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SAMMANFATTNING 

Studien har undersökt möteskulturen vid tre funktioner på ett internationellt företag 
inom tillverkningsindustrin. Möteskulturen är avgränsad till mötenas strukturella 
beskaffenhet, deltagarnas interaktioner och hur man tar tillvara deltagarnas 
kompetens under arbetsmöten. Studien utgår från en materialnära metod där 
möteskulturen har studerats genom tre fokusgrupper med 20 respondenter. 
Resultatet tyder på tre liknande möteskulturer med både välfungerande, 
strukturerade möten och otydliga dysfunktionella möten. Kulturerna karaktäriseras 
av en hög kvantitet möten, en utbredd strävan efter konsensus, obalanserade 
deltagarroller som innebär att alla kompetenser inte tas tillvara på. Möteskulturerna 
kan förklaras utifrån etablerade förväntningar på att mötena är som de är, en 
utbredd rädsla inför att gå miste om viktig mötesinformation och sökande efter 
status. Resultatet tyder även på att organisationskulturen bör förstås utifrån ett 
systemtänkande och att beteenden i organisationerna ändras i relation till de 
strukturella aspekterna samtidigt som de underliggande antagandena och 
värderingarna styr samt formar möteskulturen i symboliska artefakter.	  

 	  

Nyckelord: Möteskultur, Arbetsmöten, Struktur, Kompetens, Interaktion, 
Tillverkningsindustrin	  
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1. INLEDNING  
I denna uppsats har vi studerat vad som karaktäriserar arbetsmöten och 
möteskulturen på ett internationellt företag inom tillverkningsindustrin. 
Arbetsmöten kan betraktas som intressanta fenomen med tanke på deras 
organisatoriska funktion samt de sociala och strukturella dimensioner som de 
innefattar (Senge, 1990, Linell, 2011, Tropman, 2003). För att fylla ett värde för 
organisationen har oftast möten specifika syften och mål att uppfylla (Tropman, 
2003). Arbetsmöten kan betraktas som en avgränsad organisatorisk aktivitet med 
relativt klara inramningar i form av en specifik tid, plats, deltagare och syfte 
(Asmuss & Svennevig, 2009). Det finns dock ingen universell process eller 
struktur för genomförandet av arbetsmöten vilket innebär att det kan variera från 
situation till situation och mellan olika organisationer. För att uppnå arbetsmötets 
syfte och mål krävs det även deltagare som, mer eller mindre, samarbetar i mötet 
(Linell, 2011, Tropman, 2003). Det faktum att deltagarna kan komma från helt 
olika delar i organisationen, med skilda perspektiv eller besitta olika positioner 
med olika typer av mandat, gör arbetsmöten till ett komplext socialt fenomen 
(Collins, 2005, Linell, 2011). Att interaktionen och samtalen under möten har 
andra normer att förhålla sig till än i andra organisatoriska aktiviteter, bidrar till 
dess komplexitet (Asmuss & Svennevig, 2009). Till skillnad från andra typer av 
interaktion och samtal i organisationen, besitter ledaren under ett möte funktionen 
att moderera samtalen och interaktionen (Ibid). 	  

En möteskultur kan förstås som en organisations, eller delar av en organisations, 
gemensamma förståelser och meningar angående möten som manifesteras i olika 
typer av beteendemönster i, och i anslutning till, möten (Alvesson, 2009, Schein, 
2010). En möteskultur innefattar således mötens strukturella och sociala 
dimensioner, gemensamma föreställningar och utförda handlingar som visar vad 
som karaktäriserar möteskulturen och varför. Då möten oftast fyller en 
organisatorisk funktion och tar resurser som tid och pengar i anspråk, kan det vara 
av intresse att studera vad möteskulturen faktiskt innebär. I synnerhet då det finns 
indikatorer på att mötesfrekvensen i Sverige blir allt högre. Sociologiprofessorn 
Malin Åkerström vid Lunds universitet har i dagsläget blivit beviljad 
forskningsanslag för att studera den växande möteskulturen inom den offentliga 
sektorn i Sverige (Oredsson, 2013). I nuläget är fenomenet möteskultur relativt nytt 
och outforskat. Den forskning som finns gällande arbetsmöten idag har inte 
utforskat kulturen i någon vidare utsträckning. Majoriteten av forskningen har 
istället med en kvantitativ ansats studerat möten utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv och normativa ideal för möten, det vill säga hur möten fördelaktigt kan 
utformas och effektiviseras (Romano Jr & Nunamaker Jr, 2001, Lehmann-
Willenbrock, Allen & Kauffeld, 2013). Till skillnad från dem, är detta en 
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fokusgruppsstudie med en kvalitativ ansats. Studien utgår från ett organisatoriskt 
perspektiv och ett djupgående mikrosociologiskt perspektiv för att studera 
möteskulturen i dess helhet.	  

Bakgrunden till studien är att vi fick i uppdrag att undersöka möteskulturen på 
företaget då flertalet chefer och medarbetare vid den tiden medverkade i ett stort 
antal möten. Det stora antalet möten upplevde medarbetarna inte bara som 
tidskrävande utan också som ineffektiva.  Således undrade företaget om mötena 
fyllde den funktion som de ämnade göra, om de tog tid från övriga arbetsuppgifter 
och hur de skulle kunna effektivisera sina möten med bibehållen kvalitet. Utifrån 
denna bakgrund har vi i en fokusgruppsstudie studerat vad som karaktäriserar 
arbetsmöten och möteskulturen vid tre funktioner på företaget.	  
	  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, genom fokusgrupper, undersöka vad som karaktäriserar 
möteskulturen idag på utvecklings-, produktions- och kvalitetsfunktionen vid ett 
internationellt företag inom tillverkningsindustrin. Syftet är även att ge förslag till 
förbättringar till företaget. 	  

Studiens övergripande frågeställning är "Vad karaktäriserar funktionernas 
möteskulturer idag?".	  

Vi ämnar besvara denna med hjälp av följande underfrågor:	  

• Vad karaktäriserar arbetsmötens struktur?	  
• Vad karaktäriserar mötesdeltagarnas interaktion?	  
• Hur tas deltagarnas kompetens tillvara under arbetsmötena?	  
• Vad finns det för förbättringsmöjligheter gällande funktionernas 

möteskulturer?	  
	  

1.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till tre funktioner; utvecklings-, produktions- och 
kvalitetsfunktionen vid ett internationellt företag inom tillverkningsindustrin. 
Vidare är möteskulturen avgränsad till att gälla interna arbetsmöten inom 
respektive funktion med förutbestämd agenda, tid och plats samt där deltagarna är 
minst tre (Granström, 2000). Vi har även valt att avgränsa fenomenet möteskultur 
till tre aspekter gällande struktur, interaktion och kompetens. Med andra ord är 
studien avgränsad till att undersöka vad som karaktäriserar möteskulturen, hur 
möten struktureras, hur kompetens sammansätts och tas tillvara under möten och 
hur interaktionerna mellan deltagarna ser ut. Uppsatsen är även avgränsad utifrån 
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ett metodologiskt perspektiv, då den baseras på en materialnära fokusgruppsstudie 
avgränsas den till mötesdeltagarnas diskussioner och erfarenheter av respektive 
funktions arbetsmöten och möteskultur. Studiens ontologiska ståndpunkt är i detta 
fall social konstruktionismen. Således betraktas och studeras möteskulturen utifrån 
förståelsen att den skapas i det mänskliga samspelet och därmed inte existerar 
oberoende av människan (Bryman, 2001). Med andra ord är studien avgränsad till 
att undersöka samt beskriva hur möteskulturen är konstruerad. Vidare utgår 
uppsatsen från två teoretiska perspektiv, ett organisatoriskt perspektiv som utgår 
från teoretiker som Senge (1990), Schein (2004), Alvesson & Svenningsson 
(2008), Hofstede (2011), Johnson, Scholes och Wittington (2012) och Tropman 
(2003). Det andra perspektivet utgår från ett mikrosociologiskt perspektiv med 
utgångspunkt i Collins (2005) interaktionsritualer samt Linells (2011) 
kommunikativa verksamheter.  	  
 
1.3 Centrala begrepp 
I denna studie definieras begreppet kultur som gemensamma förståelser och 
meningar som grundlägger koordinerade handlingar och beteenden (Alvesson, 
2009, Schein, 2010). Kultur är med andra ord ett komplext fenomen som inte 
endast berör en uppsättningar av handlingar i en grupp av människor, utan 
fenomenet berör även de vedertagna föreställningar och innebörder som genererar 
dessa handlingar och beteenden. Kultur, i detta sammanhang, handlar om 
gemensamma värderingar, meningar, normer, regler, gruppklimat och 
beteendemönster (Schein, 2004). Organisationskulturen bör förstås ur ett 
organisatoriskt perspektiv med systemteori och gestaltas genom artefakter (Senge, 
1990, Schein, 2010). Vidare har vi valt att avgränsa oss till aspekter gällande 
struktur, interaktion och kompetens i den studerade möteskulturen. Då begreppet 
möte kan inbegripa en rad olika sociala situationer utgår studien från definitionen 
av möten som formella arbetsmöten inom de respektive funktionerna. 
Arbetsmötena är formella på så vis att de har en förutbestämd tid, plats och agenda 
samt har minst tre deltagare (Granström, 2000).	  

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel med tillhörande underrubriker för att underlätta 
läsningen. Det första kapitlet har gett en inledning till det studerade fenomenet, 
studiens syfte och problemformulering samt en avgränsning gällande metodologi, 
teori, det aktuella fenomenet och företaget. I kapitlet har även centrala begrepp 
presenterats. Studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning presenteras i 
det andra kapitlet. Där beskrivs de teorier och studier som senare ligger till grund 
för diskussionen av studiens resultat. I kapitel tre redogörs studiens metodologi, det 
vill säga hur materialinsamlingen har genomförts och varför. I nästkommande 
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kapitel presenteras det resultat som fokusgruppsstudien har genererat och i kapitel 
fem förs en jämförande analys kring studiens resultat. I kapitel sex diskuteras 
studiens resultat med utgångpunkt i den teoretiska referensramen och även studiens 
slutsatser samt förslag till vidare forskning presenteras.	  

2. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram och grundläggande 
forskning på området som ligger till grund för diskussionen av studiens resultat 
och som hjälper oss att fördjupa analysen av studiens problemställning. Till att 
börja med presenteras teorier som lyfter fram en övergripande förståelse och 
analysmodell för möteskultur, sett ur ett organisationsperspektiv. Sedan 
presenteras teorier med en mikrosociologisk belysning på arbetsmöten vars 
analysnivå är specificerad till arbetsmöten i sig.	  

2.1 Att förstå möteskultur: en kulturteoretisk ansats 
Idag lever vi i en turbulent tid av konstant förändring beroende på globalisering, 
teknisk utveckling, press från finansmarknaden, nya krav från konsumtions- och 
arbetsmarknaderna samt nya värderingar från löntagarna (Alvesson & 
Sveningsson, 2008). Konsten att förstå och hantera förändring är aktuell och den 
allmänna föreställningen är att chefer behöver kunna både planera 
organisationsförändringar och reagera på förändringar i omgivningen (Alvesson & 
Svenningsson, 2008). I litteratur om organisationsförändring berörs ofta 
organisationskulturen och kultur betraktas antingen som den centrala faktor som 
måste förändras eller som något som måste tas på allvar om man vill skapa 
förutsättningar för förändring (Alvesson & Svenningsson, 2008). Arbetsmöten och 
möteskultur måste förstås inom ramen för de inre organisatoriska samt kulturella 
sammanhang som de ingår i och präglas av. Således är en vital utgångspunkt för 
studien att förstå möteskulturen utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv. Kultur 
menar Schein (2004) är ett dynamiskt fenomen som konstrueras och omger oss 
hela tiden, kulturen menar han är socialt konstruerad i interaktionen med 
medarbetare och påverkas av ledarbeteenden i relation till organisationens 
strukturer, rutiner, regler och normer, vilka i sin tur upprätthåller och vägleder 
organisationens beteenden. Enligt Senge (1990) bör organisationskulturen förstås 
utifrån ett systemtänkande och menar vidare att beteenden i organisationerna 
ändras i relation till de strukturella aspekterna. Hofstede (2011) anser att kultur 
betyder att individer i en grupp tolkar något på ett likartat sätt, i kontrast till andra 
gruppers tolkningar. Kultur enligt Hofstede (2011) är holistiskt och syftar på 
fenomen som inte kan reduceras till enskilda individer. Kultur handlar mer om 
tankesätt, värderingar och idéer än om konkreta och synliga delar av 
organisationen och kultur är även ett historiskt fenomen, som växer fram och 
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förmedlas genom organisationers traditioner och vanor (Hofstede 2011). Men 
kulturen är ofta trögt och svårt att förändra då människor har en tendens att hålla 
fast vid sina idéer, värderingar och vanor (Hofstede 2011). Hofstede menar vidare 
att kultur är ett socialt konstruerat fenomen, att kultur är skapat och delas av 
människor som tillhör olika grupper och olika grupper skapar olika kulturer. Kultur 
är mjukt, vagt och svårfångat, det är genuint kvalitativt och inte så lätt att mäta och 
klassificera, men kulturen beskrivs gärna med antropologiska termer som myt, 
ritual och symboler (Hofstede, 2011). Schein (2004) betonar fyra förutsättningar 
och element som skapas i gruppkulturen; stabilitet, djup, bredd och integrering. 
Med stabilitet menar Schein att när gruppen format sin identitet ändras den inte så 
lätt och gruppkulturen lever kvar även om någon lämnar gruppen. Med djup 
förklarar Schein att kulturen formas från det omedvetna och inte är så synlig. 
Kulturens bredd menas att när kulturen väl sitter sprids den till övriga funktioner 
och avdelningar. Kultur kan definieras och analyseras utifrån många olika 
perspektiv, men en sak teoretikerna har gemensamt är idén om att kultur bygger på 
ett meningsskapande som en grupp delar eller har gemensamt (Schein, 2004, 
Alvesson & Sveningsson, 2008, Hofstede, 1990, Senge, 1990). 	  

2.1.2 Kulturförändring utifrån ett helhetstänkande - systemtänkande 
Arbetsmöten och möteskultur bör även förstås utifrån den helhet och det system 
som de präglas av och ingår i. Detta bland annat för att skapa möjligheter för en 
kulturförändring. Således är en grundläggande utgångspunkt för studien att förstå 
möteskulturen utifrån ett helhets- samt systemperspektiv. Senge (1990) visar i sitt 
systemtänkande hur man kan bygga upp en kultur och lärande organisation med 
hjälp av fem discipliner. Tre av dessa är individuella inlärningsprinciper. Det första 
är systemtänkandet, förmågan att uppfatta hur komplexa företeelse hänger ihop och 
påverkar varandra. Den andra är personligt mästerskap, att utveckla en egen vision, 
att prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna, ha tålamod och att se omgivningen 
sådan den verkligen är genom att sätta upp personliga mål. Tankemodeller är den 
tredje inlärningsdisciplinen, det vill säga, insikten att erfarenheter från ett område, 
blir fördomar inom ett annat och att vi agerar i enlighet med våra fördomar. 
Därigenom påverkar vi omgivningen att bekräfta våra tankemodeller fördomarna. 
De återstående disciplinerna är teamlärande, den kollektiva förmågan hos en grupp 
individer att utvecklas tillsammans och gemensamma visioner, ledningens fokus 
för verksamhetens inriktning mot framtiden. Ledningen och ledarskap måste 
förändras enligt Senge (1990) för att organisationen ska förändra sin kultur genom 
lärande organisationer. Vidare argumenterar han för att chefer behöver lära sig 
arbeta som formgivare, som förvaltare av värderingar och som lärare med uppgift 
att definiera verkligheten och ett nytt ledarskap måste byggas upp som ett socialt 
system. Systemtänkandet fogar samman de andra disciplinerna till en helhet av 



6	  
	  	  

teori och praktik och strukturen påverkar beteendet i organisationen. Senge menar 
att olika människor i likartade strukturer tenderar att producera kvalitativt liknande 
resultat. Om det uppstår problem eller om vårt agerande inte ger de resultat vi 
avsett är det lätt att hitta någon eller något att lägga skulden på. Men grunden till 
problemen enligt Senge (1990) ligger ofta i systemen själva och inte i externa 
krafter eller enskilda individers misstag. Senge argumenterar för att vi vanligtvis 
förknippar struktur med externt tvång och inskränkningar för individen, men att 
strukturen i komplexa system innebär ett grundläggande samarbete som 
kontrollerar beteendet. I system skapade av människor styr strukturen bland annat 
hur vi fattar beslut och hur iakttagelser, mål och normer tolkas. Människorna i ett 
system har ofta möjlighet att påverka och förenkla, en möjlighet som de inte 
utnyttjar därför att de är inriktade på sina egna beslut och inte beaktar hur dessa 
beslut påverkar andra (Senge, 1990). Senge ser till hävstångseffekter och menar att 
om vi kan identifiera systemarketyperna, vilka definieras och exemplifieras med ett 
dussintals standardfraser eller enkla berättelser som berättas om och om igen, kan 
organisationen börja tillämpa sig systemtänkandet och starta sin resa mot att 
förändra sin kultur och skapa lärande. Systemtänkandets fokus är med andra ord 
hävstångseffekten, förmåga att upptäcka vilka åtgärder som kan ge verkliga och 
varaktiga effekter. Oftast uppnås bättre resultat med små välriktade insatser än med 
storslagna åtgärder. Vårt sätt att tänka, när vi inte beaktar hela systemet, är ofta 
ineffektivt för att vi väljer åtgärder med en liten hävstångseffekt (Senge, 1990).	  

2.1.3 Kulturanalyser - möteskultur med artefakter 
Schein (2004) har utvecklat en inflytelserik modell som beskriver 
organisationskultur bestående av tre sammanhängande nivåer. 
Organisationskulturens kärna består av vissa förgivettagna styrande antaganden 
om verkligheten, organisation och dess relation till omgivningen, 
människonaturen, tiden och människornas relationer till varandra. Dessa 
antaganden styr det vardagliga tänkandet och handlandet i organisationer. På en 
medveten nivå finns de värderingar och normer som föreskriver hur organisationen 
bör verka, det vill säga, principer, mål och koder som organisationer sätter högt. 
Värderingar och normer som styr beteendet på ett effektivt sätt kan med tiden tas 
för givna och bli en aspekt av de mindre synliga styrande antagandena. På den 
mest konkreta nivån finns uttrycken för de styrande antagandena, artefakterna till 
exempel fysiska, beteendemässiga och verbala manifestationerna. I denna 
kulturmodell utövar de olika nivåerna inflytande på varandra. Styrande antaganden 
som kommer till uttryck i normer påverkar till exempel beteenden, men nya former 
av beteende och nya normer kan också med tiden förändra de styrande 
antagandena. Med Scheins modell blir det möjligt att analysera hur djupare 
antaganden och föreställningar står i samband med förfäktade värderingar och 
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organisatoriska symboliska och materiella artefakter. De grundläggande 
antagandena förutsätts att styra beteenden och organisatoriska praktiker via 
synligare värderingar och normer som kommer till uttryck i olika delsystem som 
ritualer, organisationsstruktur, ledarskap och kontrollsystem (Schein, 2004). 	  

Johnson, Scholes och Wittington (2012) modell för kulturanalys, kallad culture 
web, sammanfattar de ovan diskuterade kulturperspektiven, både systemtänkande 
och artefakter. Utgångspunkten är att kulturen bör betraktas som djupt 
förgivettagna antaganden som står i samband med både formulerade värderingar 
(normer och principer) och konkreta artefakter (fysiska och beteendemässiga 
manifestationer av kulturen). Ska förändringar bli bestående måste man enligt 
Johnson, Scholes och Wittington (2012) problematisera dessa förgivettagna 
antaganden och söka förstå hur de konkret uttrycks i organisatoriska artefakter 
(eller delsystem) som symboler, maktstrukturer, organisationsstrukturer, 
kontrollsystem, ritualer och rutiner samt berättelser och myter. Kulturväven 
(culture web) skapar tillsammans ett så kallat kulturparadigm, den tankemodell 
som bygger och genererar kulturen - de synliga beteendena och artefakterna i 
organisationen.  

Möteskulturen kan analyseras och förstås utifrån följande sex områden; (Johnson, 
Scholes & Wittington, 2012)	  

• Berättelser - de senaste händelserna och vad organisationen pratar om, i och 
utanför företaget. Vem och vad företaget väljer att föreviga säger en hel del 
om vad och de värden som uppfattas som bra eller mindre bra beteenden i 
organisationen.	  

• Ritualer och rutiner - de dagliga beteenden och handlingar som signalerar 
acceptabelt beteende. Detta avgör vad som förväntas ske i givna situationer 
och vad som värderas av ledningen.	  

• Symboler - de visuella representationerna i företaget, inklusive logotyper, 
inredning och de formella eller informella klädkoder som finns.	  

• Organisationsstruktur - detta inkluderar strukturen som definieras av 
organisationsscheman och de oskrivna rader av makt och inflytande som 
indikerar vilka bidrag är mest uppskattade, det vill säga formella och 
informella ledare.	  

• Styrsystem - de sätt som organisationen styrs, vilka inkluderar finansiella 
system, kvalitetssystem och belöningar (inklusive hur de mäts och 
distribueras inom organisationen).	  

• Maktstrukturer - detta kan innebära en eller två viktiga befattningshavare, en 
hel grupp av chefer eller till och med en avdelning. Det viktiga är att dessa 
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människor har störst mängd inflytande på beslut, verksamhet och strategisk 
inriktning.	  

Alvesson (2008) menar att möten är ritualistiska och en form för kulturellt uttryck i 
en organisation. Möten inrymmer inte bara strukturella aspekter utan även språk 
förklarar han och under möten iscensätts kulturen för att skapa en viss atmosfär 
och uttryck för de rätta värderingarna och förställningarna. Möten innehåller även 
en rad symboliska uttryck, som fysik inramning, klädsel, stil och konforma drag 
som bidrar till den ritualistiska karaktär som präglar reproduktionen av 
förställningar och innebörder (ibid). Alvesson (2008) betonar att även om 
marknadsandelar, tillväxt och vinstmarginaler står på dagordningen är deras rent 
ekonomiska aspekter bara en del av den kulturella bilden. Kulturen kommer till 
uttryck såväl i språkbruket, berättelser och myter som i ritualer, ceremonier, 
arkitektur och handlingar och olika vokabulär och språk som används i 
organisationer ger uttryck för och formar olika organisationskulturer (Alvesson, 
2008). 	  

2.1.4 Normativa ideal för effektiva möten 
För att skapa en förståelse för en möteskultur och arbetsmöten behöver de även 
studeras i ett mikroperspektiv, det vill säga, själva mötet i sig måste studeras 
närmare. För att förstå deras struktur och möjliggöra förbättringar, är en 
grundläggande utgångspunkt för studien att utgå normativa ideal gällande 
funktionella och produktiva möten. Tropman (2003), verksam vid University of 
Michigan Business School, har genom intervjuer och observationer av 
”mötesexperter” undersökt vad som gör möten stimulerande och produktiva. 
Undersökningen har resulterat i en bok med ideal eller riktlinjer för att skapa bra 
möten. I detta sammanhang definieras ett möte som framgångsrikt och bra utifrån 
det värde som det fyller för organisationen i fråga. För att uppnå framgångsrika 
möten krävs det att de håller en god struktur. Mötesexperterna som Tropman 
observerade (2003) höll i möten med en klar struktur som engagerade deltagarna. 
Deras möten var välorganiserade med en tydlig agenda så deltagarna var medvetna 
om vad som skulle hända under mötet. Under deras möten delades också relevanta 
dokument ut. Mötesexperternas möten hade även klara mål och höll den avsatta 
tiden. 	  

