (Shore 2013 s 
1276). Trots fördelar med möten så som att sprida information, ta fram kreativa idéer, lösa 
problem och ta beslut visar studier att möten ofta är improduktiva och kostsamma. 50 procent 
av mötena är slöseri med tid då den tid varje individ lägger på mötet blir ett produktivitetstapp 
om inte mötet leder till något såsom att uppnå mötets syfte eller ett resultat. Vissa 
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argumenterar för att icke effektiva möten i företag i USA totalt sett kostar 37 billioner dollar, 
alltså närmare 300 miljarder svenska kronor i förlorad tid och resurser (Cohen et al. 2011 s 
90f). Romano Jr. och Nunamaker Jr (2001) beskriver att undersökningar visar att 
organisationer lägger 7 till 15 procent av sin personalbudget på möten (Romano, Jr. & 
Nunamaker, Jr. 2001 s 4). Exempel på kostnader ovan av ett ineffektivt möte utgör vikten av 
att hitta de faktorer som ligger till grund för effektivitet som Leach et al. (2009 s.66) 
beskriver.  

2.2.4	  Tema	  effektivitet	  

Den mest undvarade kunskapen inom företagande är att kunna planera och genomföra 
effektiva möten. Främsta orsaken är att företagen inte tittar på vad icke effektiva möten 
faktiskt kostar (Cohen et al. 2011 s 91). I genomsnitt tappar 86 procent av alla möten i världen 
effektivitet i förhållande till det syfte som ska uppnås. Värdet av möten fylls inte helt och det 
måste till förbättringar för att höja kvalitet, sänka kostnader och utnyttja möten fullt ut (Shore 
2013 s 1276). I undersökningar med ledare inom personalområdet så beskriver många att 
gruppmöten har implementerats och ses som en finansiell investering för organisationerna, 
dock visar det sig dels att dessa typer av investeringar oftast inte följs upp och när de följs upp 
visar det att mötestiden faktiskt inte används så effektivt, då mötena inte är produktiva eller 
uppnår uppsatta mål (Rogelberg et al. 2012 s 237). Den äldre parlamentariska formen med en 
demokratisk ordning är fortfarande en vanlig riktlinje på möten, men den börjar bytas ut mot 
mer dynamiska möten då det sker ökade krav på effektivitet och ändringar i mötens och 
deltagares funktion, position och kompetens. Det finns allt fler mötesformer för varje tillfälle 
och mötesdeltagare måste ta mer ansvar för just deltagarnas position och funktion under mötet 
och hur de kan bidra med sin kompetens och kan därmed inte kunna agera passivt i ett möte 
(Van Vree 2011 s 258). Hur deltagarna uppfattar effektiviteten på mötet har också stor 
betydelse då det påverkar deltagandet, att komma till och vara aktiv under mötet, 
mötesdeltagares faktiska beteende under mötet vilket i slutändan ökar förutsättningar att nå 
mötets mål (Leach et al. 2009 s 65). Genom att analysera mötesformer kan vi få en bredare 
inblick i den varierande aspekten av möten, hur vi som deltagare kan bli effektivare under 
möten samt att skapa verktyg för att hjälpa oss i möten, såsom chefer bör veta när de ska delta 
i möten och på vilket sätt de ska delta och vilka delar mötet bör innehålla, vilken typ av 
kommunikation som bör användas och hur tiden ska utnyttjas under mötet (Kim och Rudin 
2014 s 1135ff). Därför finner vi det intressant att undersöka syn på effektivitet kopplat till 
arbetsmöten. 

2.2.5	  Tema	  norm	  och	  kultur	  

Sociala strukturer är regler och ramar och mänskligt handlande är vårt agerande. Sociala 
strukturer måste finnas för att möjliggöra handlande på samma sätt som agerande skapar 
sociala strukturer.  Strukturer kan därmed både underlätta och försvåra mänskligt handlande 
som i sin tur påverkar fastställer eller förnyar den sociala strukturen (Engström 2014 s 24). 
Detta kan påverka en mötessituation då de strukturer som fastställs möjliggör eller hindrar hur 
mötesdeltagare agerar. De som är med på mötet påverkar i sin tur de regler och ramar som 
utgör mötets karaktär. Granström (2010) beskriver just hur både medvetna och omedvetna 
sociala strukturer kan ligga till grund för att antingen främja eller sabotera vuxnas lärande och 
utveckling under mötet och i slutändan påverka organisationens resultat (Granström 2010 s 
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138f). För att få en ökad förståelse för en organisation bör man därför studera möten. 
Konfliktfyllda möten är tecken på konfliktfylld organisation. Energilösa möten en energilös 
organisation (Ibid s 152). Då borde positiva och produktiva möten påverka organisationen i 
positiv bemärkelse och det blir viktigt att undersöka möten för att förstå organisationen som 
helhet. Det finns även kopplingar mellan effektivitet och normer och kultur. Kauffeld och 
Lehmann-Willenbrock (2012) skriver att vad det är som ökar eller minskar effektiviteten 
under ett möte kan vara svårt att avgöra och därför måste gruppmedlemmars faktiska 
beteende och samspel med varandra undersökas (Kauffeld och Lehmann-Willenbrock 2012 s 
132). Genom att hitta mellan vilka individer olika typer av information sprider sig, samt de 
dolda hindren såsom normer att inte tala, sarkasm och diskrepanser mellan mötesdeltagare så 
kan man minska ineffektivitet av möten (Engström 2014 s 193). Medarbetarnas mötesvanor 
ligger till grund för att kunna fokusera på rätt saker under mötet, såsom lösningar till problem 
eller att komma till beslut och därmed slippa ineffektiva möten (Van Vree 2011 s 259). Som 
Shore (2013 s 1277) beskriver bör därför mötets struktur, eller när ny mötes-policy ska 
implementeras följa organisationens kultur som helhet. Att tillägga är att normer och kultur 
därför bör gynna sådant som möten på arbetsplatsen.  

2.2.6	  Tema	  emotioner	  

Kortvariga, emotionella händelser på arbetsplatsen som utgår från uppgifter i arbetet, från 
arbetsplatsen eller arbetsrelaterade aktiviteter, kopplat till positiva eller negativa känslor 
under arbetet och påverkar den övergripande arbetsattityden (Allen et al. 2011 s 151). Med 
detta resonemang kan man fråga sig om möten kan ses som ett av dessa påverkande event 
som ligger till grund för attityden till arbetet? Shanock et al. (2013) skriver att mer än en 
tredjedel av alla möten i organisationerna är oproduktiva. Två tredjedelar av möten uppnår 
inte sitt syfte, och dem har kommit fram till att bortkastad tid på möten har andra kostnader 
förutom pengar. Att skaka av sig sin frustration, klaga och liknande emotionella utspel kan bli 
ineffektiv tid efter ett möte. Därför är det viktigt att tänka på alla negativa konsekvenser som 
kan uppkomma efter ett möte (Shanock et al. 2013 s 458). Precis som Shanock et.al (2013) 
skriver Rogelberg et al. (2012) att beroende på hur möten arrangeras har det en innebörd för 
ekonomin i organisationen men även för den emotionella hälsan hos de anställda. Möten är 
kostsamma för organisationen om tiden inte används för att uppnå syftet med mötet. Gruppen 
kan påverkas om attityden bland deltagarna är negativ i form av otrevlig attityd gentemot 
varandra. Detta gör att den emotionella hälsan påverkar mötesdeltagarna (Rogelberg et al. 
2012 s 238). Belåtenhet på arbetet är klassiskt kopplade till lön, möjligheter att avancera, 
medarbetare, chefer och själva arbetet, men senare studier beskriver att det finns många andra 
viktiga aspekter för att mäta belåtenhet på arbetet. Det gäller att inkludera sådant som är 
alltmer framträdande på dagens arbetsplatser (Rogelberg et al. 2010 s 150). Med tanke på 
dagens mötestäthet borde belåtenhet kring möten inkluderas. Uppfattningar och emotioner 
kopplat till möten känns därför viktigt att studera, för individens och organisationens 
välmående. 
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2.3	  Effektivitet	  
Avsnittet beskriver varför vi behandlar effektivitet, effektivitet som begrepp och hur det är 
kopplat till arbetsmöten. Vi beskriver även vad tidigare studier klassar som ett effektivt möte 
och vilka delar som där anses viktiga.  

2.3.1	  Definition	  effektivitet	  

Effektivitet sker när mål uppnås genom att förbruka minsta möjliga resurser (Engström 2014 s 
20). Input-process-output (se bild nedan) är en modell som kan användas för att bedöma 
effektivitet i ett möte. Input är de medlemmar som ingår, personligheter och gruppens storlek. 
Processen med planering och styrning av handlande och kommunikationsmönster under själva 
mötet. Output är vad som produceras i form av nöjdhet hos medlemmar och effektivitet på 
mötet (Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001 i Kauffeld & Lehmann-Willenbrock 2012 s 131f). I 
vår studie definierar vi effektivitet i likhet med Engström (2014). Effektivitet uppnås när vi 
når mål och använder resurser på bästa möjliga sätt. I möten är dessa resurser mötesdeltagare 
och tid, i vår studie. Hur mycket tid som läggs och vilka som medverkar, varför och på vilket 
sätt. Möteseffektivitet är därför hur vi använder dessa resurser för att nå målet med mötet på 
bästa sätt.  

 
Bild 2. Omarbetad bild utifrån Marks, Mathieu och Zaccaro 2001 i i Kauffeld & Lehmann-
Willenbrock 2012 s 131f. 

2.3.2	  Lyckade	  möten	  	  

Ett lyckat möte kan beaktas som ett effektivt möte då mötet kan påverka positivt på deltagare, 
teamet och därigenom ända upp på organisationsnivå. Studien ”Meeting matters: effect on 
team meetings on team and organizational success” av Kauffeld och Lehmann-Willenbrock 
(2012) bevisar kopplingen mellan resultat av möten och framgång i organisationen. De 
beskriver att resultat av möten kan utläsas på tre olika sätt. Dels hur nöjda medlemmar är med 
mötet, resultatet av teamets prestation under mötet samt resultat på organisationsnivå som ett 
resultat av teamets prestation (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock 2012 s 138). Engström 
(2014) tar upp andra aspekter av ett lyckat möte. Att vara på samma plats, tid och vara 
förberedd känns väsentligt, men även mötesform, tillvägagångssätt och att man är överens om 
funktion och betydelse av de begrepp som används under mötet (Engström 2014 s 39). Cohen 
et al. (2011) påvisar i sin studie att flera aspekter allt från belysning och möteslokal till 
överenskommelse om mötets innehåll och antal deltagare är viktiga för att mötet ska hålla en 
god kvalitet och därför krävs en holistisk syn kring effektiva möten (Cohen et al. 2011 s 90). 
Rollof (1999 s 13ff) beskriver precis som ovan att det finns en rad olika metoder för att 
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effektivisera möten, men en av de viktigaste faktorerna är att det finns en vilja att förbättras. 
Förutsättning för en förändring är att alla vill delta i processen. Där beslut har fattats i ett 
lyckat möte ger det energi till deltagarna som sprider detta vidare till övriga medarbetare och 
påvisar därmed att det finns ett samarbete mellan ledningen och de anställda, vilket kan 
resultera i en positiv spiral på arbetsplatsen. Lyckade möten kan ses på olika sätt, men i vår 
studie kopplar vi det till resultatet, alltså hur syfte och mål uppfylls. Därmed är lyckade möten 
i denna studie även synonymt med effektiva möten. 

2.3.3	  Mötesrelevans	  

Mötesrelevans handlar om hur relevant det är att ha ett möte, men även att innehållet är 
relevant. Mötesrelevans kan handla om att skapa och sprida lärande under ett möte. Upplever 
vi att vi inte får någon som helst ny kunskap under ett möte borde det sakna viss relevans. 
Engström (2014) skriver att för att mötesdeltagare ska öka sitt lärande under möten bör 
mötena organiseras så att lärande är möjligt genom att ha rutiner, men även skapa 
förutsättningar för att följa nya omvärldskrav samt att fokusera på mötets syfte. Detta skulle 
då bidra till relevanta och därmed effektivare möten (Engström 2014 s 194). Rogelberg et al. 
(2006 s 94) säger att mötesdeltagares upplevda effektivitet på mötet är korrelerat med 
relevans, då syftet med mötet ska vara tydligt och alla ska vara medvetna om det. Nyström 
och Wallén (2008) förtydligar med att det är inte bara är viktigt att mötet har ett tydligt syfte 
utan även att det finns ett klart mål att uppnå med mötet (Nyström & Wallén 2008 s 137f). 
Mötesrelevans skapar en känsla av meningsfullt arbete, eftersom det då finns en tydlighet i 
arbetets syfte, vilket i sin tur bidrar till att de anställda upplever respekt mot det arbete de 
utför (Allen & Rogelberg 2013 s 560). Ett sätt att värdera mötet och dess relevans är genom 
att ställa frågorna varför, vad, vem, när och hur. Varför? Vad är syftet med mötet och behövs 
det ett möte för att problemet skall lösas? Vad? Vilka resultat vill man uppnå med mötet? 
Vem? Det ska vara lagom många deltagare under mötet och de som finns där bör ha 
anledning att delta och ha befogenheten till att fatta beslut. När? Mötet bokas in beroende på 
hur högt prioriterat det väntas vara och längden regleras av dess uppgifter. Som ovan nämnts 
är det då viktigt att alltid börja mötet i tid, hålla sig till agendan samt att avsluta mötet när 
agendan uppfylls även fast det finns tid kvar. Stående möten är sådana som sker på samma 
plats och under samma tid varje gång, fördelen med dem är att de innefattar den dagliga 
rutinen. Hur? Denna punk är viktigast på hela mötet, hur går organisationen tillväga för att 
lösa uppgiften? Ett möte som är utomordentligt ger goda resultat och gör alla deltagarna 
nöjda. Lyckade möten stärker i sin tur arbetsgruppen och därmed organisationens resultat i 
stort (Rollof 1999 kapitel 2). Cohen et al. (2011) skriver däremot att de olika delarna och dess 
effekter som kan beaktas under ett möte inte är universella över alla möten och varje möte bör 
därför utredas individuellt (Cohen et al. 2011 s 101). 

2.3.4	  Struktur	  och	  uppbyggnad	  

Att vara eniga om form och tillvägagångssätt är en förutsättning för ett lyckat möte 
(Granström 2010 s 128).  Dock verkar åsikterna skilja sig i frågan om ett möte bör ha formell 
eller informell struktur. Informella möten kan handla om att upplägget är informellt under 
mötets gång samt att tiden inte är förutbestämd utan att arbetsmötet uppstår spontant. Nyström 
och Wallén (2008 s 124) beskriver i sin bok ”Bättre möten på jobbet, om delaktighet och 
samverkan på arbetsplatsen” att informella möten är positivt då det får deltagarna att lättare 
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känna sig fria och delaktiga i mötet. Mötesregler som alla känner till bör däremot finnas som 
grund för att lättare nå syftet med mötet, såsom att en kallelse skickas ut, att en dagordning 
finns, att alla kommer och kommer i tid. Van Vree (2011 s 260) anser att det viktigaste för ett 
lyckat möte är att avgöra om ett möte är nödvändigt eller inte genom att hitta den effektivaste 
formen, de rätta deltagarna som har något att bidra med i mötet, välja procedurer som följer 
organisationens mål och en lokal som passar just detta möte. Han talar även för att mötet bör ä 
ha ett informellt, men direkt sätt och måttlig portion av känslor för att organisationen ska 
bedriva framstående arbetsmöten. Ett informellt, men direkt sätt kan tänkas betyda ett öppet 
klimat där alla får komma till tals, men inte hamna utanför mötets mening och mål. Jan Rollof 
(1999 s 72f) skriver att formella möten kräver struktur och en rad olika förberedelser vilket 
kan resultera i förlorad spontanitet och därmed kreativitet och idérikedom. Under de 
informella mötena uppkommer däremot oftast de bästa idéerna då de sker spontant. Till 
skillnad från Nyström och Wallén (2008), Van Vree (2011) och Rollof (1999) beskriver 
Rogelberg et al. (2006 s 94) att planerade och formella möten tillskillnad från oplanerade och 
informella möten har en positiv bild bland de anställda. Detta då den anställde kan planera sin 
arbetsdag utefter mötet, vara förberedd på mötet och tid spills inte från det övriga arbetet, 
utanför mötestid.  
 
Mötenas struktur och uppbyggnad har betydelse för deltagares fokus på mötet och därmed 
effektivitet. Struktur kan vara i form av olika tidsperspektiv där projekten delas upp i 
”avklarat”, ”på gång” och ”påbörjat” vilket inte bara gör det lättare att fokusera, men även 
utvärdera arbetet (Engström 2014 s 169). Nyström och Wallén (2008) förklarar att struktur 
istället kan vara att varje deltagare får en skriftlig kallelse till mötet med information 
angående lokal, tid samt syftet med mötet (Nyström & Wallén 2008 s 125). För att öka 
kvalitén i möten är det av betydelse hur de är konstruerade. 18 komponenter som kan 
förknippas med möten har testats mot möteskvalitet i studien av Cohen et al. (2011 s 90). De 
18 komponenterna är relativt kontrollerbara av den som leder mötet, de är relaterade till 
mötets genomförbarhet och uppbyggnad och kan identifieras och planeras i förväg. 
Temporala komponenter handlar om hur tid används, upplever mötesdeltagare att tiden 
exempelvis inte används effektivt kan frustration och ilska uppstå, fysiska komponenter är 
kopplat till installering och uppbyggnad av mötet och kan påverka mötesdeltagares humör om 
exempelvis inte teknik fungerar under mötet, procedur-komponent handlar om 
genomförbarhet och där är agendan viktig då den ska fungera som vägledning, närvarande 
komponenter är kopplat till antal deltagare och flödet av information de skapar. För att 
sammanfatta så påverkar individuella komponenter i mötet och de har olika effekt på hur vi 
upplever mötet och dess kvalitet. Komponenterna har stark koppling till möteseffektivitet och 
studierna är genomgående oavsett demografi, typ av organisation, ledarstatus och kön (Cohen 
et al. 2011 s 94ff). Leach et al. (2009 s 65) kommer fram till samma sak. Målet med studien 
var att undersöka kopplingen mellan komponenter i mötet med deltagares upplevelse av 
effektiviteten av mötet. Studien finner att vissa komponenter såsom agenda, punktlighet och 
en bra miljö är av betydelse för upplevd effektivitet. Agenda, mötestid och mötets miljö är 
också de komponenter som vi kommer att behandla i vår studie.  
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Agenda	  	  

Förväntningar på mötet är av stor vikt för upplevd effektivitet. En agenda som inte delas med 
mötesdeltagare kan lika gärna vara obefintlig. Eftersom agendan till största del är till för att 
mötesdeltagarna ska få en möjlighet att förbereda sig inför mötet (Cohen et al. 2011 s 100). 
En positiv uppfattningen kring effektiviteten av möten uppstår när deltagarna har fått en 
agenda i förväg och därmed kan komma förberedda till mötet (Rogelberg et al. 2006 s 94). 
Även Leach et al. (2009) beskriver att följa och delge agendan för mötet är en viktig faktor för 
effektivitet (Leach et al. 2009 s 75). En agenda bör därför skickas ut till deltagarna innan 
mötet för att de skall få en inblick av mötets struktur och handling, men den är framförallt till 
för att inte mötet ska tappa sitt huvudsyfte och gå över tiden (Rollof 1999 s 37f). Ett effektivt 
möte håller sig till sitt ämne och agendan, men det är även viktigt att det börjar och slutar i tid 
(Elsayed-Elkhouly 1997 s 5).  