För att uppnå stimulerande och produktiva möten bör ledaren moderera dem 
utifrån en på förhand bestämd agenda. I agendan bör punkterna vara så preciserade 
som möjligt och det bör framgå hur mycket tid de får ta i anspråk. För att agendan 
ska hålla en så god kvalitet som möjligt är det viktigt att mötesledaren ber 
deltagarna att ge förslag på ämnen som bör avhandlas (Ibid). Vidare kan det vara 
en god idé att låta andra i omgivningen komma med ämnesförslag. För att mötet 
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ska hålla en god kvalitet och mötesdeltagarna ska kunna förbereda sig bör agendan 
och relevanta dokument förmedlas till deltagarna på förhand. På så vis kan 
deltagarna reflektera kring mötesfrågorna innan mötet (ibid).  Relevanta dokument 
som rapporter av olika slag bör summeras till ungefär en sida innan de förmedlas 
till mötesdeltagarna. Förutom att deltagarna besitter ansvar i form av att vara 
förberedda, bör deras deltagande passa det aktuella mötet eller mötesfrågan (Ibid). 
Mötesdeltagarna bör således utmana sig själva genom att delta i ungefär lika hög 
grad som den generella nivån för deltagande är i det aktuella mötet. I vissa möten 
bör samtliga deltagare vara involverade, medan andra möten har en mer lågmäld 
karaktär. Det är också viktigt att individerna reflekterar över sitt eget deltagande 
och mötesbeteende. Detta då vissa beteenden kan hindra andra mötesdeltagare att 
komma till tals. Men även tystlåtna personer kan behöva reflektera över sitt 
mötesbeteende då passivitet i möten kan uppfattas som kritik av övriga deltagare 
(Ibid). Förutom detta besitter deltagarna också ansvar för att mötet håller de regler 
och den struktur som finns angiven. Ansvaret åligger inte endast mötesledaren utan 
samtliga som närvarar. Ett annat viktigt inslag för att uppnå "bra" möten är att 
deltagarna hjälps åt och stöttar varandra (Ibid). Mötesledarens roll går som tidigare 
nämnt ut på att facilitera mötet och följa de mötesregler som finns. Mötesledaren 
besitter ett ansvar för att statuera ett gott exempel gällande goda mötesbeteenden 
(ibid). Inledningsvis är det fördelaktigt om denne undersöker vad som förväntas av 
mötesledare i den aktuella organisationen. För att undvika att positionera sig 
gentemot mötesdeltagarna under mötet bör ledaren facilitera diskussionen genom 
att ställa frågor istället för att uttala konstateranden. Därmed kan motstånd bland 
deltagarna motverkas och dialogen hålls öppen (ibid). Vidare bör mötesledaren 
förmedla mötets mål och syfte skriftligt till deltagarna. Detta för att deltagarna bör 
vara medvetna om varför de ska delta i mötet(ibid). Under mötet är det viktigt att 
samtliga punkter på agendan hålls och att irrelevanta ämnen inte berörs. Enligt 
Tropman (2003) är det viktigt att visa respekt inför deltagarnas förberedelser och 
inte utelämna någon punkt i agendan. Vidare är det grundläggande med respekt 
inför mötets angivna tider. Mötet ska börja och sluta i tid, även om alla inte är där. 
Om någon deltagare är sen bör denna ansluta sig till mötet i en paus. Det som har 
avhandlats utan personen ska inte beröras igen då det som är gjort betraktas som 
gjort (ibid). Under mötet bör någon kontrollera att de angivna tiderna i agendan 
hålls och summera agendans samtliga ämnen.  	  

I efterhand är det viktigt att reflektera över mötet, antingen på egen hand eller 
informellt med andra. Enligt Tropman (Ibid) kan det motverka klagomål då 
medarbetarna får möjlighet till att bearbeta mötet och reflektera över sina egna 
mötesbeteenden. När ett möte är avslutat bör även ett protokoll skickas ut och det 
kan med fördel innefatta mötesledarens (eller annan ansvarig) reflektioner gällande 
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mötet och eventuella lärdomar inför nästa möte, exempelvis vad som hade kunnat 
göras bättre. De beslut som har fattats under mötet bör vidarebefordras till 
mötesdeltagare och medarbetare som berörs av besluten men som inte närvarade 
under mötet.  	  

2.2 Arbetsmöten i en mikrosociologisk belysning   
Som tidigare nämnt bör möteskultur och arbetsmöten förstås utifrån ett 
mikroperspektiv. De behöver med andra ord förstås inom ramen ”för mötet i sig”. 
Det är dock inte tillräckligt att studera dess struktur, vad som karaktäriserar den 
och eventuella förbättringsförslag. Det är även viktigt att förstå vad som sker under 
mötena i praktiken, vad som sker i interaktionen mellan mötesdeltagarna. Således 
är en grundläggande utgångspunkt för studien att förstå möteskulturen utifrån ett 
mikrosociologiskt perspektiv. Studien utgår från Randall Collins (2005) teorier om 
interaktionsritualer samt Per Linells (2011) teori om kommunikativa verksamheter. 
Dessa teorier hjälper oss att förstå vad som sker mellan deltagarna under möten 
men de har även ett helhetsperspektiv då de utgår från att möten, som 
interaktionsritualer eller kommunikativa verksamheter, är tätt sammankopplade 
och påverkar varandra. 	  

2.2.1 Arbetsmöten som interaktionsritualer 
Arbetsmöten belysta i ett socialpsykologiskt perspektiv skulle kunna liknas vid 
interaktionsritualer. Randall Collins (2005) menar att triviala situationer och 
interaktioner kan betraktas som ritualer och har således utvecklat en teori om 
interaktionsritualer. För att en interaktionsritual ska uppkomma måste fyra kriterier 
uppfyllas. Det första kriteriet utgörs av ett fysiskt deltagande, det vill säga att minst 
två personer är placerade så att de påverkar varandra genom sin fysiska närvaro. 
Vidare måste det finnas barriärer som gör deltagarna medvetna om vilka som ingår 
i ritualen och vilka som är utomstående. I gruppen ska det även finnas ett 
gemensamt fokus och en gemensam sinnesstämning som vidare förutsätter och 
förstärker varandra (Collins, 2005). En interaktionsritual kan vara lyckad eller 
misslyckad, beroende på hur den går till och vilka effekter den får för de 
inblandade individerna. Lyckade interaktionsritualer kan beskrivas som intensiva 
då de inrymmer en kollektiv upprymdhet. Dessa kan resultera i att individen 
känner en gemenskap, solidaritet och högaktning gentemot gruppen och därmed 
försvarar symboler som associeras med gruppen. Individerna erhåller också 
föreställningar om moral och emotionell energi. Emotionell energi innebär att 
individen upplever känslor av entusiasm, upprymdhet, självkänsla och stark 
motivation till att handla (Collins, 2005).  En misslyckad interaktionsritual innebär 
att ritualen är lågintensiv och inte genererar någon kollektiv upprymdhet. På så vis 
har den en motsatt effekt och individen erhåller inte känslor av gemenskap, 
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solidaritet, respekt inför gruppens symboler eller emotionell energi. Individen blir 
istället dränerad på energi. Tvingande ritualer, som personer känner sig skyldiga att 
delta i, har en dränerande effekt.  Ett exempel på en tvingande ritual kan vara 
arbetsmöten som deltagarna känner sig obligerade att delta i (Dahlgren & Starrin, 
2004). Den dränerande funktionen leder ofta till leda och nedstämdhet. 	  

Individen ingår kontinuerligt i en rad interaktionsritualer och dessa går att 
sammankoppla så att de bildar kedjor. Det betyder att samtliga interaktionsritualer 
påverkar varandra genom att individer ständigt bär med sig symboler, emotionell 
energi och andra resultat från tidigare ritualer och investerar dem i nya. Det 
centrala i dessa kedjor av ritualer är att individen alltid söker efter de källor som 
bringar högst emotionell energi och undviker möten med grupper eller individer 
som har en dränerande funktion (Collins, 2005). Social densitet syftar till kedjor av 
ritualer över tid och hur ofta individen befinner sig i andras närvaro. Den sociala 
mångfalden i kedjorna är också av betydelse. Om deltagarna diversifierar genererar 
det individualism, låg konformitet inför gruppsymboler, emotionell kylighet och en 
större tilltro till fler interaktioner (Collins, 2005). Ritualer följer oftast 
överenskomna regler som kan vara mer eller mindre stränga. När den sociala 
mångfalden är hög bemöts mindre ”brott” mot reglerna oftast med munterhet. 
Allvarliga överträdelser besvaras med förakt, missnöje eller krav på uteslutning. 
Personer som begår överträdelserna upplever känslor av ängslan och förlägenhet 
(Dahlgren & Starrin, 2004). Interaktionsritualer inbegriper även statusdimensioner, 
status som i detta hänseende definieras som ”var man står i anseende” (Dahlgren & 
Starrin, 2004:69). Statusen baseras något förenklat på om man tillhör en grupp 
eller inte, samt om man är populär eller inte.  Individers status kan delvis 
observeras utifrån deras roller i ritualer, om rollen är central eller perifer. Individer 
med centrala roller är föremål för interaktionseffekten, den emotionella energi och 
tillgivenheten. Individer med perifera roller eller som står utanför, får ingen 
emotionell energi eller tillgivenhet. Deltagarna kan vara alltifrån centrala i 
interaktionen till att stå helt utanför (Dahlgren & Starrin, 2004).	  

2.2.2 Arbetsmöten som kommunikativa verksamheter 
Arbetsmöten kan även betraktas vid det Per Linell (2011) kallar för 
kommunikativa verksamheter. Interaktionen under ett arbetsmöte regleras utifrån 
dess syfte, deltagarroller, omgivning, inramningar och innefattar olika typer av 
faser precis som en kommunikativ verksamhet. En kommunikativ verksamhet kan 
beskrivas som en specifik social interaktion (med en social mening) mellan 
människor (Ibid). I dessa verksamheter skapas och återskapas, ges och tas mening. 
Det innebär att kommunikationen är meningsskapande samtidigt som det för 
deltagarna handlar om att utveckla förståelser av omvärlden genom den aktuella 
situationen. En kommunikativ verksamhet kan vara ett specifikt arbetsmöte, medan 
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en verksamhetstyp handlar mer övergripande om vilken typ av verksamhet det 
handlar om utifrån dess bestämda ramar, syfte, mål och roller. Med andra ord, 
arbetsmöten mer övergripande. Precis som Collins (2005) interaktionsritualer 
hänger olika kommunikativa verksamheter samman. De ingår i sociokulturella 
praktiker som överskrider de enskilda sociala tillfällena. Således hjälper tidigare 
kommunikativa verksamheter människor att förstå nya situationer, vilka 
förväntningar som finns på interaktionen och vilka rättigheter och skyldigheter 
som deltagarna har (Ibid). Deltagarnas rättigheter och skyldigheter skiljer sig dock 
åt från olika verksamheter och beror bland annat på deras roller. Vidare kan också 
handlingar, yttringar och meningar i en kommunikativ verksamhet synliggöra olika 
deltagarroller. Dessa bärs av individers och gemenskapers erfarenheter och 
förståelser av tidigare interaktioner och deras förväntningar inför nya. Detta kan 
liknas vid en kulturell repertoar eller tyst kunskap inför olika typer av interaktioner 
(Ibid).  	  

Till skillnad från Collins (2005) finns det olika typer eller nivåer av roller i Linells 
(2011) kommunikativa verksamheter. Det finns diskursiva-, verksamhets- och 
sociala roller. Den diskursiva rollen innefattar olika kategorier från passiva till 
aktiva deltagare, till exempel åhörare, talare, adressat, tjuvlyssnare med mera. 
Verksamhetsrollen är knuten till olika typer av verksamheter, exempelvis 
chefsrollen och rollen som anställd i ett arbetsmöte. Den sociala rollen är, till 
skillnad från de tidigare, mer övergripande och allmän och således inte beroende 
av den specifika verksamhetstypen. Det kan både vara en privat eller professionell 
roll som deltagaren kan handla efter i många olika typer av verksamheter (Ibid). 
Förutom att kommunikativa verksamheter utgörs av specifika situationer och är 
tidsbegränsade omfattas de även av en inramning eller förutbestämda villkor. 
Inramningen utgörs bland annat av deltagarnas roller, verksamhetens syfte och 
mål, tid och plats (Ibid). Inramningen hjälper deltagarna att definiera situationen 
och påverkar därmed deras förväntningar på verksamheten. Linell (2011) liknar 
dessa vid ett kontrakt som anger rättigheter och skyldigheter i verksamheten. Ju 
tydligare verksamheten är, desto tydligare är dess inramning. Inramningen är dock 
inte statisk utan går att förändra. Precis som i interaktionsritualer (Collins, 2005) 
leder brott mot de oskrivna reglerna oftast till sanktioner. En medvetenhet om 
kommunikativa rutiner eller regler, avlastar deltagarna i verksamheten och gör att 
de kan fokusera på det som ska göras vid det aktuella tillfället istället för att ägna 
tankeverksamhet till att förstå situationen (Linell, 2011). Trots att verksamheter 
följer förutbestämda villkor kan även de mest rutinartade verksamheter återskapas 
och förändras. Människor orienterar sig efter de förutbestämda villkoren men styrs 
inte totalt av dem. Individen och gruppen bidrar alltid till de specifika situationerna 
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genom sina handlingar och begreppet agens syftar till deras förmåga att 
självständigt fatta beslut och ta ansvar för dem (Ibid).     	  

2.3 Tidigare forskning om arbetsmöten 
Tidigare forskning angående arbetsmöten har i stor utsträckning utgått från ett 
organisatoriskt eller ett normativt perspektiv och syftar oftast till att undersöka 
mötens olika betydelser eller effekter. Studier angående arbetsmöten utifrån ett 
mikrosociologiskt perspektiv finns i ett begränsat antal. De studier som har utförts 
har i många fall studerat institutionella samtal via samtalsanalys, inte arbetsmöten 
inom företag i näringslivet. En av de som har studerat det är Per Linell (2011) 
vars teori kring kommunikativa verksamheter har nämnts ovan. I detta avsnitt 
kommer vi under rubrikerna ”Arbetsmöten utifrån ett chefs- och 
medarbetarperspektiv” och ”Organisering i arbetsmöten” presentera olika 
genomförda studier som har undersökt arbetsmöten.	  

2.3.1 Arbetsmöten utifrån ett chefs- och medarbetarperspektiv 
Forskarna Allen, Sands, Mueller, Frear, Mudd och Rogelberg (2012), verksamma 
vid University of North Carolina och Creighton University, har genom en 
enkätundersökning studerat medarbetares upplevelser av möten och vad som kan 
göras för att förbättra dem. Studiens resultat visade att 10 procent av 
respondenterna menade att fler möten har en positiv inverkan på deras arbete 
medan 30 procent tyckte att det har en negativ inverkan på deras arbete. Den grupp 
som upplevde att fler möten har en positiv inverkan menade att det ökar 
möjligheterna till att dela information, att uppnå satta mål och ökar möjligheten till 
samarbete med andra medarbetare. Majoriteten av respondenterna svarade även att 
de ser fram emot möten om de avhandlar ämnen och information som är relevanta 
för dem i deras arbete. Således anser forskarna att chefer bör säkerställa att bara de 
medarbetare som behöver ta del av informationen, bör delta under möten. 
Forskarna argumenterar vidare för att det kan vara en idé att låta medarbetarna 
själva selektera vilka möten de ska delta i. Vidare ser 16,2 procent av 
respondenterna fram emot möten när de är produktiva. Produktiva möten innebär i 
detta fall att en känsla av att uppnå eller att komma fram till något under mötena, 
infinner sig. Därför är det extra viktigt att rätt personer deltar under ett möte då de 
kan åstadkomma något meningsfullt, menar forskarna (Allen et al., 2012). Studiens 
enkätfråga om vad som gör att anställda fasar inför ett arbetsmöte fick följande 
svar: om mötena startar senare än utsatt tid, om de saknar struktur eller 
organisering. Den grupp av respondenter som upplevde att fler möten hade en 
positiv inverkan på deras arbete, uppgav att möten är en börda när de själva eller 
andra deltagare är försenade. Samma grupp såg framemot ett möte om de startar 
och avslutas vid utsatt tid (Ibid).	  



14	  
	  

Romano och Nunamaker (2001), forskare tidigare verksamma vid University of 
Tulsa samt University of Arizona, har i en forskningsöversikt sammanställt en 
mängd olika studier angående arbetsmöten. Majoriteten av de sammanställda 
studierna bygger på kvantitativa enkätundersökningar. I forskningsöversikten 
framgår det att flera studier sedan 70-talet visar att det råder ett utbrett missnöje 
bland medarbetare och chefer gällande arbetsmöten (Romano & Nunamaker, 
2001). I en av dessa studier, utförd under 80-talet, svarade 40 procent av 200 
tillfrågade vice ordföranden att de somnar under mötespresentationer och att de 
finner 43 procent av deras affärsmöten som tråkiga (Ibid). Även en nyligen utförd 
undersökning visar att 43 procent av de tillfrågade cheferna somnar åtminstone en 
gång per möte. Även övriga mötesdeltagare verkar vara missnöjda med sina möten, 
i en studie presenterad i Romano och Nunamakers översikt (2001), svarade en 
tredjedel av mötesdeltagarna att de har lite eller ingen inverkan på mötets utfall 
(Ibid). I Romano och Nunamakers (2001) översikt redogörs även för en kvantitativ 
studie vars majoritet av respondenter svarade att en tredjedel av tiden som de 
spenderar på möten är improduktiv, medan 12 procent av respondenterna fann 
hälften av tiden som de spenderar på möten är improduktiv. I en liknande studie 
med 600 verkställande direktörer som respondenter, ifrågasatte 73 procent 
möteseffektiviteten på grund av bristfällig planering, irrelevanta diskussioner och 
orimligt långa möten (Ibid).  	  

I två relaterade studier har 1305 respondenter, både medarbetare och chefer, fått 
besvara vilka problem under möten som de finner mest bekymmersfulla (Romano 
& Nunamaker, 2001). De fem högst rankade problemen är att man under möten 
frångår ämnet, att det inte finns några mål eller agenda, att mötena är för långa, att 
förberedelserna är bristfälliga eller inadekvata och ofullständiga möten (Ibid). Men 
även mer relationella problem berörs, så som att man avbryter varandra, att vissa 
mötesdeltagare dominerar diskussionen, kommunikationsproblem och dåliga 
attityder eller insatser från vissa individer (Ibid). Som nämnt ovan är ett vanligt 
mötesproblem är att det saknas agendor. En mötesagenda är ett vitalt verktyg för 
att strukturera möten och för mötesframgångar, men trots detta visar flera studier 
att de inte används eller kommuniceras (Ibid). 	  

2.3.2 Organisering i arbetsmöten 
Ett flertal studier har studerat organisering i arbetsmöten men även hur den kan 
eller bör vara. Deltagarna är bland annat en del av organiseringen i arbetsmöten. 
Studier i Romano och Nunamakers (2001) forskningsöversikt indikerar att 
deltagare under ett möte har en direkt inverkan på om mötet är produktivt eller 
inte. Att inte ha rätt deltagare på plats är en av de främsta orsakerna till 
improduktiva möten.  Romano och Nunamaker (2001) presenterar en rad olika 
studiers riktlinjer gällande vilka som bör delta under möten. Enligt de 
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sammantagna riktlinjerna bör man bjuda in personer med relevant expertis, 
personer med tillräcklig kunskap för att bidra meningsfullt till mötet och personer 
som besitter nödvändig information som är svår att tillgå på annat håll. Det är även 
primärt att bjuda in personer som berörs mest av de problem som avhandlas och de 
beslut som fattas. Men även personer som måste vara införstådda gällande 
besluten. För att mötena ska vara produktiva är det vidare viktigt med en närvaro 
av personer med mandat över de ämnen som diskuteras, personer med ansvar att ta 
beslut och implementera dem, samt personer som är avgörande för 
implementeringarna (Ibid). 	  

I en kvantitativ studie utförd av Lehmann-Willenbrock, Allen & Kauffeld (2013), 
forskare verksamma vid university of Nebraska, Braunschweigs tekniska högskola 
samt vid Amsterdams universitet, studerades team-möten i olika organisationer 
genom strukturerade observationer. Syftet med studien var att utforska hur 
organiseringen i team-möten var beskaffad samt att undersöka hur strukturerad och 
processinriktad kommunikation kan inverka på effektiviteten i möten. 
Processinriktad kommunikation definieras i detta fall som kommunikation samt 
beteenden inriktade på mötets process eller genomförande, till exempel 
målorientering eller fokus på relevanta ämnen (Ibid). Studiens resultat visar att 
processinriktad kommunikation och beteenden främjar positiva mötesbeteenden 
samt hämmar negativa mötesbeteenden (Ibid). I detta fall definieras positiva 
mötesbeteenden som målorientering, klargöranden, förslag till framtida processer, 
stöttning av varandra och planering av uppgifter samt handlingar. Studiens resultat 
indikerar även att processbeteenden under möten oftast följs upp av stöttande 
kommentarer och gynnar proaktiv kommunikation, så som vem som ska göra vad 
och hur. Vidare hämmar det processinriktade beteenden dysfunktionella 
mötesbeteenden som exempelvis att vara kritisk mot andra mötesdeltagare eller att 
tappa tråden. En spridning av processinriktat beteende visar sig även vara 
sammankopplat med deltagarnas upplevda mötestillfredställelse (Ibid).  	  

Även Deppermann, Schmitt och Mondada (2008), forskare verksamma vid 
universitetet i Mannheim och Lyon, har i en forskningsstudie också studerat 
organisering i arbetsmöten. De har utfört en kvalitativ fallstudie vid ett tyskt 
datakonsultföretag i syfte att studera övergången mellan en strukturerad 
förutbestämd mötesagenda och interaktionen mellan mötesdeltagarna genom 
multimodal samtalsanalys. Således studerades mötesdeltagarnas samspel och 
kroppsspråk under mötena. Studiens resultat påvisade att övergångarna mellan 
mötesagendans olika punkter sker genom en lokal interaktion mellan 
mötesdeltagarna. Denna interaktion kan betraktas som en övergång i mötet och 
avviker från den förutbestämda agendan. Trots detta menar forskarna att 
mötesdeltagarna i denna interaktion ändå orienterar sig efter mötesagendan. Detta 
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kan förklaras med det faktum att trots det finns en agenda som på förhand avgör 
vilka handlingar eller beteenden som behövs och att deltagarna följer dessa, måste 
implementeringen av agendan ske med hänsyn till föränderliga, lokala, och 
situationsbundna förutsättningar för handlingar. Detta kräver enligt forskarna att 
samtliga deltagare ständigt följer situationen de befinner sig i och att deras 
handlingar synkroniseras och koordineras med varandras (Ibid).	  

I en studie utförd av Allen, Dunn, Shanock, Baran, Scott och Rogelberg (2013), 
forskare verksamma vid University of North Carolina, Creighton University och 
Northern Kentucky University, har förhållandet mellan ytligt agerande under 
möten och upplevd möteseffektivitet undersökts. Ytligt agerande under möten 
definierar forskarna som till exempel falskhet i form av ”ja-sägare” som egentligen 
inte håller med och inkongruenta emotionella uttryck, det vill säga att deltagarna 
ler fast de är arga.  Studien har en kvantitativ ansats och har utgått från en 
omfattande enkätundersökning. Vidare omfattar studien både privat och offentlig 
sektor och innefattar ett urval på 178 yrkesverksamma respondenter. Studien 
inkluderade även en mätning tre månader senare för att undersöka samband mellan 
ytligt agerande under möten och upplevd möteseffektivitet mot respondenternas 
emotionella utmattning och intention att byta jobb. Studiens resultat påvisade 
negativa relationer mellan ytligt agerande under möten och uppfattningar om 
mötets effektivitet. Således diskuterar och rekommenderar forskarna vikten av att 
undersöka varför anställda upplever ett behov av att dölja eller uppvisa oäkta 
känslor i möten, med argumentation att möteseffektivitet är en ganska robust 
predikat för en generell arbetstillfredsställelse (Ibid). Forskarna fann dock ett 
samband mellan upplevd möteseffektivitet och lägre grad av emotionell utmattning 
samt lägre grad av intention att lämna sitt arbete tre månader senare.	  
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3. METOD 
Uppsatsen baseras på en fokusgruppsstudie om hur medarbetare och chefer 
resonerar om arbetsmöten och vad som karaktäriserar möteskulturen vid ett 
internationellt tillverkningsföretag. I detta kapitel presenteras vår vetenskapliga 
ansats och förförståelse, fokusgruppsstudiens genomförande samt de 
metodologiska överväganden som väglett forskningsprocessens olika steg och 
valsituationer, inklusive etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion.	  

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Den fokusgruppsstudie som presenteras i uppsatsen är grundad i en kvalitativ 
forskningsansats som karaktäriseras av ett materialnära (induktivt) och tolkande 
angreppssätt med deduktiva inslag (Alvesson & Sköldberg, 1994, Bryman, 2001). 
Den kvalitativa och tolkande ansatsen som tillämpas i studien har sina 
vetenskapsteoretiska rötter i den hermeneutiska forskningstraditionen. Uppsatsen 
som helhet har inneburit en arbetsprocess som kan beskrivas som en pendling 
mellan förförståelse bland annat grundad i teorier och inläsning av tidigare 
forskning samt nya erfarenheter som följer av genomförandet av den empiriska 
studien. Tyngdpunkten i studien ligger vid ett materialnära arbetssätt då vi har 
analyserat intervjumaterialet på dess egna grunder i en inledande fas. Detta för att 
sedan, i uppsatsens diskussion, relatera det empiriska materialet till tidigare 
forskning och teorier. Tidigare forskning och teorier har dock spelat olika roll i 
studiens olika delar. Vid utformningen av intervjuguiden hade den tidigare 
forskningen och teorierna en vägledande funktion. Den hjälpte oss att formulera 
passande frågor vilket var viktigt för att samla in ett värdefullt material. Till 
uppsatsens diskussionsdel preciserades teorierna utifrån det empiriska resultatet 
och fungerande som ett verktyg att expandera diskussionen och studiens slutsatser.	  