Mötestid	  

Mötena bör vara punktliga, alltså börja och sluta när de ska. Detta för att mötesdeltagare ska 
uppleva möten som effektiva, vilket påverkar attityden till mötet i sig och arbetet i stort 
(Rogelberg et al. 2006 s 94). Elsayed-Elkhouly (1997) beskriver också att många möten 
upplevs som ineffektiva av mötesdeltagare redan innan de börjat. Bland annat för att 
mötesdeltagare inte kommer förberedda, men även något så simpelt som att mötet inte startar 
i tid. Ändå säger nio av tio respondenter att starta mötet i tid är en väldigt viktig faktor för 
upplevd effektivitet (Elsayed-Elkhouly 1997 s 674). Ett ineffektivt möte kostar mycket pengar 
för organisationen därför är varje deltagare lika skyldig till att mötet ska vara så effektivt som 
möjligt. I snitt går en arbetstimme i veckan åt att vänta på möten som inte börjar i tid (Rollof 
1999 s 12). Möten är också ofta längre än väntat och även fast alla beslut redan har fastställts 
kan det finnas detaljer som måste diskuteras, samt att mötet rent formellt måste avslutas. 
Möten som var schemalagda att vara under en timme och där alla beslut fattades inom 14 
minuter ledde till att mötesdeltagarna avslutade mötet i tid. De möten där inte alla beslut 
fattandes inom 14 minuter blev ineffektiva och ledde till att det tog längre tid innan mötet 
avslutades. Själva beslutsfattandet är alltså väsentligt för avslutningsfasen. Så fort ett beslut 
fattats tenderar gruppen att vara snabbare på att avsluta ett möte (Kim & Rudin 2014 s 1146f). 
Seibold beskriver vikten av att den som ansvarar för mötet bör tänka på vart och när mötet ska 
ske, hur långt ska det vara och under mötets gång att tidsgränsen hålls (Seibold 1979 s 6). Att 
hålla tidsramar och mötets relevans har starkast koppling till känslan av meningsfullhet i 
arbetet och därmed engagemang bland mötesdeltagare, under mötet och generellt i sitt arbete. 
Tydliga ramar både när det handlar om tidsramar under mötet och ramar för mötets mål visar 
respekt till de anställda som deltar på mötet (Allen & Rogelberg 2013 s 560).  

Mötets	  miljö	  

Cohen et al. (2011 s 100) beskriver att en av de viktiga komponenterna för ett effektivt möte 
är miljön, den fysiska omgivningen där mötet hålls. Humöret är kopplat till den fysiska 
omgivningen, som i sin tur påverkar attityder och beteenden. En bra mötesmiljö kan därför 
leda till belåtenhet av möten. En bra mötesmiljö kan tänkas vara när lokalen har bra 
luftkonditionering, lokalen har ett bra ljusinsläpp med neutralt målade väggar samt att all 
teknisk utrustning finns på plats och fungerar. Förmodligen ökar även fokus om distraherande 
och obekväma omgivningar inte tillåts. ”Perceived Meeting Effectiveness: The role of Design 
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Characteristics” Leach et al. (2009 s 74) undersöker också komponenter för upplevelsen av 
möteseffektivitet. Miljö var det som fick starkast koppling till effektivitet tillsammans med 
ovan faktorer agenda och punktlighet.  

2.3.5	  Mötesdeltagare	  

Varken mötesform, förekomst av agenda eller storlek på mötet påverkar effektiviteten i lika 
stor utsträckning som deltagandet under mötet. För många medverkande på mötet kan 
däremot påverka negativt på deltagarnas engagemang under mötet (Leach et al. 2009 s 65). 
Även Engström (2014 s 34) beskriver att hur en grupp arbetar och når mål under ett möte 
styrs och påverkas av gruppens antal och sammansättning. Antal medlemmar och 
kompetenser som kan bidra till att nå mötets mål är av stor vikt. Det är då viktigt med både 
likheter och olikheter för att skapa dynamik och lärande i en grupp. Dock har det stor 
betydelse av hur olikheter hanteras. Olikheter kan vara en framgångsfaktor om det tillåts att 
tänka olika, men intressegemenskaper kan förhindra eftersom det handla om att likasinnade 
personligheter dras till varandra. ”Medlemmar bör ha en variation av talanger och perspektiv, 
men vara lika nog så att de kan förstå och koordinera varandra” (Översatt citat av Hackman, 
1990, s 327 i Engström s 34) Med detta citat borde Hackman mena att likheter mellan 
människor gör det enklare för dem att samverka. Tadmore et al. (2012) har gjort en studie på 
gruppers sammansättning och produktivitet och kom fram till att kreativa möten drar fördelar 
av att inneha deltagare med olika erfarenheter och bakgrunder (Tadmore et al. 2012 s 6f). Att 
ha rätt antal medlemmar som har anledning att vara på plats genom att ha något att bidra med, 
är av stor vikt. Vid för många eller för få medlemmar upplevelser mötesdeltagare att tiden inte 
utnyttjas effektivt vilket påverkar deras inställning till mötet och därmed mötets utfall (Cohen 
et al. 2011 s 100). Rätt antal medlemmar kan tänkas bero på mötets syfte och form. Engström 
(2014) beskriver att för att en uppgift ska genomföras på bästa sätt krävs inte bara att 
medlemmar får använda sina olika kompetenser, utan variation på uppgifter, en möjlighet att 
se helheten i uppgiften, autonomi i själva utförandet och slutligen att få respons och 
återkoppling på utförandet (Engström 2014 s 35). Det är sedan viktigt att ha system för 
regelbunden feedback och ansvarsutkrävande mellan anställda och chefer för att motivera till 
fortsatt utveckling på arbetsmöten (Rogelberg et al. 2012 s 241).  

2.3.6	  Mötesledare	  

Möteseffektivitet som kvalité kan vara viktigt när man anställer nya ledare. Speciellt med 
tanke på den stora tid som anställda lägger på mötet i förhållande till vad man upplever sig få 
ut av mötet. (Allen et al. 2010 s 168). Ledare eller möteshållare har därmed en stor påverkan 
på mötet. Engström (2014) talar om att olika ledarskap krävs för olika grupper. En bra ledare 
bör anpassa sig efter vad gruppen behöver för att prestera. Vissa grupper kan agera och fatta 
beslut på egen hand, medan osäkra grupper kräver styrning för att nå överenskommelser och 
fatta beslut kring ansvarsfördelning (Engström 2014 s 36). En ledare styr mötets utveckling 
genom att uppmuntra att medlemmar diskuterar problem, konkretiserar likheter och olikheter 
som kommer upp vid exempelvis problemlösning, men även fastställa problematik och 
förtydliga överenskommelser (Ibid s 186). Nyström och Wallén (2008 s 65) beskriver 
däremot att det inte finns klara egenskaper som en bra ledare bör ha utan det viktigaste är att 
deltagarna och ledaren skapar en god dynamik emellan varandra, alltså en öppen och 
tillåtande atmosfär. Ledaren har däremot en ansvarstagande roll och skall leda arbetsgruppen 
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framåt. Studien ”Manager-led Group meetings: A Context for Promoting Employee 
Engagement” Allen och Rogelberg (2013) talar också för att chefer kan få engagerade 
medarbetare genom att hålla effektivare möten. Det handlar då inte endast om att tillåta öppen 
kommunikation, men även att ledaren ser till att starta och sluta i tid och att kalla till relevanta 
möten (Allen & Rogelberg 2013 s 562). Vilka redan nämnts som viktiga delar ovan. För att 
ledaren ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper kring möten skriver Allen et al. (2010 s 
168) att det är viktigt att ledare får återkoppling på hur den leder möten för att förbättra 
kvalitet och utvecklas. Rogelberg et al (2012 s 241) tar upp samma sak. Hur ledare och andra 
mötesdeltagare agerar under möten, såsom ledarskapet, upplägget och delaktigheten bör 
återkopplas från mötesdeltagare direkt till möteshållare. Det går även att se det från andra 
hållet. Enligt Elsayed-Elkhouly (1997 s 5) är möten en del av ledarskapet och är mötena bra 
blir ledarskapet automatiskt bättre. Om mötena är dåliga utstrålar det en negativ association 
som anställda sedan återspelar till organisationen i stort. Ledarna kan exempelvis upplevas 
som inkompetenta och opassande för ledarrollen. Genom detta tankesätt ligger ansvaret hos 
organisationen som då garanterar sådant som passande lokaler och material, skrivna 
mötesrutiner, men även det oskrivna i form av kultur och normer vilket kommer att behandlas 
som nästkommande tema.  

2.4	  Norm	  och	  kultur	  
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva varför norm och kultur behandlas, definitioner av 
begreppen, samt presentera de studier som gjorts kring möten kopplat till norm och kultur 
genom delarna kommunikationsmönster, diskrepanser och sabotage samt känsla av 
”yttrandefrihet”.  

2.4.1	  Definitioner	  av	  norm	  och	  kultur	  

Möten är en plats där ledarskap och organisationens kultur kan manifesteras och därför ett 
forum som kan användas för strategier och som styrmedel (Allen & Rogelberg 2013 s 546). 
Bolman och Deal (2007) ställer sig frågan vad kultur är och vilken roll den spelar i 
organisationer. Kulturer kan både ses som något som organisationer har eller som 
organisationer är. Kultur kan både ses som en produkt och en process och definieras ofta som 
”det sätt vi gör saker på här” (Bolman & Deal 2007 s 295f). Att se kultur som en produkt kan 
vara det faktum att en anställd inte bara får en tjänst på en arbetsplats utan även tillgång till 
deras företagskultur. Kultur som process är att uppbyggnad och utveckling av kultur är något 
som ständigt pågår. Engström (2014 s 34) talar om normer som är viktiga för att de kan stödja 
arbetssätt såsom att tillåtas vara kritisk mot varandra och därmed undvika att falla i 
vanemönster som stoppar utveckling och lärande. Om normerna är av den karaktären att alla 
vill följa dem blir de även självreglerande. Organisationskultur i vår studie ska förstås utifrån 
Bauer och Erdogan (2013) som ett system av delade antaganden, värderingar och övertygelser 
som visar gruppmedlemmar vad som är acceptabelt och inte i organisationen eller på 
arbetsplatsen (Bauer & Erdogan 2013 s 368). För begreppet normer använder vi i vår studie 
samma definition som Nijstad (2009 s 22f) som beskriver normer som oskrivna regler som 
fastställer attityder och beteenden vilka är accepterade i gruppens kontext. Dessa normer kan 
gruppmedlemmar använda för att fungera effektivt som en gruppmedlem, då de lär sig sin roll 
i gruppen.  
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2.4.2	  Kommunikationsmönster	  

Kommunikationsmönster i mötet under dialog och diskussion kan handla om vem som talar 
med vem, men här ligger fokus på hur kommunikationen ser ut. Engström (2014 s 40f) 
beskriver att kommunikation kan grupperas i tre olika mått, som positiv eller negativ, 
undersökande eller argumenterande och med fokus på andra eller sig själv. 
Kommunikationsmönster är inte strategiskt planlagda och kan därför i många fall sabotera. 
Exempel på dessa situationer är när medlemmar inte förlitar sig på egna ståndpunkter utan 
endast lyssnar på ledargestalter. I andra fall kan det handla om att endast lägga fokus på att få 
fram just sin egen åsikt och då förloras uppmärksamhet på vad som egentligen sägs under 
mötet. Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012) i likhet med Engström (2014) beskriver att 
för att mäta en grupps framgång är det viktigt att uppmärksamma kommunikationsmönster, 
vilka som gynnar och vilka som skadar. Olika typer av kommunikation påverkar resultatet av 
mötet. Problemfokuserad kommunikation är när individer förbättrar varandras idéer och 
förslag, vilket i sin tur skapar ett högre värde på möten, grupp och organisationsnivå eftersom 
idéer och förslag bearbetas längre. Process baserad kommunikation handlar om att 
diskussionen är strukturerad och organiserad utifrån sakfrågan och mötets syfte. Det hjälper 
oss att behålla fokus och inte falla ur ramarna för syftet, vilket leder till ökad effektivitet på 
möten. Socio-emotionell kommunikation skapar ingen större effektivitet under själva mötet, 
utan används oftast som ett stöd i medarbetares klagande och därmed hamnar man utanför 
mötets huvudfokus. Handlingsinriktad kommunikation är mötesdeltagares vilja att agera för 
förbättrat arbete. Positiv handlingsinriktad kommunikation kan vara när mötesdeltagare 
beskriver intresse för att ta ansvar för handlingar, vilket är detsamma som proaktivt beteende. 
Ett exempel är när mötesdeltagare beskriver och att och hur de ska förändra något i arbetet. I 
ett mötessammanhang skatar detta en känsla av hur uppgiften och mötet prioriteras. Desto fler 
som kommunicerar handlingsinriktat genom att bidra och engagera sig under mötet, desto 
tydligare budskap att mötet är viktigt (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock 2012 s 133ff).  

Engström (2014) studie antar vikten av gynnande kommunikationsmönster under ett möte. 
Hon beskriver att frågor som inte får svar, ifrågasättanden som inte drivs vidare eller 
information som hålls inne gör att mötet blir ”förlamat”. Därmed kan varken utförande eller 
beslut dras vidare. När medlemmarna i mötet istället lyssnar och engagerar sig kring 
orosmoment eller kritik så vågar man lyfta fram ytterligare problematik och problemhantering 
stimulerades (Engström 2014 s 168). Därför är den grupp som verkar ha mest konflikter och 
upplevs bidra minst, den som istället gynnar lärande och därmed organisatorisk framgång 
(Ibid s 192). Organisatorisk framgång i detta fall borde grunda sig på att en lärande 
organisation gynnas på längre sikt då den typen av process ständigt är igång och skapar nya 
grunder för lärande. Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012 s 148) beskriver däremot 
motsatt att dysfunktionell kommunikation såsom att kritisera och klaga på andra istället 
kopplat till negativa resultat. Detta beskrivs som att det kan bero på att dysfunktionell 
kommunikation påverkar oss starkare ”bad is stronger than good” såsom det psykologiska 
fenomenet att dåliga intryck är starkare än bra. Människan uppmärksammar och minns dåliga 
intryck i större utsträckning än andra intryck. 
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2.4.3	  Känslan	  av	  yttrandefrihet	  

Granström (2010) beskriver att viktiga delar för ett lyckat sammanträde är att alla deltagare 
får komma till tals och lyssnas på oberoende position i företaget. En kultur där det är tillåtet 
att yttra sig, ifrågasätta och alltid bli bemött med respekt är viktigt. Det är även betydelsefullt 
att kunna pröva och jämföra yttranden mot varandra och att deltagarna då är ödmjuka och 
öppna att kunna diskutera andras och sina egna åsikter (Granström 2010 s 128). Det skall 
finnas en trygghet och respekt bland deltagarna under mötet att varje individ skall våga 
avbryta och inflika med både kritik och idéer (Rollof 1999 s 62). Kahns (1990 refererad i 
Allen & Rogelberg 2013) teori kring engagemang säger att anställda måste uppleva 
psykologisk meningsfullhet, trygghet och att få tillgång och möjlighet att engagera sig i sin 
arbetsroll för att vara engagerad i sitt arbete. Psykologisk meningsfullhet handlar om att de 
anställda känner att de och arbetet är värdefullt för organisationen. Att kunna bidra fullt av 
hela sig själv utan att det kan får negativa konsekvenser är det samma som att känna trygghet 
i arbetet. Engagerade medarbetare kan resultera i att den anställda bidrar med erfarenheter 
från exempelvis privatlivet eller tidigare arbetsplatser (Allen & Rogelberg 2013 s 545). 
Ömsesidig dialog på mötet med en norm som godkänner oenighet, olikhet men att sluta i 
överenskommelse är relevant för ett lyckat möte (Engström 2014 s 39). Nyström och Wallen 
(2008 s 31) beskriver motsatt att det är mötesledarens uppgift att deltagarna vågar ge egna 
synpunkter under mötets gång, samt att ingen blir avbruten när den talar. 
 
Det finns komponenter för att förbättra strategin under mötet och den generella möteskulturen 
i organisationen och därmed få bättre möten. Exempel på detta är feedback mellan 
mötesdeltagare och mötesledare, att skapa en god stämning, ha en ledare som skapar viktiga 
förutsättningar såsom delaktighet bland mötesdeltagare samt skapa traditioner som leder till 
att syfte och mål med mötet uppnås (Rogelberg et al. 2012 s 241). En tillit till varandra och 
trygghet att kunna yttra sig är två andra viktiga faktorer som kan påverka mötets utfall 
antingen positivt eller negativt. Finns det osäkerhet i rummet kan det påverka mötet på ett 
negativt sätt eftersom alla individer är unika och olika bra på att hantera det. Med en trygg 
stämning kan man istället ta tillvara på varandras olikheter och se dem som fördelar i 
organisationen då individer kan komplettera varandra (Nyström & Wallén 2008 s 50). 
Kreativitet och nyskapande i ett möte uppnås när gruppen är påhittig och kommer med förslag 
till lösningar. Även genom att introducera nya idéer och synsätt. Granström (2013 s 130f) 
beskriver vidare att när en grupp har uppnått en trygghets och tillitskänsla till varandra och 
därmed fått en ökad förståelse för hur gruppen fungerar så blir arbetet kreativt. Eftersom 
deltagarna vågar komma med nya idéer och synsätt. Då borde diskussioner och kreativitet 
kunna anpassas och utnyttjas på ett bättre sätt.  

2.4.4	  Sabotage	  

Störningar i kommunikation kallas för brus enligt Engström (2014 s 41) och kan vara 
tvetydighet i form av oklara besked eller information som är svår att tolka. Det kan även vara 
skuldbeläggande och avvisande av varandra, eller sarkasm, skämt och skvaller som sätter stop 
för informationsflödet i en grupp. Granström (2010 kapitel 6) beskriver att möten består dels 
av fysiska villkor såsom rum och agenda, men det finns även oskrivna regler kring hur ett 
möte skall genomföras vilka alla bör vara eniga om. Existerande regler kan även brytas emot, 
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vilket kan sabotera ett möte. Sabotage av möten kan även ske omedvetet, när deltagare inte är 
medvetna om eller glömt mötets regler. Sabotage kan utföras på flera sätt. Tystnad kan vara 
saboterande. Ett beskrivande exempel är lärare som blev uppmanade att gå på möten under 
eftermiddagarna och uppfattade det som ett budskap från rektorn att de skulle vara kvar och 
arbeta. Därför bestämde de sig för att sitta tysta och därmed saboterades mötet. Sabotage av 
mötet uppstår även när deltagare inte lyssnar på andra perspektiv än sitt eget. Dessa deltagare 
är oftast helt fokuserade på att hävda sin egen specifika fråga. För sen ankomst är ett annat 
exempel på sabotage av möten. Detta då det stör i mötets upplägg och antagligen andra 
medlemmar som lägger tid på mötet. 

2.5	  Emotioner	  
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva vår definition av emotioner som begrepp, den 
emotionella upplevelsen av arbetsmöten i organisationer, varför emotioner uppstår i möten, 
stress kopplat till möten, samt hur engagemang kan påverka möteskulturen och medarbetarna 
i organisationen.  

2.5.1	  Definitioner	  av	  emotioner	  

Emotioner som kan tänkas uppstå under ett möte är ilska, glädje, förhoppningar och 
frustration. Förutom allmänna upplevelser kring möten kommer vi specifikt fokusera på 
emotionerna stress, engagemang, samt vad som gör ett möte positivt och negativt. Stress 
kopplat till arbetsmöten handlar i vår studie om de anställda upplever stress över att de 
ordinarie arbetsuppgifterna avbryts när de blir kallade till möten. Engagemang hos 
medarbetare är ett arbetstillstånd som är positivt och uppfyllande och kan karaktäriseras av 
energi, dedikation och fokus på arbetet (Allen & Rogelberg 2013 s 543ff).  

2.5.2	  Den	  emotionella	  upplevelsen	  av	  möten	  i	  organisationen	  	  

Emotionella känslor av möten och allmänna känslor för organisationen kan kopplas samman. 
Möten sätter ihop individer och grupper, vilka tillsammans etiketterar känslan för handlingar 
och organisationen i sig (Rogelberg et al. 2010 s 164). Studien Employee satisfaction with 
meetings (Rogelberg et al. 2010 s 149ff) visar att det finns en koppling mellan belåtenhet med 
möten på arbetsplatsen och den allmänna känslan av arbetet. När det var ökade krav på möten 
var kopplingen till belåtenhet till arbetet högre. De argumenterar för att beroende på hur 
företagen driver sina möten bidrar det till en allmän nöjdhet hos medarbetarna, alltså påverkar 
det om anställda är kvar eller lämnar företaget. Faktorer förekommer i möten och som 
påverkar medarbetarnas nöjdhet är om målen går att fastställa, planering, omstrukturering och 
gott ledarskap finns. Om de här faktorerna uppnås under mötets gång leder det till en nöjdhet 
hos medarbetarna och de upplever en tillhörighet till organisationen men om de misslyckas 
dräneras medarbetarnas energi. Medarbetarnas känsla av möten speglar oftast den emotionella 
känslan de har för organisationen i stort. Negativa emotioner är något som ofta förekommer i 
mötessituationer då man förklarar vad som inte fungerar. Om negativiteten tar över kan det 
påverka medarbetarens upplevelse till organisationen i stort och då blir mötet en stark 
påverkbar och påverkande faktor. Företag fokuserar på belåtenhet av arbetet för att nå vad 
som orsakar en känsla av tillhörighet, och därmed att anställda strävar för organisatorisk 
framgång, men även upplevelser av stress och risk för utträde ur organisationen. I och med 
detta blir undersökning av känslan till möten viktig om kopplingen går att dra mellan 
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belåtenhet med möten på arbetsplatsen och den allmänna känslan av arbete. Även Leach et al. 
(2009) tar upp att upplevd effektivitet av möten påverkar sådant som attityder och välmående 
på arbetsplatsen och på längre sikt om medarbetaren är kvar på jobbet (Leach et al. 2009 s 
65). Samma sak säger (Cohen et al. 2011 s 102) och förklarar att attityden till möten i ett 
längre perspektiv påverkar organisatoriska mål.  