Hermeneutiken kan beskrivas som en förståelse- och tolkningslära där förståelse 
betraktas som en subjektiv tolkning av objekt och händelser (Allwood & Erikson, 
1999). Tolkning och förståelse kan förknippas med empati, att man sätter sig in i 
den handlandes situation. Det innebär att man som forskare försöker sätta sig in i 
det studerade objektets situation för att lättare kunna förstå innebörden av 
handlandet (Alvesson & Sköldberg, 1994). Från dess början har en central tanke 
inom hermeneutiken varit att en del endast kan förstås i relation till dess helhet, 
och en helhet kan endast förstås i relation till sina delar. Detta utgör den så kallade 
hermeneutiska cirkeln inom den objektiverande hermeneutiken (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Även inom den aletiska hermeneutiken finns det en 
hermeneutisk cirkel. Till skillnad från objektiverande hermeneutikens cirkel 
handlar inte denna om del och helhet, utan om förförståelse och förståelse.  Enligt 
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denna cirkel krävs en förförståelse för att uppnå förståelse. Det vill säga, allt 
skeende kräver tolkningar och dessa grundas i subjektets förförståelse. Tolkningen 
blir en ny förståelse som kommer att utgöra subjektets förförståelse vid nästa 
tolkning (Alvesson & Sköldberg, 1994, Allwood & Erikson, 1999). Utifrån detta är 
vi medvetna om att det för oss som forskare är en omöjlighet att vara objektiva och 
att uppsatsen har påverkats av vår förförståelse inför möteskultur som fenomen. I 
enlighet med den aletiska hermeneutikens cirkel är inte förförståelsen statisk, utan 
den har utvecklats under studiens gång. För att studien ska hålla en god kvalitet tar 
vi även hänsyn till den kontext som det undersökta fenomenet omgärdas av 
(Alvesson & Sköldberg 1994, Allwood & Eriksson, 1999), det vill säga relationen 
mellan del och helhet som i detta fall utgörs av möteskulturen och det aktuella 
företaget. För att studera möteskulturen vid de tre olika funktioner på det studerade 
företaget kommer relationen mellan del och helhet samt mellan förförståelse och 
förståelse därmed vara central i studien. 	  

3.2 Förförståelse 
Då studien har en hermeneutisk ansats är det vitalt att vi som forskare redogör för 
den förförståelse som vi har inför det fenomen som vi studerar. Som tidigare nämnt 
går det inte att vara objektiv som forskare utan forskarens förförståelse och 
förståelse inför ett fenomen är tätt sammankopplade (Alvesson & Sköldberg, 1994, 
Allwood & Erikson, 1999). Som studenter på masterprogrammet inom Human 
Resource Management and Development med bakgrund inom socialpsykologi 
respektive pedagogik, betraktar vi fenomenet möteskultur utifrån ett social 
konstruktionistiskt perspektiv. Detta innebär att möteskultur som fenomen 
betraktas som en social konstruktion, skapad och upprätthållen av människan. 
Således är en möteskultur i allra högsta grad beroende av den mänskliga existensen 
och har inte en statisk karaktär (Bryman, 2001). Utifrån vår förförståelse är 
möteskulturen dynamisk och går att påverka eller förändra genom handlingar och 
mänskligt samspel. Avslutningsvis har förförståelsen haft en inverkan på oss och 
vår avgränsning av fenomenet från studiens början. Samtidigt har vi genom att vara 
medvetna om vår förförståelse även haft möjlighet till att vara öppna inför andra 
aspekter av möteskulturen än vi föreställt oss från början. 	  

3.3 Varför fokusgrupper? 
Mot studiens syfte att undersöka vad som karaktäriserar möteskulturen vid tre 
funktioner inom ett internationellt tillverkningsföretag har vi utgått från en 
kvalitativ ansats, ett materialnära förhållningssätt med fokusgrupper som 
forskningsteknik. Det innebär ett tolkande angreppssätt och en förståelse angående 
fokusgruppernas uttryckta uppfattningar, innebörder och handlingar för att kunna 
undersöka möteskulturen i dess helhet samt urskilja likheter och olikheter. Mot 
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bakgrund av detta är fokusgrupper den forskningsteknik som kan lämpa sig för 
ändamålet då fokusgruppsteknikens syfte är att samla in och generera data genom 
gruppinteraktion. Detta särskiljer fokusgrupper från andra forskningsmetoder som 
enkäter, intervjuer och observationer. Vanliga individuella intervjuer kan vara en 
mer effektiv metod för att generera individuella idéer och enkätundersökningar kan 
passa bättre för att bestämma utbredningen av givna attityder eller erfarenheter 
(Wibeck, 2010).  Vi ämnade studera fokusgruppsamtalet kring vad som 
karaktäriserar möteskulturen. Vi studerade således mötesdeltagarna i deras 
vardagliga kontext där de befinner sig, vilket är fokusgruppens forskningsändamål. 
Genom fokusgrupperna kunde vi studera innehåll som gruppmedlemmarnas 
åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer och interaktionen mellan 
deltagarna (Ibid). Genom att använda fokusgrupper kunde vi som forskare få en 
inblick i hur kunskap och idéer utvecklas och används i grupp i den kulturella 
kontexten vilket individuella intervjuer eller enkäter inte kan uppnå (Ibid). Vår 
avsikt var inte att generera generaliserbar data via enkäter eller studera enskilda 
individers uppfattningar genom intervjuer. Vår avsikt var att genom fokusgrupper 
som forskningsteknik undersöka kulturen på djupet och studera interaktionen 
mellan deltagarna (Bryman, 2001, Wibeck, 2010). Deltagande observationer har ett 
liknande syfte och skulle kunnat utgjort en alternativ forskningsmetod, men vi har 
medvetet valt bort deltagande observationer som forskningsmetod, då vårt fokus 
var att moderera och i viss mån styra diskussionerna mot ett på förhand givet tema 
för att uppnå studiens syfte och mål. Valet grundade sig också på att företagets 
interna språk, inte är lämpligt att observera för utomstående, då innehållet i språket 
är företagsspecifikt, svårtolkat och kodat med många förkortningar. I 
fokusgrupperna talade respondenterna deskriptivt om deras arbetsmöten och dess 
möteskultur. Fokusgruppmetoden har en speciell styrka i att deltagarna uppmuntras 
att dela med sig av sin tankar och erfarenheter och att jämföra dessa sinsemellan. 
Deltagarna medverkar aktivt i diskussionen, upptäcker och utvecklar ämnen, 
utforskar på djupet och kontexten samt ger sin egen tolkning av vad som kommer 
upp i diskussionen (Ibid). Detta djup och gruppinteraktion ger varken enkät eller 
intervju. Fokusgrupp som forskningsmetod genererade den data vi letade efter, då 
åsikter bestäms och uppkommer oftare genom interaktion än med individuell 
informationssamling som intervjuer. En fokusgruppsdiskussion är mer än summan 
av separata individuella intervjuer (Ibid).	  

En kritik som ibland riktas mot fokusgrupper är att interaktionen sällan tas med i 
beaktande i analysen samt vikten av att kritiskt granska och vara medveten om 
moderatorns roll för påverkan av gruppens uppfattningar och resultat (Bryman, 
2001, Wibeck, 2010). En annan viktig parameter är att diskussion i grupp ökar 
gruppdeltagarnas möjlighet att berätta om erfarenheter och uttrycka känslor som 
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kanske går stick i stäv med de normer som råder i den dominerande kulturen. 
Problemet kan bli att gruppen censurerar avvikelser från gruppnormen och att 
deltagare hindras från att tala om vissa saker (Ibid). Detta är viktigt att förhålla sig 
till vid utförandet av en fokusgruppstudie då det komplicerar fokusgruppstekniken. 
Som moderator är det således vitalt att moderera samt analysera samspelet och vad 
som händer mellan gruppmedlemmarna. Detta har vi tagit hänsyn till i våra 
respektive roller som moderator och observatör samt genom att i resultatet ge 
exempel på och analysera gruppens interaktion.	  

3.4 Fokusgruppsstudiens genomförande  

3.4.1 En studie av tre grupper av anställda: Urvalsproceduren  
Vi har gjort ett strategiskt urval genom att studera möteskulturen från tre olika 
funktioner inom det studerade företaget: utvecklings-, produktions- och 
kvalitetsfunktionen. Valet baserar sig på att få bredd och olika uppfattningar samt 
erfarenheter från tre av företagets funktioner. Men även att kunna studera 
skillnader och olikheter mellan funktionernas möteskulturer. Vår studie omfattar 
således tre funktioner med i dagsläget (april 2014) ungefär 1340 anställda 
tillsammans. I enlighet med studiens syfte och mål valdes medarbetare och chefer 
ut som representanter för de tre funktionerna. Avgränsning för antal deltagare per 
fokusgrupp valde vi till mellan fyra och sju deltagare (Bryman, 2001,Wibeck, 
2010). Ett vanligt problem i rekryteringsprocessen till fokusgrupper är att många 
uteblir trots att de har accepterat en medverkan (Bryman, 2001). För att undvika 
detta bjöd vi sju personer till varje tillfälle. Deltagarna valdes i enlighet med vårt 
projektmål som representanter att diskutera möteskulturen på företaget. Urvalet 
omfattade totalt 20 personer, varav fyra kvinnor och sexton män. Sju av dem var 
anställda inom utvecklingsfunktionen och utgjorde en av fokusgrupperna. Sex 
personer var anställda inom produktionsfunktionen och utgjorde vår andra 
fokusgrupp. Slutligen sju personer från kvalitetsfunktionen utgjorde vår sista 
fokusgrupp. För att uppnå intimitet och samförstånd mellan gruppdeltagarna valde 
vi att ha homogena fokusgrupper, då homogena grupper har gemensamma 
erfarenheter och intresseområden samt är mer villiga att dela åsikter med varandra 
och lämna ut personlig information (Wibeck, 2010). För att fokusgrupperna skulle 
hålla så hög kvalitet som möjligt var det viktigt med en blandning av medarbetare 
och chefer. Genom att bjuda in både medarbetare och chefer kunde vi ta del av ett 
medarbetar- och chefsperspektiv och erhålla fler dimensioner av möteskulturen. 
För att skapa en bra och balanserad dialog under fokusgrupperna var det dock vitalt 
att välja ut lämpliga chefer då medarbetarna står i en beroendeställning gentemot 
dem. Med lämpliga menar vi chefer som tillsammans med medarbetarna skulle 
kunna föra en bra och balanserad dialog. Detta var ett svårt kriterium att uppfylla 
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och krävde en omfattande organisatorisk förståelse. För att hitta dessa 
nyckelpersoner fick vi hjälp av vår kontaktperson på företaget. Valet att ha med 
chefer grundades även i att vi ville inkludera personer med mandat att påverka 
möteskulturen i framtiden och driva projektet vidare.  	  

3.4.2 Intervjuguiden som riktningsgivare 
Vid utformning av intervjuguide valde vi en halvstrukturerad ansats (Wibeck, 
2010). Dels för att lättare kunna jämföra innehållet mellan de tre funktionerna, dels 
för att lämna fältet öppet för nya upptäckter. Vår intervjuguide utgjordes av ett par 
huvudfrågor som delvis baserades på tidigare forskning. Huvudfrågorna 
innefattade även vissa underfrågor men intervjuguiden var tillräckligt öppen för att 
inte vara helt strukturerad. Detta då vi avsåg att studera innehåll såväl som 
interaktionen mellan deltagarna för att på så vis nå en djupare förståelse. Under 
fokusgruppen fick respondenterna börja med att presentera sig själva. Detta för att 
bekanta sig med varandra och med oss. Med hjälp av intervjuguiden inleddes 
fokusgrupperna sedan med tre introduktionsfrågor angående normativa ideal för 
bra, effektiva respektive kvalitativa möten. Syftet med dessa frågor var att skapa 
ett intresse för det aktuella ämnet och att bryta isen mellan respondenterna (Ibid). 
Sedan ställde moderatorn fyra nyckelfrågor angående möteskulturens karaktär, 
framgångsfaktorer, upplevda hinder och förbättringsförslag. Frågorna vi ställde var 
öppna och således kunde vi erhålla svar som vi inte kunnat förutspå. Den första 
nyckelfrågan som respondenterna fick svara och diskutera fritt var ”Vad 
karaktäriserar möteskulturen idag?”. Eftersom studien är avgränsad till 
möteskulturens struktur, interaktion och kompetens följdes den första nyckelfrågan 
upp med, beroende på vad respondenterna talade om, frågor angående dessa 
aspekter. När varje fråga hade diskuterats färdigt summerade moderatorn dem för 
att säkerställa att denne hade uppfattat respondenterna korrekt. När nyckelfrågorna 
var besvarade ställde moderatorn de avslutande frågorna som i detta fall innebar att 
var och en av respondenterna fick uttrycka sin avslutande ställning och reflektera 
över gruppens diskussioner (Ibid). 	  

3.4.3 Att inrama och genomföra fokusgrupperna  
Studien inleddes med planeringsmöten hos uppdragsgivaren i syfte att planlägga 
och designa studien samt diskutera urval och tillvägagångssätt. Vi tillhandahöll 
företagsspecifik information i syfte att få en förförståelse av vår uppdragsgivare 
och dess verksamhet. I vår förstudie ingick även introduktionsutbildning hos 
uppdragsgivaren under en arbetsvecka. De delar i introduktionsutbildningen vi 
deltog i ingick rundvandring i fabriken, genomgång av organisationen, förtagets 
produkter och tillverkningsprocess med specifik utbildning inom Lean productions 
och ett så kallat "leanspel". Veckan avslutades med genomgång av företagets 
uttalade kultur, filosofi och värdegrunder. Respondenter rekryterades till vår studie 
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via vår kontaktperson på företaget som har fungerat som gatekeeper under studiens 
gång. Det innebär att denne har möjliggjort ändringar i scheman, kallat 
respondenter och säkerställt vår introduktion i företaget (Bryman, 2012). Vi 
formulerade ett missivbrev till respondenterna där vi presenterade oss själva, syftet 
med studien, fokusgruppen samt de etiska överväganden som vi har tagit och 
skulle komma att ta hänsyn till. Detta förmedlades sedan vidare till respondenterna 
via vår kontaktperson på företaget. Under inläsnings- och planeringsfasen 
kontaktade vi respektive chef för de tre funktionerna i syfte att samtala med dem 
kring deras organisation och arbetssätt samt att etablera en första kontakt och få 
inblick i hur deras möten ser ut idag. I den första fokusgruppen deltog 
utvecklingsfunktionen i två timmar, den andra fokusgruppen varade under en och 
en halv timme med respondenter från produktionsfunktionen och i den sista 
fokusgruppen närvarade respondenter från kvalitetsfunktionen under en och en 
halv timme. Fokusgrupperna inleddes med att vi presenterade oss och syftet med 
studien och fokusgruppen. Som stimulusmaterial använde vi oss av exempel på hur 
man kan definiera kultur samt avgränsning av kulturbegreppet i detta sammanhang. 
Vi valde medvetet att inte ge för mycket information och stimuli kring 
möteskulturen för att minimera påverkan på gruppens egna åsikter. Vi upprepade 
även de etiska aspekter som vi berörde i missivbrevet. Sedan förklarade vi 
fokusgruppsprocessens metodik och pedagogik, att fokusgrupper är en 
forskningsteknik som syftar till datainsamling för forskningsändamål, att 
fokusgrupper kan liknas vid en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre 
grupp människor möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne 
med varandra (Wibeck, 2010). Fokusgruppen utgick från teman i vår intervjuguide 
men diskussionen mellan respondenterna flöt fritt inom ramarna (Bryman, 2001). 
Syftet med fokusgruppen var att samla in data genom gruppinteraktion och studera 
det som diskuterades (Wibeck, 2010). 	  

Vi klargjorde även att deras roll var att diskutera fritt och att det inte behövde råda 
någon samstämmighet. Deras upplevelser och tankar var det primära. Vi klargjorde 
även vår roll, att vi var där i form av moderatorer och dokumenterande 
observatörer. Det innebar att vi som moderatorer initierade diskussion och 
introducerade nya aspekter av ämnet, ställde frågor till dem och vid behov avbröt, 
ställde följdfrågor, styrde in diskussionen på rätt håll eller vid tidsbrist gick vidare 
till nästa fråga. Med respondenternas godkännande spelade vi in diskussionerna 
med hjälp av våra mobiltelefoner. Innan fokusgrupperna började fick samtliga 
respondenter presentera sig själva, dels för att vi som ledare och övriga 
respondenter skulle veta vilka alla var men också för att vi senare skulle kunna 
härleda citat till rätt respondenter. Med hjälp av våra inspelningar kunde vi sedan 
enklare placera rätt namn till rätt röst. Vi båda närvarande under samtliga 
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fokusgrupper och vi fördelade arbetet mellan oss. Vid varje tillfälle hade samma 
person huvudansvaret vilket innebar att denne ställde frågorna och modererade 
diskussionerna. Den andra personen dokumenterade nyckelord och teman på 
whiteboardtavlor i lokalerna. Anledningen till att vi valde att dokumentera var att 
vi direkt kunde sammanfatta det som framkommit under diskussionerna och låta 
respondenterna validera det som dokumenterats, en så kallad respondentvalidering 
(Bryman, 2001). När fokusgrupperna var över och respondenterna hade lämnat 
lokalerna tog vi kort på whiteboardtavlorna för att säkra dokumentationen. Att 
dokumentera och på så vis erhålla nyckelteman under fokusgrupperna underlättade 
även vår bearbetning och dataanalys. Utifrån dokumentationen och ljudfilerna har 
vi effektivt kunnat återge och analyserat resultatet i uppsatsen.  	  

3.4.4 Analys och tolkning av fokusgruppsdiskussionerna  
I analysen har vi utgått från en systematisk analysmodell för att säkerställa och 
vägleda analysarbetet (Wibeck, 2010). Den systematiska analysmodellen utgick 
dels från en tematisk innehållsanalys, dels från en interaktionsanalys – hur de 
interagerade sinsemellan och hur de skildrade samarbetet under möten som sedan 
kunde sammanfattas i en komparativ analys hur fokusgrupperna skiljde sig åt och 
dess likheter. Den systematiska analysmodellen användes på så sätt för att 
analysera data på olika nivåer och med olika ändamål.  

Innehållsanalys 

Den första analysnivån var innehållsanalysen, som gav en bra överblick över 
materialet som helhet. Syftet var att skildra och tematisera innehållet i 
diskussionerna mot vår intervjuguide och målet med innehållsanalysen var att dra 
slutsatser utifrån vad vi funnit i materialet (Wibeck, 2010). Innehållsanalysens 
syfte skulle svara mot studiens övergripande frågeställning utifrån våra fem teman; 
struktur, kompetens, interaktion, hinder och förbättringsförslag. Analysen har 
genomförts i en parallell process, först analyserades och sammanställdes den första 
fokusgruppen, för att koda och utskilja mönster och teman. Sedan analyserades och 
sammanfattades de två andra fokusgrupperna och fler mönster började tydliggöras. 
Vissa teman togs bort då de var överlappande, till exempel vad de gör bra vid 
dagens möten. Materialet kodades genom olika teman; vad som kännetecknar ett 
bra möte, möteskulturens struktur, interaktion, kompetens och förbättringsförslag, 
vilka låg i linje med vår intervjuguide. Vissa underkategorier och mönster i 
kulturen började också framträda i analysen, exempelvis att det råder en stor 
kvantitet möten, hur de fattar beslut i sina beslutsprocesser samt makt genom det 
formella ledarskapet. Varje kategori sammanfattades och vi fick en överblick över 
mönster i uppfattningar, handlingar och åsikter som skildrar likheter och olikheter i 
uppfattningar om möteskulturen vid de tre funktionerna.  
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Interaktionsanalys 

För att fördjupa analysen studerades inte bara innehållet utan även interaktionen 
mellan respondenterna. I interaktionsanalysen analyserades kroppsspråk, 
kommunikation och beteenden, både vad och hur respondenterna uttryckte sig 
sinsemellan och hur de beskrev samarbetskulturen och interaktionen under deras 
arbetsmöten. Analysen av interaktionen kan beskrivas som hermeneutisk i den 
meningen att enskilda sekvenser av meningsutbyten tolkades i relation till 
fokusgruppssamtalen som helhet (Alvesson & Sköldberg, 1994). För att göra detta 
lyssnade vi på ljudfilerna flera gånger och sedan diskuterade vi samt jämförde våra 
tolkningar med varandra. Då interaktionen också har varit föremål för analys 
presenteras kortare citat och längre excerpter i uppsatsens resultatdel. Vår 
utgångspunkt var att slutsatserna ska ha tydligt stöd i data, och vår uppmärksamhet 
låg först och främst på att identifiera åsikter, idéer eller känslor som upprepas, även 
om de uttrycktes på olika sätt (Wibeck, 2010). Från denna analys framträdde 
mönster som till exempel rädsla och mod i koppling mot konsensuskulturen. Vår 
ansats låg främst i att leta mönster och finna ”känslan" i kulturen. För att studera 
”känslan” analyserades även kroppsspråk, tonläge och icke verbala resonemang, 
det som inte sägs och uttrycks samt vad de faktiskt gjorde i fokusgruppen. En 
annan analysaspekt var analys av samtalet, vilka som talades mest och varför. 

Komparativ analys 

Då vårt mål var att studera innehållet i möteskulturen och interaktionen mellan 
deltagarna, gjorde vi en grov transkription genom summering av innehållet under 
varje fråga för att sedan fördjupa transkriptionen genom att skriva ut till fullo vid 
valda teman och analysområden. Detta för att citera och analysera interaktionen 
mellan deltagarna och finna möteskulturens karaktär.  Det var ett aktivt val att inte 
transkribera fokusgrupperna till fullo utan fokusera på analys och fördjupning av 
valt tema. Centralt i analysprocessen var att finna mönster, göra jämförelser och 
kontrastera olika data mot varandra (Ibid). Jämförelser gjordes inom gruppen och 
mellan grupperna. Varje fokusgrupp spelades in och lyssnades genom flera gånger 
för analys i flera nivåer. I varje fokusgrupp kalibrerade vi resultatet genom den 
visuella dokumentationen på whiteboards med gruppen och genom att vi som 
forskare diskuterade fokusgruppen och våra reflektioner som dokumenterats i våra 
fältanteckningar. På så vis kunde vi göra en komparativ analys för att skildra 
likheter och skillnader mellan grupperna som helhet – vilka inkluderade både 
innehåll och interaktionsanalys.  
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3.5 Etiska överväganden 
Vi har under hela studiens gång arbetat i enlighet med vetenskapsrådets (2013) 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. För att 
tillgodose dessa principer är fokusgrupperna konfidentiella vilket innebär att vi 
som forskare och studiens respondenter inte får låta utomstående ta del av känsligt 
material, exempelvis olika typer av personuppgifter. Således garanterades 
respondenterna anonymitet i den mån att ingen utomstående ska kunna identifiera 
någon av dem eller koppla olika uttalande till specifika respondenter (VR, 2013). 
För att kunna garantera detta har vi utelämnat respondenternas namn, befattningar 
och könstillhörigheter. Att fokusgrupperna är konfidentiella och att respondenterna 
garanterades anonymitet informerade vi om i missivbrevet men även på plats innan 
fokusgrupperna började. I missivbrevet och innan fokusgruppen informerade vi 
också om syftet med fokusgruppen och vår studie. Vi berättade också att det 
insamlade materialet endast skulle komma att användas till vår studie. 
Respondenterna blev också informerade om att deras deltagande var frivilligt och 
att de kunde avbryta sin medverkan när de så önskade (VR, 2013). För att säkra 
studiens kvalitet var det viktigt för oss att spela in diskussionerna under 
fokusgrupperna. Anledningen till detta var att ljudfilerna utgjorde en viktig del i 
den fördjupande analysen av fokusgrupperna och för att säkerställa kvaliteten i 
resultatet. Innan fokusgrupperna började bad vi därför om respondenternas 
godkännande och försäkrade dem om att ingen utomstående skulle ta del av 
ljudfilerna och att de skulle raderas när uppsatsen var färdigställd. Genom 
ljudfilerna har vi även haft möjlighet att låta berörda respondenter godkänna citat 
som vi har valt ut till uppsatsen.	  

Utifrån dessa övervägningar och tillvägagångssätt anser vi att studien har tagit 
hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet som vetenskapsrådets (2013) forskningsetiska principer 
innefattar. 	  

3.6 Metoddiskussion  

3.6.1 Val av metod 
Den kvalitativa metodansatsen kan beskrivas som induktiv, tolkande och 
konstruktionistisk (Bryman, 2001, Alvesson, 2008). Till skillnad från den 
kvantitativa metoden ligger tyngdpunkten på ord och inte på kvantifiering 
(Bryman, 2001). Den kvalitativa forskaren fokuserar på en empatisk ståndpunkt 
som handlar om att uppfatta den sociala verkligheten på samma sätt som de som 
lever i den, samt att beskriva och betona den specifika kontexten då resultatet anses 
vara kontextuellt bundet (Ibid). Den kvalitativa forskningsmetoden har dock blivit 
kritiserad på en rad punkter. Till att börja med har den kritiserats för att vara för 
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subjektiv, att forskningsresultatet bygger på forskarnas osystematiska 
uppfattningar av vad som är betydelsefullt samt det förhållande som de etablerar 
till respondenterna (Ibid). Kvantitativa forskare är även kritiska till svårigheterna 
med att replikera kvalitativa studier och att det inte är tillräckligt tydligt hur 
kvalitativa undersökningar planeras och utförs. Vidare är kvalitativa 
forskningsresultat begränsande i den mening att det inte är möjligt att generalisera 
resultatet till en population eller andra situationer utöver den som resultatet 
genererades i. Att den aktuella studien har en kvalitativ metodansats grundas i det 
faktum att dess syfte inte är att kvantifiera möteskulturen, utan att materialnära 
undersöka vad som karaktäriserar möteskulturen genom att i fokusgrupper ta del av 
respondenternas uppfattningar och upplevelser. En kvantitativ metodansats hade 
förmodligen inte kunnat besvara studiens syfte då den hade kvantifierat olika 
aspekter av möten istället för att ta del av oförutsedda förståelser, meningar och 
beteendemönster som en möteskultur innebär. Hade studien utgått från en 
kvantitativ ansats hade urvalet kunnat vara mer omfattande och resultatet hade 
kunnat generaliseras till dess population. Detta är inte möjligt med den kvalitativa 
ansatsen (Ibid). Eftersom vi har utgått från en kvalitativ metod kan studien ha 
påverkats av våra uppfattningar på så vis att vi lyft fram det som vi subjektivt 
upplever som intressant. Det kan dock vara till studiens fördel att vi har varit två 
personer, i likhet med en triangulering (Ibid), som har tolkat, diskuterat och 
tematiserat resultatet utifrån respondenternas uttryckta uppfattningar och åsikter.  

3.6.2 Kvalitetskriterier 
För att bedöma om en studie håller en god kvalitet brukar dess validitet och 
reliabilitet granskas. Dessa bedömningskriterier är grundläggande inom kvantitativ 
forskning då de bland annat syftar till att undersöka om studien har mätt det som 
skulle mätas. Eftersom mätning inte utgör det främsta intresset inom den 
kvalitativa forskningen har forskare på området resonerat om hur pass relevanta 
begreppen validitet och reliabilitet är inom kvalitativ forskning (Bryman, 2001). 
Således har det utformats alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa studier 
som är anpassade efter forskningsinriktningens natur. De alternativa kriterierna 
utgörs av två grundkriterier, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet utgörs vidare av 
fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till att 
styrka och konfirmera (Ibid). Då denna studie har en kvalitativ ansats har vi, i syfte 
om att säkra studiens kvalitet, tagit hänsyn till dessa kriterier under 
forskningsprocessen. Under fokusgrupperna valde vi att dokumentera på 
whiteboard-tavlor och att muntligt summera respondenternas diskussioner som 
avrundning av varje fråga.  Detta innebar att respondenterna validerade vår 
uppfattning av deras arbetsmöten och möteskultur. Respondenterna fick även 
möjlighet till en andra validering då de fick läsa samt granska uppsatsens 
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resultatdel med tillhörande citat och excerpter. För att en studie ska vara trovärdig 
och tillförlitlig är det vitalt att forskningen har genomförts i enlighet med de regler 
som finns och att resultatet rapporteras till de personer som har studerats så de kan 
bekräfta att forskarens uppfattning av den sociala verkligheten stämmer (Ibid). 
Således uppfyller vår studie delkriteriet ”tillförlitlighet”.  	  

Det andra delkriteriet, överförbarhet, handlar om att förse läsaren med detaljerade 
beskrivningar av det som ingår i en kultur. Genom att förse läsaren med 
djupgående redogörelser kan läsaren avgöra i vilken grad resultatet går att överföra 
till en annan miljö eller kontext (Ibid). I uppsatsens resultatdel har vi därmed valt 
att beskriva möteskulturen genom att detaljerat återge fokusgruppernas 
diskussioner och interaktioner bland annat med hjälp av citat och excerpter. 
Således får läsaren möjlighet till att bedöma hur pass överförbart studiens resultat 
är till andra kontexter och miljöer. Studiens pålitlighet kan betraktas som hög då vi 
har strävat efter detaljerade redogörelser av alla forskningsprocessens faser (Ibid). I 
metodkapitlet har vi redogjort för hur vi har gått tillväga vid urval av respondenter, 
hur fokusgrupperna har utförts och varför, samt vilken analysmetod som har 
använts i dataanalysen och varför just den valdes. Vidare har forskningsprocessens 
alla faser genomförts i samråd med en handledare vilket stärker dess pålitlighet.	  

Under hela forskningsprocessen har vi i enlighet med den hermeneutiska cirkeln 
varit införstådda med den förförståelse som vi har inför det studerade fenomenet 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Genom att vara medvetna om vår förförståelse och 
de teoretiska inriktningar samt personliga värderingar som vi besitter, har vi varit 
öppna för en annan utgång än vi kunnat föreställa oss på förhand. För att inte 
påverka studiens resultat ställde vi endast öppna frågor under fokusgrupperna och 
förhöll oss neutrala i den bemärkelsen att vi inte uttalade oss värderande gällande 
respondenternas diskussioner. Att det erhållna resultatet erhåller dimensioner och 
aspekter som vi inte har kunnat föreställa oss på förhand, talar för studiens 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2001). 	  

Det andra grundkriteriet, äkthet, syftar till att studier bör ge en rättvis bild av de 
olika uppfattningar och åsikter respondenterna har gett uttryck för (Ibid). För att 
uppnå detta kriterium har studiens respondenter fått möjlighet till att validera 
resultatet vid två tillfällen, under och efter fokusgrupperna. Genom att återge citat 
och excerpter i uppsatsen har vi även lyft fram respondenternas egna åsikter och 
stärkt resultatet då citaten indikerar att deras utsagor har återgetts korrekt. 	  

Trots att relevansen av begreppen reliabilitet och validitet inom den kvalitativa 
forskningen har ifrågasatts, utgår fokusgruppsforskaren Victoria Wibeck (2010) 
från dessa vid kvalitetssäkring av fokusgruppsstudier. Vid studier av detta slag kan 
det vara aktuellt att flera forskare oberoende av varandra gör översiktsanalyser som 
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de sedan jämför och diskuterar. För att säkra studiens reliabilitet har vi, efter att ha 
lyssnat genom samtliga ljudfiler, granskat och diskuterat varandras analyser av 
fokusgrupperna. De tre fokusgrupperna modererades även av samma moderator 
samt observerades och dokumenterades av samme observatör för att försäkra 
studiens reliabilitet (Ibid). Studiens kodning har bland annat utgått från 
förutbestämda kriterier och för att uppnå en överensstämmande kodning har 
gränserna mellan studiens kategorier och teman diskuterats. Vidare kan 
fokusgruppsstudier vara mer fördelaktiga när det kommer till ekologisk validitet då 
det hör till människans natur att diskutera ämnen i grupp (Ibid). Detta grundas i det 
faktum att personliga åsikter kan härledas från sociala och inte personliga 
processer. Således kan det forskningsresultat som har genererats genom 
fokusgrupper betraktas som mer ekologiska valida än resultat genererat genom 
exempelvis intervjuer (Ibid). 	  
	  

4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras information om det studerade företaget och resultatet 
från de tre fokusgrupperna. Fokusgrupperna presenteras var för sig då deras 
verksamheter och möteskulturer skiljer sig åt på ett par grundläggande punkter. 
Således presenteras fokusgrupperna var för sig med utvecklingsfunktionen först, 
sedan produktionsfunktionen och slutligen kvalitetsfunktionen. Resultatet 
presenteras utifrån studiens kategorier; fokusgruppens karaktär, mötesstruktur, 
mötesdeltagarnas kompetens och interaktion, hinder och förbättringsförslag. 
Således presenteras fokusgrupperna var för sig med utvecklingsfunktionen först, 
sedan produktionsfunktionen och slutligen kvalitetsfunktionen.	  

4.1 Det studerade företaget 
För att kontextualisera studien och dess resultat kommer vi i detta avsnitt att 
beskriva det studerade företaget. Som vi tidigare har nämnt rör det sig om ett 
internationellt företag inom tillverkningsindustrin med i dagsläget (april 2014) 
cirka 1950 anställa på siten i Östergötland. Av dessa arbetar 58 procent inom 
produktionen. Företaget är organiserat i åtta funktioner specialiserade inom 
specifika områden. I studien har vi gjort ett urval av anställda från produktions-, 
kvalitets- samt utvecklingsfunktionen. Företaget har vidare ett antal officiella 
kärnvärderingar som ämnar genomsyra hela verksamheten. För att detta ska ske 
blir samtliga anställda utbildade om dessa vid början av deras anställning. 
Värderingarna handlar bland annat om en ständig utveckling av företaget och de 
anställda. Detta ska uppnås genom långsiktiga visioner och mål, ständiga 
förbättringar i det dagliga arbetet och genom att undersöka grundorsaker för att 
kunna fatta rätt beslut och det specificerade målet. Vidare har man uttalat 
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värderingar gällande ”mjuka” områden, att det ska finnas en respekt för andra 
människor vilket i praktiken ska innebära en ärlig, öppen kommunikation samt att 
det finns ett lyssnande men även ett ansvarstagande inför det man gör. Som 
anställd vid företaget förväntas man även ta tillfällen i akt för att skapa lärande och 
utveckling, att dela kunskaper och erfarenheter med andra medarbetare samt att se 
till andra medarbetare får bidra vid teamarbete och att utveckla andra genom 
delegering. Grunden till värderingarna (som varierar något i ett globalt hänseende) 
sägs ha vuxit fram genom att företagets grundare vid en tidpunkt ska ha stannat 
upp, blickat bakåt för att se vad som har åstadkommits och hur förbättringar kan 
åstadkommas.  	  

4.2 Fokusgrupp 1 - utvecklingsfunktionen 
Under fokusgruppen deltog sju personer med olika typer av befattningar och 
positioner inom utvecklingsfunktionens olika avdelningar. Gruppen bestod av en 
kvinna och sex män. Deras arbetssituationer gällande möten skiljer sig åt till viss 
del. En av respondenterna ägnar inte mer än 3 till 4 procent av sin arbetstid på 
möten medan de andra respondenterna lägger alltifrån 10 till 75 procent av sin 
arbetstid på möten en vanlig vecka. Mötesfrekvensen påverkas av 
arbetsbelastningen. Fokusgruppen karaktäriserades av ett öppet klimat och dialog. 
Detta yttrade sig genom att respondenterna lyssnade och nyfiket ställde frågor till 
varandra, flikade in i varandras resonemang och gav uttryck för både lika och 
motsättande åsikter. Överraskande nog rådde det en utbredd konsensus under 
fokusgruppen. Det var även tydligt att respondenterna hyste respekt inför varandra 
då de i stor utsträckning lät varandra tala till punkt och accepterade samt var öppna 
inför olikheter. Det hände dock att de avbröt varandra när diskussionen blev extra 
engagerande. Vidare hade respondenterna nära till skratt under fokusgruppen och 
skämtade med varandra vid ett flertal tillfällen. Samtliga kom till tals under 
fokusgruppen även om de som var chefer möten talade i något större utsträckning. 
Vid några tillfällen bad vi respondenterna att svara i tur och ordning på en fråga för 
att få svar från samtliga. Under fokusgruppen blev det även tydligt att 
respondenterna visade på en självinsikt där de reflekterade och resonerade om sina 
egna roller och handlingar i den rådande möteskulturen. 	  

4.2.1 Mötesstruktur - avsaknad av klara roller och struktur 
Möteskulturen på utvecklingsfunktionen präglas bland annat av en stor kvantitet av 
möten. Respondenterna lägger alltifrån 10 till 75 procent av sin arbetstid på möten 
och gruppen påtalade flera gånger att man är för frikostig med kallelser och 
deltagande vid möten. Respondent 4 uttryckte att det rent generellt finns en rädsla 
för att tacka nej till möten. Anledningen till rädslan är att det inte förs protokoll i 
någon större utsträckning vilket innebär att det inte går att ta del av mötesinnehåll 
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på efterhand. Rädslan för att gå miste om viktig information gör så att 
medarbetarna sällan tackar nej till möten:	  
Respondent 4: ”Man är väldigt rädd för att missa ett möte.” Respondent 2: ”Varför tror du att 
man är det?” Respondent 4: ”Man kan ju missa något och man kan göra någon illa om man inte 
kallar den till ett möte.”  Respondent 2: ”Är det för att vi är dåliga på protokoll så att man inte 
kan läsa in sig på vad som…” Respondent 4:” Mm… Det är ju ofta väldigt svårt att ta del av ett 
möte på efterhand och därför måste man gå på möten och kalla många till ett möte.” 
Respondent 2: ”och det är ju ineffektivt om något! Det är min högst personliga åsikt.” 
Respondent 4:” Jag skulle nog säga att vi är lite för frikostiga att bjuda in till möten och gå på 
möten.” 	  
Diskussionen tyder på en möteskultur med en rädsla inför att gå miste om viktigt 
mötesinnehåll vilket leder till att medarbetarna frekvent deltar i möten. Rädslan för 
att gå miste värdefull information leder även till att man kan göra eller bli illa 
behandlad om man inte blir kallad till ett möte. Respondent 2 påtalar även att det 
finns en tendens att man tackar ja till möten fast man redan är bokad och denne 
ställer sig frågan om de ”kör” på dubbel- eller trippelbokningar.	  

Flera deltagare beskriver dagens möten som otydliga. Detta förklaras med att 
respondenterna anser att dagens möten inte har någon klar struktur.  Men de är 
även snabba med att påpeka att det både finns bra och mindre bra möten. Mycket 
handlar om vem som är mötesledare och vilka som deltar.  Respondent 1 som ofta 
kallar till möten uppger att ambitionen är att ha ett tydligt mål med mötena, men att 
det inte alltid efterföljs och i dagsläget är det inte optimalt. En annan respondent 
som också brukar kalla till möten uppger att denne tydligt brukar ange ett syfte och 
mål med sina möten vilket brukar leda till att man hinner med mer än vad man har 
tänkt. Att dagens möten är röriga verkar samtliga respondenter vara överens om. 
Förutom att det inte alltid finns ett klart mål eller syfte, är det ibland oklart vad för 
typ av möten det egentligen handlar om. Respondent 4 beskriver att det i dagsläget 
är svårt att skilja på diskussions- och beslutsmöten. Ibland är ett möte avsett för 
beslut men blir istället till ett diskussionsmöte och vice versa. En annan 
problematik med möten på funktionen är att det är oklart vem som håller i dem och 
det är inte alltid att det görs någon uppföljning. Enligt respondenterna påverkas 
mötesstrukturen av deltagarna och mötesledarna. Vissa deltagare kan ofta hamna 
på sidospår och avhandlar irrelevanta ämnen vilket betraktas som negativt. Enligt 
gruppen finns det önskedeltagare och icke-önskedeltagare att ha på sina möten. 
Icke-önskedeltagare är sådana som hamnar på sidospår och gör så att möten 
hamnar av banan direkt. Önskedeltagare är personer man vill ha med på sina möten 
då de alltid har bra tankar och åsikter. Gruppen anser dock att det är både ledarens 
och deltagarnas ansvar att motverka att hamna på sidospår och att styra upp 



31	  
	  

mötena. Idag tar inte varken ledarna eller deltagare tillräckligt ansvar för att skapa 
bra möten: 	  
Respondent 6:”Är det inte upp till mötesledaren att ha ett så pass strikt schema att ”jag har 
bokat en timme och nu är klockan slagen så att vi bryter där och bokar en ny tid och fortsätter  
för att vi hann inte i mål”. Istället bara för att låta det gå och sitta över tiden och man kommer 
försent till nästa möte.” Respondent 2: ”Det kan jag absolut hålla med om! Jag är faktiskt dålig 
på att riktigt hålla ordning i de möten som jag håller i, det kan jag absolut hålla med om. Vi 
skulle behöva utbilda mötesledare kanske!” Respondent 4: ”Jag har fått möteskallelser där det 
står vid den tidpunkten avhandlar vi detta och vid denna tidpunkten detta. Men det är ju ingen 
som står där med pekpinnen och ”nu är vi sena vi måste gå vidare till nästa” utan det är en form 
av ambition för att hinna med allting.” Respondent 5:”Det är ju där kulturen kommer in…” 
Respondent 4: ”Ja.” Respondent 5: ”För du kan ju inte stå ensam och mota allihopa liksom utan 
hela gruppen måste hjälpas åt.” Respondent 4: ”Ja men det gör vi ju inte”.	  

Att dagens möten är ostrukturerade är inte så konstigt med tanke på att möten på 
högsta nivån inom funktionen är ostrukturerade, menar respondent 4 som brukar 
sitta i gruppledarmöten varje vecka. Ledningens möten är väldigt ostrukturerade 
och gör så att det är svårt att hitta tillräcklig information. Vidare berättar 
respondenterna att det finns formulerade regler gällande mötesstrukturer 
någonstans, men att det inte är något som genomsyrar verksamheten. Det finns 
direktiv från HR gällande mötesfria onsdagsförmiddagar, något som i dagsläget 
inte efterlevs. 	  

4.2.2 Mötesdeltagare - en fråga om kompetens och mötets syfte 
Vid frågan om vem som avgör vilka som bör vara mötesdeltagare var svaret att den 
som kallar till möte har det som ansvarsområde. I en diskussion mellan två 
respondenter framkommer även hur en respondent handlar för att försäkra sig om 
att rätt deltagare och kompetens finns på mötet:	  
Respondent 2: ”Oftast är det väl den som kallar utifrån sin tanke…” Respondent 1: ”Jag kallar 
till rätt så många möten och jag sitter inte på den detaljkunskapen att jag vet vilka som måste 
vara närvarande.” Respondent 2:” Hur gör du då?” Respondent 1: ”Jag brukar göra så att jag 
lägger till i agendan, där jag beskriver vad jag vill ha ut av mötet, att om det är personer som 
behöver vara där för att vi ska nå vårt mål vill jag att ni kontaktar mig eller vidarebefordrar en 
kallelse. Så att man får med det underlaget som behövs.” 	  

Respondent 6 anser dock inte att rätt deltagare bjuds in alla gånger, något som 
denne själv har erfarenhet av. Respondenten beskriver det som att han har utfört en 
specifik arbetsuppgift som han sedan har fått rapportera skriftligen till någon som 
har förmedlat detta vidare på ett möte. Respondenten menar vidare att det vore 
bättre och effektivare om de med baskunskapen bjuds in istället för att lägga tid på 
att rapportera till en mellanpart. Förövrigt är det vanligt att man både kallar för 
många och för få deltagare till möten. Oftast går inte mötenas syfte att tillgodose 
när man är för få då man inte kan gå till källan menar respondent 4. Vidare är 
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gruppen är enig om att vem som är "rätt" mötesdeltagare avgörs av mötets mål och 
syfte. En person är lämplig som deltagare under ett möte om denne besitter 
kompetensen som krävs för att uppnå mötets syfte och mål. Enligt respondenterna 
verkar det dock inte som att dagens möten tar tillvara på all den kompetens som 
deltagarna besitter. Detta då alla inte kommer till tals under dagens möten eftersom 
det finns svårigheter med att få input från tystlåtna individer. Således ifrågasätter 
respondent 5 möten som en arena för samarbete.	  

4.2.3 Mötesinteraktion - en konsensuskultur  
Vid frågan om vad som karaktäriserar interaktionen och samarbetet vid funktionen 
svarar gruppen spontant att de har ett bra samarbetsklimat. De påpekar som 
tidigare nämnt att möten inte är en passande arena för samarbete då mötesledare 
inte lyckas få input från tystlåtna individer. Dessa individer skulle man kunna 
försöka fånga upp i andra sammanhang vid sidan av möten, något som inte är 
möjligt idag med tanke på att möten tar upp en stor del av arbetstiden för 
respondenterna. Respondenterna anser inte heller att det är rätt att tvinga fram 
input från tystlåtna deltagare genom att vända sig till dem på möten. Gruppen 
uppger även att det finns personer som är rädda för tystnad och talar för talandets 
skull. De uppger att man rent generellt är helt ok med respekten inför varandra på 
funktionen, det vill säga att man lyssnar till och accepterar varandra, men att det 
hade kunnat bli bättre.  Deltagarnas attityder under möten är också varierande och 
personbundet, vissa har en positiv attityd medan andra är mer negativa under 
möten. Vidare beskriver respondenterna att det finns en utbredd strävan efter 
konsensus på funktionen, en strävan så utbredd att man istället motarbetar 
möjligheterna till att uppnå konsensus.  Trots detta är det inte vanligt med 
konflikter eller konflikthantering för den delen. Respondent 2 säger skämtsamt 
”Gör vi det?” när gruppen talar om konflikthantering. Nedan visas en diskussion 
mellan respondenterna gällande konflikthantering och samstämmighet: 	  
Respondent 3: ”Det är frågan om man kan säga att vi har en kultur kring konflikthantering. Det 
är svårt att säga…” Respondent 4: ”Jag skulle nog säga att man knyter handen i fickan och sen 
går hem och beklagar sig lite för kollegorna som sitter bredvid.” Respondent 5:”Men om man 
spetsar till det då, kan man inte säga att vi är väldigt konsensusdrivna? Att vi ska vara väldigt 
samstämmiga innan vi gör något här?” Respondent 4: ”Vi är för!” Respondent 5: ”Ja och om 
man inte är riktigt med på det där blir man inte bjuden på nästa möte.” Respondent 4: ”Och där 
är vi tillbaka vid rädslan att inte missa någonting… Men jag håller med. Vi vill uppnå så mycket 
samstämmighet att vi mister den på grund av att vi ska uppnå den”.	  

Diskussionen visar vad avsaknaden av konflikthantering samt vad strävan efter 
konsensus innebär i praktiken. Strävan efter konsensus är komplex då det är ett 
vedertaget tillvägagångssätt som man förväntas anamma under möten om man vill 
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bli kallad i fortsättningen. Samtidigt är den så utbredd att den istället motverkar att 
konsensus nås. 	  

Möteskallelser och möten verkar även ha en vital relationell och individuell 
betydelse på funktionen. Att inte kalla en person kan innebära att man gör den 
personen illa. Respondent 4 berättar att en mötesinbjudan innebär att man är 
behövd, att någon vill ta del av den kompetens som man besitter och de åsikter 
man har kring ämnet. Respondenten berättar vidare att man vid början av sin 
anställning inte har så mycket möten utan mötesfrekvensen ökar i takt med tiden på 
företaget.  Uttalandena tyder på en möteskultur där möteskallelser och möten 
betraktas som värdefulla. I möteskulturen verkar det även finnas gemensamma 
regler för medarbetarna att förhålla sig till. Bryter man mot reglerna, exempelvis 
mot den etablerade förståelsen att konsensus bör tillämpas under möten, utfärdas 
sanktioner i form av uteblivna kallelser. Det innebär senare att man går miste om 
värdefullt mötesinnehåll då inga protokoll förs. Uttalandet om att man kan göra 
någon illa om man inte kallar den, tyder på att en utebliven kallelse är klassat som 
en sanktion.	  

4.2.4 Hinder i möteskulturen 
Vid frågan om vad som utgör hinder eller utmaningar idag för att uppnå bra möten 
uppgavs förutsättningar så som bristfälliga lokaler, exempelvis med dåligt syre 
eller med bristfällig teknik, störande moment exempelvis när man har möten ute i 
verksamheten. Strukturella aspekter så som bristfälliga mål, syften och 
frågeställningar betraktades även som hinder i dagsläget. Det stora antalet möten 
leder även till hinder så som att personer kommer försent eller måste gå tidigt för 
att hinna till nästa möten. Det leder även till att personer som sitter mycket i möten 
inte har tid att förbereda sig inför sina möten. Det är även vanligt att det skapas 
subgrupper under möten med många mötesdeltagare. Respondenterna förklarar 
detta med att när man är så pass uppbokad är det svårt att komma i kontakt med 
andra medarbetare man behöver tala med. När man väl träffar dem under andra 
möten tar man därför tillfället i akt och talar om saker som inte har med mötet att 
göra.  Den bristfälliga framförhållningen på funktionen betraktas som ett hinder då 
det idag krävs ungefär två veckors framförhållning vid utskick av en kallelse. 
Vidare kan medarbetare på funktionen idag få mandat att delta på ett visst möte 
men inte mandat till att fatta beslut. Detta kan bland annat visa sig genom att 
besluten ändras efter mötena. Ett annat hinder är att ledare inte tar ansvar eller 
kanske inte har en god struktur på sina möten vilket signalerar att det inte är 
viktigt.  	  
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4.2.5 Utvecklingsfunktionens förbättringsförslag  
Respondenterna visar på ett mod genom att föreslå relativt radikala 
förbättringsförslag. De föreslog bland annat att alla befintliga möten borde raderas 
för att sedan börja om från början. Detta grundas i att funktionen har så många 
dåliga fasta möten. Således kan man få svar på hur många möten som faktiskt 
behövs eller om man är för frikostig i sina kallelser och deltagande på möten. Ett 
annat förslag var även att ha varannan timme mötesfri för att motverka förseningar 
och bristfälliga förberedelser bland ledare och deltagare. Under gruppens 
diskussioner uttrycktes det mycket förslag på förbättringar. Rent generellt handlade 
det om strukturella aspekter som att det alltid måste finnas syfte, mål, agenda, en 
protokoll-skrivare och en ledare som modererar mötet för att undvika irrelevanta 
ämnen. Mötesregler som hindrar användandet av telefoner och mail. Vidare 
menade gruppen att det inte fungerar att ha en mötespolis utan möten måste vara 
dynamiska och anpassas efter deltagarna. Respondenterna betonade även att det 
behövs ett medarbetaransvar, att man som medarbetare faktiskt har ett ansvar för 
att mötena man deltar i blir bra och att upplysa ledaren om mötet är det eller inte, 
samt att upplysa denne om man inte förstår varför man blev kallad. Som 
respondent 5 uttryckte det: ”Fråga inte vad landet kan göra för dig utan vad du 
kan göra för landet”. Att utforma mötesregler att sprida och utbilda nyanställda 
inom för att den ska genomsyra hela verksamheten, var ett förslag. Gruppen 
betonade även att ledarna är tvungna att statuera som goda exempel för att andra 
ska ta efter. Således skulle en mötesledarutbildning behövas, anser respondenterna.	  

Ett annat förslag som kom upp under diskussionen var att funktionens chefer och 
medarbetare skulle behöva utveckla sin respekt inför varandra. De skulle behöva 
lära sig att lyssna till varandra i en större utsträckning och låta andra tala till punkt. 
Som tidigare nämnt ifrågasatte respondent 5 om möten är rätt forum för samarbete. 
Som förslag på hur man ska få input från alla på ett möte gav gruppen förslag på 
samverkansövningar så som "brain write", det vill säga, att alla får skriva ner sina 
idéer och sedan presentera dem. Ett annat förslag var att ha en försittning eller ett 
tydligt syfte så det finns tid att reflektera innan mötet då vissa personer kan behöva 
det innan de uttalar sig. 	  