Anställda som blir avbrutna i sina arbetsuppgifter lämnar oftast uppgifterna halvklara, detta 
kräver en ytterligare ansträngning då ny information ska bearbetas utan att glömma den gamla 
uppgiften, detta kan leda till för hög arbetsbelastning. Avbrott kan leda till konsekvenser för 
den psykosociala hälsan hos individen, då hög arbetsbelastning kan leda till sjukskrivning i 
form av utbrändhet (Luong & Rogelberg 2005 s 59f). Rogelberg et al. (2006) studie påvisar 
också att arbetsvolymen inte påverkade överbelastning på de anställda utan att avbrotten på 
arbetsuppgifterna var problemet, då de hindrades att slutföra uppgiften och fick göra det när 
tiden fanns. Avbrutna uppgifter var ofta anmärkta tillskillnad från slutförda uppgifter. När de 
blev avbrutna påverkade det deras känslor och välbefinnande. Upplevelsen av avbrott för att 
gå på möten kan skilja sig åt, om mötena håller en låg kvalité kommer de flesta uppleva sin 
tid som slöseri, men om mötet håller en hög kvalité ses de inte som avbrott eftersom de är 
produktiva och därmed viktiga för flera personer. Om ett möte upplevs som positivt kan det 
alltså minimera de negativa aspekterna i samband med avbrottet av övriga arbetsuppgifter 
(Rogelberg et al. 2006 s 84).  

2.5.3	  Varför	  emotioner	  i	  möten	  uppstår	  

Möten är kopplat till kommunikation på flera nivåer. Allt mellan två personer öga mot öga till 
en organisatorisk nivå, men även via teknisk utrustning såsom Skype-konferenser. Eftersom 
medlemmar i ett team utgör mötets medlemmar är det relevant att dra kopplingen mellan 
belåtenhet av medlemmar och belåtenhet av möten. Medlemmars emotionella känsla av ett 
möte speglar ofta den emotionella känslan och tillhörigheten för organisationen i stort 
(Rogelberg et al. 2010 s 156f). Även Rogelberg et.al (2006) skriver att förhållandet mellan 
uppfattning till möten hör ihop med attityden till arbete och arbetsglädje (Rogelberg et al. 
2006 s 85). Negativa emotioner i form kylig attityd och där engagemanget att arbeta mot 
samma mål bland mötesdeltagarna inte finns är något vanligt och förväntat i mötessituationer 
då det i många fall används som ett tillfälle att beklaga sig över det som inte fungerar. 
Utsträckningen av negativa emotioner kan oftast kopplas till allmänna känslor av arbetet. 
Andelen möten individer måste delta i varierar emellan ett möte till mer än 30 stycken per 
vecka. Därför är det intressant att dra paralleller mellan krav på antal möten och belåtenhet 
med arbetet. Har du krav på många möten bör de emotionella känslorna spegla den allmänna 
belåtenheten med arbetet i högre grad än vid krav på färre möten. Alltså relationen mellan 
belåtenhet till arbetet och belåtenhet till möten är starkare om man utsätts för fler möten. 
Utlösande av emotioner är enligt Rogelberg et al. (2010) kopplade till planering och 
koordinering av mål-uppsättningar, vilket är vanliga aktiviteter under ett möte. Under möten 
kommer även oftare personliga argument och ståndpunkter fram (Rogelberg et al. 2010 s 
156f). Om man som anställd ständigt blir avbruten av möten och arbetsuppgifterna hamnar på 
hög utlöser det negativa emotioner som i sin tur påverkar arbetsprestationen negativt.  
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2.5.4	  Stress	  

Anställda upplever stress när de ständigt blir avbrutna av yttre faktorer som gör att de måste 
anstränga sig för att detta inte ska hindra de vardagliga arbetsuppgifterna. Rogelberg et.al 
(2006) beskriver att vid avbrott av en uppgift måste individen ändra handlingsplanen och 
många gånger sker detta ofrivilligt, detta kan medföra negativa känslor då den primära 
uppgiften störs som i sin tur kan leda till att uppgiften inte blir lika bra i slutändan (Rogelberg 
et al. 2006 s 84). Fler avbrott utmanar den anställde och kan skapa trötthet och negativ 
stämning, som i sin tur kan påverka arbetsuppgiften negativt (Luong & Rogelberg 2005 s 59).  
Rogelberg et al. (2010) beskriver det på ett annat sätt. I viss mån kan möten vara en 
stressfaktor på arbetsplatsen. När krav på möten är låga är även kopplingen mellan belåtenhet 
av arbetet och belåtenhet till möten lägre, motsats när det är höga möteskrav då belåtenhet till 
arbetet är högre. Med detta menar Rogelberg et. al (2010) att om mötet ställer höga krav på 
mötesdeltagarna måste de vara förberedda när de ska delta i mötet genom att läsa agendan 
eller dagordningen. Är deltagarna förberedda skapar det en förutsättning för högre belåtenhet 
under mötet (Rogelberg et al. 2010 s 165). Hög tro på möten kan bedömas genom individens 
förmåga att prestera effektivt i ett möte. Till skillnad från dem som har höga förhoppningar på 
möten kan mindre självsäkra individer uppleva känslor som ångest och osäkerhet inför möten 
(Rogelberg et al. 2006 s 85). Därför är det som Allen och Rogelberg (2013) skriver viktigt att 
hålla tidsramar för att visa att de anställdas tid värdesätts och respekteras. Detta då oro och 
stress minskar om mötena är förutsägbara tidsmässigt (Allen & Rogelberg 2013 s 549).  

2.5.5	  Engagemang	  	  

Studien Manager-Led Group Meetings: A Context for Promoting Employee Engagement 
(Allen & Rogelberg 2013) visar att chefer som uppmuntrar sina anställda att göra sig hörda är 
viktigt när det handlar om engagemang på arbetsplatsen, då anställda känner sig mer 
värdefulla på arbetsplatsen. Det ökar tillgången på intellektuella samtal och lärande. 
Engagemang på arbetet ska inte beblandas med nöjdhet på arbetet som oftare undersöks. En 
engagerad arbetsstyrka är plikttrogen och prestationsinriktad. De högt engagerade arbetarna 
bidrar med ett större mervärde till organisationen i jämförelse med de med lägre engagemang. 
Engagemang är därmed kopplat till arbetsprestation. Engagemang i arbetet kan även kopplas 
till arbetsmötens utformning. Mötets relevans kan vara viktigt på flera sätt. Dels för att de 
anställda ska känna att de kan och har möjlighet att tillföra något, men även att deras tid inte 
spills på något onödigt, sådant som är irrelevant för arbetet, som visar respekt för deras arbete. 
Det är viktigt att de anställda får tillgång till rätt information och kunskap (Allen & Rogelberg 
2013 s 544ff). Chefer kan få engagerade medarbetare genom att hålla effektivare möten. Att 
tillåta öppen kommunikation, att starta och sluta i tid och kalla till relevanta möten är 
utgångspunkter för effektivitet. Resultatet av studien rekommenderar chefer att använda 
effektiva möten som ett verktyg för att engagera de anställda. Detta gäller specifikt när chefer 
gör mötena relevanta, när deltagarna känner delaktighet och att ha rätt tidsperspektiv (Ibid 
543). Nyström och Wallén (2008 s 49) beskriver vidare att om deltagarna är engagerade och 
motiverade har mötet goda utgångspunkter för att det ska bli lyckat. 
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3.	  Metod	  
Här beskriver vi våra metodologiska överväganden, såsom vilken metod vi använt i vår 
studie, hur intervjuguide har utformats och hur urvalet och intervjuer har gått till. Därefter 
går vi igenom hur data har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis diskuterar vi vår metod 
och studiens tillförlitlighet, samt forskningsetiska frågor. 

3.1 Metodologiska överväganden 
Sätt och metoder att nå kunskap är många och att välja rätt ansats är centralt enligt 
vetenskaplig forskning. Målsättningen med kvalitativa studier såsom observation och intervju 
är att identifiera och bestämma företeelser, egenskaper och innebörder som är delvis eller inte 
alls kända med hänsyn till variationer, strukturer och processer. Frågor att ställa är vad 
innebär det? Vad handlar det om? Vad kännetecknar händelserna eller fenomenet? (Starrin & 
Svensson 2006 s 21f). Kvalitativa metoden används för att beskriva ett fenomen i sin kontext 
och utifrån tolkning få en ökad förståelse av fenomenet. Kvantitativa metoder handlar 
däremot om att få fram statistiskt förankrade beskrivningar av en ögonblicksbild eller 
förklaring på hur vissa förhållanden hänger samman (Justesen & Mik-Meyer 2011 s 13). Vi 
har valt en kvalitativ ansats i form av intervjuer då vi vill få en djupare förståelse för 
beskaffenheter kring fenomenet arbetsmöten. Vi vill undersöka mötesdeltagares syn på 
effektivitet, upplevelse av norm och kultur, samt emotioner kopplat till arbetsmöten.  

Den största fördelen med intervju är flexibilitet och att respondenters motiv och känslor kan 
komma fram på ett sätt som är svårt i en enkät då frågor och svarsalternativ är begränsade. 
Materialet blir oftast omfattande och kan därför ge intervjuaren en djupare förståelse av det 
som efterfrågas. En intervju tar ganska lång tid och därmed har man oftast inte tid för mer än 
ett fåtal intervjuer under ett kortare projekt, vilket kan vara en nackdel. Det är en subjektiv 
teknik eftersom varje människa har unika uppfattningar kring svaren. Därför bör mänsklig 
”bias” finnas i medräkning när intervjun sker. ”Bias” kan förklaras som skeva uppfattningar 
såsom att respondenten missuppfattar frågorna som ställs (Bell 2010 s 158). Kontexten som 
den intervjuade befinner sig i kan också ses som en felkälla eller ”bias”. Kontexten är hur väl 
den intervjuade kan kopplas med intervjuns syfte, intervjuguidens utformning, situationen att 
bli intervjuad med mera och hur detta påverkar den intervjuades svar. Motsatt menar andra att 
kontexten som sådan inte är fokus, utan svaren är oavsett viktiga och fokus ligger på hur 
intervjuaren klarar av att manövrera under intervjun (Justesen & Mik-Meyer 2011 s 52). I ett 
övervägande att använda metoden observation fanns att observationen kräver stor erfarenhet 
för att verkligen få fram det som man är ute efter. Uppfattningar kring en situation kan också 
skilja sig markant mellan observatörer då människor filtrerar material olika (Bell 2010 s 
187f). Det finns fördelar och nackdelar med metoden intervju, vilka vi försökte ha i 
bakhuvudet under vårt genomförande, exempelvis genom att ställda frågorna på flera sätt. 
Detta för att försäkra att vi som intervjuare och respondenterna har samma uppfattning kring 
frågorna som ställdes.  
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Kontakt med organisationen 
I starten av terminen skickade vi ut ett mail till organisationer som vi ansåg vara intressanta 
att undersöka. Det var organisationer i både privat och offentlig sektor där vi var nyfikna på 
möteskultur och syn på möten. Valet av organisationerna hade att göra med att anställda och 
chefer bedriver mycket av sitt arbete i form av möten. Vi beskrev vår personliga bakgrund 
och varför vi ansåg det intressant att undersöka möten i sig och just i deras organisation. Vi 
förklarade att vi kommer att kontakta dem igen då vi har mer bakgrund kring området, men 
vill bara undersöka ett första intresse.  

När vi en andra gång hörde av oss om respondenter fick vi snabb respons och vi fick känslan 
av att det berodde på den första kontakt vi hade tagit. En av organisationerna svarade direkt 
och var mycket positiv till vår idé och vi bestämde oss för att utföra vår studie i deras 
organisation. Detta var en organisation inom offentlig sektor. Vi valde att samarbeta med dem 
och utesluta de andra kontakterna eftersom vi innan hade bestämt oss för att rikta oss mot en 
och samma organisation för att se om vi kunde uttyda en gemensam syn och möteskultur.  

3.3 Intervjuguide 
När vi tagit del av tidigare forskning i området började vi utforma vår intervjuguide. Vi valde 
att utföra en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden är då uppbyggd av teman med 
underliggande huvudfrågor som definierats i förhand, men fria följdfrågor som kan ställas för 
att styra respondenten att svara på rätt fråga om vi vill fånga ett specifikt område (Justesen & 
Mik-Meyer 2011 s 46-47). Förutom ett par bakgrundsfrågor skapade vi tre teman med 
underliggande frågor och består av Emotioner, Norm och kultur och Effektivitet. 
Bakgrundsfrågorna handlar om vilken position respondenten har och vad som ingår i 
arbetsuppgifterna för att förstå arbetssituation och därmed få en djupare förståelse för hur 
möten ingår i arbetet. De tre temana var uppbyggda efter tidigare forskning som vi har tagit 
del av.  

Ett exempel på hur vi har skapat frågor från teori är frågorna:  

Hur går ett vanligt möte till?  

- Finns det en agenda? (följer man alltid agendan eller blir det lätt sidospår?) 
- Håller man tidsramarna? (Börjar och slutar dem i tid?)  
- Har du någon gång upplevt att miljön där mötet hålls har påverkat 
möteskvalitén?  

Teori: De komponenter som enligt studien ligger till grund för ett effektivt möte är att utgå 
från en agenda, inte dra ut på tiden, vara punktlig, att mötet sker i en anpassad miljö och att 
mötet har en huvudperson (Rogelberg et al. 2012 s 66). 

Patel och Davidsson (2007 s 58) skriver att den som ska utföra en studie använder en 
pilotstudie i de fall då vi vill testa en teknik på en mindre skala för att samla information eller 
pröva upplägg. Vår pilotstudie gjordes på familj och vänner och resulterade i några ändringar 
av intervjuguiden. Vi lade bland annat till någon fråga och flyttade teman Vi la till vår 
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definition på möten och definitioner på olika typer av möten som vi kunde visa och luta oss 
mot under intervjun. Vi började intervjua veckan efter andra kontakten och hade nio 
intervjuer under veckan, med två till tre intervjuer per dag. Hur det upplevdes kommer att 
diskuteras i avsnittet metoddiskussion. Först hade vi tema emotioner där vi startade med 
frågan ”vad tycker du om möten?”. Vi kom fram till att det var lättare att svara på detta om de 
först fick begrunda hur många möten de går på, vilken typ av möten det är och då kunna 
beskriva vår definition av arbetsmöten och exempel på olika mötesformer. Därför flyttade vi 
upp tema norm och kultur där dessa frågor fanns med, samt skrev ut vår definition och olika 
mötesformer att kunna visa respondenterna. Under vår första intervju med respondenten från 
organisationen lade vi även till ett par frågor som uppkommit som följdfrågor, vilka vi efter 
diskussion ansåg vara väsentliga för studien. Ett exempel var om respondenten kan se några 
fördelar och nackdelar med formella kontra informella mötesformer som vi har kopplat till 
temat effektivitet.  

3.4 Urval 
Våra respondenter bestod av nio personer från olika befattningar och arbetsområden för att 
inte riskera att gruppen skulle bli alltför lik varandra och därmed inte kunna uttyda skillnader. 
Alla deltar och eller leder möten flera gånger i veckan. Då vi inte har möjlighet att undersöka 
alla medarbetare i organisationen var vi tvungna att göra ett urval. Då det tidsmässigt skulle 
bli ett stort projekt då organisationen har flera avdelningar och över 7000 anställda fick vi 
välja en annan metod. Vår kontakt bad frivilliga anställda från olika typer av positioner och 
avdelningar att anmäla intresse för att delta i vår ansats. Vi fick därför ett antal frivilliga 
respondenter och därifrån kontaktade vi nio stycken respondenter både anställda och i 
chefspositioner, vilka varit först att anmäla sig. Vi ville även undersöka om synen kring 
arbetsmöten skiljer sig åt mellan chefer och anställda, och därför hade vi inte fokuserat kring 
vilken avdelning respondenterna arbetade på utan endast om deras befattning innefattande 
chefskap eller inte. Vi var samtidigt nyfikna på om synen kring arbetsmöten skulle skilja sig 
även om respondenter arbetade inom samma organisation. Vi bestämde oss att inte fokusera 
på kön eller ålder när vi valde respondenter, utan tyngdpunkten låg i att finna en jämn 
fördelning mellan chefer och anställda som är syftet med studien. Vi kommer att diskutera hur 
detta urval kan ha påverkat ansatsens i metoddiskussionen. Vi ville ha respondenter från olika 
befattningar i organisationen som har möten som en naturlig del av arbetet. Detta för att 
kunna undersöka om typ av befattning har betydelse för resultatet. Det här är en typ av 
bekvämlighetsurval då vi valde respondenter som fanns nära till hands. Slumpmässigt urval är 
enligt Patel och Davidsson (2007) ett sätt för att slumpmässigt få fram ett urval som 
representerar en population. Detta kallas för ett stickprov eller sampel. Detta stickprov ska 
representera populationen så att vi kan generalisera från stickprovet till populationen som 
helhet. Generaliserbarhet handlar om att de resultat vi får från respondenterna kan gälla för 
hela populationen (Patel & Davidsson 2007 s 54). Vi skickade ett mail och frågade om de var 
intresserade av att medverka. Vi beskrev bakgrund med vår studie och hur vi skulle gå 
tillväga. Vi föreslog dagar där de själva kunde välja när det passade och sedan önska tid och 
plats. Vi beskrev att vi kommer att utföra en intervju som senare kommer att bearbetas som 
del i material till vår ansats. Vi förklarade att det sammanlagt skulle ta cirka en timma, vilket 
vi fått fram efter att vi utfört vår pilotstudie. Vi talade även om att både personer och 
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organisationen kommer att behandlas konfidentiellt. Därmed skulle inte materialet kunna 
spåras till person eller organisation då vi endast använde oss av fiktiva namn och inte beskrev 
mer än deras position i organisationen såsom anställd eller chef. Vi använder oss av följande 
benämningar för att behandla våra respondenter konfidentiellt.  

Kim à anställd 

Kari à anställd 

Robin à chef 

Dana à chef 

Love à chef 

Inge à anställd 

Gabriele à anställd 

Alexis à anställd 

René à chef 

3.5 Intervjuerna 
Under intervjuerna gick vi återigen igenom varför vi ville undersöka just möten på 
arbetsplatsen och beskrev hur själva intervjun skulle gå till. Respondenterna fick återigen 
information angående samtyckeskrav och etiska principer, denna gång muntligt på plats. Vi 
talade om att intervjuerna kommer att spelas in, i syfte för att ingen information skulle gå 
förlorad samt att vi som intervjuare kunde ha full fokus på respondenternas svar. Vi 
förklarade även för dem att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och därmed endast 
använda fiktiva namn samt att organisationen aldrig kommer att nämnas vid namn. Vi talade 
även om att de när som helst kunde välja att inte svara på en fråga eller helt avbryta intervjun. 
Vi valde att varva intervjun genom att dela upp de olika temana emellan oss och ställa 
tillhörande frågor, samt hjälpas åt med följdfrågor om något missats av den andra. En orsak 
till att vi valde att genomföra intervjuerna ihop beror på att ingen av oss har en vana att 
intervjua och därför underlättar det på flera sätt. Som fysiskt stöd eftersom att det är krävande 
att genomföra intervjuer, om någon fråga missas eller behöver utvecklas med hjälp av 
följdfrågor. Mötena genomfördes i olika lokaler såsom arbetsrum eller grupprum på 
arbetsplatsen, vilka bokats av respondenten själv. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter. 
Vi började med vår bakgrundsfråga där respondenten fick beskriva sina arbetsuppgifter för att 
sedan gå in på våra temafrågor. Efter intervjun var klar frågade vi om de hade något de ville 
ändra eller tillägga och att det gick att nå oss om de funderade på något. Ingen av 
respondenterna tyckte att de hade något att tillägga, utan var nöjda med sina svar och vi 
tackade dem för att de hade ställt upp.  
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3.6	  Analysmetod	  	  

3.6.1	  Databearbetning	  

Efter att intervjuerna var genomförda sattes transkribering igång. Att transkribera en 
genomförd intervju handlar om att skriva ut intervjun. Kvale och Brinkman (2009) förklarar 
att det inte finns någon generell form för hur intervjun ska skrivas ner (Kvale & Brinkman 
2009 s 197). När vår transkribering genomfördes valde vi att utföra en språklig analys som 
innebär att intervjun omvandlas till en språk text som uppmärksammar utmärkande språket i 
intervjun (Kvale & Brinkman 2009 s 237f). Vi valde att översätta intervjuerna så detaljerat 
som möjligt och skrev därför ner korta pauser, skratt samt att betydelsefulla citat har 
markerats. Detta för att respondenternas svar inte ska misstolkas och betydelsefulla 
betoningar inte glömmas bort, däremot har vi inte översatt onödiga uttryck, såsom ”öhh” eller 
hummande medhåll eftersom vi inte anser att det är väsentligt.  