4.3 Fokusgrupp 2 - produktionsfunktionen  
Under fokusgrupp två deltog sex personer med olika typer av befattningar och 
positioner inom produktionsfunktionen. Gruppen bestod av en kvinna och fem 
män. Deras arbetssituationer gällande möten är likartad med en mötesfrekvens från 
30-70 procent beroende på arbetsbelastning. Generellt har cheferna fler möten. 
Fokusgruppen karaktäriserades av ett öppet, positivt klimat och diskussioner med 
högt i tak och med många skratt. När ämnet blev intressant, avbröt de ofta varandra 
och pratade i munnen på varandra. Vid mindre intressanta ämnen sänktes 
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samtalstempot och röstläget. Stämningen i gruppen var god och tillitsfull, med 
inslag av både allvar, högt i tak samt skämtsamma kommentarer. Chef med högsta 
rang satte sig vid kortändan av bordet och la tyngd i de flesta diskussioner. 
Samtliga respondenter kom dock till tals under diskussionerna och vid vissa frågor 
använde vi oss av en ”tal-pinne” och laget runt-diskussion för att fördela ordet 
jämt. Deltagarna ventilerade fritt sina värderingar och åsikter kring de ställda 
frågorna, med övervägande samsyn och konsensusdiskussion men även skilda 
värderingar och motsatta åsikter skildrades. Olikheter hanterades stundtals genom 
skämtsamma kommentarer till följd av förtydligande av egen ståndpunkt. Samtalen 
karaktäriserades av respekt mot varandra, då olikheter accepterades och tilläts. 
Vissa respondenter vågade även ifrågasätta andra gruppmedlemmar genom 
kommentarer och förtydligande åsikter. Gruppen visade även på självinsikt, då 
samtalet kopplades mot egna erfarenheter och vid evenetuell kritik mot andra, även 
riktad kritik mot sig själv. Under fokusgruppen skedde ett lärande mellan 
deltagarna, då utbyten av tankar ledde till förnyad diskussion och samsyn till 
gemensamma förslag till förbättringar. 	  

4.3.1 Mötesstruktur - två skilda världar  
Gruppen diskuterade mötenas strukturella karaktär och menade att mötena mer 
uppstyrda idag. Avrapporteringsmöten fungerar bra då det finns det tydliga 
agendor och givna strukturer och de får kontroll på fabriken från dessa möten. 
Gruppen hade även samsyn kring att de möten som inte är återkommande inte är så 
bra, då det inte finns en röd tråd. Produktionsfunktionens veckomöten är mer 
situationsberoende där kommer det hela tiden upp nya frågor. Respondenterna 
diskuterade kring hur struktur skulle kunna ge bättre innehåll och kvalitet i mötena. 
Respondent 3 uttryckte det "Agendorna på de möten som inte är återkommande, 
där är agendorna inte speciellt bra. Där går det väldigt fort, man skickar ut en 
kallelse, det här ska med.. och så kanske ämnesraden. Sedan en genomgång av det 
här ochsen är det inte så mycket mer. Det är väldigt ofta så.. Och jag är inte bättre 
själv..". Gruppen menar också att vissa möten fungerar bra, de som har agenda och 
där alla vet vad som förväntas av dem. Gruppen kom också fram till att under 
avdelningsmöten och förbättringsgrupperna finns det inte tid för diskussion, då 
möten är 30 min repektive15 min långa. Diskussion utbröt kring vikten av att 
strukturera om mötena för att ge utrymme för diskussion, vilket gruppen anser vara 
viktigt för mötets kvalitet. Mötena har dessutom en för stor grupp om cirka 38 
personer och de menade att ju större gruppen är blir det bara informationsmöten 
och inte diskussion mellan deltagarna.  Respondent 4 har testat att delat in gruppen 
i två grupper för att få diskussion kopplat till fördjupade frågor och menar att det 
sättet fungerar bättre. Samtalet avslutades med förslag till förbättringar där de ser 
vinst i förbättrad struktur med olika teman som struktureras upp och planläggs. 	  
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4.3.2 Mötesdeltagare - en fråga om personlighet och kompetens  
Vid frågan om hur man säkerställer att rätt personer deltar samt hur man tar tillvara 
på kompetensen under mötet diskuterar gruppen på flera olika nivåer. Alla har 
samsyn om att det är chefen som ansvarar för att kalla rätt personer till möten. 
Gruppcheferna får frågor kring vem som är bäst lämpad att driva eller genomföra 
något, då chefen är den person som avgör vem som har mest kompetens. Chefen 
kallar alternativt delegerar ut frågan i organisationen och säkerställer att rätt person 
är kallad till mötet. Att en person är rätt för ett möte avgörs utifrån dess syfte. 
Gruppen diskuterade vikten av att ta mod till sig att säga till eller att avblåsa ett 
möte om inte rätt personer deltar då de anser att det är viktigt att få med rätt person 
på mötena. Vidare är det viktigt att respektera varandras tid, att våga säga ifrån och 
ställa frågor, samt våga ifrågasätta den formella strukturen, vem ska delta på mötet 
och varför? Vid frågan om hur man säkerställer att personens kompetens kommer 
fram i mötet har gruppen olika åsikter om. Chefen eller mötesordförandes roll, 
menade att delar av gruppen har ansvar för att alla kommer till tals under mötet, 
genom att ställa frågor till gruppen är viktigt och ge förtroende till de underställda. 
En diskussion om ansvar och förmåga att komma till tals utbryter. Respondent 4 
tryckte på vikten att inte skicka inte en ”mussla”, utan skicka en person som kan 
föra gruppens talan, medan respondent 2 menar att under mötet ställer 
mötesordförande frågor och ges inga svar så går diskussionen vidare. Gruppen ger 
olika exempel och har olika värderingar i frågan kring medarbetarkompetens och 
ansvar. Nedan följer ett exempel på gruppens åsikter och olika värderingar kring 
förtroende och kompetens, samt diskussion kring chefernas inflytande på de 
underställda.  	  
Respondent 1:"Du får inte skicka en mussla till ett möte, även om den har rätt kompetens." 
Respondent 4: "Precis." Respondent 1: "Du måste ju veta att är den duktig, så måste den kunna 
säga sina åsikter också. Jag blir kallad ofta som CC ibland i möten, just i projekt. Jag känner att 
är jag med så blir de tysta, att jag ska ta våra uppgifter. . Därför så går det inte .. Därför går jag 
ut innan mötet och säger är det ok att jag hoppar idag? Så får ni gå och ha koll på’t.. Då känner 
jag att jag lägger över ett ansvar på dem. Vill ni ha hjälp så får jag komma tillbaks eller så 
hjälper jag till gången därpå eller efteråt. Just det att känna en trygghet… jag har förtroendet 
för vår avdelning och ser till att våra uppgifter blir genomförda och att vi får göra dem." 
Respondent 1: "Man försöker pusha sådana då.. Nisse du kan ju det här, tala om hur det blir om 
vi gör så här. Det är viktigt att vi tar tillvara på de kompetenser vi har.." Respondent 6: "Jo 
visst, men han som sitter på ordförandeposten har ansvar för att se till att gruppen kommer till 
tals." Respondent 4: "Absolut." Respondent 2: "Men har jag frågat en person på mötet och inte 
får svar, då går jag vidare. Man kan inte ha folk som inte säger något." Respondent 4: "Sen är 
det klart att vi måste ha förtroende för våra medarbetare, så att de tar det här ansvaret och är 
våra representanter." Respondent1: "Då kanske man kan springa i efterhand och ställa 
kontrollfrågor".	  
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4.3.3 Mötesinteraktion – engagemang och hjälpsamhet med inslag av gamla 
värderingar 
På frågan hur fokusgruppen upplever samarbetskulturen under mötena, hur de 
interagerar tillsammans, hur attityder och beteenden kommer fram och visas under 
mötet, har gruppen olika uppfattningar och åsikter. Det gruppen upplever 
gemensamt är att samarbetskulturen generellt inom företaget är mycket hjälpsam 
och engagerad då de arbetar mer tvärfunktionellt idag och tar tillvara på kompetens 
och bjuder in många till möten samt att de ser till helheten. De upplever att 
respekten och samarbetet generellt sätt är mycket god och att det är lätt att få gehör 
och att olikheter respekteras. Nedan citat visar exempel på hur två respondenter 
svarar:	  
Respondent 6: "Jag tycker samarbetet fungerar hyggligt ändå, jag tycker det blivit bättre. Jag 
tycker vi försöker dra åt samma håll.. Och där tycker jag snabbheten från processen, hjälp från 
produktion och så vidare har blivit bättre. Jag tycker att vi lyssnar bra på varandra. Det blir ett 
stort ansvar på den som håller i mötet att hålla sig till ämnet, det är viktigt att ibland avbryta för 
att hålla sig till ämnet." Respondent 5: "Ja.. Det är väldigt sällan lågt i tak. Det är sällan någon 
blir hårt bedömd för att de har en avvikande åsikt, vilket känns mycket bra. Jag tycker vi 
respekterar varandra väldigt bra". 	  

Samarbetskulturens baksida upplever delar av gruppen olika. De beskriver den 
med inslag av ”besserwisser”-mentalitet, gamla värderingar, mörkning av 
arbetsresultat och vissa fall av könsdiskriminering. Respondenternas upplevelser 
av respekt och acceptans gentemot olikheter skiljer sig något åt. De upplever även 
att lyssnandet under möten både är bra och dåligt beroende på mötets kontext och 
deltagare. ”Besserwisser”-mentaliteten beskrivs som att vissa personer inte 
accepterar avvikande åsikter från bland annat yngre medarbetare utan vill arbeta så 
som man alltid har gjort. Enligt respondent 4 finns det en risk att introverta, som 
blir påhoppade på grund av avvikande åsikter, blir tysta. Respondent 3 tycker att 
respekt på möten innebär att man håller sig till sanningen och inte mörkar sina 
arbetsresultat som respondenten upplever att vissa medarbetare gör. Respekt 
handlar således att stå för sina handlingar. Vidare tycker denne att samarbetet och 
avstämningar på funktionen fungerar bra och att det finns en utbredd hjälpsamhet:	  
 Respondent 3: "Respekt på möten, för mig är det viktigt att alla som kommer dit håller sig till 
sanningen. En del mörkar på det här företaget, håller sig inte till fakta. Har man inte gjort det 
man ska, får man stå för det. Man blir ju påkommen förr eller senare i alla fall. Det bidrar ju 
inte till verksamheten att undanhålla sanningen. Samarbetet som vi har och avstämningar tycker 
jag fungerar riktigt bra. Vi försöker hjälpa varandra så gott vi kan i den mån det går. 
Exempelvis på morgon försöker vi låna ut folk till varandra, så löser vi det direkt på morgonen. 
Riktigt bra samarbete måste jag säga. Däremot mitt lilla ledningsteam, där kanske de inte är 
inne på den linje jag vill, men jag vet innerst inne att den linjen är den rätta, men då får man inte 
gå in och köra över någon utan då gäller det plantera in de idéer man har så de i sin tur kan 
sprida i gruppen, så får man kanske igenom sin idé i alla fall."  Respondent 4: "Det var väldigt 
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in intressant: ”Jag vet att min linje är sann” (skratt) Men visst är det viktigt att visa förtroende 
för våra medarbetare." 	  

Respondent 2 berättar vidare att samarbetet i vissa situationer fungerar mycket bra 
då det finns en utbredd respekt mellan medarbetarna. Respondenten uppger dock 
att vissa andra möten kan sakna inslag av respekt och har bland annat upplevt 
könsdiskriminering under möten:	  
Respondent 2: "Vi jobbar med arbetspaket, då arbetar vi väldigt bra, där respekterar vi 
varandras åsikter för vi jobbar åt samma håll. Men vid andra möten, där är det inte högt i tak. 
Jag känner igen det där med besserwisser, jag kan även dra in könsfördelningar också. Det är 
ett antal som inte lyssnar på mig i den rollen som jag har, just för att jag är tjej. I min värld har 
det med generation att göra." Respondent 4: "Tyvärr är det så." Respondent 2: "Rent personligt 
så bryr jag mig inte. Vi har det fortfarande kvar i företaget, vilket är fascinerande. Står jag och 
pratar sitter de och pratar med varandra om något helt annat… och man blir bara så 
fascinerad." Respondent 4: "Det är då du ska ha pekpinne och dra bak bara." Respondent 2: 
"Nej. Jag har en helt annan taktik (skratt) Jag brukar ställa en fråga till dem så där, vad tycker 
du? O då blir de så där stissiga.." Respondent 1: 2 Är du skolfröken?" (dovt skratt) Respondent 
2: "Nej. Jag tycker det är svårt med just samarbeten, det beror på när vi ska ta beslut, det beror 
på, vad det är för typ av möten…" (lågmäld) Respondent 4: "Men det är ju bedrövligt om det är 
så, att folk inte lyssnar för att du är tjej, då blir man förbannad om man tänker på det." (lågt 
röstläge) Respondent 2: "Ja men har två sådana i min grupp, så jag vet precis hur det är … men 
det är olika på situation hur vi samarbetar". 	  
Excerpterna ovan skulle kunna skildra möteskulturen på företaget, hur 
uppfattningar gestaltas genom dialog, hur fokusgruppen symboliserar och utgör en 
mini-kultur av produktionen genom sitt samtal kring samarbetskulturen. Ovan kan 
vi se villigheten i att samarbeta, engagemanget i frågorna, hur de både lyssnar och 
inte lyssnar till varandra. Hur de lyfter frågor och har högt i tak samt hur de kan 
skämta och skratta mitt i samtalet, hur respondenterna visar på självinsikt, vilket 
skulle kunna återspegla öppenhet, samt mod att ifrågasätta den som talar med 
betoning på egen ståndpunkt. Fokusgruppen lyfter värderingar kopplat till kön, vi 
kan tolka rädsla att inte våga visa resultat genom att undanhålla fakta samt en stor 
villighet att hjälpa till och generera engagemang till hur extroverta personer kan 
hämma yngre och mindre erfaren personal. Vi kan också tolka respondenternas 
uttalanden om hur makt gestaltas genom erfarenhet och position, då chefer med 
högre rang och erfarenhet sätter tyngd på diskussionerna och leder möten.   	  

Fokusgruppen diskuterade även samarbetet utifrån maktaspekter och 
beslutsprocesser. De har liknande uppfattningar om vikten av att vara modig, fatta 
beslut samt att våga stå för att göra fel. Gruppen upplever att företaget har 
beslutsvånda och konversationen nedan visar på likheter i uppfattning om mod, 
makt och beslut i möteskulturen:	  
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Respondent 1: "Jag upplever vi har beslutsvånda på det här företaget. De besluten du kan ta är 
de beslut om hur du tycker din avdelning ska jobba och vad vi gör." Respondent 5: "Men du kan 
ta beslut om du vågar. Men alla vågar inte ta det." Respondent 3:"Det förväntas ju i rollen med 
att vi tar beslut." Respondent 4: "Man litar på och väntar på att storchefen ska säga nått eller 
jag ska göra något. Jag har den uppfattningen att ta ett beslut som du tror att företaget går 
framåt av och stå för det, blir det fel så stå för det då så gör vi om det." Respondent 2: "Det är 
alltid lättare att säga förlåt." Respondent 4: "Ja. Och jag håller med dig, ibland har vi för långa 
beslutsvägar och vi går och väntar på att någon högre chef ska tala om för dem vad de ska 
göra." Respondent 2: "Eller så ska vi ha hängslen och livrem och lite till." Respondent 4: "Men 
vi har mandat att göra fel ibland, bara vi står för det". 	  

En diskussion bröt ut där alla pratar i mun på varandra kring frågan om man blir 
förlåten om man gör fel, till slut enades gruppen om att det inte är farligt att göra 
fel bara man står för det. Investeringsbeslut och stora beslut föregås av mycket 
möten men de vardagliga besluten där upplever gruppen ligger mer beslutsångest 
och där måste de våga att ta beslut, vilket de gör när vi ställer fördjupande frågor. 
Sammantaget kan vi säga att kulturen idag karaktäriseras av beslutsvånda på lägre 
nivåer och av en rädsla att fatta fel beslut. På de högre chefsnivåerna upplever man 
inte att beslutsvåndan är lika stor. Diskussionen avslutas med en samsyn kring 
vikten av mod att ta beslut och där cheferna har en ”fostrande” och stöttande roll 
till sina underställda enligt fokusgruppen. 	  

4.3.4 Hinder i möteskulturen 
Vid frågan om vad som hindrar produktion från att uppnå produktiva och 
funktionella möten svarar gruppen att de generellt har för mycket möten. Speciellt 
upplever högre chefer och ledare inom projekt att de har för många möten. 
Mötestiden upptar ungefär 70 procent av deras arbetstid och en respondent uppgav 
att mötestiden tog hela sju timmar per arbetsdag. Gruppen beskrev som en 
konsekvens av för många möten att de upplevde det mycket svårt att hitta lediga 
tider i kalendrarna och svårt att boka lokaler. De har sänkt mötesfrekvensen 
generellt men det behövs mer. Gruppen refererar tillbaka till att beslut har tagits 
kring mötesfria onsdagar samt att möten bara skulle vara 50 minuter, men att detta 
initiativ till stora delar har fallerat då detta initiativ inte följts upp eller bibehållits. 
Viktiga hinder för möteskvalitet ansåg grupper var av strukturell karaktär med 
avsaknad av agendor, bristande förberedelser inför möten samt avsaknad eller inte 
tillräckligt väl formulerad och utskickad information. Andra upplevda hinder 
menade gruppen var avsaknad av protokoll och beslutsunderlag. En viktig faktor 
som hindrar möteseffektiviteten var att de inte följer upp vad som beslutas eller det 
som ålagts mötesdeltagarna under mötena. En respondent uttryckte det: "Vi har 
inga krav på oss, det blir inga konsekvenser. Det är för dålig efterfrågan på att vi 
ska vara pålästa. Du gör ju det du blir jagad på, vi skulle göra en vinst i att ha 
regelbunden uppföljning". Relationella hinder för effektiva och kvalitativa möten 
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ansåg gruppen var att våga ta diskussion med kollegor, mellan fyra ögon, inte inför 
alla och utan att ge direkt feedback på oönskade och önskade beteenden till 
kollegor. Ett annat kulturellt hinder är den gamla bruksmentaliteten, med 
förväntningar på ledare som specialister och tekniskt kunniga, och som respondent 
2 menar är det svårt att bryta kultur och får gehör om man till exempel är en 
kvinnlig ledare. 	  

4.3.5 Produktionsfunktionens förbättringsförslag 
Gruppen enades om att det nog med ganska enkla medel kan förbättra 
möteskulturen i sin helhet. Nedan sammanfattas produktionsfunktionens förslag till 
förbättringar kopplat till struktur, förbättrade relationer och kompetens. För att få 
bättre möten föreslog gruppen att de behöver få tydliga agendor och upprätta en 
struktur i mötet samt även skicka ut information innan mötet med syfte för att 
deltagarna ska kunna förbereda sig väl innan mötet. Avsaknad av mötesregler blev 
ett givet förbättringsområde, där förslag kom att sätta upp mötesregler för att till 
exempel respektera tiden. Med det menade respondenterna att om man har 10 
minuter till sitt förfogande så kan man inte presentera en timme, utan visa respekt 
för tiden. Mötesreglerna ansåg gruppen bör även innefatta att avisera innan mötet 
startar om man väntar ett viktigt samtal, och då låta telefonen vara på ljudlöst samt 
att vara närvarande på möten. För att säkerställa en högre närvaro under mötena 
föreslog en respondent att göra övningen för att landa i mötet kring närvaro och 
medvetenhet innan mötet startar. Ett annat viktig inslag för att förbättra 
möteskulturen är att följa den agendan som skapats samt att följa upp utfört arbete 
under mötet, för att skapa konsekvens och bibehållet engagemang. För att 
säkerställa mötesproduktivitet och tidhållning, rekommenderar gruppen att inte 
boka inte in möten på 60 minuter och möten direkt efter, utan istället boka 50 
minuters möten med 10 minuter för att kunna ta sig till nästa möte. På så sätt 
menar gruppen att nästa mötestid hålls då personerna kan förflytta sig till nästa 
möte. Initiativ kring mötesfridag upplever fokusgruppen som positivt och 
rekommenderar att det bibehålls och stöttas. Gruppen enades också om vikten av 
att införa och säkerställa kvaliteten på mötesutrusningen, allt från fungerande 
kanoner till whiteboards. En annan praktiskt åtgärd rekommenderas var att 
synkronisera outlook-kalendern med konferensbokningen av lokaler, både i datorn 
och i telefonen.	  

För att ta tillvara gruppens kompetens ansåg gruppen att chefer behöver ställa sig 
själva frågor kring vem som verkligen behöver delta på möten, vem som har bäst 
och mest lämpad kompetens i frågan, samt gärna fundera över vilka som verkligen 
behöver delta på mötet. Gruppen föreslog även att fastställa klara mötesroller som 
till exempel protokollförare. Under mötet behöver mötesledare se deltagarnas 
kompetens, skapa lärande och utveckling hos alla medverkande individer. För att 
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främja en funktionell möteskultur behövs medvetenheten och förståelsen för 
olikheter öka. Gruppen anser att det behövs sätta tydliga gränser för tiden i mötet, 
att våga säga nej och även ge konsekvenser vid förseningar och ge direkt feedback 
när människor inte gör det som gjorts upp. Avslutningsvis efterlyser gruppen 
utbildning i möteseffektivitet och mötesledarutbildning gällande hur man håller bra 
möten.  	  

4.4 Fokusgrupp 3 - kvalitetsfunktionen 
Under fokusgruppen den deltog sju personer med olika typer av befattningar och 
positioner inom kvalitetsfunktionen i en fokusgruppsdiskussion. Gruppen bestod 
av två kvinnor och fem män. Fokusgruppens deltagare avsätter generell mycket av 
sin arbetstid på arbetsmöten. Två av respondenterna uppgav att de lägger ungefär 
50 -70 procent respektive 70 procent eller mer, av sin arbetstid på möten. Resten 
av respondenterna lägger mellan 20-40 procent av sin arbetstid på möten. Antalet 
möten är inte kopplade till chefspositioner utan det är kopplat till medarbetarnas 
involvering i olika projekt. Fokusgruppens diskussion karaktäriserades av öppet 
och respektfyllt klimat med många olika värderingar och uppfattningar om 
enhetens möteskultur. Alla deltagare i fokusgruppen kom till tals under 
diskussionen och de lyssnade väl på varandra och delade frikostigt med sig av sina 
erfarenheter och synpunkter. Ibland skildrades fullt motstridiga förhållningssätt 
och värderingar men diskussionen var respektfylld och även rik på samsyn kring 
till exempel upplevda brister i de strukturella frågorna i möteskulturen. 
Diskussionen genomsyrades även av ett visst inslag av frustration över mötens 
bristande funktionalitet och kultur. Vid slutdiskussionen kring förbättringsförslag 
uppkom motsatta värderingar om ansvar kring vem och hur möteskulturen kan 
förbättras. Under fokusgruppen ringde telefonerna, några gick ut och tog samtal, 
varav övriga respondenter kommenterade det. Flera respondenter behövde avbryta 
fokusgruppen tidigare på grund av inbokade möten, så denna fokusgrupp varade 
endast i en och en halv timma. 	  

4.4.1 Mötesstruktur -  oklara roller och avsaknad av agendor 
Även kvalitetsfunktionens möteskultur karaktäriseras av en stor kvantitet möten, 
något som respondenterna upplever som problematiskt. Respondent 2 berättade 
bland annat att man oftast har en halvtimma mellan sina möten och då hinner man 
inte mer än att gå till sitt kontor för att sedan gå till nästa möte. Men ibland är det 
inte mer än fem minuter mellan möten vilket innebär att man antingen får gå i 
förväg, komma försent till nästa möte eller skynda sig emellan. Respondenterna 
talar även om att man i dagsläget är dubbel-och trippelbokade på möten vilket gör 
att det är svårt att boka in nya möten.  Det stora antalet möten påverkar även i 
vilken mån man som mötesledare kan administrera och strukturera upp möten. 
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Respondent 5 talar om att det vore bra att utse sekreterare vid varje möte som 
sedan ansvarar för att vidarebefordra protokollet när mötet är avslutat. Respondent 
3 berättar att denne brukar hålla i tämligen formella möten men att det kräver 
mycket administration och det är inte alltid som det går att göra det.	  