3.6.2 Tolkning och analys av data 
Syftet med analysen var att ta fram material ur transkriberingen utifrån våra tre teman, norm 
och kultur, emotioner och effektivitet. Varje tema och fråga har behandlats likadant. På detta 
sätt sker analys och kodning i tre steg. Det transkriberade dokumenten lästes igenom och 
utmärkande delar ur respektive intervju markerades och sammanfattades utifrån varje 
frågeställning, med tillhörande följdfrågor och skrevs ner på enskilt dokument. Detta för att 
lättare uttyda svaren. Därefter grupperades de olika svaren för att ta fram mönster, likheter 
och olikheter i svaren. Därefter kodas dessa sammanfattade grupperingar till vår del ”Analys 
och resultat” där varje område jämförs med befintlig teori.  

 
Bild 3. Egen bild som beskriver tolkning och analys av data. 
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3.7	  Forskningsetiska	  frågor	  
Forskningsetiska frågor har två problem. Moralen kring forskningens mål och medel och hur 
denna moral kan och bör upprätthållas. Begreppet etik kan beskrivas som försök att 
systematiskt medvetandegöra och bearbeta normer och värden som ingår i moralen. Moral i 
sin tur avser principer, normer och värderingar som bidrar till att bestämma en person eller 
grupps handlingar i en specifik situation. Etik kan därmed ses som moralens teori (Forsman 
2006 s 9f). Vår forskningsetik har utgått från fyra krav enligt Vetenskapsrådet1. Dessa krav är 
till för att vägleda forskaren och skydda undersökningsdeltagaren. Informationskravet handlar 
om att forskaren ska informera de berörda om forskningens syfte. Det ska framgå att det är 
frivilligt att delta, hur materialet kommer att behandlas och hur det kommer att presenteras 
(ibid). Vi beskrev att intervjuerna behandlades konfidentiellt i vår första kontakt. På plats 
beskrev vi att det vi spelat in endast används för analys och kommer sedan att raderas. Samt 
att de kommer få ta del av studien när den är klar genom att vi delger vår ansats med henne 
som ansvarat för att ta fram respondenterna och eventuellt göra ett besök där vi beskriver vårt 
resultat. Vi talade om att de inte behövde svara på frågor som de inte kände sig bekväma med 
och att de kunde avbryta när de ville. Det sistnämnda missade vi i ett par av fallen, därför kom 
vi fram till att informationen kunde ha getts skriftligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
själva har rätt att välja om de vill medverka i undersökningen (ibid). Då våra respondenter 
anmälde sig frivilligt efter utsänt mail antog vi att de önskade medverka. Vi lät dem anmäla 
tid som passade och att de kunde kontakta oss om det inte gick att medverka längre. 
Konfidentialitetskravet är kopplat till deltagarnas skydd och sekretess. All information ska 
behandlas anonymt och förvaras så att oberörda inte kan ta del av materialet. Nyttjandekrav är 
det krav som ställs på forskaren att endast använda informationen för den pågående studien 
som respondenterna godkänt deltagande (ibid). Genom att vi informerat deltagarna om hur vi 
behandlar namn och material, samt att vi själva ansvarar för att materialet behandlas inom 
ramarna för konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi gjort vårt yttersta för att 
begrunda etiska överväganden med vår studie. 

3.8	  Metoddiskussion	  
Metoden som har använts för insamling av empiri måste kritiskt granskas för att avgöra om 
informationen är tillförlitlig och giltig. Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet i studien 
och är viktig i diskussion kring studiens trovärdighet (Bell 2006 s 117). Kvale och Birkman 
(2010) beskriver att reliabilitet hänför sig till frågan om ett resultat kan reproduceras även om 
tidpunkt och den som utför studien inte är den samma (Kvale & Birkmann 2010 s 263).  Det 
vi har funderat kring är om vårt resultat hade sett annorlunda ut om någon annan genomförde 
intervjuerna med samma respondenter, intervjuguide, tid och plats. Sådant som miljö, 
tidpunkt på dagen, dagsform på intervjuaren och respondenten kan säkerligen skilja sig, vilket 
borde kunna påverka reliabiliteten. Det som borgar för god reliabilitet är att respondenten 
borde ha samma uppfattning kring frågor oavsett vem som ställer dem. Kvale och Birkmann 
(2010 s 246) skriver däremot att just det faktum att olika intervjuare kommer fram till olika 
resultat är en bestående invändning mot reliabiliteten i studier där intervju används. Det finns 
då föreställningar om att den sociala interaktionen och sådant som personlighet påverkar hur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf	  15/5-‐2015	  
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intervjuare och respondenter ställer och besvarar frågor. På andra sidan finns synen att 
intervjun är en giltig metod och att subjektiva uppfattningar är en del av metoden. Vi försökte 
att skapa en avslappnad atmosfär genom att småprata innan vi startade intervjun, försöka få 
till en trivsam stämning så att respondenterna skulle känna sig trygga i situationen. Vi fick en 
god stämning med varje respondent innan intervjuerna startade och det är en orsak till att vi 
inte upplever att respondenterna ska ha påverkats av att vi var två som intervjuade dem. Att 
ställa öppna frågor och låta respondenten få tid till eftertanke var något vi försökte med för att 
få fram trovärdiga svar. Vi valde att börja intervjuerna med öppna frågor såsom ”hur många 
möten har du i genomsnitt per vecka?” för att respondenterna skulle börja tänka kring ämnet. 
Ännu en orsak till att vi började med öppna frågor och inte specificera oss direkt var för att 
respondenterna inte skulle låsa sig vid en fråga direkt. Det som kan ha påverkat reliabiliteten 
negativt är om vi styrt följdfrågorna för mycket i något fall på grund av vår ovana att 
intervjua. Om vi ville ha reda på vad respondenterna tycker om möten på arbetsplatsen för att 
undersöka om de anser att det exempelvis ses som ett trevligt avbrott eller något nödvändigt 
och del av arbetet, var det lätt att ställa ledande följdfrågor i någon av riktningarna. Trots det 
hade vi i slutändan samma uppfattning kring deras svar och därför kanske följdfrågornas 
riktningar inte hade så stor betydelse ändå. Kvale och Birkmann (2010 s 188) förklarar att 
även en obetydlig formulering av en fråga kan inverka på svaret, därför är det svårt att ställa 
frågor där det inte går att förstå någon slags undermening och på så sätt kan det ses som en 
nödvändig del av frågeproceduren.  

Validitet är ett annat begrepp som diskuteras i samband med en studies trovärdighet. Validitet 
i kvalitativa studier är kopplat till giltighet och handlar om hur frågor mäter eller beskriver det 
man vill att de ska mäta eller beskriva. Konkreta frågeställningar och noggrann 
avgränsning/tematisering är delar som borgar för god validitet (Bell 2006 s 117f).  För att 
borga för god validitet såg vi till att vara väl pålästa på teorier inför skapande av 
intervjuguide. Därmed hade varje fråga ett syfte under intervjun. Vi gjorde även en pilotstudie 
som resulterade i förbättringar kring intervjuguiden. Varje fråga var kopplad till teori och 
avgränsat inom ett specifikt tema. Detta borde borga för god validitet i vår studie. Vi 
diskuterade även efter vår första intervju sådant vi kunde förbättra till nästa. Bland annat att vi 
behövde lyssna in för att veta att de svarade på frågan och inte något annat. Kvale och 
Birkmann (2010 s 246ff) beskriver att begrunda är just hur man vet att respondenten ger en 
sann beskrivning av en objektiv situation och hur vi vet att intervjuaren verkligen förstått vad 
respondenten svarat. Samtidigt kan ett svar om ett faktiskt förhållande vara den sanna bilden 
från just denne personen. Vi hade även tagit med vår definition på arbetsmöten och olika 
mötesformer då respondenterna undrade vad som ingick i begreppet arbetsmöten och tyckte 
att det var svårt att veta svaret på frågan om vilken typ av möten de brukar gå på. Att 
begrunda var att vår definition på arbetsmöten var väldigt bred och därmed diskuterades 
många olika mötesformer. Det gjorde det ibland svårt för respondenten att svara då de 
menade på att det kunde skilja sig beroende på typ av möte, såsom grupp, mötesform och 
anledning till att mötet hölls. Samtidigt var alla typer av möten relevanta vid vissa frågor då 
det handlade om exempelvis stress kopplat till möten och om det upplevs att möten generellt 
tar tid från övriga arbetsuppgifter.  



28  

Det vore optimalt att göra ett slumpmässigt urval där vi kunde lotta från en lista för att vara 
säkra på att urvalet inte valts av speciell anledning, såsom att de vi intervjuar kan vara goda 
representanter för organisationen, även om både organisation och respondenter behandlades 
konfidentiellt. Vi utförde nio intervjuer i en och samma organisation vilket är ett begränsat 
antal respondenter. Tillsammans påverkar dessa faktorer möjligheten att generalisera studien 
till hela populationen. Detta har vi dock varit medvetna om innan och därför har det inte 
heller varit vår avsikt. Däremot kan vår studie ge en förhållandevis nyanserad bild av 
mötesdeltagares syn på möten.  

Det finns många delar att begrunda vid val av metod och därigenom få en lyckad studie. Vilka 
som ska intervjuas, var intervjuerna ska äga rum, hur de ska dokumenteras och bearbetas, 
vilken typ av struktureringsgrad av intervjun, hur ska respondenternas säkerhet säkerställas 
(Justesen & Mik-Meyer 2011 s 124). Metoden intervju var rätt då vi upplever att vi fick ett 
rikt material och därmed kunde vi få en djupare förståelse för arbetsmöten som var vårt 
huvudmål med studien. Fördelen med en semistrukturerad intervju var att analysen blev 
lättare då vi kunde utgå från de förbestämda frågorna inom de tre olika temana. Sedan gav 
följdfrågorna oss ett rikare material och en djupare förståelse kring de förutbestämda 
frågorna. Justesen och Mik.Meyer (2011) beskriver att kontexten får en väldigt mycket större 
betydelse i förhållande till en kvantitativ undersökning (Justesen & Mik.Meyer 2011 s 39). Ett 
exempel kan vara att vi inte hade någon större erfarenhet att utföra intervjuer vilket kan 
kanske ha påverkat resultatet. Även om vi läste på Kvale och Birkmanns (2010 s 182f) 
kriterier för en god kvalité på intervjun2. De beskriver att intervjuaren är det viktigaste 
forskningsverktyget i en undersökning där intervju används för att samla empiri.  För att vara 
en god intervjuare bör du behärska allt från konsten att samtala, kunna lyssna aktivt, känna av 
lägen att ställa rätt sorts frågor och ha en känsla för vilket språk som ska användas. Detta är 
delar som säkerligen kräver en del erfarenhet för att hålla en intervju på bästa sätt. Ytterligare 
en konsekvens av kontexten kan vara att intervjuerna skedde på deras arbetsplats och därmed 
inte en neutral placering. De blir därmed kanske inte upplever att de är anonyma om kollegor 
ser att de medverkar i en intervju, eller att de kan ha svårt att fokusera fullt ut om övrigt arbete 
distraherar. Sammantaget med att vi endast hade möjlighet att intervjua nio personer kan ha 
påverkat respondenternas svar, eftersom de inte blir anonyma på det sätt som de hade varit om 
de hade svarat på en enkät där de själva kunnat välja tidpunkt och antalet respondenter blir 
flera hundra. Vi försökte förhindra detta genom att låta respondenterna själva välja plats och 
tidpunkt under intervjuveckan. Det positiva med att ha alla intervjuer under samma vecka var 
att vi var inne i tänket och hade lättare att minnas och koppla ihop vad olika respondenterna 
svarat. I slutet på veckan kände vi oss mycket säkrare på procedur och intervjuteknik. 
Däremot hade vi två intervjuer mycket tätt efter varandra under en dag. Då det är 
ansträngande att utföra en intervju på ett tillförlitligt sätt och få ut så mycket information som 
möjligt fick vi känslan att vi tappade en del koncentration under intervju nummer två. Detta 
gjorde dock att vi alltid försökte få till ett mellanrum mellan kommande intervjuer. Något 
annat som kan ha påverkat är våra kunskaper om arbetsmöten generellt, trots inläsning av 
teorier kring området. Då många artiklar har haft en konsulterande vinkling har det varit svårt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Bifogas	  
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att inte beröra dessa delar. Dessutom var de flesta studierna gjorda i USA vilket kanske 
påverkar ingång och tankesätt i jämförelse med om studier varit gjorda i svenska arbetslivet. 
Eftersom möteskulturen kan se olika ut mellan länder och världsdelar. Detta får vi nu 
förhoppningsvis reda på i och med vår ansats. 

De etiska frågorna tog vi muntligt med respondenterna. Även om vi följde vissa punkter och 
skrev att de kommer att behandlas konfidentiellt i första kontakten via mail, kunde vi haft det 
skriftligt innan intervjun för att förtydliga det ännu mer. Detta kunde möjligtvis skapa 
ytterligare trygghet hos respondenterna när de svarade. Trots att vi hade gått igenom att både 
person och organisation behandlas konfidentiellt fick vi ibland känslan att respondenterna 
tvekade och rättade sig i vissa svar. Ibland kunde respondenterna lägga fram något som kunde 
tänkas uppfattas som negativt i deras arbetssätt kring möten eller sitt beteende i en 
mötessituation, flera rättade upp det i efterhand genom att förmildra eller justera sitt svar. Det 
kunde även bero på det sätt respondenterna valdes ut och att utan det slumpmässiga urvalet 
var de oroliga att kunna spåras. Detta resulterade i att vi efter vår första intervju förtydligade 
att även om vi frågar efter en beskrivning av arbetsuppgifter är det endast för vår egen analys 
och eventuell jämförelse mellan befattningar. På grund av intervjuguidens uppbyggnad och 
utformning från tidigare forskning och teorier, samt att vi under intervjuns gång försökte 
fokusera och berika svaren genom följdfrågor upplever vi att vi fick ett rikt material till vår 
analys. 



 30 

4.	  Analys	  och	  resultat	  	  
I vår analys och resultat kommer vi börja med att övergripande beskriva förekomsten av 
arbetsmöten i den organisation vi studerat, beskriva respondenternas generella upplevelser 
av arbetsmöten, när de anser att det är relevant att ha ett möte och vad som gör möten 
relevanta och beskriva vilka förväntningar som finns på arbetsmöten. Sedan kommer vi att i 
mer detalj delge analys och resultat utifrån våra teman effektivitet, norm och kultur och 
emotioner. 

4.1 Förekomst av arbetsmöten 
”Min dotter sa till sin fröken att mamma jobbar inte, hon går bara på möten och pratar i 
telefon” (Robin). Dotterns yttrande är väldigt talande och visar kanske den allmänna 
massans syn på möten idag som Van Vree (2011 s 241f) kallar för ”meetingization of 
society” (mötesinvasion av samhället), en utveckling i samhället där möten i stort sätt har 
tagit över och utgör en stor del av mångas arbetsdagar. Behov av möten på arbetsplatsen tas 
nästan för givet, såsom att självklart måste man gå på många möten i dagens arbetsliv. I vår 
studie som gjorts i en offentlig organisation är flera möten under samma dag vanligt och en 
naturlig del under arbetsdagarna för både medarbetare och chef även om antal möten verkar 
kunna skilja sig något åt. När vi frågade respondenterna hur många möten de i genomsnitt 
per vecka deltar i, tog alla fram kalendern och började räkna. Det visade sig att chefer är de 
som deltar i flest möten, en av cheferna svarade att:  
 
”80 % av min arbetstid består av möten och det är planerade möten, ska man ha ett möte 
med mer än två personer måste man boka det minst en månad i förväg för såhär ser det ut i 
kalendern hos många” (Dana).  
 
Vanliga medarbetare har i genomsnitt sju möten per vecka. Vi frågade även respondenterna 
om mötena som de deltar i eller leder är planerade eller oplanerade och både chefer och 
medarbetare svarade att de flesta arbetsmöten är inplanerade i förväg. Oplanerade och 
spontana möten sker då och då i form av att någon tittar in på kontoret.  
   
Eftersom vår studie genomfördes i en och samma organisation är mötesformerna desamma 
för alla respondenterna. Vanligaste förekomsten av möten är olika typer av problemlösande 
möten och diskussionsmöten, men även rena informationsmöten och alla mötesformerna är 
regelbundna. Arbetsplatsträffar (APT) är en vanlig mötesform. Arbetsplatsträffar är en 
mötesform som tillhör diskussionsmöten och alla medarbetare på avdelningen samt 
närmaste chef är deltagare. Strukturen på mötet och vem som leder det skiljer sig beroende 
på vilken typ av arbetsgrupp respondenten tillhör, vilket följande citat speglar:  

På arbetsplatsträffarna har vi roterande ordförandeskap och roterande 
sekreterare, så den som är sekreterare en torsdag blir vid nästa möte 
ordförande (René). Det är min chef som håller i mötena och ska se till att 
den som håller i mötet håller sig till frågorna och att vi håller tiderna 
(Robin).  
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Syftet med arbetsplatsträffarna är desamma, att medarbetarna ska träffas ungefär var tredje 
vecka och diskuterar hur arbetet går samt ta upp eventuell problematik som uppstått. Alla 
deltagare har möjlighet att få fram sina synpunkter under mötet gång samt att de får påverka 
vad som skall finnas med på mötesagendan.  

4.2 Upplevelser av arbetsmöten 
Våra respondenter ser möten som en positiv arbetsmetod. De flesta av respondenterna menar 
att möten är något nödvändigt och är till för att en sakfråga ska drivas framåt. Ett par av 
respondenterna uttryckte även att det ses som en arbetsform som livar upp övriga arbetet.  

Jag tycker det är roligt och spännande. Det hade varit tråkigt om jag bara 
hade suttit med papper hela dagarna, det är mötena som ger (Kari). Det hör 
till kan jag säga, det ger mig kraft och det är roligt … Möten hör till oavsett 
om det är enskilt eller med fler människor, mellan kunder, medarbetare eller 
godemän (Robin).  

Skillnaden mellan respondenterna är att Robin arbetar som chef och mötesledare och 
inställningen till möten skiljer sig lite åt i jämförelse med Kari som är anställd och 
mötesdeltagare. Vi upplever att anställda och mötesdeltagare upplever precis som chefer och 
mötesledare att möten behövs och anses nödvändiga för att bland annat driva arbetet framåt. 
Kari beskriver även att möten är något roligt och spännande då det utvecklar den sociala 
förmågan genom att kommunicera med klienter och arbetskollegor. Chefer beskrev i högre 
grad möten som en arbetsmetod och därmed en del av arbetet som vilka arbetsuppgifter som 
helst.   

  ”Jag tror att man ser möten som nödvändigt speciellt när vi jobbar i offentlig sektor för då 
får man sällan göra något helt själv utan många ska tycka till. Det är en nödvändig del av 
arbetsuppgiften.” (Gabriele)  

Möten anses även vara nödvändiga i en offentlig organisation, eftersom man aldrig kan ta ett 
ensam utan att politiska instanser måste vara delaktiga. Det hade varit intressant att jämföra 
upplevelser kring arbetsmöten mot en privat organisation. Att se om de anses vara 
nödvändiga av samma anledningar som nämns i en offentlig organisation.  