Respondenternas upplevelser av funktionens arbetsmöten är mångfasetterade. Å 
ena sidan upplever de att det finns välfungerande möten, å andra sidan finns det 
möten som upplevs som otydliga och dysfunktionella. De dagliga PULS-möten 
som man har på funktionen upplevs som välfungerande. Respondent 7 beskriver 
dessa möten som snabba och effektiva där man rapporterar och informerar 
varandra samt fattar mycket beslut. Andra möten upplevs dock som otydliga. 
Respondenterna menar bland annat att det är otydligt vad man kommer fram till 
under mötena, exempelvis är det oklart vem som ska göra vad. Detta resulterar i att 
många uppgifter trillar mellan stolarna. Mötena saknar i många fall de aspekter 
som respondenterna uppgav vid frågan om vad som kännetecknar ett bra möte. 
Idag är det inte alltid som man håller sig till mötets agenda utan man kan starta 
möten i möten. Det vill säga, att deltagarna diskuterar ämnen som är irrelevanta 
utifrån det aktuella mötets syfte och agenda. Deltagarna har även olika 
uppfattningar kring agendan och mötets syfte och visar på upplevd frustration till 
dessa oklarheter samt olika uppfattningar i frågan:	  
Respondent1: "För att ett möte ska upplevas som bra hänger ihop med agendan, får man 
åtminstone till sig agendan, kan man avgöra rätt person. Ofta är vi inte ens där, det är då vi 
upplever det väldigt negativt att sitta på möten hela dagarna och då känner jag att här kunde jag 
gjort något annat." Respondent 2: " Ja men ibland måste vi lösa saker nu, det kan vara akuta 
saker. Då måste man kalla till möten utan strukturerade agendor, men då behöver man i alla fall 
ha ett syfte med mötet, i alla fall en bakgrundsbeskrivning." Respondent 5: "Men det måste ju 
komma ut något ur det. Vi kan inte ha möten för möten skull." Respondent 2: "Nej, nej, nej." 
Respondent 4: "Det finns direktiv att utgå ifrån gällande hur vi ska arbeta på våra möten."	  

Diskussionen visar att möteskulturen karaktäriseras av viss frustration och en 
otydlighet yttrar sig även i dagens mötesagendor samt att flertalet respondenter 
upplever agendan som viktigast. I dagsläget framgår det varken i agendan eller i 
kallelsen vilka typ av beslut som kommer att krävas på mötet. Vidare saknas det 
protokoll, något som enligt respondenterna är ett viktigt inslag i bra möten. Dagens 
avsaknad av protokoll innebär att informationen om beslut som har fattats är 
bristfällig och svår att ta del av som utomstående på efterhand. Detta leder till ett 
”merjobb” enligt respondenterna då de får ringa runt och ta kontakt med andra 
medarbetare efteråt för att ta del av information om vad som ska göras. Det är vid 
mer ”ovanliga möten”, möten som sker sällan, som det förs protokoll. Vid formella 
möten som respondenterna kallar det, förs det en beslutslogg men detta sker inte 
vid vanliga arbetsmöten. Trots den höga mötesfrekvensen är det ovanligt med 
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formella möten enligt respondent 7. Ett direktiv som nämns är att 
onsdagsförmiddagar ska vara mötesfria, något som inte efterlevs vid funktionen i 
dagsläget. Respondent 2 uppger att denne har inbokade fasta möten på 
onsdagsförmiddagen.  	  

4.4.2 Mötesdeltagare – en fråga om kompetens och mötets syfte 
På frågan om hur de på funktionen tar tillvara och säkerställer kompetens på möten 
svarar de att det är upp till den som kallar att rätt deltagare är på plats. Den 
kallande avgör vilka personer eller kompetenser som är rätt för mötet utifrån dess 
syfte eller det problem som ska lösas. Således behöver den som kallar ta reda på 
vilka kompetenser som behövs. Vissa respondenter menar även att man kan hjälpas 
åt, exempelvis att man som deltagare vidarebefordrar kallelsen till personer som 
vore passande som mötesdeltagare. I gruppen råder det dock motstridigheter om 
det är ett bra eller mindre bra tillvägagångssätt. 	  
Respondent 6: "Ibland skickar vi mötesinbjudan till väldigt många deltagare.. ja det är alldeles 
för många vi kallar till möten generellt." Respondent 4: "När jag får för många kallelser tänker 
jag det här har ju inte jag med att göra. Däremot Nisse Hult ska göra det här. Då kan man ju 
tala om till den kallade att det här tror jag är fel person." Respondent 1: "Jag tycker att det är 
bättre att kalla få personer till mötet, för då får vi bättre beslut. Sedan behöver vi skriva ner vem 
som ansvara för vad redan i kallelsen." 	  

Under diskussionen angående kompetens och mötesdeltagare börjar 
respondenterna även att tala om att vissa personer alltid medverkar på möten samt 
att man går på möten bara för att hålla sig informerad. Dessa personer är med på 
mötet bara för att vara med och för att det kan vara bra att få information. I 
diskussionen framkommer det även att möten har ett mervärde då det är 
aktningsvärt att få gå på möten. En medarbetare eller chef med hög 
mötesdeltagarfrekvens har ett högt anseende. Respondenterna är eniga om detta, 
men vissa menar att det var vanliga förr men andra menar att det fortfarande är 
utbrett. Vissa personer sitter med på möten bara för att sitta med. 	  
Respondent 1: "Det väldigt aktningsvärt att gå på många möten." Respondent 4: "Jag känner 
igen det här.." Respondent 1: "Många går på möten bara för att lyssna av och få information." 
Respondent 5: "Jag har jobbat i 13 år här. De som jobbar här och går på mycket möten har hög 
status. Det betyder inte att de presterar mer, bara att de går på väldigt mycket möten, det 
handlar inte om att de egentligen är mer kompetenta."  Respondent 1:"Man har så mycket möten 
att man inte hinner göra något annat."	  

Respondenterna talar också om att det i dagsläget kan vara svårt att fatta beslut vid 
möten i då inte rätt personer finns närvarande. Det kan bland annat vara chefer 
eller andra nyckelpersoner som saknas vilket innebär att mötena mister sin 
beslutsmässighet. Enligt respondenterna är detta ett problem vid stora processer 
eller stora beslut. De menar vidare att beslutsrätten i dessa situationer måste 
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delegeras till de närvarande mötesdeltagarna för att man ska kunna komma vidare. 
Att chefer och andra nyckelpersoner saknas vid sådana möten förklaras bland annat 
med den stora kvantitet möten som råder på funktionen, de hinner inte närvara.	  

4.4.3 Mötesinteraktion - konsensuskultur med oklara roller och ansvarsområden  
Vid frågan om vad som karaktäriserar interaktionen eller samarbetet under mötena 
diskuteras att samarbetet kunde bli bättre med hänvisning till de otydliga möten 
som de talade om innan med önskan om förbättring. Enligt respondent 4 
karaktäriseras samarbetet eller samspelet mellan medarbetare av att man undviker 
jobb. Detta sägs vara en följd av det faktum att rollerna och ansvarsområdena är 
oklara under mötena. Man vet helt enkelt inte vem som ska göra vad och då skjuter 
man gärna ifrån sig uppgifterna då man inte vill ha mer arbete. Vid frågan om hur 
oklarheter hanteras svarar två respondenter i gruppen att en konsekvens av detta 
blir att man ofta ger andra skulden men även revirpinkande på funktionen:	  
 Respondent 5: "Många frågor ligger olösta för länge." Respondent 2: "Det blir konflikter i 
organisationen och mycket revirpinkande blir det. Ingen vill sitta med Svarte Petter själv utan vi 
delar gärna ut den till någon annan". 	  
Respondent 4 flikar in och berättar att när man väl tar ansvar för något så förväntar 
sig andra att man tar ansvar för helheten och inte bara den uppgift som man 
egentligen har blivit tilldelad.  Respondenterna är dock tydliga med att man har, 
som de uttrycker det, en bra kultur på dagliga möten och respondent 6 jämför sina 
erfarenheter från tidigare arbeten och menar att mötena här har många fördelar och 
att kulturen är mycket hjälpsam och snabb. Gruppen upplever dock att det finns 
svårigheter att komma fram till beslut på grund av kontexten och strukturen runt 
omkring mötena. När man väl fattar beslut på möten blir det oftast genom att det 
råder konsensus mellan mötesdeltagarna. På funktionen finns det en strävan efter 
att nå konsensus. Nedan visas en excerpt från diskussionen mellan respondenterna: 	  
Respondent 2:”Det är väldigt personbundet. Men oftast försöker man väl ändå uppnå konsensus, 
att man är överens för att det är mycket lättare att driva genom de beslut som man har fattat om 
man är överens och alla förstår innebörden.” Respondent 5:”Ja man eftersträvar nog det”. 
Respondent 7:”Ibland är det för viktigt med konsensus!” Respondent 2:”Ja vilket gör att vi 
aldrig kommer till konsensus och då kommer vi inte få någon förändring heller. På vissa 
områden är det så”. 	  

Exemplet visar en samstämmig diskussion mellan deltagarna gällande funktionens 
strävande efter konsensus på möten. Diskussionen tyder på att det finns en 
utpräglad konsensus-strävan i funktionens möteskultur och att den är komplex. Å 
ena sidan är konsensus en förutsättning för implementering av beslut å andra sidan 
verkar strävan efter konsensus motverka sig själv, att man i så stor grad strävar 
efter att alla ska vara överens att man inte kan fatta några beslut. Respondent 7 
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talar om att man inte ska ”konsensusa ihjäl” utan att någon ska kunna säga att ”Nej 
nu kör vi på det här”. Samtidigt som respondenterna är samstämmiga om att 
dagens möteskultur påverkas av funktionens struktur verkar de ändå vara av 
uppfattningen att flera små förändringar kan ha göra skillnad och vikten av att sätta 
ner foten och ta ansvar. Men även att hämta inspiration från de möten som faktiskt 
upplevs som välfungerande och produktiva:  	  
Respondent 7: ”Vet man vilken roll man har och vi kommer ifrån den ”grå massan”- mötena 
som bara degar omkring så tror jag att det skulle bli bättre om vi kunde komma dit hän att några 
enkla minnesanteckningar, vad som ska göras till nästa möte och vet vad som förväntas och är 
överens om detta… och inte konsensus ihjäl oss, utan att någon kan säga ”Nej nu kör vi på det 
här” och sen får man rätta sig om man har fel. Det är ju så vi gör på de dagliga mötena, vi kör 
och om det blir fel, ja då får vi styra om. Istället för ingenting och säga att ”det tar vi vid nästa 
möte”. Jag menar vid era xx-möten där susar det på. Där är det ganska formellt med 
beslutsmöten.” Respondent 3: ”Ja det är formellt och vi har beslutsmässighet. Vi vet vilka som 
måste vara närvarande och har beslutsmässighet. Finns inte det så ställer vi in mötet”. 
Respondent 7: ”Ja och i de dagliga så kör vi, visst kan det vara lite tjafs men i stort sätt är det 
dit åt dit åt dit åt…” Respondent 4: ”Men era möten då, då känner alla till syftet, det protokoll 
förs…” Respondent 3: ”Ja och det kommer ut en agenda… Vi har lagt till även vad som ska 
beslutas i varje punkt… Alldeles nyligen har vi lagt till det…” Respondent 4: ”Så vi vet ju hur vi 
ska göra för att få det att funka…” (Utbryter ett sorl bland deltagarna som tyder på att 
diskussionen är engagerande och att motstridiga tankar finns).	  

4.4.4 Hinder i möteskulturen 
Hinder för att skapa funktionella möten idag grundas enligt respondenterna i att 
organisationen har ”växtvärk” av alla omorganisationer vilket har resulterat i de 
oklara rollerna och ansvarsområdena som karaktäriserar funktionen och dess 
möteskultur. De oklara mötena anses vara en produkt av funktionens struktur och 
växtvärk. Ett annat hinder för bra möten i dagsläget är den stora kvantiteten möten 
då det leder till bristfälliga förberedelser bland mötesledare och deltagare samt 
förseningar. Ett annat hinder är det faktum att det saknas prioriteringar från 
ledningen. Det innebär att funktionens olika prioriteringar krockar med varandra 
och att medarbetarna får olika arbetsuppgifter från olika håll och dessa motverkar 
varandra ibland. Vidare är det viktigt att chefer och ledning lever som de lär, det 
vill säga att de inte tummar på mötesreglerna som de kan göra i nuläget genom att 
boka in möten på en onsdagsförmiddag. Respondent 5 kommenterar detta: "Hur 
viktiga får man vara? Det här anseendet.  Hur många möten kan man trycka in?” 
Respondent 2 anser att man behöver skapa respekt för arbetstiden på funktionen. 
Att de faktiskt är där för att utföra ett arbete relativt tidseffektivt och inte lägga 
onödig tid på just möten. 	  
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4.4.5 Kvalitetsfunktionens förbättringsförslag 
Vid frågan om förbättringsförslag ger fokusgruppen till största del praktiska 
förbättringsförslag men även relationella förbättringsförslag kopplat till respekt 
och självinsikt. De talade bland annat om att de måste strukturera upp 
mötesprocessen mer. Mötena måste bli tydligare med agendor som följs, att 
protokoll förs och att de går att korrigera på efterhand, ledare och deltagare måste 
ta ansvar för att mötet avhandlar det som är tänkt. Respondent 4 menar att man 
sällan gör någon reflektion och återkoppling under möten på funktionen. Denne 
menar att det skulle behövas en ordförande som vid mötets slut inte bara summerar 
mötet utan också ställer frågan om mötet har uppnått dess syfte. Detta hade 
förmodligen varit bra för medarbetarna att höra det.  Respondent 4: ”Uppnådde vi 
syftet? Den frågan ställer vi oss nog aldrig här". Ett förbättringsförslag är vidare 
att styra upp ansvarsområdena och rollerna på funktionen och under möten. 
Således är ett förslag att ha klara roller och uppgifter under möten. Till exempel att 
det finns en mötesledare som modererar mötet och en sekreterare som för protokoll 
och som ansvarar för att mejla ut detta senare. Något som genomsyrar deltagarnas 
förbättringsförslag är att samtliga vid funktionen har ett eget ansvar för att mötena 
ska bli så bra som möjligt. De som kallar till möten behöver rannsaka sig själva 
och ställa sig frågan om mötet verkligen är nödvändigt. De som blir kallade måste 
meddela om de inte kan delta och återkomma med förslag på en annan tid. Det 
senare är sällsynt idag. För att möten inte ska vara onödiga betonar respondent 3 att 
man ska ställa in möten om inte nyckelpersoner kommer då mötet saknar 
beslutsmässighet. För att undvika detta behöver nyckelpersoner delegera ansvar till 
någon som deltar på mötet. Ett annat förslag är att faktiskt utforma ett regelverk 
med riktlinjer för hur möten blir beslutsmässiga.  	  

Ett annat förslag är att under mötena inte sträva efter konsensus i lika hög grad. 
Konsensus kan man sträva efter till en viss punkt, men sedan behövs det en 
mötesledare som tar ett beslut och är det felaktigt får man ta ställning till och agera 
utifrån det. Vidare betonar respondenterna att man behöver förankra eventuella 
mötesriktlinjer och bestämmelser för att de ska få det genomslag som är tänkt och 
genomsyra hela organisationen och funktionen. Om sådana bestämmelser fastställs 
i ett chefsmöte måste således cheferna förmedla dessa till sina underställda och 
sedan undersöka om bestämmelserna har implementerats fullständigt i 
verksamheten. Detta gjordes inte med riktlinjerna om mötesfria 
onsdagsförmiddagar. Andra viktiga inslag i hur man kan förbättra möteskulturen 
handlar om att planera och prioritera genom att använda sig av de visuella 
planeringsverktygen. Andra mer praktiska förslag är att inte boka in möten på 
flextid eller lunch samt att mötesagendan, outlook och protokoll skulle behöva 
länkas samman och döpas till ett namn så det blir lättare att ta del av. Respondent 6 
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efterlyser en mall över hur man kopplar dokument och agendor till outlook och 
respondent 3 efterfrågar ett dokumenthanteringssystem. Avslutningsvis svarade 
respondent 6 med självinsikt ”Vi” på frågan om vad som är det viktigaste för att 
skapa bra möten i framtiden med förbehåll från respondent 2, vilket kan 
symbolisera positiv handlingskraft och syn på möjligheter inom kulturen: 	  
Respondent 6: ”Vi – om vi tror på detta är det bara att göra, vi behöver inte vänta på någon chef 
som ska tala om för oss hur vi ska göra eller regelverk. Så egentligen vi kan ändra och påverka 
agendor, kallelser och protokoll utan våra chefer. Så egentligen är det vi. Så om vi tror på detta 
behöver vi inga policys… Det är bara att gå ut och göra.” Respondent 2: ” Jag tror inte på 
något regelverk…” 	  

Respondent 2 utvecklar sitt uttalande och betonar att denne inte tror på statiska 
regelverk som det inte går att göra avkall på även om situationen kräver det.  
Respondenten resonerar vidare att det behövs processer, rutiner och regler att 
orientera sig efter men att det måste gå, och vara tillåtet, att frångå dem också. 
Annars riskerar man att bli för fyrkantig.	  

5. KOMPARATIV ANALYS: INOM OCH MELLAN 
FOKUSGRUPPERNA 
I följande avsnitt sammanfattas centrala likheter och skillnader mellan 
fokusgrupperna i en jämförande analys.	  

5.1 Gemensamma utmaningar i möteskulturen 
Studiens analys ger indikationer på återkommande möjligheter och hinder som går 
på tvären genom fokusgrupperna.	  Alla tre fokusgrupper beskriver att de har en hög 
mötesfrekvens. Sammanlagt upptar möten allt mellan 2-75 procent av 
respondenternas arbetstid. Chefer och ledare har generellt fler möten än 
medarbetarna. Arbetsmötens variation kopplas till var i produktions- och 
projektcyklerna de befinner sig, vilka projekt de deltar i samt hur många 
underställda de har och vilken kontext de verkar i. Många möten upplevs som bra 
och välfungerande medan många beskrivs som mindre bra. De möten som 
fokusgrupperna upplever fungerar bra är de möten med tydlig struktur och 
inarbetade mötesprocesser, till exempel avdelningsmöten, "PULS-möten", 
avrapporteringsmöten, produktsäkerhetsmöten med flera. De möten som upplevs 
som dysfunktionella beskrivs i sin helhet som ostrukturerade, röriga och otydliga i 
sin struktur och process. Fokusgrupperna beskriver mötesprocessen likartat; 
generellt får högre chef eller ledare inbjudan till möten, men att det inte tydligt 
framgår vilken typ av möte eller hur de ska prioritera. Chef kallar deltagare till 
möten alternativt delegerar vidare till lämplig ansvarig person. Fokusgrupperna 
beskriver tillgänglighet som en svårighet, då många är dubbel- eller trippelbokade i 
sina kalendrar och att möteskalendrarna ofta är fullbokade i flera veckor. 
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Deltagarna avbokar också möten med kort varsel och kan inte delta på möten på 
grund av fullbokade kalendrar och har på så sätt låg tillgänglighet. Fokusgrupperna 
upplever att mötesledarna ofta kallar för många människor till mötena samt att 
mötets syfte, agenda, mötestyp och förväntningar på deltagarna inte framgår. Det 
är också vanligt med bristande förhandsinformation inför möten. Deltagarna som 
kommer till möten är oftast inte förberedda och kommer inte alltid i tid. Detta 
förklaras med att mötena är inbokade direkt efter varandra och att de inte hinner ta 
sig till nästa möte. Under möten saknas tydliga agendor, syfte och mål samt att 
deltagarna inte vet eller inte förstår sina roller vilket upplevs som rörigt. 
Ineffektivitet under möten förklaras även av att beslutsmässiga personer ibland 
saknas under möten alternativt att ”fel” personer närvarar så att beslut inte kan tas. 
Alla tre fokusgrupper har samsyn i att beslut inte dokumenteras eller följs upp, 
varav förväntningar, ansvarsområden och rollfördelningar uppfattas olika och 
upplevs som otydliga.  Alla tre fokusgrupper diskuterar vikten av mötesledarens 
ansvar och roll under mötet, att hålla sig till agendan, leda och följa upp, se till att 
alla kommer till tals och respektera olikheter. De betonar även deltagarnas ansvar 
för att uppnå bra möten. Grupperna ger liknande förslag till förbättringar som 
främst berör strukturella aspekter så som en utförlig och tydlig agenda, mål, roller, 
mötesregler och gemensamma direktiv. De har även samsyn i behov av förbättrad 
möteskultur i form av relationella aspekter som förbättrat samarbete, ökat 
lyssnande och förståelser för olikheter samt yngre alternativt introverta personer 
och slutligen utbildning för mötesledare om mötesproduktivitet och funktionalitet. 	  

5.2 Möteskulturernas särskiljande drag 
Nedan presenteras en samlad bild av differentiering och skillnader som framkom 
både mellan och inom de specifika fokusgrupperna.	  

Utvecklingsfunktionen differentierade sig med en utbredd diskussion om de 
strukturella mötesaspekterna. I denna grupp fanns det också flest medarbetare vilka 
inte deltog i lika hög grad i diskussionerna, något som kan bero på att de inte deltar 
i lika många möten som cheferna. Medarbetarna framhöll vikten av mötets 
arbetsmiljö, med hänvisning till ljud och buller och möten ute i verksamheten. 
Konsensuskulturen skildrar gruppen gemensamt utifrån en rädsla att tacka nej till 
möten, för att inte gå miste om viktig information och rädsla att utelämna någon 
från möten. Genom att delta på många möten är man betydelsefull, vilket stämmer 
med kvalitetsfunktionen, men skiljer sig från produktionsfunktionen. Gruppen 
förklarade att sanktioner utfärdas om man bryter de informella mötesreglerna. I vår 
analys drar vi även slutsatsen att den röriga och rädda kulturen upprätthålls genom 
de ostrukturerade möten och att det informella ledarskapet synliggörs genom 
konsensuskulturen, vem är viktigare än vad som är rätt. Rädslan i kulturen kan 
även härledas till diskussionen om hur gruppen hanterar konflikter, vilket de 
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generellt inte gör, utan hantering sker genom att hålla igen och istället prata med 
andra kollegor efter mötet, vilket beskrevs som olika och personbundet.	  

Produktionsfunktionens möteskultur avvek mest från de övrigas. Denna grupp var 
mest öppen och delade med sig av de möteskulturens interaktion redan tidigt i 
diskussionen. Vi upplevde en utbredd öppenhet och djup kring kulturens 
interaktion samt rakare och tydligare kommunikation. Detta återspeglades i 
fokusgruppsdiskussionen, där deltagarna visade tillit och öppenhet genom mycket 
personlig delgivning av upplevelser och erfarenheter. Produktionsfunktionen 
differentierade sig genom beskrivning av en hierarkisk kultur med tydligt chefs- 
och ledarskap. Makt förklarade fokusgrupperna gestaltas genom erfarenhet och 
ålder, samt upprätthålls genom gammal bruksmentalitet, där yngre medarbetare 
och olikheter inte alltid tas tillvara, vilket kan tyda på en auktoritär kultur med 
starka chefer och svagare linje. Chefer har makt och rädslan och beslutsvånda finns 
lägre ner i organisationen. En annan differentiering från de övriga fokusgrupperna 
var skildringen av engagemang och hjälpsamhet ute i linjen, men även en kultur 
med inslag av gamla värderingar, "besserwisser"-mentalitet, undanhållning av 
fakta kopplat till resultat samt spår av könsdiskriminering. Chefers mod och 
öppenhet blir rådande och medarbetarnas icke ansvarstagande blir synligt genom 
diskussionen. Behov av mod i organisationen, att våga ifrågasätta och ställa frågor 
samt ge personlig feedback på önskade och oönskade beteenden framhålls som 
viktiga förbättringsförslag.	  

Kvalitetsfunktionen har störst utmaningar i form av mest ostrukturerade möten och 
rörighet, vilket gestaltar sig i deras upplevda frustration. Gruppen har också störst 
olikheter i uppfattningar och åsikter om möteskulturen, vilket gestaltas i 
fokusgruppens diskussion. Gruppen var splittrad, telefoner ringde vilket ledde till 
att de gick ut för samtal och de blev även tvungna att avbryta fokusgruppen 
tidigare än tänkt på grund av andra möten. De gav ett lika rörigt intryck som de 
illustrerade sin möteskultur. Fokusgruppen upplevde en utbredd ineffektivitet 
gällande strukturella aspekter av möten. Gruppen hade en utbredd samsyn till vad 
som orsakar oklarheter, nämligen otydliga roller och ansvarsområden. 
Dysfunktionella möten beskrevs bland annat genom att uppgifter ramlade mellan 
stolarna på grund av oklara roller och ansvarsfördelning. Men också otydliga 
beslutsmässiga möten där frågor blir liggande för länge. Konsekvensen för 
kulturen beskrevs som negativa beteenden som "revirpinkande", skuldbeläggning 
och lågt ansvarstagande för arbetsuppgifter. Precis som utvecklingsfunktionen 
karaktäriseras kvalitetsfunktionens möteskultur av en för utpräglad strävan efter 
konsensus och en hög mötesfrekvens genererar hög status. Vidare upprätthålls den 
röriga kulturen genom dubbelbokningar, röriga kalendrar, ombokningar och sena 
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ankomster. De röriga mötena och oklarheterna skapar ineffektivitet i möten och en 
avsaknad av beslutsmässighet. 	  

6. DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras fokusgruppsstudiens huvudsakliga resultat i relation 
till studiens frågeställningar, tidigare anförd forskning och teoribildning. De 
empiriska resultatens innebörd och vidare konsekvenser fördjupas genom en 
expanderad analys med utgångspunkt i de analytiska utgångspunkter som 
presenterades i teorikapitlet. Först diskuteras resultaten utifrån den 
kulturanalytiska och organisationsteoretiska ramen. Det innebär ett försök att 
förstå hur de element i möteskulturerna som lyfts fram i resultatkapitlet hänger 
samman med den vidare organisationskultur som mötena ingår i. Resultaten i 
uppsatsen tydliggör att de återkommande utmaningar som går på tvären genom 
samtliga fokusgrupper knappast kan förstås som isolerade från mera övergripande 
organisatoriska villkor. Men förståelsen av specifika möteskulturer blir heller inte 
fullständig om vi inte också beaktar mötena i sig som uttryck för specifika 
samtalsverksamheter och samtalskulturer. Den andra diskussionsdelen behandlar 
därför möteskulturernas inslag av både konsensus och dysfunktionella aspekter 
med utgångspunkt i relationella och samtalsfokuserade perspektiv, också anförda i 
teorikapitlet. I den avslutande diskussionsdelen diskuteras studiens metodologi, 
teori samt utfall.  	  