4.3 När upplevs möten som relevanta? 
I likhet med Allen och Rogelberg (2013 s 560) och Engström (2014 s 194) visar resultatet i 
vår studie att möten bör användas för att skapa kreativa diskussioner mellan arbetstagare och 
chefer, samt lösa problem tillsammans. Möten används då som ett medel för att man inte 
kan utföra detta ensam. Mer information och fler idéer kommer fram i ett gemensamt forum. 
Är det endast information som ska spridas eller bara två personer som behöver delta så ses 
själva mötet inte alltid som relevant. Information kan delas ut på annat sätt såsom via e-post 
och på det sättet kan de anställda även välja ut vilken information som känns relevant att 
läsa. Det är även under informationsmöten som respondenter beskriver att deras tankar 
vandrar iväg på annat eftersom information kan alltid återfås på annat sätt eller att all 
information inte alltid berör alla mötesdeltagare och därför upplevs de minst relevanta. 
Respondenter beskriver även att detta görs oftare i jämförelse med möten för 15 år sedan där 
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mötet ofta handlade om envägskommunikation från chef till anställd. Då blev inte 
mötesdeltagare involverade i diskussionen på samma sätt. Detta tyder på att det skett en 
utveckling kring arbetsmöten. När mötet endast involverar två personer upplever 
respondenter att ett formellt möte inte krävs. Man kan istället spara tid genom att 
exempelvis ta diskussionen över telefon eller chatt som citatet nedan beskriver och därmed 
komma fram till lika avgörande lösningar eller som uttrycks ”häftiga saker”. I vår studie 
finns det även en annan vinkling på syn på möten och när möten är relevanta, vilket uttrycks 
i följande citat:  

Överlag ju fler man är och ju mindre man känner varandra desto bättre är 
det att man träffas. Vid mer upparbetad kontakt kan häftiga saker lösas över 
en chatt… Jag tror inte vi kan komma hur långt som helst genom möten 
eftersom vi inte jobbar med samma saker, men ger ett sådant möte något så 
blir de bara trevligt att man träffas. (Inge)  

Möten blir då relevanta för att man inte annars får anledning att ses eftersom många arbetar 
på olika avdelningar, med olika befattningar. Mötet är mer relevant om man inte känner 
varandra väl eller vid start av ett nytt arbete. Vi kan också se det som att respondenterna ser 
möten kunna gynna i ett långsiktigt perspektiv, där det fysiska mötet är viktigt för att lära 
känna varandra och därmed kunna arbeta bättre tillsammans i framtiden.  

I vår studie anses möten å ena sidan relevanta för att kunna fatta beslut, samtidigt uttrycks 
det att det viktigaste inte alltid är att fatta beslut, utan att ta upp rätt saker som för mötet 
närmare det slutgiltiga målet.  

”När man avslutar mötet och kommer fram till massa saker, såsom olika lösningar. Vårt mål 
är att det ska bli lättare för … och vi fick igenom en ändring som vi arbetat länge för och då 
blev vi alla jättelyckliga.” (Love) 

Lyckade och effektiva möten har därför inte alltid med beslutsfattande att göra, utan att 
komma närmare ett större mål. Detta motsäger Kim och Rudins (2014 s 1146) studie som 
också tar upp beslutsfattande och beskriver att desto fortare beslut fattas desto effektivare 
blir mötet i sin helhet. Ett möte där beslut tar längre tid än 14 minuter blir resterande tid 
ineffektivt. Här ligger fokus på att möten ska effektiviseras genom att fatta beslut. Svaren 
från våra respondenter visar istället att mötet ses som ett arbetssätt och anses relevanta av 
andra anledningar än enbart som ett forum där effektivitet bör uppnås genom att fatta beslut. 

När mina syskon ringer till mig får dem svar i telefonen att jag är på möten, 
och då kan man undra om vi gör något annat? Men vi arbetar när vi är på 
möten, det är sällan man kan arbeta utan möten. Det är där vi arbetar, 
diskuterar, fördelar ut nya arbetsuppgifter och ibland tar nya beslut och 
skiljs åt. (Dana) 

4.4 Förväntan på arbetsmöten 
Ett möte har i de flesta fall något sorts syfte och mål och effektiva möten bör därför på något 
sätt föra deltagarna närmare detta mål. Alltså resultatet av mötet bör leda närmare mötets 
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mål. Resultatet i vår studie visar att komma närmare målet är viktigt för upplevd effektivitet 
och en av respondenterna uttrycker:  

Ja men jag tycker vi blir mer och mer effektiva, det är en större medvetenhet 
kring att vi har mycket möten i offentlig sektor och det försöker man dra ner 
på och korta ner tiden på… det finns i arbetsmiljön att vi inte ska ha möten 
för mötets skull utan för att ta oss framåt. (Gabriele)  

Både Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012 s.138) och Rollof (2000 kap 2) beskriver 
att resultat av ett möte kan kopplas samman med resultat i både team och organisationer och 
att lyckade möten är förutsättningar för dessa resultat. Därför borde upplevelsen av i vilken 
mån möten leder någonstans vara viktigt för att veta var det brister och i slutändan komma 
närmare målen. I vår studie beskrivs också att mötets resultat är viktigt för ett lyckat arbete i 
övriga delar av organisationen. Detta då de flesta respondenter, men främst bland chefer ser 
möten ingå i arbetsuppgifter och som ett naturligt arbetssätt. På samma sätt som att man har 
rätt strategi för att uppnå ett arbetsrelaterat mål blir strategier viktiga under ett möte så att de 
leder till rätt resultat.  

Nej, jag tänker att det är en arbetsuppgift som alla andra, det är ett sätt att 
lösa de ordinarie arbetsuppgifterna (Alexis). Nästan inget av det jag gör kan 
jag göra utan input från andra, alltså genom möten och jag tycker att alla har 
blivit mer och mer varsamma om att man inte ska ha mötet för dess skull 
utan för att få effekt (René). Ja alltså det handlar om att det är en 
arbetsmetod som man har tillägnat sig åt och idag är man resultatinriktad 
och då ställer man sig frågan vad förväntas jag att göra på mötet? (Love)  

Rogelberg et al. (2012 s 237) beskriver att en tredjedel av arbetsmötena sågs som 
improduktiva av respondenterna. I samma studie beskrev de även att två tredjedelar av alla 
mötena inte klarade av att nå sina förbestämda mål. Många ansåg att tiden hade kunnat 
läggas på produktiva arbetstimmar istället. Detta överensstämmer inte med vår studie där 
respondenterna förutom att se mötet som ett nödvändigt och naturligt arbetssätt också har 
höga förväntningar på att varje möte kommer att ”leda till något bra” i förhållande till att 
mötena ”inte kommer att uppnå mötets syfte”. Två av respondenterna uttrycker det som en 
självklarhet att möten finns för att leda till något.  

”Blir man kallad till ett möte så finns det alltid en orsak” (Alexis) ”Man går ju alltid ut med 
mer information än man gjorde innan mötet” (Gabriele).  

Precis som Rogelberg (2006) förklarar våra respondenter att om mötet inte är relevant anses 
det inte heller effektivt och motsatt att icke relevanta möten är ineffektiva. Respondenter 
beskriver att möten som inte är relevanta och mötesdeltagare som saknar information och 
kompetenser för att sitta på mötet bör tas bort. Idag görs detta och därför ökar tron på att 
möten alltid leder någonstans.  

”Vi har inte tid med lullilull-möten längre, så jag är nöjd med våra möten.” (Dana)  
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Respondenterna uttryckte inte att möten aldrig leder till något, men nämner diverse 
anledningar till att möten inte leder lika långt som de skulle kunna (mot uppsatt mål eller 
uppnå sitt syfte). Tre aspekter kring varför ett möte inte når lika långt som det skulle kunna 
kan uttydas i respondenternas svar vilka vi benämnt som; att vara utom kontroll, frågans 
komplexitet och mötesform. Att vara utom kontroll kan bero på att någon utanför 
organisationen kallar till mötet och mötets syfte är då mer riktat åt dennes vinning. Eftersom 
mötets syfte då handlar om att lösa deras situation samtidigt som de är i behov av en annan 
part. Detta kan ändå upplevas som en naturlig del av arbetsmöten då det är en del av 
arbetsuppgifterna att medverka. Att vara utom kontroll kan även vara att befogenheter 
saknas och att beslut inte kan fattas, och därför kommer inte mötet längre i sakfrågan. 
Frågans komplexitet handlar om upplevelse kring frågan som behandlas och förhållande till 
mötets resultat. Exempelvis om frågan är för komplex kan den kräva mer tid och kunskap av 
mötesdeltagare än vad som finns för att nå resultat. Samma gäller strategiska frågor som kan 
kräva både specifik kompetens och tid. Dålig förberedelse av de frågor som behandlas under 
mötet är också anledning till att mötets resultat inte uppnås eftersom mötesdeltagarna inte 
bearbetat frågorna innan och därmed kunna börja på en högre nivå när mötet startar. Rätt 
mötesform har betydelse för att uppnå resultat med möten enligt våra respondenter. 
Informationsmöten upplevs mer sällan uppnå resultat på samma sätt som arbetsmöten där 
syftet är problemlösning eller diskussion såsom APT (arbetsplatsträffar). Vissa mötesformer 
leder naturligt längre då mötesdeltagare är förberedda på att de exempelvis ska lösa ett 
specifikt problem.  

”Möten leder framåt om det handlar om problemlösning, sen kan man tycka att vi inte 
kommer fram i frågan men det beror på att frågan är lite mer komplext. Det betyder inte att 
det är fel på mötet.” (Dana)  

Rollof (2000 kap 2) och Engström (2014 s 35) beskriver att mötesdeltagare bör ha anledning 
att delta i mötet och framförallt ha befogenheter att fatta beslut för att uppnå mål och därmed 
effektivitet. Detta är i linje med uppfattningar i vår studie där vara utom kontroll beskrivs 
hämma deltagarna att nå syfte och mål med mötet. Två av de tre aspekterna kring varför ett 
möte inte når lika långt som de skulle kunna vilka vi kallar för: frågans komplexitet och 
mötesform är nya utgångspunkter i jämförelse med de studier vi tagit del av då våra 
respondenter anser att det är viktigt att frågan som behandlas kan kopplas ihop med 
mötesdeltagarnas kompetens och att formen på mötet är viktigt för att mötet ska leda i rätt 
riktning.  

I vår studie ses uppföljning som en naturlig del i mötet och att det kan förtydliga hur mötets 
resultat uppnås och förtydliga vart det leder. När uppföljning inte sker beror det på att 
varken mötesledare eller mötesdeltagare tar ansvar för uppföljning av föregående möte, 
vilket beskrivs bero på möteströtthet. Uppföljning är då inte det viktigaste under mötet. 
Möteströtthet kan bero på för lite variation i mötena eller att de är för många möten. När det 
är en grupp människor som träffas och känner varandra väl blir mötet mer informellt och 
därför blir uppföljning inte lika naturligt i de sammanhangen. Det upplevs att man känner 
varandra väl och träffas så regelbundet att man ändå har kontroll på vem och vad som har 
gjorts. Trots att uppföljning ses som en naturlig och viktig del av mötet beskriver 
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respondenter att uppföljning inte är nödvändigt för känslan av att mötena leder till någonting 
bra.  

De mötena som kräver uppföljning tycker jag vi gör det på. Kanske missar 
man uppföljningen ibland när man borde haft det och det kanske beror på 
möteströtthet och att man vill gå vidare. Man ser inte uppföljningen som 
lika viktig, men det är den ju. Speciellt för den som kommer efter och ska 
titta i fallet och då vill man se hela vägen, vad fick det för konsekvenser.” 
(Gabriele)  

Hur mötesdeltagare upplever att uppföljning av möten hanteras borde vara en annan 
vinkling på hur resultatinriktat mötet är. Eftersom det visar att vi kontrollerar så att syfte och 
mål uppfylls och att mötet därmed leder framåt. I tidigare forskning diskuteras inte 
uppföljning av mötet som relevant för att mäta hur resultatinriktat mötet är. Detta är i samma 
riktning som vår studie eftersom respondenter anser att möten oftast leder till något bra 
oavsett kontroll i form av uppföljning, men uppföljning är samtidigt något som upplevs som 
viktigt för att förtydliga vad man har kommit fram till i form av beslut och arbetsuppgifter.  

4.5	  Effektivitet	  
Resultatet kommer att presenteras utifrån ”Mötets struktur kopplat till effektivitet” med 
underliggande punkter och ”Förnyelse”.  

4.5.1	  Mötets	  struktur	  kopplat	  till	  effektivitet	  

Struktur och uppbyggnad är flera forskare rörande överens om är viktiga delar för 
effektivitet under arbetsmöten. Strukturen av mötet och mötets syfte måste vara klart innan 
och hur man går tillväga för att lösa en uppgift är det viktigaste på hela mötet (Engström 
2014, Nyström & Wallén 2008, Cohen et al. 2011 & Rollof 2000). Alla respondenter 
beskriver att struktur och uppbyggnad av mötet är viktigt för upplevd möteseffektivitet. 
Exempel på struktur som skapar bättre möten kan vara att de är välplanerade genom att inte 
hamna på sidospår utan följa en agenda, att följa bestämda tidsramar och att mötet har en 
utsedd ordförande som leder mötet. I vår studie nämns därför att när strukturen på mötet är 
oklart påverkar det möteseffektiviteten negativt. Respondenter anser att flera av 
komponenterna ovan fullföljs, men att inledningar och avslutningar kan förtydligas, att 
oftare använda dagordning, men gärna färre punkter och att alltid bringa klarhet i mötets 
syfte. Såsom att veta om mötet ska leda till att fatta ett beslut eller endast ha en kreativ 
diskussion.  

Formell	  och	  informell	  struktur	  

Struktur såsom specifik ordningsföljd på ämnesområden och vem som talar och när kan vara 
både informell (friare struktur) och formell (mer bestämd struktur) under mötet, samt 
tidsmässig om de är spontana (informella) eller planerade (formellt). I vår studie finns olika 
tankar kring de båda strukturerna. Precis som tidigare forskning (Van Vree 2011, Nyström 
& Wallén 2008 & Rollof 2000) anses det informella mötet i vår studie vara fördelaktigt då 
det är friare och därmed lättare att vara delaktig. När något är friare är det också lättare att 
vara spontan och att tankar och idéer inte behöver vara lika genomtänkta. I vår studie nämns 
ytterligare fördelar som att man kommer längre och djupare i frågor när mötet är informellt.  
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”Informella behövs för att skaffa sig kunskap inför de formella, så ser jag det. I informella 
möten kan man prata friare. Det är inte lika många personer och vill man komma någonstans 
är det bra att komma djupare” (Gabriele)  

En av cheferna som intervjuades diskuterar en positiv aspekt av informella möten där mötet 
inte endast i sig är informellt, utan även informellt tidsmässigt.  

Vid informella möten då tar man tag i problemen precis när det brinner och 
händer, för finns inte jag här när medarbetaren vill säga något skapar det 
konsekvenser. Skulle jag säga att jag inte har tid eller att de får boka mig på 
ett möte har hälften av energin försvunnit. Informella mötet är viktigt och 
som chef måste du finnas därför annars tappar du gruppen. (Love) 

Formella möten är enligt Rogelberg et al. (2006 s 94) positivare för den anställde då det 
skapar respekt att mötet är styrt i struktur och tid. Detta uttrycks även av respondenter i vår 
studie. En annan positiv aspekt som lyfts med det formella mötet är att formella möten är 
bättre vid konflikter. När det finns starka åsikter som skiljer sig kan en striktare struktur vara 
mer gynnsamt för att mötet inte ska gå över styr, såsom att diskussionen eskalerar och blir 
aggressiv eller tappar fokus på sakfrågan. Ytterligare positiva åsikter med formella möten är 
att de upplevs tydligare, såsom vad som har gjorts eller ska göras och vem som har gjort vad 
eller vem som ska utföra det. De flesta respondenterna beskriver att det positiva i det 
formella, blir motsatt negativt i det informella mötet och tvärt om. Därför nämns snarare att 
båda behövs för att komplettera varandra, såsom att det är bättre att börja informellt för att 
skaffa kunskap till det formella mötet, eller att man använder dem vid olika situationer 
beroende på vad man vill ha ut av mötet.  

Informella möten kan driva formella frågor framåt, man talar informellt för 
att man vill komma längre i den formella frågan, men skulle det finnas 
konflikter och att man i det formella mötet drar i olika håll ja då kan det vara 
skönt att man inte är informella med varandra. (Kim) 

Agenda	  

Rogelberg et al. (2006 s 94), Leach et al. (2009 s 75) och Rollof (2000 s 37f) beskriver att 
agendan eller dagordningen är viktig för upplevd effektivitet under ett möte då 
mötesdeltagare kan komma förberedda och det är lättare att hålla fokus på mötets syfte. I vår 
studie upplevs på samma sätt att agendan är viktig för upplevd effektivitet, men att den även 
kan ersättas med att definiera ett tydligt syfte av mötet.  

”Ibland har vi punkter och en riktig agenda, men ibland har vi en rubrik på mötet alltså vad 
vi ska prata om. Återigen har vi inte ett möte bara för att, utan det finns ett syfte för varför vi 
ska ses.” (Love)  

Respondenterna beskriver att beroende på vilken typ av möte det är krävs en agenda mer 
eller mindre. Ett diskussionsmöte eller problemlösande möte kräver inte agenda, men 
däremot ett tydligt syfte för upplevd effektivitet. En annan analys är att antalet deltagare har 
betydelse för agendans koppling till effektivitet. Desto fler personer som deltar under mötet, 
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ju viktigare med en agenda att följa för att styra mötet på ett mer formellt sätt. Detta 
resonemang hänger ihop med ovan analys kring formella möten där respondenterna 
beskriver att just hjälpmedel såsom agenda är att föredra när ett större antal deltagare 
medverkar under mötet.  

Tid	  

Cohen et al. (2011 s 94-101) och Elsayed-Elkhouly (1997 s 674) beskriver att struktur i form 
av hur tid används under ett möte är viktigt för upplevd effektivitet under mötet. Detsamma 
kan upplevas i vår studie, men framförallt handlar det om att hålla tidsramar av respekt för 
de som deltar på mötet. För att visa respekt anser både mötesdeltagare och mötesledare att 
det är viktigt att möten aldrig läggs för tidigt eller för sent för att tvinga anställda att komma 
tidigt eller stanna sent på jobbet. Respondenterna upplever att detta görs exempelvis genom 
att lägga mötet innan lunch så att det måste avslutas i tid. Läggs mötet efter lunch är det stor 
risk att tidsramarna spricker då många kommer för sent. Det är även viktigt att fråga om 
man skulle behöva dra ut på tiden. Dessa resonemang visar på att hålla tiden för mötet är 
viktigt, men inte bara för effektivitet utan att tid främst handlar om respekt för den anställda 
i förhållande till andra arbetsuppgifter och familjeliv.  

”Ute i verksamheten, här är det inga akademiska kvartar åt olika håll, vi har ordning. Sen 
kan vi sluta tidigare om vi är klara. Uhh vad präktigt det låter (skratt) men tider är viktigt det 
handlar om respekt”. (Love)  

Att hålla tidsramar för att respektera mötesdeltagare är inget som direkt kan utläsas i de 
tidigare studier som vi har tagit del av då det mer är kopplade till upplevd effektivitet av 
mötet. Däremot beskriver Allen och Rogelberg (2013 s 560) att hålla tidsramarna under 
mötet får engagerade mötesdeltagare då det kan kopplas ihop med meningsfullhet i arbetet. 
Detta resonemang kan tänkas handla just om respekt eftersom tydliga ramar visar respekt till 
de anställda då deras tid värderas och därmed känns mötet som igenomtänkt och just 
meningsfullt. I vår studie upplevde vi att respondenter ansåg att möten alltid eller oftast 
leder till något bra och därmed är mötena meningsfulla. Eftersom de även upplever att 
tidsramar för det mesta hålls borde det skapa engagemang under möten.  