6.1 Organisationen i möteskulturen: mot en organisationsteoretisk 
förståelse     
Studiens resultat visar att respondenterna uppfattar mötesstrukturen lika och olika, 
människor i likartade strukturer tenderar att producera kvalitativt liknande resultat 
(Senge, 1990). Kvalitativt liknande resultat innefattar respondenternas liknande 
beskrivningar och uppfattningar om hur möten går till, var bristerna ligger i 
mötesstrukturen, dess konsekvenser samt hur möten kan förbättras. De uttalade 
behoven i möteskulturen som fokusgrupperna starkt framhöll skildrar de 
strukturella aspekterna; tydligare kallelser, agendor, protokoll, roller och 
ansvarsfördelningar, tydligare direktiv från ledning samt hjälp med prioriteringar. 
De strukturella aspekterna var förvånansvärt framträdande med samsyn och 
likartade uppfattningar i fokusgrupperna. Arbetsmöten och möteskulturen vid 
funktionerna studerades inom ramen för flera olika perspektiv. Dels förstå de inre 
organisatoriska och kulturella sammanhang som möten ingår i och präglas av samt 
dels förstå kulturen i ett helhetsperspektiv (Schein, 2004, Senge, 1990). Utifrån 
systemteorin betraktas organisationen i delsystem och med ett systemtänkande kan 
beteenden ändras i organisationen i relation till de strukturella aspekterna (Senge, 
1990). 	  
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Organisatoriska element i möteskulturen: antaganden, värderingar, normer och 
artefakter	  

Uppdragsgivarens primära behov till denna studie var att förändra och förbättra 
möteskulturen. I vår studie har vi skildrat och beskrivit kulturella antaganden som 
respondenterna berättat styr det vardagliga tänkandet och handlandet i 
organisationen (Schein, 2004). Genom fokusgruppsdiskussionerna har de kulturella 
antagandena som existerar i kulturen kommit fram och blivit synliga (Wibeck, 
2010). Vi betonar vikten av att förstå organisationen genom att definiera kulturen 
genom djupanalys och gå bakom ytan av de synliga beteendena i organisationen 
och söka svar i paradigm som kan likna kulturens DNA, som formas av de 
underliggande antagandena i organisationen (Schein, 2004). 
Organisationskulturens kärna består av vissa förgivettagna styrande antaganden om 
verkligheten, organisation och dess relation till omgivningen, människonaturen, 
tiden och människornas relationer till varandra (Schein, 2004). På en mer 
medveten nivå finns de värderingar och normer som föreskriver hur organisationen 
bör verka, det vill säga principer, mål och koder som organisationer sätter högt. 
Värderingar och normer som styr beteendet på ett effektivt sätt kan med tiden tas 
förgivna och bli en aspekt av de mindre synliga styrande antagandena. Styrande 
antaganden som kommer till uttryck i normer påverkar till exempel beteenden, 
men nya former av beteende och nya normer kan också med tiden förändra de 
styrande antagandena (Schein, 2004). För att förändringar ska bli bestående 
behöver man problematisera och analysera förgivettagna antaganden och försöka 
förstå hur kulturen uttrycks i organisatoriska artefakter (eller delsystem) som 
ritualer och rutiner, berättelser och myter, symboler, maktstrukturer, 
organisationsstrukturer samt kontrollsystem (Johnson, Scholes & Wittington, 
2012). Detta för att förstå möteskulturens kontext i ett organisatoriskt perspektiv. 	  

Möteskulturens rutiner och rituella aspekter - brist på struktur och röriga rutiner	  

Resultatet visar att företaget har alldeles för många möten som upptar 
organisationens arbetstid och att chefer generellt har fler möten än medarbetare. 
Möten kan här ses och förstås som ritualer och rutiner då de ger form för ett 
kulturellt uttryck i organisationen (Alvesson, 2008). Resultatet visar på att många 
möten anses vara välfungerande, men att mötesrutinerna varierar från funktionerna 
och kan förbättras både som rutin och struktur i sin helhet. Ritualer som gestaltas 
vid de dysfunktionella mötena upplevs som röriga beteenden med ostrukturerade 
agendor till uppföljning och protokoll. Ritualer och rutiner vid de välfungerande 
mötena hänvisas till tydlig struktur och inarbetade mötesrutiner. Rutiner och 
ritualer i möteskulturen och de dagliga beteenden som signalerar acceptabelt 
beteende avgörs av ledningen för vad som förväntas ske i givna situationer och 
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som värderas högst (Johnson, Scholes & Wittington, 2012). Som framgår av 
fokusgrupperna upplevs även ledningen som ostrukturerad i sina mötesrutiner och 
fokusgruppernas uttalade behov av att ledning ska föregå med gott exempel och ge 
stöd i prioriteringsfrågor bör tas i beaktande.	  

Möteskulturers ursprung och symbolik; myter och berättelser	  

I resultatet från fokusgrupperna skildras flera olika berättelser om möteskulturen, 
de senaste händelserna och vad organisationen pratade om i och utanför företaget. 
Kulturen kommer till uttryck i språkbruket och i respondenternas berättelser och 
myter om kulturen kunde vi analysera och förstå olika vokabulär och språk som 
används i fokusgrupperna som ger uttryck för och formar de olika 
organisationskulturerna (Johnson, Scholes & Wittington, 2012, Alvesson, 2008). 
Exempel på detta var mötesdirektivet som inte efterlevs eller historier om den 
gamla auktoritära kulturen, som vi tolkar lever kvar och präglar kulturen i dess 
språkbruk. Resultatet visar generellt på en mångfald i språk och uttryck, men i 
diskussionerna kunde vi härleda att den gamla bruksmentaliteten, den auktoritära 
och ”gamla” kulturen fortfarande är rådande. Vem och vad företaget väljer att 
föreviga säger en hel del om vad och de värden som uppfattas som bra eller mindre 
bra beteenden i organisationen (Johnson, Scholes & Wittington, 2012). Språket 
förklarar kulturen och under möten iscensätts kulturen för att skapa en viss 
atmosfär och uttryck för de rätta värderingarna och förställningarna (Alvesson, 
2008). Om företaget kan identifiera systemarketyperna, vilka definieras och 
exemplifieras med ett dussintals standardfraser eller enkla berättelser som berättas 
om och om igen, kan företaget börja tillämpa sig systemtänkandet och starta sin 
resa mot att förändra sin kultur mot önskat resultat (Senge, 1990). 	  

Resultatet visar även att möteskulturen innehåller en rad symboliska uttryck i 
möteskulturen som kalendrarna med dubbel- och trippelbokningar, avbokningar 
samt de stående mötena ute i verksamheten. Andra symboliska uttryck är bristen på 
struktur under möten, bristande tillgänglighet på möteslokaler samt tydliga 
mötesdirektiv. Dessa har ett symboliskt värde som skapar mening och betydelse 
för möteskulturens synliga resultat. Vidare bidrar detta till den ritualistiska karaktär 
som präglar reproduktionen av föreställningar och innebörder hos berörda aktörer 
(Johnsons, Scholes & Wittington, 2012, Alvesson, 2008). Dessa symboliska 
uttryck i möteskulturen bör ses över i enlighet med nya direktiv för hur möten bör 
och önskas gå till.  
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Makt- och dominansaspekter i möteskulturen 	  

För att analysera makt kopplat till organisationsstruktur inkluderas både strukturen 
med organisationsscheman och de oskrivna rader av makt och inflytande som 
indikerar vilka bidrag är mest uppskattade samt både formellt och informellt 
ledarskap (Johnson, Scholes & Wittington, 2012). En av anledningarna till hinder 
för att skapa en god möteskultur i framtiden kan härledas till växtvärk och många 
omorganisationer, med konsekvens av ej satta organisationsscheman, oklara roller 
och ansvarsområden, vilka genererar den upplevda rörigheten och oklarheten. 
Produktionsfunktionens kultur gestaltades med avsaknad av konsensus, vilket kan 
förklaras av att produktion och tillverkning är företagets kärna och huvudprocess, 
vilket ger högre status och makt än utveckling och kvalitet, som beskrivs som mer 
konsensusdrivna och röriga med behov av beslutsmässighet. Produktion skildras 
också som den funktion som har högst tradition i välfungerande möten, vilka kan 
användas som goda exempel och som hävstångseffekt för övriga funktioner 
(Senge, 1990). 	  

För att analysera och förstå maktstrukturer enligt Johnson, Scholes och Wittington 
(2012) härleds ofta till en eller två viktiga befattningshavare, en hel grupp av 
chefer, eller till och med en avdelning. Det viktiga betonar de är att identifiera 
vilka människor i kulturen som har störst inflytande på beslut, verksamhet och 
strategisk inriktning. Resultatet från fokusgruppsdiskussionen visar på att makt och 
status i möteskulturen finns givet hos ledningen och de högre cheferna, men även 
hos vissa grupper och informella ledare. Produktionsfunktionen differentierade sig 
genom beskrivning av en hierarkisk kultur med tydligt chefs- och ledarskap. Makt 
gestaltas och beskrivs inom produktion genom erfarenhet och ålder, samt 
upprätthålls genom gammal bruksmentalitet, där de yngre och olikheter inte alltid 
tas tillvara, vilket kan tyda på en auktoritär kultur med starka chefer och svagare 
linje. Chefer har makt och rädslan och beslutsvånda finns lägre ner i 
organisationen. En annan intressant aspekt i maktperspektivet kopplat till 
organisatorisk styrning i möteskulturen där belöning och konsekvenser har 
påverkan på kulturen (Johnson, Scholes & Wittington, 2012) framställdes som 
svag och obefintlig. Det framkom vid flertalet diskussioner kring konsekvenser och 
uppföljning av arbetsuppgifter, att det råder avsaknad av konsekvenser vid 
förseningar och när medarbetare inte fullföljer sina arbetsuppgifter och åtaganden, 
ges det inte någon direkt återkopplande feedback.  
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Systemtänkande och kulturell förändring	  

Vårt resultat visar i enlighet med Senges (1990) systemteori att 
organisationskulturen kan förstås utifrån ett systemtänkande och att beteenden i 
organisationerna kan ändras i relation till de strukturella aspekterna samtidigt som 
de underliggande antagandena och värderingar styr och formar kulturen. Ett 
konkret exempel på detta var diskussionen om nya direktiv från ledningen om 
mötesfria onsdagar, där personalen ändrade sitt beteende och avbokade möten och 
på så sätt frigjorde ledig tid i sina kalendrar och fokuserade på sina arbetsuppgifter. 
Resultatet visar också att beteenden och kultur är trögt och svårt att förändra, då 
människor har en tendens att hålla fast vid sina idéer, värderingar och vanor 
(Hofstede, 2011). Detta återspeglade sig i att de mötesfria dagarna återgick efter en 
tid tillbaka med fullbokade möten och möteskulturen var tillbaka där de började. 
Detta exempel visar att kultur är ett historiskt fenomen, det växer fram och 
förmedlas genom traditioner och vanor samt att kulturförändring tar tid, är 
komplext och svårt att förändra (Hofstede, 2011, Schein, 2004). Intressant att 
belysa från detta exempel är att vissa delar av organisationen ändå håller fast vid 
mötesfria dagar och detta kan tolkas till att kultur är ett socialt konstruerat 
fenomen, skapat och delas av människor som tillhör olika grupper och olika 
grupper skapar olika kulturer (Hofstede, 1990). För att skapa förändring krävs 
medvetenhet och nya tankemodeller, det vill säga, insikten att erfarenheter från ett 
område, blir fördomar inom ett annat och att vi agerar i enlighet med våra 
fördomar. Därigenom påverkar vi omgivningen att bekräfta våra tankemodeller – 
fördomarna (Senge, 1990). 	  

6.2 Möten som samtalskultur: ett mikrosociologiskt perspektiv 
Utifrån ett mikrosociologiskt perspektiv kan de studerade funktionernas 
arbetsmöten samt möteskulturer liknas vid interaktionsritualer och kommunikativa 
verksamheter (Collins, 2005, Linell, 2011). Precis som dessa, är eller består 
funktionernas arbetsmöten av situerade interaktioner med ett huvudsyfte och äger 
rum mellan flera mötesdeltagare som är fysiskt avgränsade från utomstående 
genom möteslokalen(Ibid). I enlighet med Collins (2005) och Linells (2011) teorier 
blir det tydligt i empirin hur arbetsmötena är sammankopplade med varandra och 
utgör en helhet, en möteskultur med olika förgivettagna förståelser som resulterar i 
koordinerade möteshandlingar på respektive funktion. Funktionernas arbetsmöten 
kan liknas vid en sociokulturell praktik där specifika verksamheter (arbetsmöten) 
utgör delar av helheten (Linell, 2011). Det innebär att tidigare möten i form av en 
kulturell repertoar hjälper respondenterna att förstå specifika mötessituationer, 
vilka förväntningar man kan ha på de specifika situationerna och vilka skyldigheter 
samt rättigheter deltagarna har i interaktionen (Linell, 2011). Dessa förväntningar 
kan även liknas vid vedertagna inramningar eller informella regler. I samtliga 
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fokusgrupper blev det tydligt att det finns etablerade, gemensamma förväntningar 
inför att en del arbetsmöten inom respektive funktion är bristfälliga. Att vissa 
möten saknar en klar struktur, agenda, protokoll och att mötesdeltagarna är 
oförberedda, att det råder oklara verksamhetsroller och obalanserade diskursiva 
roller (Linell, 2011). Dessa förväntningar kan förklara det faktum att 
respondenterna, som är väldigt kritiska mot dagens dysfunktionella möten, ändå 
inte tar krafttag för att förändra dem. Interaktionen i de dysfunktionella, 
ostrukturerade mötena kan i detta fall betraktas som en del av funktionernas 
möteskulturer. Det kan liknas vid en sociokulturell praktik som har utvecklats 
under en tid och har sin grund i situationsförståelsen (Linell, 2011) vilket kan 
betyda att man gör som man alltid har gjort, trots att det inte är funktionellt. 
Kommunikativa verksamheter, som funktionernas möten, är dock inte statiska utan 
går att dekonstruera och rekonstruera (Linell, 2011). Således är det möjligt att 
förändra dessa dysfunktionella aspekter av funktionernas möteskulturer. Genom 
förändring och implementering av en ny typ av arbetsmöten, strukturerade 
arbetsmöten, torde nya situationsförståelser och förväntningar på 
mötesinteraktionen skapas. Förväntningar på struktur och ansvarstagande bland 
samtliga mötesdeltagare borde i sådana fall skapas. Med andra ord, en ny 
möteskultur innefattandes interaktioner som är mer funktionella utifrån 
organisationens- och medarbetarnas behov. 	  

Obalans mellan samtalsroller och sociala roller	  

Genom fokusgruppernas diskussioner blev det tydligt att det i möteskulturen och i 
de specifika mötena råder en obalans mellan mötesdeltagarnas samtalsroller 
(Linell, 2011). Det innebär att interaktionen mellan mötesdeltagarna 
karaktäriserades av en obalans där vissa deltagare oftast dominerar samtalen 
medan andra knappt kommer till tals. Under fokusgrupperna kunde vi bland annat 
observera att cheferna hade en mer framträdande roll rent diskursivt då de talade 
mer frekvent och det de sa fick mer genomslag. Utifrån detta och respondenternas 
utsagor kan obalansen mellan samtalsrollerna bland annat kopplas till övergripande 
sociala roller som innefattar olika statusdimensioner (Linell, 2001). Detta torde 
även förklara inslagen av ”besserwisser"-mentalitet och könsdiskriminering som 
enligt respondenterna finns vid produktionsfunktionen. Det innebär att 
övergripande sociala roller innefattande statusdimensioner, till exempel att vara 
man, äldre och eventuellt mer erfaren, kan kopplas till dominerande samtals roller. 
Detta yttrar sig så att dessa har en mer central roll i interaktionen och kanske inte 
lyssnar till andra som talar. Under utvecklingsfunktionens fokusgrupp 
problematiserades obalansen av respondenterna som menade att arbetsmöten inte 
är någon egentlig arena för samarbete mellan medarbetare. I respondenternas 
diskussioner blev det även tydligt att det råder en oklarhet bland verksamhetsroller, 
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det vill säga, vilka olika roller med tillhörande rättigheter och skyldigheter som 
finns i de specifika mötena (Linell, 2011). Respondenterna vid de olika 
funktionerna talade bland annat om att det är otydligt vem som leder deras 
arbetsmöten och vid kvalitetsfunktionen är det också oklart vem som ska göra vad 
efter möten. Vidare saknas det en administrativ roll som innefattar att någon för 
protokoll över det mötet avhandlar.  	  

Viljan att gå på mycket möten tyder på de innefattar statusdimensioner. En 
respondent uttryckte det så att mycket möteskallelser betyder att man är behövd, att 
någon vill ta del av din kunskap och dina åsikter. Enligt Collins (2005) erhåller 
individer status genom grupptillhörigheter och popularitet. Således går det förstå 
att möteskulturens höga mötesfrekvens bland annat bottnar i medarbetares sökande 
efter status genom att tillhöra den grupp av medarbetare vars kunskap och åsikter 
är eftertraktade (Ibid). Utifrån ett status perspektiv skapar detta även en djupare 
förståelse inför, enligt en respondent vid utvecklingsenheten, att en avsaknad av 
mötesinbjudan kan skada individen i fråga. Denne blir i sådana fall delvis nekad en 
källa till status. 	  

Konsensuspräglade möteskulturer med informella normer och mötesregler	  

Empirin tyder på att funktionernas möteskulturer i hög grad innefattar olika 
förgivettagna, informella, men bindande regler gällande interaktionen mellan 
mötesdeltagarna. Vid utvecklings- och kvalitetsfunktionen råder det en utpräglad 
strävan efter att nå konsensus i möteskulturen. Respondenternas utsagor tyder på 
att det är en gemensam informell regel som ramar in deras arbetsmöten. Det finns 
med andra ord en gemensam förståelse som genererar förväntningar på hur beslut 
ska fattas under deras arbetsmöten och vilka rättigheter samt skyldigheter som 
deltagarna besitter i interaktionen (Collins, 2005, Linell 2011). Överträdelser i 
interaktionsritualer och kommunikativa verksamheter bemöts oftast med 
sanktioner av olika slag. I lösa nätverk då deltagarna och möteskonstellationerna 
hela tiden varierar och inte alltid är de samma, är oftast sanktionerna av ett mildare 
slag. I fokusgrupp 1, med respondenter från utvecklingsfunktionen, framkom det i 
en diskussion att om en mötesdeltagare inte är införstådd med deras strävan efter 
att nå konsensus blir denne inte bjuden till nästa möte. Detta blir indirekt ett 
incitament till att följa regeln. Detta illustrerar en praktisk sanktion som utfärdas 
när medarbetare på funktionen gör en överträdelse mot den gemensamma regeln 
angående konsensus som beslutsteknik (Collins, 2005, Linell, 2011). Sanktionen 
kan betraktas relativt "kraftfull" trots det faktum att deltagarna och 
möteskonstellationerna hela tiden varierar på funktionen. Sanktionen innebär rent 
praktiskt att individen går miste om viktig mötesinformation och, till viss del, 
utesluts från en grupp som kan vara en källa till individuell status och anseende 
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(Collins, 2005). Att respondenterna finner möteskulturen för konsensusdriven men 
inte gör något åt saken torde bero på att en sådan handling skulle kunna klassas 
som en överträdelse och således generera sanktioner. Detta hade vidare kunnat 
innebära att individen går miste om en viktig källa till status. 

Produktionsfunktionen skiljer sig från de andra funktionerna i det hänseende att det 
inte uttalas någon utpräglad strävan efter att nå konsensus. Respondenterna vid 
funktionen uttryckte dock att det finns en rädsla för att fatta beslut, att man gärna 
vänder sig till sina överordnade och att vissa medarbetare inte står för sina 
handlingar. Det tycks vara så att agens (Linell, 2011), förmågan att fatta 
självständiga beslut i interaktionen och ta ansvar för dem, är bristande i 
funktionens möteskultur. Rädslan inför att fatta fel beslut eller att bryta mot 
informella regler verkar hämmande för medarbetarnas förmåga att fatta 
självständiga beslut. Att vissa medarbetare inte står för sina handlingar (eller brist 
på handlingar) utan istället försöker att vilseleda de andra mötesdeltagarna, 
indikerar även det på en rädsla för att fatta egna beslut och att ta ansvar för dem. 
Således verkar mötesinteraktionen mellan deltagarna karaktäriseras av en brist på 
agens (Ibid).   

Dysfunktionella möten - tvingande ritualer och bristande ansvar	  

Trots att det vid två av funktionerna är eftertraktat att gå på mycket möten, var 
respondenterna vid alla funktioner kritiska till många av dagens möten. En 
respondent från utvecklingsfunktionen uppgav att samtliga möten borde raderas för 
att komma underfund med hur många av dem som faktiskt är nödvändiga. De 
kritiska röster som höjdes gällande många dysfunktionella möten tyder på att 
arbetsmötena i många fall är tvingande ritualer som dränerar dem på emotionell 
energi (Dahlgren & Starrin, 2004, Collins, 2005). Ritualer eller individer med en 
sådan effekt, är något som människan försöker undvika (Ibid). Således går det att 
förstå missnöjet utifrån ett mikrosociologiskt perspektiv. Samma respondent 
berättade även att det finns ”icke-önskedeltagare” vid arbetsmöten på 
utvecklingsfunktionen. Enligt denne, talar dessa personer om irrelevanta ämnen 
(utifrån mötets syfte) och gör så att mötena tappar fokus från början. Uttalandet 
tyder på ännu en informell regel gällande interaktionen som dock inte verkar ha ett 
så stort genomslag då medarbetare vid bland annat utvecklings- och 
kvalitetsfunktionen till och från startar "möten i möten". Det bristande genomslaget 
torde vara en konsekvens av en avsaknad gällande sanktioner (Collins, 2005). Ett 
genomgående tema vid samtliga funktioner är att mötesdeltagarna inte tar ansvar 
för att skapa ”bra” möten. I detta fall finns det ingen, varken ledare eller deltagare, 
som agerar mot irrelevanta samtalsämnen. Dessa ”icke-önskedeltagare” verkar 
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dock ha en dränerande effekt på andra mötesdeltagare, vilket förklarar att man 
undviker dem eller åtminstone inte önskar dem som deltagare vid ett möte (Ibid).	  

6.3 Organisatoriska förbättringsförslag och 
policyrekommendationer  
I detta avsnitt presenteras implikationer för förändring av möteskulturens 
organisatoriska perspektiv med tillhörande policyrekommendationer för 
strukturella- och relationella aspekter i arbetsmöten samt förslag på hur 
kompetens kan tas tillvara på under dem. Dessa praktiska implikationer kopplar 
även samman empiri och teori. 	  

Organisatoriska förbättringsförslag - tydliga direktiv och återkoppling på resultat	  

För att förändra möteskulturen i dess helhet bör man betrakta mötesproblematiken 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv och de system som mötena ingår i. Som 
framkommit i studiens resultat och diskussion ingår funktionernas arbetsmöten 
samt möteskulturer i organisatoriska system som gör att relativt olika funktioner 
har liknande möteskulturer. Första steget är att förstå och synliggöra artefakterna i 
organisationskulturen med symbolik, maktstrukturer, organisationsstruktur, 
belöningssystem samt mötens rutiner och ritualers inverkan på kulturen. Detta görs 
för att synliggöra kulturens DNA för att sedan sätta tydliga mötesdirektiv med mål 
arbetssätt och uppföljningssystem i enlighet med nya strukturella mötesdirektiv. 
Ofta förknippar vi struktur med externt tvång och inskränkningar för individen, 
men strukturen i komplexa system innebär ett grundläggande samarbete som 
kontrollerar beteendet (Senge, 1990). I system skapade av människor styr 
strukturen bland annat hur vi fattar beslut och hur iakttagelser, mål och normer 
tolkas (Senge, 1990). Människorna i ett system har möjlighet att påverka och 
förenkla, en möjlighet som de inte utnyttjar därför att de är helt inriktade på sina 
egna beslut och inte beaktar hur dessa beslut påverkar andra (Senge, 1990). För att 
förändra möteskulturen och motverka dysfunktionella beteenden framgent behövs 
en ökad medvetenhet och tydligt ledningsdirektiv (Senge, 1990). Vi argumenterar 
för att om det uppstår problem eller om ett agerande inte ger det resultat som 
avsågs är det lätt att hitta någon eller något att lägga skulden på, men att grunden 
till problemen ligger i systemen själva och inte i de externa krafter eller enskilda 
individers misstag (Senge, 1990). Mot bakgrund av detta så ser vi fördelar i att 
införa mötesregler för önskvärda beteenden i möten med ett tillhörande 
återkopplingssystem på både prestation och resultat med regelbunden feedback, för 
att korrigera beteenden mot önskat resultat med tydliga konsekvenser. 
Respondenterna har även efterfrågat en mötesledarutbildning för att stödja och 
effektivisera möteskulturen. En annan viktig aspekt är att uppmuntra till mod i 
form av att både säga ifrån och ge feedback samt förebygga långdragna, otydliga 
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beslut. Vidare rekommenderar vi ett systemtänkande med fokus på 
hävstångseffekt, förmåga att upptäcka vilka åtgärder som kan ge verkliga och 
varaktiga effekter. Oftast uppnås bättre resultat med små välriktade insatser än med 
storslagna åtgärder (Senge, 1990). 	  