Miljö	  

Mötets miljö som påverkande faktor på mötets kvalitet och effektivitet är tidigare forskning 
rörande överens om (Cohen et al. 2011 s 100 & Leach et al. 2009 s 74), vilket även 
framkommer i vår studie. En av respondenterna utrycker:  

”Alltså sitter man i en möteslokal med dåligt ljus eller luft, då kan syrebristen göra att man 
blir trött och får svårt att hålla fokus. Eller där tekniken strular, det är ett irritationsmoment. 
Eller att pennorna till White boarden är torra eller finns inte.” (Kari)  

Det har även framkommit att sådant som lokal och hur sittplatser är utformade påverkar 
mötets utfall och bör anpassas efter typ av möte. Exempelvis en mindre lokal gör att 
deltagarna kommer närmare varandra, vilket skapar intimitet och därmed öppnare dialog, 
där möjligtvis andra saker kommer fram än jämförelsevis ett möte där man sitter i en stor 
lokal så att det blir väldigt utpekande. Eller som en av respondenterna uttrycker det: 



38  

Jag tror att det har betydelse speciellt om det är många deltagare. Exempelvis 
finns det en lokal med världens längsta bord och som är brett med stort 
avstånd, så blir det gammalmodigt och mörkt, tungt, formellt och gubbigt. En 
sådan lokal är inte bra, det ska vara ljust med runda möbler och där man kan 
möblera om efter vad man ska prata om (Kim)  

Däremot upplever mötesdeltagare och mötesledare att människorna som deltar är viktigare 
än mötets miljö, såsom att vilka som agerar, med passande kompetenser och proaktivt 
deltagande är mer avgörande för mötets effektivitet än själva miljön såsom lokal och 
rekvisita. 

”Är det en fin miljö mår man lite goare, men såklart matchar inte människorna struntar man 
i miljön” (Inge) 

Det	  sociala	  klimatet	  

Vårt resultat visar att en bra möteskultur och socialt klimat är viktigt för ett effektivt möte 
och att det innebär sådant som ett tillåtande samtalsklimat där alla vågar och får möjlighet 
att delta. Även att vara fokuserad och vara med och diskutera sådant som öppnar upp nya 
dörrar (kreativitet och nya idéer). Detta är i riktning med Leach et al. (2009 s 74), Cohen et 
al. (2011 s 94-101) och Rollof (1999 s 13ff) som beskriver att strukturella delar såsom 
agenda och kvalitet på faciliteter minskar i betydelse för effektivitet i möten om det inte 
finns ett gediget engagemang och vilja att delta i mötet bland mötesdeltagare och 
möteshållare. Det upplevs bland respondenter att det har skett en förändring i möteskultur 
och det sociala klimatet vilket uttrycks i följande citat:  

”Jag tycker om man jämför med hur det var förr så var chefer mer auktoritära och jag tycker 
att man idag inte behöver vara nervös över ett möte. De flesta möten är därför bra möten 
idag.” (Kim)  

Respondenter beskriver även anledningar till om man inte engagerar sig och deltar på 
möten. Oftast handlar det om mötesform, såsom att det är ett rent informationsmöte och att 
inte området berör mötesdeltagaren avsevärt, eller att man i något fall går på ett möte i 
någon annans ställe. I dessa fall saknas motivation till att engagera sig. De som anser att de 
alltid deltar och är involverade i möten beskriver att deras kompetens matchar mötets syfte 
och mål. Dessa respondenter förklarar att det alltid finns en anledning till att man kallas till 
ett möte, såsom att man innehar en specifik kompetens, eller att man alltid kan bedöma själv 
om mötet är relevant genom att läsa kallelsen. Detta ska kunna förutse om den kallade 
mötesdeltagaren kommer att kunna delta aktivt under mötet. Flera respondenter anser ändå 
att delaktigheten under mötena är något som kan förbättras genom att både uppmuntra till- 
och kräva delaktighet. Exempelvis att ta ansvar att diskutera och förbereda sig inför mötet, 
men även ta ansvar för mötets huvuddelar såsom att lägga till punkter på agendan. Dessa 
svar är riktade mot en möteskultur där gemensamt ansvar och delaktighet är viktigt för 
effektiva möten. Detta är i linje med Rogelberg et al. (2012 s 241) som skriver att 
ansvarsutkrävande är viktigt för att motivera till fortsatt utveckling på arbetsmöten. En av 
respondenterna utrycker sig om delaktighet och ansvarsutkrävande:  
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Tycker aldrig man ska ha möten bara för att ha ett möte och är det så att jag 
inte har något med frågan att göra så ska inte jag sitta med utan bara dem som 
berör ämnet. Möten behövs ju, om alla skulle sitta och tänka på frågorna på 
sitt håll skulle det inte ske en utveckling så, möten ska man ha. Sen bör alla ta 
ansvar för att mötet driver frågan eller verksamheten framåt. (Inge)  

I vår studie upplevs även att alla mötesdeltagare är mer involverade och förberedda idag.  

”De flesta är mer förberedda nu. För länge sen var det en envägskommunikation där 
personalchefen höll i mötet och gav information. Idag är det fler som är förberedda och 
berättar om sina specialområden”. (Kari)   

Mötesledaren är en del i det sociala klimatet och upplevs påverka kvalitén på möten i högsta 
grad. I vår studie finns tre riktningar på mötesledare som effektivitetskomponent kopplat till 
arbetsmöten. Flexibilitet nämner Engström (2014 s 36) är viktigt då en bra mötesledare är 
anpassningsbar beroende på deltagare och framförallt gruppdynamik. I vår studie handlar 
flexibilitet om att styra sitt ledarskap genom att känna av gruppen, såsom det är viktigt att 
kunna anpassa sig efter de personligheter som finns i gruppen och dess dynamik. Att som 
ledare även kunna vara flexibel mellan effektivt arbete och avslappnad gemenskap är en 
annan vinkel. Även att ledare bör hålla ordning följer tidigare studier (Allen & Rogelberg 
2013 s 562) där hålla tidsramar under mötet är en vinkel som är gemensam för vår studie 
och Allen och Rogelbergs (2013). I vår studie nämns även att mötesledaren bör hålla 
ordning genom att samla ihop all information och göra ett sammanfattande avslut. Både 
komponenterna flexibilitet och att hålla ordning finns med i nedan citat som viktiga 
ledaregenskaper: 

”Om alla får komma till tals, håller sig till syftet, fångar ihop och kan knyta ihop säcken. 
Personligen tycker jag även att det kan vara glatt och inte så himla effektiviserat utan att det 
finns lite utrymme för skratt.” (Inge)  

Nyström och Wallén (2008 s 65), Engström (2014 s 186), Rogelberg et al. (2012 s 241) och 
Rollof (2000 s 13ff) beskriver hur demokratiska och lyhörda ledare är viktiga. Detta sker 
genom att uppmuntra till diskussion, samt konkretisera likheter och olikheter i idéer som 
kommer upp under mötet och hålla en öppen och tillåtande atmosfär. Lyhördhet och 
demokratiska ledare är något som upplevs vara viktigt i vår studie och precis som forskarna 
ovan nämner ser våra respondenter det som viktigt att ledare lyssnar och låter alla komma 
till tals, även de som vanligtvis inte är talföra, samt att klimatet är öppet och tillåtande. Även 
här nämns att det har skett en utveckling genom tiden och att ledare idag är mer öppna och 
inbjudande eftersom hierarkiska ordningar inte gynnar möten, utan istället är det viktigt att 
alla får göra sin åsikt hörd. Själva meningen med att delta i mötet är att alla som sitter där 
ska ha något att bidra med och ledaren har ett visst ansvar för att detta sker då viktig 
information annars kan gå förlorad:  
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Om hälften inte säger något och har bra information, men är tysta för att de inte 
vill, vågar eller törs yttra sig så är det klart att det kunnat bli bättre möten. 
Därför har man som ledare jättestor påverkan på mötet. Det finns ju olika 
härskartekniker som fungerar på olika möten. (Love) 

4.5.2	  Förnyelse	  

Något som inte nämnts i tidigare studier, men som framkommit i vår undersökning är att 
förnyelse är viktigt för effektivitet på arbetsmöten. Teknik är ett exempel som kan främja 
känslan av förnyelse. Förutom att teknik kan vara ineffektivt och ett irritationsmoment om 
det inte fungerar, kan det hjälpa till att exempelvis presentera material eller kunna dela 
material lättare mellan mötesdeltagare. Även att ta fram nya sätt att hålla i möten för att inte 
fastna i vissa mönster, utan istället öppna upp för kreativitet. En mötesledare uttrycker att 
det är viktigt att tänka på utveckling och förnyelse för att skapa lyckade möten.  

”Jag försöker få in rörelse exempelvis vid utvecklingssamtal, då erbjuder jag dem en 
promenad. Rör man sig tänker man framåt, det är svårt att fastna och tänka bakåt i en 
rörelse.” (Dana). 

Variation är ett annat exempel för ökad effektivitet, såsom att inte alltid ta med samma 
punkter, kanske ha ett fokusområde eller byta lokal och miljö. Engström (2014 s 35) skriver 
att variation är viktigt för att en uppgift ska utföras på bästa sätt, såsom effektivitet under ett 
möte. Innovation var något som vi upplevde att ingen hade tänkt så mycket på, men de flesta 
hade ändå en åsikt om hur man skulle kunna utveckla arbetsmöten när frågan ställdes, vilket 
kan betyda att man inte reflekterar tillräckligt kring just utveckling av möten på 
arbetsplatsen. 

4.6	  Norm	  och	  kultur	  
Vi kommer att inleda med ”Upplevelse av norm och kultur under arbetsmöten” för att sedan 
gå in på olika strukturer kopplat till norm och kultur.  

4.6.1	  Upplevelse	  av	  norm	  och	  kultur	  under	  arbetsmöten	  

Att vara öppen och lyssna på varandras åsikter beskriver Engström (2014) och Kaufelld och 
Willenbrock (2012) är grunden för en god möteskultur och att det gynnar organisationen i 
stort i ett längre perspektiv. Våra respondenter talar om en öppen kultur under möten på 
arbetsplatsen, där man inte behöver inte tassa på tå för någon. Med en öppen kultur 
beskriver respondenter att de upplever att deltagare är öppna för att ta till sig, lyssna och 
vara nyfikna på varandras ståndpunkter och att mötesdeltagare därmed har lättare att yttra 
sig.  

Jag upplever att det finns ett utrymme för alla att prata i den mån de vill säga 
något. Jag upplever inte att någon alltid pratar och tystar ner någon annan. Jag 
har jobbat här i 10 år och någon gång har jag sett det, men det är lätt räknat. 
Överlag är det en trevlig möteskultur och jag upplever att det spelar ingen roll 
om ja är chef eller inte utan jag är där av en anledning. Ofta scannar man av 
och ser så man får med alla. (Alexis)  
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Arbetsplatsträffarna är exempel på möten som upplevs friare, detta eftersom de anställda 
redan känner varandra, vilket också påverkar mötets känsla av yttrandefrihet och därmed 
mötets framfart. Chefer och mötesledare verkar specifikt uppleva att kommunikation är 
öppen och tillåtande i jämförelse mot de som är anställda och mötesdeltagare. Vilket möjligt 
kan bero på att en kultur där klimatet är öppet och tillåtande är mötesledares mål och 
strävan. En ytterligare förklaring som respondenter nämner är att då de flesta möten har 
fokus på att lösa problem och diskutera arbetssituationer faller sig en öppen och 
välkomnande kommunikation naturligt.  

Den som kallar till mötet beskrivs som den som oftast håller och ansvarar för mötets 
framfart och håller ordningen. Den som leder mötet är också den som enligt respondenter 
har ansvar att hjälpa alla mötesdeltagare att komma till tals. Samtidigt anser respondenter att 
det är upp till varje mötesdeltagare att hjälpa varandra att ta plats, samt att personlighet 
spelar in om man är en person som deltar under mötet. Att ledaren upplevs ha störst ansvar 
att mötet leds framåt kan bero på att deltagare tar det för givet att hen sitter på den viktigaste 
informationen och därmed bör yttra sig mest. Att det upplevs vara viktigt att hjälpa varandra 
att ta plats är ett tecken på att det finns en vilja till en öppen kultur där alla deltar. 
Yttrandefrihet och deltagande under möten är då ett resultat av gemensamt ansvar. Då 
respondenter även tar upp personlighet som anledning till om eller hur man yttrar sig ligger 
inte förklaringen helt på mötets normer och kultur, såsom att det är tillåtet eller inte tillåtet 
att yttra sig i vissa situationer på grund av outtalade regler om hur man bör bete sig. Detta 
resonemang kan kopplas till ”Input-Process-Output modellen” (se bild s 15) där input är de 
medlemmar som deltar i mötet och som alla tar med olika personligheter och därmed 
påverkar mötesprocessen (planering och styrning, handlande och kommunikationsmönster) 
vilket i sin tur gör intryck på medlemmars slutliga upplevelse av mötet (Marks, Mathieu, & 
Zaccaro, 2001 i Kauffeld & Lehmann-Willenbrock 2012 s 131f). Respondenten nedan 
beskriver anledningar och påverkningar om och hur deltagare medverkar under ett möte. 
Här förklaras att sammanhanget spelar roll, vilket kan beskriva som ovan nämnt att 
beroende på typ av möte och att vilka som deltar har betydelse, där exempelvis 
arbetsplatsträffar upplevs som friare forum. Även position i organisationen tas upp vilket 
talar för att den hierarkiska positionen eller hur mycket erfarenhet du har kan avgöra 
beteende under ett möte, samt att personlighet bland mötesdeltagare påverkar hur man tar 
sig an mötet:  

Det beror på forumet, men när vi väl är där beror det på vad man har för 
mandat och position i gruppen… Men jag tror att det i botten handlar om 
personlighet, och många sitter med otrolig kunskap men inte säger något och 
ibland tvärtom, det finns dem som säger massa men inte tänker igenom det… 
Personlighet spelar roll, men även erfarenhet lite vilken position man har i sin 
uppgift, hur säker man är i sin roll och hur bekväm man är med uppgiften. Det 
är upp till ledaren att lyfta in de personer som behöver det stödet (Dana).  

4.6.2	  Mötets	  struktur	  kopplat	  till	  norm	  och	  kultur	  

Mötets struktur kopplat till norm och kultur handlar om ett mötes uppbyggnad utifrån 
komponenter såsom kommunikationsmönster (hur och när talar man under ett möte och till 
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vem) och känsla av yttrandefrihet där vi kommer att behandla ”beslutsfattande” och 
”hantering av kritik” vilket har diskuterats av respondenter. Vi kommer även att ta upp 
”sabotage”. Sabotage kan ses på flera sätt, men handlar här om medvetna och omedvetna 
handlingar som kan avskilja en grupp eller motverka ett möte. Detta kan möjligtvis ske i 
någon form av demonstration för att man inte är nöjd med de normer och den kultur som 
råder, eller omedvetet ske för att man inte har full koll på mötets oskrivna regler, vilket 
utgörs av normer och organisationens kultur.  

Beslutsfattande	  

Att känna tillit till varandra och en känsla av att kunna yttra sig är viktigt för ett lyckat möte 
är de flesta forskare eniga om (Granström 2010, Rollof 2000, Allen & Rogelberg 2013, 
Engström 2014, Nyström & Wallén 2008, Rogelberg et al. 2012). Nyström och Wallén 
(2008 s 31) beskriver att ledaren har som ansvar att alla får yttra sig kring idéer och beslut. 
Hur beslut tas och vem som tar dem borde därför vara en del av mötesdeltagares känsla av 
yttrandefrihet under ett möte. Detta eftersom beslut kan komma att påverka deltagarens 
personliga arbete och därmed är beslut en viktig del att få yttra sig om. I vår studie kom det 
upp att kulturen har ändrats kring vem som fattar beslut. Idag i jämförelse med ”förr” 
beskriver respondenter att alla mötesdeltagare är med i processen och att chefen inte står 
som ensam beslutsfattare. Att ett beslut diskuteras och förtydligas så att alla berörda är 
medvetna, samt följs upp anser våra respondenter som viktigt. Detta kan bero på att beslut 
just är något som kan påverka arbetet för mötesdeltagare och man vill ha chansen att yttra 
sig. Det upplevs alltså vara viktigt att alla får chans att yttra sig, men inte lika viktigt fatta 
det slutgiltiga beslutet. Tar inte majoriteten beslutet är det mötesledaren som styr upp och 
fattar beslutet om det krävs. Detta kan tydas som att oavsett vad som beslutas är det viktigt 
att man har fått chansen att delge sin åsikt och att i de flesta fall är ens ståndpunkter ändå 
inkluderade i det slutgiltiga beslutet.  

Nej det är gruppen gemensamt, jag leder ju arbetsplatsträffar. I vissa grupper är 
jag ordförande i och i andra grupper har de redan en ordförande, men jag är 
med och då kan jag gå in som ledare för det har jag mandatet till. För det är 
inte alltid så lätt för en ordförande som själv är med i gruppen att gå in, men 
oftast kan de ta besluten själva eftersom majoriteten vill det.  (Robin) 

Något som verkar kunna avgöra hur beslut fattas är dels olika tillfällen, men även vilken typ 
av grupp det är. Olika forum kan tänkas handla om typ av mötesform såsom att i ett möte 
som syftar till att fatta ett beslut är möjligtvis alla mer delaktiga. Är syftet att lösa ett 
problem så kanske mötesledaren tillslut får styra upp mötet så att en riktning kan väljas. Typ 
av grupp kan bero på personligheter i gruppen. Båda aspekterna diskuteras av respondenten 
nedan som är chef och ofta mötesledare:  

Det är olika beroende på forumet, men oftast tillsammans för det är gruppen i 
sig som beslutar, men sen tar ju jag som chef beslut i vissa arbetsgrupper. Finns 
det olika alternativ för hur man ska göra kan jag gå in och styra vilket 
alternativ de tar. Men det kan även vara en person som övertygar de andra i 
gruppen, så det är lite olika. (Dana)  
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Vissa frågor beskriver respondenter att de inte kan beslutas på plats, utan det kräver att 
någon som har mandat fattar beslutet.  

”Hmm (funderar) beror på vad det är för typ av beslut. Det görs informellt under mötets 
gång men sen kan det hända att man inte kan ta beslutet i rummet utan att man måste fråga 
någon annan enhet, men de mindre besluten de tas lindrigt. ” (René)  

Då handlar mötet mer om att diskutera fram alternativ. Att inte ha mandat att fatta beslut 
upplevs inte hindra att mötesdeltagare yttrar sig i frågan, men det kan möjligtvis minska 
deltagande om man vet att beslutet inte går att tas på plats. Samtidigt har respondenter 
nämnt att beslutsfattande i sig inte är det viktigaste utan att komma närmare mötets syfte och 
slutgiltiga mål är mer väsentligt, vilket beskrevs i delen ”effektivitet”. Detta kan förklara 
varför man inte anser att mandat till beslutsfattande är viktigt för att yttra sig under ett möte. 
I en offentlig organisation där flera instanser måste medverka och godkänna kan skapa en 
kultur där man är van att diskutera och komma med förslag, men inte stå för det slutgiltiga 
beslutet.  

Hantering	  av	  kritik	  

Engström (2014) beskriver att en öppen kultur inte endast handlar om att kunna delge åsikter 
och vara öppen för andras idéer, utan även kunna lägga fram kritik och handlingsalternativ 
och att det är viktigt för att uppnå resultat (Engström 2014 s 39). Alltså känslan att kunna 
yttra sig handlar även ”om” och ”hur” man problematiserar och kritiserar varandras idéer 
och förslag. Såsom om det är tillåtet enligt normer och kultur att ifrågasätta om något känns 
fel. Respondenter beskriver att ge och ta emot kritik kan upplevas som obehagligt och svårt, 
men väldigt viktigt att behandla och ta till vara på. I linje med Engström (2014) beskriver 
våra respondenter att det är viktigt eftersom de anser att kritik kan göra att man kan uppnå 
mötets syfte genom att utveckla idéer längre.  

Det är jätteviktigt att belysa ur olika synvinklar och tänka till vad som händer 
om man gör på ett annat sätt. Nu är det svårt att ge kritik, men man kan ju ge 
det på ett sätt som är smidigare och där har vi kommit en bra bit på vägen. Vi 
kan ställa frågor till varandra. (Kari) 

I vår studie verkar det ha betydelse vad för sorts klimat som finns i gruppen, men även vad 
för typ av fråga som behandlas och hur långt personen som presenterar frågan har kommit i 
sitt arbete om man tar upp kritik. Detta beskriver en av respondenterna såhär:  

Det är samma när det handlar om mänskligheten, jag tror inte detta är unikt. 
Om jag har en idé, men vill checka den med de andra. Om jag medvetet tar 
med det, då är det öppet för nya idéer, för då är jag öppen och beredd på dem. 
Men om jag har jobbat med en annan grupp eller själv jobbat med en 
utveckling och ska presentera den och är samtidigt i min hjärna nästan färdig, 
då blir det tuffare om någon kommer med kritik och backar min process. Det 
kan bli jobbigt. Det har vi gått igenom, vi har släppt det (Dana).  
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Möjligtvis kan detta bero på att klimatet antingen tillåter eller inte tillåter att man agerar på 
andras åsikter och att det finns sociala regler när gruppen outtalat anser att det är tillåtet eller 
inte att bete sig på vissa sätt. Eftersom det anses vara svårt att ta upp problematik och kritik 
beroende på hur långt i processen och vilken typ av möte det är kan man ha i åtanke att 
delge vissa saker tidigare i processen eller att den som håller i projektet kan visa att det är ok 
att komma med synpunkter även i ett senare skede. Även mötesform kan då få betydelse i 
hur man samspelar med varandra. När möten är baserade på ett problem som ska diskuteras 
är det lättare, än informationsmöten, uppföljningsmöten eller kreativa möten där någon 
redan fattat beslut eller kommit på en idé.  

Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012) förklarar genom det psykologiska fenomenet 
”bad is stronger than good” att kritik kan motsatt ge negativ effekt på en grupp eftersom 
negativa uttryck sätter sig hårdare. Hur man lägger upp kritiken och hur det tas emot är 
betydelsefullt enligt våra respondenter. En anledning att kritik eller problematisering av 
andras åsikter inte tas upp är att man vill vara extra säker innan man tar upp kritik, just för 
att det är starkare än beröm och att man är rädd att det ska upplevas som om det är riktat mot 
person och inte sak. Detta är i linje med Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012) 
uttalande om att ”bad is stronger than good”. En av respondenterna uttrycker detta:  

I min arbetsplatsgrupp där har vi försökt att vara mer formella och då är det 
lättare att ta upp synpunkter, men tänker jag till verksamheten så är det olika i 
olika grupper och vissa tycker att det är obehagligt att ta upp kritik. Jag 
försöker få fram att det inte handlar om att vara kritisk mot en person utan att 
ha synpunkter mot den verksamheten som vi alla ska stå för. Tycker vi att den 
kan bli bättre måste det komma fram. Det handlar inte om att en specifik 
person gör fel, utan hur vi ska göra för att det ska blir bra… Ändå är det svårt, 
alla säger ju att man ska berätta när man gör fel, men när man väl står där är 
det ingen som vågar säga till, utan man pratar med varandra om det. (Robin)  

Det upplevs att olika typer av mötesformer förenklar den typ av dialog där problematik och 
kritik kan tas emot och diskuteras. Vid ett diskussionsmöte är det troligare att man 
problematiserar och kritiserar än vid ett uppföljningsmöte där man har kommit längre i 
processen. Ovan citat beskriver att det formella mötet är lättare för att ta upp kritik, 
tvärtemot säger an annan respondent att informella upplägg upplevs underlätta för så kallad 
problemfokuserad kommunikation eftersom formen är mer tillåtande för att komma in med 
åsikter. Även antalet mötesdeltagare då ett mindre antal kan vara lättare att tala inför. En av 
respondenterna diskuterar kritik i förhållande till mötesform och antal deltagare, men även 
det faktum att kritik är känsligt och kräver mer tanke:  

I en arbetsgrupp är det en utmaning att få sina medarbetare att ta upp svåra 
saker och då får man ta fram olika mötesformer för att det ska komma upp. När 
vi är 30 anställda kan vi inte ha möten samtidigt … men varannan vecka har vi 
arbetsplatsträffar och då strävar vi efter dialog och vi strävar efter att ta upp 
kritik och så. Det kan ju vara tuffare att ta upp kritik mellan oss och … hur man 
ska kritisera kan vara svårt. Vill man få framgång och ändring handlar det om 
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hur man tar upp det, vem ska vara med, tajming är allt. Det är svårare med 
kritik än att ta upp det som är bra för det kan man välla ur sig. Kritik måste 
tänkas igenom (Love).  

Sabotage	  

Enligt Engström (2014 s 41) är sabotage av möten kopplat till sådant som oklara besked, 
men även sarkasm och skämt. Granström (2010 s 134f) tar upp medveten tystnad som 
saboterande. Att en mötesdeltagare egentligen vill eller kan yttra sig i en fråga, men inte gör 
det. Detta kan med eller utan vetskap sabotera ett möte eftersom värdefull information eller 
åsikter inte kommer fram. Detta kan göras om man inte uppskattar rådande normer och 
kultur och därmed vill uttrycka ett slags motstånd. 

Skälen till sabotage under möten skiljer sig mot vad som kunnat utläsas ur tidigare studier. 
En anledning till att mötesdeltagare sitter tysta i ett möte är snarare kopplat till tid de har 
varit anställda. I början av karriären är det vanligare att vara tyst även om man har något att 
säga, vilket dels kan bero på att de vill känna av normer och kultur i gruppen, men även att 
de kan vara osäkra på rutiner och arbetssätt. Om tystnad uppkommer i senare delen av 
karriären kan hierarki vara en anledning och eftersom man inte vill störa den hierarkiska 
ordningen är man tyst. Dåligt insatta i en fråga eller bristande information är en annan 
anledning till att mötesdeltagare är tysta då de upplever osäkerhet och istället för att 
ifrågasätta sitter man tyst.  

Man kan ju känna av hierarkin. Alltså sitter man i en ledningsgrupp har man 
större benägenhet att man verkligen vill ha fakta eller om man sitter med 
jämbördiga kollegor och diskuterar hur vi ska ta oss framåt. Så visst är det 
olika klimat i mötena och sociala regler (Gabriele).  

Att dyka upp sent till ett möte upplevs saboterande av respondenter då man ofta är inne i en 
diskussion som bryts. Sådant såsom att gå ut och svara i telefon eller sitta och svara på mail 
under mötet är andra svar på hur ett möte kan saboteras. Detta då den som leder mötet 
känner av att alla inte är fokuserade. Den som själv svarar på mail kan också vara medveten 
om att det är saboterande för mötet då man inte har fullt fokus. Denna vetskap finns 
samtidigt som man intalar sig själv att man kan hantera två saker samtidigt, vilket kan ses 
som något slags försvar för sina saboterande handlingar. Detta är inget som vi har kunnat 
läsa i tidigare forskning, vilket kan bero på att detta problem inte har existerat innan 
eftersom teknikens utveckling är ett faktum som har börjat påverka arbetslivet i allra högsta 
grad under senare år. Om man istället ser sabotage som att gå in att bryta normer så kan det 
möjligtvis vara gynnande då det kan bidra till ny diskussion och att bryta ingrodda mönster i 
kulturen. Dispyter kan då istället vara start på förnyelse. Utöver det verkar sabotagen som 
nämnts vara omedvetna handlingar och inte något som medvetet görs för att skada mötet. 
Dessa exempel på sabotage av möten är inget som nämnts i tidigare forskning som istället 
fokuserat på det verbala, såsom skämt och sarkasm eller motsatt medvetet eller omedvetet 
sitta tyst under mötet eller vid en specifik fråga.  

Ordet sabotage låter ganska starkt, men eftersom negativa kommunikationsmönster benämns 
som saboterande av ett möte enligt (Granström 2010 & Engström 2014) så använder vi 
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begreppet i vår studie. Sabotage används även för att det just förekommer medvetet eller 
omedvetet under möten och oftast inser inte mötesdeltagaren själv att sättet att agera eller 
icke agera är just saboterande. 

4.7	  Emotioner	  
Inledningsvis kommer vi förklara hur emotioner är kopplat till arbetsmöten, för att sedan 
redogöra vad som gör ett möte positivt och negativt. Sedan kommer vi redogöra för om 
möten upplevs stressande.  

4.7.1	  Emotioner	  kopplat	  till	  arbetsmöten	  	  

Rogelberg et al. (2010) beskriver att det finns en koppling mellan belåtenhet på 
arbetsplatsen samt den allmänna känslan av arbetet och beroende på hur organisationerna 
driver sina möten påverkar det den allmänna nöjdheten hos medarbetarna (Rogelberg et al. 
2010 s 149ff). Vår studie visar att möten behövs för att organisationen ska drivas framåt 
men att det är viktigt att rätt personer befinner sig på mötet. Det framkommer även att möten 
är något som behövs i organisationerna och att onödiga möten var något som förekom förr i 
tiden. Tid är betydelsefullt för organisationerna och därför är det viktigt att rätt personer 
befinner sig på mötet. Rogelberg et al (2006) studie visar att chefer tillbringar 72 procent 
mer tid på möten jämförelsevis med fem år tillbaka (Rogelberg et al. 2006 s 83). Eftersom 
möten bara ökar i organisationerna måste varje mötesdeltagare kritiskt granska sin kallelse 
för att avgöra om de skall delta i mötet eller inte. Flera av respondenterna uppger vikten av 
att deras närvaro vid möten ska vara relevant och därför måste mötes syfte kontrollers när de 
mottar en kallelse.  

”Jag tror inte att det kommer att bli mindre möten utan att de kommer att öka, men mötena 
behöver en bra snurr och vara effektiva.” (Love)  

Med detta citat får vi även intrycket av att möten framöver kommer att öka och därför är det 
viktigt att arbetstiden fördelas på ett effektivt sätt. Tid får inte försvinna på grund av onödiga 
möten.  

Rogelberg et al. (2010) förklarar hur möten sätter ihop individer och grupper som 
tillsammans utstrålar den emotionella känslan för handlingar som sker samt organisationen i 
sig (Rogelberg et al. 2010 s 164). Arbetsplatsträffarna kan förklaras som en mötesform där 
respondenterna får delta i diskussionsmöten och ta upp problematik som uppstått med 
kollegor och närmaste chef. En chef nämner under intervjun att:  

”Det kan ses som trevligt att träffa kollegor man annars inte gör, men det är även ett samspel 
där man får information som man annars inte får” (Alexis)  

Upplevelsen kring den här typen av mötesform är bland mötesdeltagarna mycket positiv då 
många av medarbetarna inte träffas dagligen och får då möjligheten var tredje vecka att 
diskutera fram lösningar på olika problem.  

Tidigare forskning fokuserar på att möten upplevs som ett avbrott från de vardagliga 
arbetsuppgifterna och flera avbrott kan orsaka trötthet samt en negativ stämning hos den 
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anställda (Loung & Rogelberg 2005 s 59).  Ur vår studie får vi fram två olika synvinklar på 
möten, där en respondent svarar att:  

Kafferasterna är till för att umgås och mötena är till för att jobba” (Robin). 
Möten kan även ses som: Ett skönt avbrott om man varit koncentrerad på att 
skriva och läsa länge (Alexis).  

Detta visar att Robin ser möten som något nödvändigt och att det endast är till för jobbsyfte 
Alexis uttrycker att möten kan ses som ett trevligt avbrott om arbetsuppgifterna kräver en 
stark koncentrationsförmåga. Den mötesform som Alexis ser som ett trevligt avbrott är 
arbetsplatsträffar som kan jämföras med diskussionsmöten. Under intervjun påpekar hen att 
det inte är mötet i sig som upplevs som ett trevligt avbrott utan att hjärnan får vila från 
dataskärmen och skrivandet. 

Leach et al (2009) förklarar i sin studie att möten påverkar attityder och välmående som i sin 
tur påverkar om medarbetaren är kvar på arbetsplatsen eller inte (Leach et al. 2009 s 65). 
Upplevelsen kring möten bland respondenterna är att möten inte stör de vardagliga 
arbetsuppgifterna utan ses som en del av arbetsuppgifterna, chefer upplever i större grad att 
deras yrkesroll består av möten en chef svarar följande angående upplevelsen kring möten 
på arbetsplatsen:  

”Mitt jobb bygger på möten, går jag inte på möten vet ingen att jag finns”(Robin).  

Detta citat tyder på hur viktigt det är med möten i organisationen och som Cohen et al 
(2011) beskriver skapar mötesdeltagarna en attityd, inställning och ett beteende som i ett 
längre perspektiv påverkar organisationen (Cohen et al. 2011 s 102). Den här inställningen 
hos mötesdeltagarna gör att vår studie skiljer sig från tidigare forskning. Eftersom deras 
studier visar att mötesdeltagare upplever möten som en stressfaktor som hindrar dem från att 
utföra sina vardagliga arbetsuppgifter. Medan flertalet av våra respondenter anger att det är 
en arbetsmetod som driver sakfrågan framåt och att ett beslut oftast är svårt att fastställa om 
man är själv.  

4.7.2	  Positiva	  möten	  
När vi ställde frågan angående vad som kännetecknar ett positivt möte fick vi som svar 
måluppfyllelse, trivsam stämning, när mötesfrågan närmar sig ett beslut samt att alla får vara 
delaktiga. Studien ”Employee satisfaction with meetings” visar att faktorer som påverkar 
medarbetarnas nöjdhet under ett möte är om målen går att fastställa, det är noga planerat 
samt ett gott ledarskap finns. Uppfylls de här elementen kommer mötesdeltagarna uppleva 
en nöjdhet efter mötet och en tillhörighet till organisationen (Rogelberg et a. 2010 s 149 ff). 
Faktorerna som våra respondenter upplever påverkar ett gott möte samt vad tidigare 
forskning visar tyder det på att mötesledaren har en oerhört viktig roll under mötet. En av 
respondenterna påpekar även att mötesledaren är den som ansvarar för att mötet skall 
uppfylla sitt syfte:  

”Den som håller i mötet har ett stort ansvar och deltagarna har oftast inte samma ansvar utan 
man kommer bara på mötet.”(Dana)  
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Rogelberg et al. (2006) beskriver i en studie att uppfattningen som mötesdeltagare får kring 
möten återspeglar även attityden till arbetet och arbetsglädjen (Rogelberg et al. 2006 s 85) 
Detta gör att mötesledaren har en oerhört viktig uppgift när det gäller att planera mötet samt 
engagera deltagarna under mötets gång.  

Studien visar att tid, energi och ansträngning i utformning av möten kan kopplas till 
meningsfullhet, säkerhet och tillgänglighet vilka alla är delar enligt (Kahn 1990 ur Allen & 
Rogelberg 2013) som leder till engagemang på arbetet. Detta genom att arbetsgivaren tillåter 
sina anställda att undvika onödiga möten som de inte behöver delta i, samt att hen väljer att 
använda tiden under mötet på ett effektivt sätt (Allen & Rogelberg 2013 s 559).  

”Om man inte hinner fokusera på mötet på grund av andra arbetsuppgifter får man be en 
kollega att gå istället eller kommunicera med chefen om vad som är viktigast.” (Kim)  

Tidigare forskning fokuserar mycket på att de lyckade mötena uppstår när mötesdeltagarna 
är engagerade. Allen och Rogelberg (2013) skriver att chefer är dem som gör mötet relevant 
och att när mötesdeltagarna upplever en delaktighet under mötet påverkas även deras 
engagemang till arbetet i sig. De skriver även att chefer som uppmuntrar sina anställda att 
göra sig hörda resulterar i att de upplever en känsla av värdighet (Allen & Rogelberg 2013 s 
543, 548f). Nyström och Wallén (2004) nämner även att om mötesdeltagarna är engagerade 
och motiverade inför ett möte har det goda utgångspunkter för att det ska bli lyckat 
(Nyström & Wallén 2004 s 49). Under intervjuerna framkommer det att cheferna oftast är 
dem som leder mötena samt, planerar och ansvarar för att alla ska känna sig delaktiga under 
mötet. När våra respondenter fick berätta om ett möte som var positivt förklarade en av 
cheferna hur hen gjorde för att engagera de anställda: 

Jag fick höra på olika håll att mina anställda under 2014 inte fått delta i några 
roliga aktiviteter och eftersom jag som chef sätter personalbudgeten vet jag 
exakt vad mycket vi har gjort. Nu var jag bara tvungen att få mina medarbetare 
att inse det och då kallade jag in dem på ett möte som fokuserade på vikten av 
kompetensutveckling och en gemensam plan för 2015. Jag hade gjort ett hjul 
och notiser på post it lappar för varje aktivitet som vi gjort under 2014. Nu fick 
varje medarbetare välja den aktivitet som var viktig för dem att genomföra 
även 2015 och klistra den på hjulet. Det här mötet var oerhört positivt. 
Medarbetarna blev nu delaktiga i vad som komma skall, men även medvetna 
om vad vi har gjort. (Dana)  

Ett sådant ledarskap som Dana påvisar skapar engagerade medarbetare då de får vara med 
och ta besluten samt att deras chef gör precis som Allen och Rogelberg skriver, hen 
uppmuntrar sina anställda att göra sig hörda.  

4.7.3	  Negativa	  möten	  

När möten misslyckas dränerar det på medarbetarnas energi då fler möten måste bokas och 
mer tid går åt samma sakfråga som tidigare. I värsta fall kan även denna upplevelse 
återspegla känslan medarbetarna får för organisationen i stort och därför är möten viktiga för 
organisationen. Oftast förekommer negativa emotioner i de mötesformer där man diskuterar 
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sådant som inte fungerar (Rogelberg et al 2010 s 149ff). Precis som Rogelberg et al. skriver 
förklarar även en av våra respondenter att det förekommer möten som dränerar en på energi. 
När vi ställde frågan vad det varför typ av möten fick vi som svar att det oftast var de 
mötena där tekniken inte fungerade som den skulle. Respondenterna upplever att möten blir 
negativa när det inte finns en delaktighet bland alla mötesdeltagare samt när stämningen är 
kylig och utfrysande.  

Rogelberg et al. (2010) skriver hur negativa emotioner i form av en kylig attityd där 
samarbetet bland mötesdeltagarna och strategin att arbeta mot samma mål inte finns oftast 
återspeglar de allmänna känslorna av arbetet (Rogelberg et al. 2010 s 156f). En av våra 
respondenter berättade om ett mycket negativt möte där hen efteråt kände sig oerhört 
förminskad.  

Det var ett möte med en representant från ett annat bolag som utövade alla 
härskartekniker som fanns och redan från början var det hårt mot hårt. Jag 
skulle vilja säga att hen hade en mycket hånfull överlägsen attityd mot allt som 
sades… Det var ett dåligt möte där jag skakade inombords av ilska och 
frustration och jag vet att när vi gick ut så ville hen bara dra iväg, men då 
sträckte jag fram min hand och sa ’jag avslutar i alla fall mina möten med att ta 
i hand.’ (Inge)  

Detta är ett tydligt exempel på ett negativt möte som orsakar en stark frustration hos 
mötesdeltagarna och som med största sannolikhet förstör en hel arbetsdag. Att skaka av sig 
de negativa känslorna och fortsätta med de ordinarie arbetsuppgifterna blir ingen lätt uppgift 
och precis som tidigare studier visar försvinner kostsam tid för organisationen på grund av 
den här formen av möten.  

4.7.4	  Stress	  

Tidigare studier visar att anställda upplever stress när de ständigt blir avbrutna av yttre 
faktorer som hindrar dem att utföra sina vardagliga arbetsuppgifter, ju fler avbrott som 
uppkommer ju mer stress upplever de anställda (Loung & Rogelberg 2005 s 59). Vår studie 
visar att de som oftast stressar upp sig när de har många möten inbokade under en period är 
vanliga medarbetare. Flertalet chefer svarar att de inte upplever sig stressade inför möten.  

Jag har jobbat länge och lärt mig att man bara kan göra en sak i taget… Det är i 
regel ingen som dör, man får prioritera (Robin). Nej det kommer möten hela 
tiden… det ingår i mitt arbete och inget jag störs av (Dana). Stress är inte rätt 
ord, vissa saker finns det framförhållning på och andra inte … kan vara så för 
en handläggare, men som chef är det vardag och tänker du så som chef får du 
nog problem (Love).  

Respondenterna ovan är alla chefer och förklarar att deras arbetsdagar byggs av möten och 
därför kan man inte som chef stressa upp sig över att möten ständigt ökar. De som upplever 
en stress i form av många kallelser till möten förklarar att det oftast beror på att möten 
kräver förberedelser, ingen mötesdeltagare vill komma oförberedda. Det framkommer även i 
vår studie att perioder med många inplanerade möten kan orsaka att mötesdeltagarna tänker 
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på annat under mötets gång. När vi ställde frågan om det var någon speciell typ av möten 
som ledde till att deras tankar svävade iväg svarade de flesta informationsmöten. Det är den 
typen av mötesform där de själva aktivt inte behöver delta och då är det lätt att försvinna i 
egna tankar, dock svarade majoriteten att de tänkte på arbetsuppgifterna som väntade och 
inte fritidsaktiviteter.  
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5.	  Slutsats	  och	  diskussion	  
I denna del kommer vi att presentera våra slutsatser genom att besvara våra 
frågeställningar, utifrån våra tre teman effektivitet, norm och kultur och emotioner. 

5.1 Effektivitet 
Vad är mötesdeltagares syn på effektivitet kopplat till arbetsmöten? 

Synen på möteseffektivitet bland våra respondenter visar att mötet i sig används som ett 
medel för att nå ett större mål och uppnå resultat. Det finns höga förhoppningar på att varje 
möte faktiskt kommer att leda till någonting viktigt som för dem närmare detta mål. 
Generellt ser man möten som effektiva om man kommer närmare målet med mötet.  

Mötet i sig ses som en naturlig del av arbetet och strategier för att nå resultat blir därför 
viktigt på samma sätt som i övriga arbetsmoment för att uppnå effektivitet. Ett lyckat möte 
bör därför beroende på grupp och tillfälle anpassa mötesform och hur formell eller informell 
strukturen är. Mötesformer har olika syften, vilket är anledning till att informationsmöten 
exempelvis inte upplevs lika resultatinriktade än ett diskussionsmöte. En agenda men 
framförallt ett tydligt syfte är viktigt för att inte hamna på sidospår Även här spelar 
formalitet roll såsom att mer formella möten kräver agenda, men informella möten där 
deltagare är mer kända med varandra klarar sig med ett tydligt syfte. Mötesmiljö kan 
påverka mötesdeltagarnas upplevelser och mötets resultat negativt om det är en lokal med 
dålig belysning, material som inte fungerar eller ett utrymme som inte passar mötets syfte, 
men det utgör inte huvudfokus för upplevd möteseffektivitet. Att hålla tidsramar anses vara 
självklart, men mer ur synpunkten att ingen har tid att gå över tiden idag och att det i själva 
verket handlar mer om respekt för deltagarna än möteseffektivitet.  

Däremot kan respekt skapa engagemang och därmed ett lyckat möte. Engagerade 
medarbetare, deltagande och personliga egenskaper verkar vara grunden för upplevd 
möteseffektivitet. Mötesdeltagarna bygger mötet och utgör dess effektivitet. Att säga att ”jag 
sitter på möte” är ett allmänt uttryck som egentligen borde bytas ut mot ”jag deltar på ett 
möte” eftersom personer som endast sitter på ett möte och inte är engagerade och deltar fullt 
ut leder just till ineffektiva möten enligt respondenter i vår studie. Detta gäller även 
mötesledare som spelar en stor roll för mötets kvalitet och upplevelse av effektivitet. Det 
sociala klimatet är alltså grunden i effektiva möten och utgörs av alla involverade i mötet, 
men mötesledaren har ett ansvar att hjälpa till att bygga och främja en god möteskultur.  

Ineffektiva möten är även det samma som icke relevanta möten enligt respondenter. I icke 
relevanta möten är oftast syftet otydligt och de som deltar innehar inte rätt information, 
förberedelse, kompetens eller till och med fel attityd för att delta effektivt på mötena. 
Ineffektiva möten kan också bero på att ett möte ligger för långt fram i tiden och det som tas 
upp inte är aktuellt förrän längre fram. Möten bör alltså handla om aktuella händelser annars 
kan tankar flyga iväg på mer angelägna arbetsuppgifter. Det har även betydelse för vilka 
befogenheter deltagarna under mötet har att kunna fatta beslut under mötet. Mötesupplägg 
och mötesformer bör diskuteras för att få igång tankar kring innovation så att möten inte 
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fastnar i specifika mönster där deltagare tillslut tappar lusten att delta fullt ut. När 
regelbundna möten alltid ser likadana ut kan möten tappa energi och mötesdeltagare sin 
innovation. Alltså räcker det inte med mötesdeltagares kompetenser, utan formen på mötet 
och innehåll är viktigt för att stödja deltagandet fullt ut och därmed uppnå effektiva möten.  

Fysiska möten är inte endast viktiga för att nå effektiva resultat, men även för att skapa 
personlig kontakt både privat och arbetsmässigt, vilket kan gynna effektiviteten på lång sikt. 

5.2 Norm och kultur 
Hur upplever mötesdeltagare norm och kultur kopplat till arbetsmöten? 

Lyckade möten sker när kulturen är öppen och det är tillåtet att yttra sig. Desto bättre man 
känner varandra desto öppnare upplevs klimat. Allmänt upplever man att kulturen tillåter att 
alla gemensamt är med och deltar under möten eftersom det idag är mer av en självklarhet 
att det inte är en ensam ledare som styr och fattar beslut utan alla som kallas till möten är 
delaktiga i dess resultat.  

En kultur som tillåter problemfokuserad och undersökande kommunikation då det är tillåtet 
att kritisera anses viktigt för utveckla och komma längre under möten. Även om kritik anses 
viktigt, så upplevs det vara svårt i vissa situationer. Det kan exempelvis vara svårare att ta 
upp kritik om någon har arbetat länge med en fråga. Sociala regler kan också vara en grund 
till att man upplever att man inte kan eller borde yttra sig i vissa situationer såsom om man 
har för lite erfarenhet eller kunskap i en fråga. Mötesform har betydelse. Diskussionsmöten 
skapar naturligt ett klimat som tillåter öppen kommunikation, medan informationsmöten 
ofta presenterar ett redan satt beslut eller riktlinjer och är därför svårare att kritisera. 
Eftersom en informativ struktur kan upplevas som mindre strikt kan det upplevas öppna upp 
för dialog och att introverta personligheter börjar kommunicera. Formell struktur kan 
samtidigt passa andra personligheter som motsatt upplever det lättare att uttrycka sig när 
ordningen är styrd. 

Bortom normer och kultur ligger personlighet som upplevs vara en betydande anledning till 
att mötesdeltagare tar för sig mer eller mindre under ett möte. Introverta personligheter kan 
sitta tysta även om kulturen tillåter att alla är delaktiga. Vilken position man har och hur 
länge man har varit anställd är anledningar som kan göra att man inte deltar fullt ut fast man 
skulle kunna. Detta kan bero på att mötesdeltagare upplever sig följa vissa normer eller så 
kallade sociala regler där man vill vara mer säker på sin sak innan man talar. 

Sabotage av möten kan vara för att göra motstånd mot rådande norm och kultur, vilket inte 
upplevs vara en anledning att möten saboteras. När sabotage genom tystnad sker under ett 
möte kan det vara kopplat till den tid man varit anställd, hierarki och en vilja att inte störa 
ordningen. I början av karriären kan anställda vara tysta och inte delta för att de inte hittat 
sin roll i gruppen eller för att de är osäkra på vilken kompetens som krävs. Dåligt insatta i en 
fråga eller bristande information om frågan som behandlas är andra anledningar till att man 
är tyst under ett möte. Hur mötesdeltagare förbereder sig för möten borde därför vara viktigt. 
Teknik kan ses som saboterande av möten och skapa en viss irritation under ett möte om den 
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används på fel sätt, såsom att svara i telefon eller kolla e-post under mötet. Samtidigt är det 
en naturlig del i dagens arbetsmiljö och därmed tillåter kulturen detta.  

Alla respondenter har ett arbete som kräver mycket möten vilket säkerligen kan påverka 
upplevelsen av möteskulturen. Eftersom alla upplever att de är kallade till ett möte av 
anledning att de har något viktigt att bidra med och att möten ses som ett arbetssätt snarare 
än en social sammankomst, så skapar det en kultur där möten är ett medel och deltagarna är 
redskap för att nå mötets syfte och mål. Därmed en kultur där alla som är inbjudna också ska 
delta oavsett position eller hur länge man varit anställd.  

5.3 Emotioner 
Vad är mötesdeltagares emotioner kopplat till arbetsmöten? 

Emotioner kopplat till arbetsmöten handlar om vad som utgör ett möte positivt eller 
negativt. Våra respondenter har en positiv inställning till arbetsmöten och de menar att det 
kan vara trevligt att träffa kollegor som man till vardags inte gör. Andra poängterar att det är 
en arbetsmetod som driver sakfrågan framåt och ju närmare de kommer beslutet desto större 
engagemang upplevs kring arbetsmöten. Att engagera mötesdeltagarna och bevilja allas 
deltagande är ytterligare en faktor som bidrar till positiva arbetsmöten, flera respondenter 
poängterar att stämningen är betydelsefull för ett positivt möte  

Ett möte kan utlösa negativa emotioner bland mötesdeltagarna och en negativ inställning 
sprider sig lätt bland deltagarna. En negativ emotion som kan uppstå under möten är 
frustration i form av ostrukturerad möten där man lämnar kärnfrågan och deltagarna lämnar 
mötet med mer frågor än klargörande. Ytterligare faktorer som skapar frustration är när 
deltagarna lämnar mötet utan att närma sig beslutsfattandet.  

Som ovan nämnt är en positiv emotion när mötesdeltagarna upplever en delaktighet. 
Däremot om mötesdeltagare under ett möte fryser ut andra deltagare och förminskar dem 
med olika härskartekniker uppstår det negativa emotioner. Konsekvenserna av detta kan 
skada gruppsammanhållningen bland deltagarna som i sin tur påverkar organisationen och 
produktiviteten i stort.  

Det finns en uppfattning som tidigare forskning påvisar att möten kommer att öka framöver. 
Det framkommer även att många av mötesdeltagarna har tio till femton möten under en 
arbetsvecka vilket resulterar i att de inte har tid med onödiga möten. Att mötet ses som en 
del av arbetet resulterar i att det inte ses som något vid sidan av och ett avbrott i arbetet och 
är därmed inte är en stressfaktor. Skulle de ligga vid sidan av arbetet skulle karaktären 
kanske vara annorlunda. Mötet skulle kanske inte nödvändigtvis ha effektivitetsfokus utan 
bli ett sätt att umgås. Det beskrivs att möten ökar och att man inte har tid med ineffektiva 
möten utan syfte och mål. Bland annat nämns informationsmöten som en mötesform där 
man ofta är oengagerad och kan uppleva stress och att tid tas från andra arbetsuppgifter. 
Eftersom upplevelsen är att möten ökar, bör dessa möten minska då de upplevs ha mindre 
relevans och information kan skickas ut på annat sätt och kräver därför inte ett fysiskt möte.  



54  

5.4 Styrkor och svagheter 
Den tidigare forskning som gjorts har främst utförts i USA. När vi då har tagit del av resultat 
av tidigare forskning har de vinklats utifrån deras förutsättningar, arbetsklimat och kultur. 
Detta har påverkat vår studies riktning och därmed kanske resultatet hade sett annorlunda ut 
om vi istället hade kunnat använda forskning från övriga delar av världen eller till och med 
svenska förhållanden.  

De flesta studier som har gjorts i ämnet har använt kvantitativ metod, medan vi har gjort en 
kvalitativ ansats vilket vi ser som positivt då tanken med vår studie var att få en djupare 
förståelse för upplevelsen kring möten och inte hitta samband.  

Självklart är det så att desto fler respondenter desto bättre, men i vårt fall tog intervjuerna 
upp emot en timma då vi hade många frågor och fick utvecklande svar. Detta krävdes då 
våra frågeställningar berörde flera teman och var öppet ställda. Därmed tidsmässigt var nio 
respondenter ett högt antal för vår studie.  

Att vi har använt ett och samma företag kan vara både positivt och negativt. Positivt i den 
bemärkelse att det är intressant att undersöka respondenter som tillhör en och samma 
organisation där möteskulturen borde vara densamma. Samtidigt hade vi möjligtvis fått ett 
bredare utlägg om vi hade vänt oss till flera organisationer där sådant som kultur och 
uppfattningar hade skiljt sig i större grad.  

I en kvalitativ intervju när du fysiskt träffar respondenten hamnar denne i en utsatt situation 
när känsliga frågor ska besvaras. Under vår intervju ställdes inte några personligt känsliga 
frågor, men frågor där man utmanar respondenten att svara om hen eller organisationen 
arbetar på bästa sätt och därmed kan det vara svårt att veta om respondenterna svarar 
uppriktigt. Ett exempel är att frågan om de alltid är öppet för alla att delta under ett möte, 
såsom att delta, problematisera och komma med kritik. Vi fick svar att detta alltid var 
acceptabelt, men vårt ifrågasättande handlar om att svaren istället kan vara en önskan om en 
optimal arbetssituation som man vill visa utåt.  

De flesta som har deltagit har upplevt att ämnet möten på arbetsplatsen och att få reflektera 
kring temana norm och kultur, effektivitet och emotioner kopplat till arbetsmöten har varit 
positivt. Detta då denna typ av reflektion inte görs naturligt och att både mötesdeltagare och 
mötesledare har börjat tänka kring hur de agerar under möten på arbetsplatsen och hur de 
vill att arbetsmöten ska vara.  

5.5	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  
Eftersom arbetsmöten är något som alla arbetande kommer att stöta på och därmed har de 
flesta en åsikt kring ämnet känns det intressant att undersöka vidare. I sluttampen på vår 
studie upplever vi att det är något vi skulle vilja utveckla och studera vidare. Vi önskar 
generellt att fler studier gjordes i Europa och Sverige, men även övriga världen eftersom de 
flesta studier idag är gjorda i USA.  

Det vore spännande som ovan nämnt att göra liknande studie i flera företag för att se om det 
skiljer sig åt beroende på organisation. För att dra ett exempel visade vår studie att mötet 
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upplevs som ett arbetssätt och därmed en del av arbetsuppgifterna. Rogelberg et al. (2006 
s.95) beskriver däremot att i organisationer där arbetsuppgifterna anses vara slöa eller 
besvärliga ses mötet tvärtemot som ett trevligt avbrott. Eftersom detta inte framkommit i vår 
studie vore det intressant att undersöka vidare i andra typer av organisationer. Då vår studie 
har gjorts i en offentlig organisation vore ett exempel att inkludera privata organisationer, 
samt lågstatusyrken såsom restaurangbranschen och handel och hög-statusyrken där 
akademisk utbildning krävs.  
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7.	  Bilagor	  	  

7.1	  Bilaga	  1	  Intervjuduide	  
Tema 1 Bakgrundsfrågor 

1. Vad innebär dina arbetsuppgifter? 
 

Tema 2 Norm & kultur 

2. Hur många möten har du i genomsnitt per vecka?  
- hur många av dem är planerade respektive oplanerade? 

3. Vad är det för typ av möten?  
- Varför har man mötena: lösa problem, sprida information 
- Informella, formella 
- Vilken typ av möten är du på mest? 

4. Vem leder vanligtvis mötena?  
5. Vem/vilka talar mest under era möten? 

- Får alla komma till tals eller är det ledaren av mötet som styr? 
6.  Har du någon gång suttit i ett möte och varit tyst i en fråga när du egentigen velat 

säga något?  
7. Vad händer om någon kritiserar eller kommer med problematik? 

- är det ok att ta upp? 
- vad är responsen från andra? 

8. Hur upplever du att man förhåller sig till andras idéer? (lyssnar aktivt, ställer frågor, 
kommer med motförslag, viktigast att få fram sin egen ståndpunkt?)  

9. Hur tas besluten på mötena?  
 

Tema 3 Emotioner 

10. Vad tycker du om möten?  
11. Vad Hur upplever du möten på arbetsplatsen? (trevligt avbrott, nödvändigt ont)  

- Upplever du att möten stör dina arbetsuppgifter? 
12. Kan du berätta om ett möte som du upplevt positivt?  

- vad gjorde det positivt?  
13. Kan du berätta om ett möte som du upplevt negativt? 

- vad gjorde det negativt?  
14. När du sitter på mötet är du alltid fokuserad på vad som sägs?  

- vad tänker du istället på? (kanske fritid eller andra arbetsuppgifter)  
15. Har du någon gång känt dig stressad när du blivit kallad till ett möte? 

(Kanske för att tid tas från övriga arbetsuppgifter) 
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Tema 4 Effektivitet  

16. Hur går ett vanligt möte till? 
- Finns det en agenda (följer man alltid agendan eller blir det lätt sidospår?) 
- Håller man tidsramarna? (Börjar och slutar dem i tid?) 

17. Vilka situationer tycker du kräver ett möte och när kan man klara sig utan?  
- Ge exempel 
- Finns regelbundna möten som ej behövs?  

18. Tycker du att alla möten ni har leder någonstans? 
- sker uppföljning? Varför inte? Vad beror det på?  

19. När är möten effektiva? 
- när kan de bli effektivare? I så fall på vilket sätt? 

20. Om du fick möjligheten att utveckla era arbetsmöten, vad skulle du göra?  
- Ge exempel (stående möten, ”gå-möten”, ledarstil, tid, miljö osv.) 

21. Har era möten genomgått någon förändring? (effektiviserats) 
22. Kan du se några fördelar med informella kontra formella möten? 
23. Har du varit på ett möte där du upplever att du inte har något att bidra med? (Fråga 

som svarar på om de har med deltagare som inte bör vara på mötet) 
24. Hur tycker du att en bra mötesledare leder ett möte? (norm?) 

- Ge exempel 
- Har det påverkat kvalitén på mötet? 

25. Har du någon gång upplevt att miljön där mötet hålls har påverkat möteskvalitén? 
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7.2	  Bilaga	  2	  Kvale	  och	  Brinkmanns	  kvalifikationskriterier	  för	  intervjuaren	  
1. Kunnig: Har omfattande kunskaper om ämnet för intervjun, kan föra ett initierat samtal 
om det; vet vilka frågor som är viktiga att gå vidare med utan att försöka lysa med sin 
kunskap.  
 
2. Strukturerande: Presenterar ett syfte med intervjun, beskriver intervjuförfarandet i 
förbigående och avrundar intervjun genom att exempelvis kort tala om vad som har kommit 
fram under samtalets lopp och fråga intervjupersonen om hon har några frågor att ställa.  
 
3. Tydlig: Ställer tydliga, enkla, lätta och korta frågor: talar tydligt och begripligt, utnyttjar 
inte akademiskt språkbruk eller yrkesjargong. Et undantag är en stressintervju, då frågorna 
kan vara både komplexa och mångtydiga för att intervjupersonen ska avslöja sina reaktioner 
på stress.  
 
4. Vänlig: Tillåter intervjupersonen att avsluta vad hon säger, låter henne tänka och prata i 
sin egen takt. Är lättsam, tolererar pauser, antyder att det är tillåtet att föra fram 
okonventionella och provokativa åsikter och ta upp känsloladdade saker.  
 
5. Känslig: Lyssnar aktivt till vad som sägs, hör de många meningsnyanserna i ett svar och 
söker få en mer fullständig beskrivning av dessa nyanser. År empatisk, lyssnar till 
känslobudskapet i det som sägs, hör inte bara vad som sägs utan också hur det sägs och 
lägger även märke till vad som inte sägs. Känner när ett ämne är för känsloladdat för att 
behandlas vidare i intervjun.  
 
6. Öppen: Hör vilka aspekter av intervjuämnet som är viktiga för den intervjuade. Lyssnar 
med jämnt svävande uppmärksamhet, är öppen för de nya aspekter som den intervjuade kan 
föra in och följer upp dem.  
 
7. Styrande: Vet vad han är intresserad av: känner syftet med intervjun, vet vad som är 
viktigt att vinna kunskap om. Kontrollerar intervjuns förlopp och är inte rädd för att avbryta 
intervjupersonens utvikningar från ämnet.  
 
8.  Kritisk: Tar inte allt som sägs för vad det är utan ställer kritiska frågor för att pröva 
tillförlitligheten och giltigheten i det som intervjupersonen berättar. Denna kritiska kontroll 
kan gälla både iakttagbara belägg för intervjupersonens uttalanden och uttalandenas logiska 
konsekvens. 

9. Minnesgod. Minns vad en intervjuperson har sagt under intervjun, kan erinra sig tidigare 
uttalanden och be att få dem utvecklade, och kan knyta samman vad som har sagts under 
olika delar av intervjun. 

10. Tolkande. Förmår under hela intervjun klargöra och vidga innebörden av 
intervjupersonens uttalanden; presenterar tolkningar av vad som sagts, som sedan kan 
bekräftas eller bestridas av den intervjuade (Kvale & Brinkmann 2009 s 182-183). 