Policyrekommendationer 	  

Agendor: Ett förslag till en praktisk implikation är att införa en riktlinje gällande 
klara och tydliga agendor (Tropman, 2003). Agendorna skulle behöva vara mer 
specificerade med utförlig information om mötestyp, syfte, mål och de punkter 
som ska beröras. Genom att förmedla sådana agendor i möteskallelsen tillsammans 
med andra grundläggande dokument skulle deltagarna kunna vara medvetna om 
vad som kommer att hända under mötet och ha något att förhålla sig till samt 
reflektera över innan och under mötet (Ibid). Förslagsvis skulle agendan kunna 
vara ännu mer specificerad med angivna tider för de olika punkter som ska beröras 
(Ibid). Detta torde motverka irrelevanta samtal eller liknande. Att arbetsmöten vid 
funktionerna upplevs som röriga, ostrukturerade eller mer som samtal än möten, 
kan förmodligen förklaras utifrån det faktum att agendorna idag är otydliga och att 
det på så vis inte finns något eller någon som modererar dem.	  

Tydliga roller och goda förebilder: Att det i dagsläget finns riktlinjer på 
funktionerna som inte följs, betonar rollen av medarbetares och chefers handlingar 
och ansvar i den upplevda problematiken (Ibid). Det räcker inte med riktlinjer eller 
agendor, utan medarbetare och chefer måste agera utifrån etablerade funktionella 
riktlinjer. I nuläget är mötesdeltagarnas roller oklara. Således är en annan 
implikation att skapa tydliga ansvars- och rollfördelningar för att främja 
funktionella möten. Detta innefattar en mötesledare som modererar möten efter en 
specificerad agenda och deltagare som assisterar och påkallar dennes 
uppmärksamhet om så inte är fallet (Ibid). Detta skulle kunna motverka det faktum 
att det vid utvecklings- och kvalitetsfunktionen skapas subgrupper i möten som 
diskuterar annat än agendans aktuella punkter. Då chefer och ledare fungerar som 
rollmodeller (Ibid) är det grundläggande att möten på ledningsnivå håller en god 
strukturell standard, något det kanske inte gör i dagsläget åtminstone vid 
utvecklingsfunktionen.	  

Protokoll: En annan implikation är att bidra till organisationens ”kollektiva minne” 
genom att föra protokoll vid möten (Ibid). Således kan deltagarna och andra som 
det berör, ta del av mötesinnehållet i efterhand. Detta torde delvis motverka den 
höga mötesfrekvensen. På så vis kan medarbetarna även besparas den arbetstid 
som de lägger på att ta del av informationen på annat håll. Mötesprotokollet bör 
även innehålla generella reflektioner från mötet, bland annat gällande avhandlade 
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ämnen, mötesstruktur och deltagarnas mötesbeteenden för att dra lärdom inför 
nästkommande möte (Ibid).	  

Stringens och konsekvens: En kritisk punkt för att säkerställa funktionella och 
produktiva möten är att hålla mötets angivna tid. I nuläget börjar eller slutar inte 
mötena i tid på funktionerna. Oftast har mötena en för lång startsträcka då vissa 
deltagare behöver väntas in. Vårt förslag är att mötena alltid bör hålla tiden, trots 
att alla inte är på plats, samt att vid deras ankomst endast repetera det som är 
nödvändigt för deras deltagande (Ibid). Om mötena startar samt avslutas i tid och 
inte drar över tiden då allt inte har hunnits med, torde fler deltagare komma i tid till 
funktionernas möten.	  

Ta till vara på kompetens och relationer: En annan implikation är att ta tillvara på 
kompetensen i mötena genom att låta alla komma till tals. Under samtliga 
fokusgrupper blev det tydligt att alla inte kommer till tals och att det kan vara svårt 
att ta del av deras kunskaper och åsikter. Respondenterna verkar därmed ha 
reflekterat över olika deltagares mötesbeteenden vid funktionernas möten. Trots 
detta verkar inte medarbetare vid funktionerna reflektera över just sitt beteende, till 
exempel om man talar för mycket eller för lite, då det råder en sådan obalans 
mellan olika deltagare (Ibid).  Reflektion över sitt mötesbeteende skulle möjligtvis 
kunna motverka obalansen mellan individernas olika deltagande. Dessa borde 
bland annat reflektera över hur deltagande de bör vara i respektive möte (Ibid). Att 
kalla ”passande” deltagare för att ta tillvara på kompetensen är också en 
implikation. För att möten ska vara produktiva krävs det bland annat att personer 
med mandat att fatta beslut, befinner sig där (Romano & Nunamaker, 2001). 
Därmed behövs möten ställas in då personer med mandat inte kan närvara eller att 
de delegerar sitt mandat till någon annan. Annars riskerar besluten att rivas upp på 
efterhand (Romano & Nunamaker, 2001, Tropman, 2003). I dagsläget utgår man 
från mötets syfte, mål och vilka kompetenser eller positioner som behövs för att 
tillgodose dessa, när man kallar medarbetare till möten. Att bjuda in personer med 
relevant expertis utgör en viktig riktlinje vid möteskallelser (Romano & 
Nunamaker, 2001), detta torde dock vara problematiskt vid de möten där syftet, 
målet och agendan är relativt oklara. Genom att precisera dessa skulle man kunna 
ta tillvara på ”rätt” kompetens i en högre utsträckning och möjligtvis, minska 
antalet deltagare vid dagens möten. En grundläggande riktlinje är även att kalla 
medarbetare som berörs av de problem, diskussioner eller eventuella 
implementeringar som avhandlas och som besitter nödvändig information som är 
svår att tillgå på annat håll (Ibid). Således bör medarbetare delta vid möten där 
deras arbete ska rapporteras eller diskuteras. Mötet blir förmodligen mer produktivt 
om personer som är ansvariga för områden som ska avhandlas, kan närvara och 
föra en dialog med övriga deltagare.  	  
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6.4 Avslutande metoddiskussion 
I vår tillämpning av fokusgruppsmetoden inkluderades både begräsningar och 
framgångar. En av de framgångsrika premisserna kan sammanfattas att 
fokusgrupperna genomfördes i deltagarnas vardagliga kontext hos företaget, vilket 
möjliggjorde att vi kunde studera innehåll som gruppmedlemmarnas åsikter, 
attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer och interaktionen mellan 
deltagarna, vilket var studiens syfte. Detta utgjorde vid en fokusgrupp en svårighet, 
då fokusgruppsprocessen stördes genom kontinuerliga avbrott av telefoner som 
ringde, personer som gick ut för samtal, eller att personer kom in och behövde 
samtala med respondenterna samt att fokusgruppen behövde kortas ner i tid på 
grund av att några av deltagarna hade bokat in andra möten. Den viktigaste 
framgångsfaktorn vid genomförandet var den pedagogiska metoden och 
faciliteringen, där vi som moderatorer lyckades skapa tillit och öppenhet i 
grupperna, där deltagarna frikostigt delade med sig av sin tankar och erfarenheter 
och jämförde dessa sinsemellan, vilket genererade användbar data och kvalitativt 
resultat. Fokusgrupperna som forskningsmetod genererade den data vi letade efter, 
då åsikter bestämdes och delades genom gruppinteraktionen och stor öppenhet. En 
kritisk parameter att ta hänsyn till i vårt framställda resultat är att denna öppenhet 
kan ha bidragit till möjligheten att vissa berättelser och erfarenheter samt uttrycka 
känslor kanske gick stick i stäv med de normer som råder i den dominerande 
kulturen. Vi har dock tagit detta i beaktande vid framställningen av resultatet. Våra 
teoretiska utgångspunkter skapar en fördjupad förståelse inför möteskultur och 
möten utifrån ett organisatoriskt, mikrosociologiskt samt ett normativt perspektiv. 
Det organisatoriska perspektivet med helhetssyn och systemteori, artefakter och 
normer ger en vital förståelse för organisationens kulturella element. Tillsammans 
med det mikrosociologiska perspektivet på möten som interaktionsritualer och 
kommunikativa verksamheter, genererades en fördjupad förståelse för de 
mikrosociologiska aspekterna utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Med andra ord 
är dessa teorier komplementära och förklarar möteskulturen på olika nivåer. Den 
normativa teorin och tidigare forskning sammanföll med respondenternas egna 
tankar samt erfarenheter av hur arbetsmöten bör utformas för att vara produktiva 
och funktionella. Tillsammans genererade teorierna inte bara en förståelse, utan 
indikationer på förbättringsmöjligheter. Avslutningsvis är det viktigt att förhålla 
sig kritisk till studiens resultat. Syftet med studien var inte att generalisera dess 
resultat, utan att genom ett materialnära tillvägagångssätt explorativt undersöka 
vad som enligt respondenterna karaktäriserar möteskulturen vid de tre utvalda 
funktionerna. Studiens resultat förser oss med viktiga indikationer på 
möteskulturens karaktär vid respektive funktion. Att studien ämnar återge vår 
tolkning av respondenternas upplevelser är viktigt att ha i åtanke. Att studien totalt 
innefattar 20 respondenter på tre funktioner, av ungefär 1340 anställda, är också 
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viktigt att ta i beaktande. Respondenterna påtalade även under fokusgrupperna att 
de lade mer fokus på aspekter i möteskulturen och gällande deras arbetsmöten som 
hade förbättringspotential. 	  

6.5 Slutsatser 
Vad karaktäriserar funktionernas möteskultur idag?	  

Syftet med studien har varit att undersöka vad som karaktäriserar möteskulturen 
vid utvecklings-, produktions- och kvalitetsfunktionen vid ett internationellt 
företag inom tillverkningsindustrin. Genom tre fokusgrupper med respondenter 
från respektive funktion har studien genomförts och resultatet från studien 
indikerar tre möteskulturer med tydliga karaktärsdrag och kulturella kvalitativa 
likheter och skillnader i uppfattningar. Kulturen utgörs av en stor kvantitet möten, 
en del är välfungerande och en del upplevs som dysfunktionella i sin karaktär. 
Respondenternas svar ligger även i linje med den tidigare forskningen. Resultatet 
från studien är inte generaliserbart utan skildrar deltagarnas uppfattningar och 
erfarenheter av möteskulturen. Vår slutsats ligger i enlighet med systemteorin och 
empirin att organisationskulturen bör förstås utifrån ett systemtänkande och att 
beteenden i organisationerna ändras i relation till de strukturella aspekterna 
samtidigt som de underliggande antagandena och värderingar styr och formar 
möteskulturen i symboliska artefakter (Senge, 1990, Schein, 2004). 
Fokusgruppsdiskussionerna har försett oss med en fördjupad förståelse av 
möteskulturens karaktär och de kulturella antagandena som existerar i kulturen. 
Dessa kulturella antaganden har framkommit och blivit synliga genom 
fokusgruppsdiskussionen (Wibeck, 2010). Fokusgrupperna utgjorde även en mini-
kultur av sin egen möteskultur, då gruppernas handlingar, kroppsspråk, 
uppfattningar och erfarenheter skildrades och demonstrerades under fokusgruppen, 
vilka återspeglade kongruens med hur de uppfattade möteskulturen, varav 
möteskulturen tydligt framträdde i sin helhet. Under diskussionerna mellan 
respondenterna blev det tydligt att grupperna visar på hög kompetens gällande hur 
deras arbetsmöten bör gå till, vad som kan förbättras och vilka åtgärder som kan 
vidtas för att förbättra möteskulturen. Trots detta har inga krafttag gjorts för att 
förändra det som upplevs som problematiskt eller dysfunktionellt och en rädsla 
skildras att nya åtgärder inte ger effekt utan att möteskulturen förblir som den är. 
Således är en slutsats att djupt rotade värderingar och gemensamma förståelser styr 
handlingar och interaktionen i möteskulturen. Detta exemplifierar den etablerade 
möteskulturen i dess helhet, dess begränsningar men också dess 
förbättringsmöjligheter. 
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Vad karaktäriserar arbetsmötens struktur? 	  

Resultatet visar på kvalitativt liknande uppfattningar om möteskulturens 
strukturella karaktär. Med kvalitativt liknande resultat hänvisar vi till 
respondenternas liknande beskrivningar och uppfattningar om hur möten går till, 
var bristerna ligger i mötesstrukturen, dess konsekvenser samt hur möten kan 
förbättras. De uttalade behoven i möteskulturen som alla tre fokusgruppen starkt 
framhöll skildrar de strukturella aspekterna; från tydligare kallelser, agendor, 
protokoll, roller och ansvarsfördelningar till tydligare direktiv från ledning samt 
hjälp med prioriteringar. De strukturella aspekterna var framträdande, synliga och 
med likartade uppfattningar i alla tre fokusgrupper. 	  

Vad karaktäriserar mötesdeltagarnas interaktion? 	  

De liknande karaktärsdragen i samarbetskulturen återspeglar generellt ett bra och 
välfungerande samarbete med god respekt och ett bra lyssnande. Utifrån ett 
mikrosociologiskt perspektiv är studiens slutsatser att möteskulturen karaktäriseras 
av djupgående gemensamma (situations)förståelser och informella regler som 
reglerar mötena och mötesdeltagarnas interaktioner.  Möteskulturen, de specifika 
arbetsmötena och dess interaktion inverkas bland annat av informella regler 
gällande arbetsmötenas brist på struktur, konsensus, statusmarkörer kopplat till 
deltagarroller samt deltagarfrekvens, men även rädslor i form av att gå miste om 
viktig information och rädslor inför att fatta beslut samt stå för sina handlingar. 	  

Hur tas deltagarnas kompetens tillvara under arbetsmötena? 	  

Empirin indikerar på att man i dagsläget inte fullt ut tar tillvara på deltagarnas 
kompetenser under mötena och vissa deltagare kommer inte till tals eller att 
olikheter togs tillvara. Under fokusgrupperna kunde vi observera att cheferna 
talade mer och deras uttalanden fick mer genomslag, något som kanske kan tyda på 
att de diskursiva mötesrollerna är sammankopplade med övergripande sociala 
roller som innefattar statusdimensioner. 	  

Vad finns det för förbättringsmöjligheter gällande funktionernas möteskultur? 	  

Rent praktiskt skulle funktionernas arbetsmöten behöva struktureras mer stringent 
med en specificerad mötesagenda, klara syften och mål, klara deltagarroller med 
ansvar för mötets facilitering samt ”rätt” deltagare. Rätt deltagare innefattar inte 
endast deltagare med relevant expertis utan även personer som besitter information 
som är svår att ta del av på annat håll samt berörs av de ämnen, beslut eller 
eventuella implementeringar som avhandlas. Således kan mötena bli mer 
funktionella och produktiva. Medarbetarna på funktionerna skulle behöva 
reflektera över sitt mötesbeteende, hur det påverkar andra deltagare och mötets 
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utfall. En av studiens slutsatser är att möteskulturen vid funktionerna bland annat 
utgörs av förväntningar och förståelser att många av dagens möten är otydliga och 
ostrukturerade. Detta kan förklara det faktum att medarbetare och chefer i 
dagsläget inte agerar och motverkar möten som de upplever dysfunktionella. 
Människor agerar utifrån sin situationsförståelse, och de förväntningar som denna 
innebär, och dessa bygger på tidigare erfarenheter. Genom att förändra mötenas 
struktur kan således nya situationsförståelser och förväntningar på möten skapas 
bland medarbetarna, en förändring av deras möteskultur skulle uppnås. Detta 
kräver dock att riktlinjer och ledningsdirektiv behöver förankras, implementeras 
och följas upp på funktionsnivå samt en regelbunden och återkopplande feedback 
på både prestation och resultat. Avslutningsvis är vår slutsats att kulturförändring 
tar tid, är komplex och behöver hanteras och förstås på flera nivåer och 
dimensioner för att nå framgång. Genom att arbeta fram nya mötesdirektiv med 
tydlighet, helhetsperspektiv och regelbunden uppföljning skapas förutsättningar för 
förändrad möteskultur. 
6.6 Förslag till vidare forskning 
Studien pekar fram mot betydelsen av att närmare studera vilken roll företags 
organisering har för mötesfrekvensen. Som studiens resultat indikerar är det inte så 
lätt att uppnå ”bra” möten som den normativa teorin antyder då mötena är en del av 
sin kontext och påverkas av företagets organisering och system. De tre studerade 
funktionerna på företaget bestod av mycket olika verksamheter men hade trots 
detta överensstämmande mönster i sina möteskulturer. Detta indikerar att 
möteskulturen är, precis som i Senges (1990) helhets- och systemtänkande, en del 
av ett större system och att problem oftast kan härledas dit. 	  
Vidare kan det utifrån ett HR-perspektiv vara av intresse att studera vilken 
funktion arbetsmöten har för arbetsplatslärande, så som informellt lärande och 
kunskapsöverföringar. I den aktuella studien ifrågasatte respondenterna 
arbetsmöten som en arena för samarbete då många kunskaper och kompetenser inte 
tas till vara på då tystlåtna medarbetare inte kommer till tals. Således kan det vara 
av intresse att studera hur möten bör utformas för att gynna informellt lärande, 
kunskapsöverföringar och att samtliga kompetenser tas tillvara. Förslagsvis kan 
detta genomföras med kvalitativa intervjuer och observationer. 	  
	  

 

 

 



65	  
	  

REFERENSLISTA  

Allen, J., Dunn, A., Shanock, L., Baran, B., Scott, C., & Rogelberg, S. (2013). Less 
acting, more doing. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86, 
457-476. 	  

Allen, J., Kauffeld, S., & Lehmann-Willenbrock, N. (2013). A sequential analysis 
of procedural meeting communication: how teams facilitate their meetings. 
Journal of Applied communication Research. 41(4), 365-388.	  

Allen,  J., Sands, S., Mueller, S., Frear, K., Mudd, M. & Rogelberg, S. (2012). 	  
Employees' feelings about more meetings:  An overt analysis and recommendations 
for improving meetings. Management Research Review,35, 405-418.	  

Allwood, C.M., & Erikson, M.G., (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra 
samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur.	  

Alvesson, M., (2009). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber.	  

Alvesson, M., & Sköldberg, K., (1994). Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.    	  

Alvesson, M., & Sveningsson, S., (2008). Förändringsarbete i organisationer - om 
att utveckla företagskulturer. Malmö: Liber.	  

Asmuß, B., & Svennevig, J.,(2009). Meeting talk - an introduction. Journal of 
Business Communication, 46(1), 3-22.	  

Bryman, A., (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 	  

Bryman, A., (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.  	  

Collins, R., (2005). Interaction Ritual Chains. University of California Press.	  

Capon, C., (2000). Understanding Organizational Context. Edinburgh: Pearson 
Education Limited.	  

Dahlgren, L., & Starrin, B., (2004). Emotioner, vardagsliv och samhälle - en 
introduktion till emotionssociologin. Malmö: Liber.	  

Deppermann, A., Mondada, L., & Schmitt, R., (2008). Agenda and emergence: 
Contingent and planned activities in a meeting. Journal of Pragmatics, 
42(2010),1700-1718. 	  



66	  
	  

Granström, K., (2000). Dynamik i arbetsgrupper - om grupprocesser på arbetet. 
Lund: Studentlitteratur.	  

Hofstede. G., Hofstede J., & Minkov. M. (2011). Organisationer och kulturer. 
Lund: Studentlitteratur.	  

Hofstede.G., (1990). Measuring organizational cultures:  A qualitative and 
quantitative study across twenty cases. Administrative Science Quartely, 35, 286-
316.	  

Linell, P., (2011). Samtalskulturer - kommunikativa verksamhetstyper i samhället. 
Linköpings universitet. Institutionen för kultur och kommunikation.	  

Oredsson, U., (2013). Modern möteskultur granskas i nytt projekt. Lunds 
universitets magasin,8,31.	  

Johnsons, G., Scholes, K., & Wittington, R., (2012), Fundamentals of Strategy. 2 
uppl. Harlow: Pearson Education Limited	  

Romano Jr, N., & Nunamaker Jr, J., (2001). Meeting analysis: Findings from 
research and practice. In System Sciences, 2001. Proceedings of the 34th Annual 
Hawaii International Conference on (13-pp). IEEE. 	  

Schein, E., (2010). Organizational Culture and Leadership. Fourth edition. San 
Fransisco: Jossey-Bass. 	  

Schein, E.,(2004). Organizational Culture and Leadership. Third edition. San 
Fransisco: Jossey-Bass.	  

Senge, P., (1990). Den femte disciplinen - den läranade organisationens konst. 11 
uppl. Stockholm: Thomsons Fakta.	  

Tropman, J. E., (2003). Making meetings work - Achieving high quality group 
decisions.Thousands Oaks: Sage publications. 

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 10 maj, 2014 från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wibeck,V., (2010). Fokusgrupper - om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.	  

 



	  
	  

BILAGA 1 

Missiv – Inbjudan till fokusgrupp kring möteskultur	  
Hej!	  

Vi heter Johanna Strand och Olivia Hallberg och läser vår master inom Human 
Resources Management and Development vid Linköpings universitet. Vi har fått i 
uppdrag från er arbetsgivare att studera möteskulturen inom företaget. Syftet med 
studien är att undersöka vad som karaktäriserar möteskulturen idag och hur 
möteskulturen påverkar mötens kvalitet och effektivitet. Du är inbjuden att deltaga 
vid en fokusgrupp den X/X under 2h för att diskutera med kollegor kring er 
möteskultur samt ge förslag till förbättringar. Huvudfrågorna vi ämnar diskutera 
vid fokusgruppen är;	  

• Vad karaktäriserar möteskulturen idag? (Strukturella aspekter, interaktion 
och samarbete, tillvaratagande av kompetens)	  

• Framgångsfaktorer	  
• Eventuella hinder och utmaningar	  
• Förbättringsförslag	  

Om ni godkänner kommer gruppsamtalet att spelas in och analyseras för att sedan 
presenteras i vår uppsats i dess helhet. Vi tillämpar och följer vetenskapliga rådets 
etiska riktlinjer om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Vilket bland annat innebär att vi kommer att kontakta er 
personligen då vi ämnar citera något av det ni sagt under fokusgruppen, att ert 
deltagande är frivilligt, att fokusgruppen är konfidentiell och garanterar er 
anonymitet samt att vi kommer tillhandahålla er relevant information.	  

Då ditt deltagande är viktigt för denna studie ber vi dig att bekräfta din medverkan 
så fort som möjligt samt vid eventuella förhinder meddela XX så vi kan hitta en 
ersättare.	  	  
	  

	  

 

 

 



	  
	  

BILAGA 2  
Intervjuguide 	  

 	  

Inledning (10 min) 	  

• Vi heter Johanna Strand och Olivia Hallberg och läser vår master inom 
Human Resources Management and Development vid Linköpings 
universitet. Vi har fått i uppdrag från er arbetsgivare att studera 
möteskulturen inom företaget. Bakgrunden är att chefer och medarbetare 
upplever att förmycket tid läggs på möten och att möten konsumerar för 
mycket tid. Syftet med studien är att undersöka vad som karaktäriserar 
möteskulturen idag och hur möteskulturen påverkar mötens kvalitet och 
effektivitet. 	  

• Ämnet: När man söker på möten och möteskulturer kan man bland annat 
hitta undersökningar som företag har gjort och som visar att vi spenderar 
mycket tid på möten och att de vanligtvis upplevs som ineffektiva. 
Möteskultur är ett relativt nytt fenomen och därför är vi ensamma om att 
skriva en magisteruppsats om ämnet. Det är dock ett aktuellt ämne, en 
sociologiprofessor vid Lunds Universitet har precis blivit beviljad 
forskningsanslag för ett projekt som ska undersöka den växande 
möteskulturen inom offentlig sektor. 	  

• När vi talar om kultur menar vi gemensamma förståelser och innebörder som 
leder till koordinerade handlingar. Med andra ord handlar kultur bland annat 
om beteenden, värderingar, meningar, normer, regler och gruppklimat med 
mera. Möteskultur kan alltså betraktas som beteendemönster under möten 
eller föreställningar om när man bör ha möten och hur mötesprocessen bör 
gå till.   	  

• När vi idag talar om möten och möteskultur avser vi formella interna 
arbetsmöten inom er enhet med förutbestämd agenda, tid och plats samt där 
deltagarna är minst tre. 	  

• Etiska aspekter - Deltagandet är frivilligt, dvs att ni kan avbryta er 
medverkan när ni så önskar,  vidare är fokusgrupperna konfidentiella vilket 
innebär att ni garanteras anonymitet och att ingen utomstående kommer att 
kunna ta del av känsligt material, slutligen kommer det insamlade materialet 
endast att användas för forskningsändamål. Om ni inte misstycker, vill vi 
gärna spela in dagens diskussion för studien ska hålla en god kvalitet. Ingen 



	  
	  

utomstående kommer att ta del av inspelningarna och de kommer att raderas 
när uppsatsen är färdigställd.  	  

• Presentation av deltagare. 	  
• Kortfattat förklara fokusgruppsprocessen, det halvstrukturerade upplägget, 

metodiken och frågorna för dagen, (öppna diskussioner som följs upp med 
specifika frågor), vår vs deltagarnas roller samt hur resultatet kommer att 
presenteras.  	  

	  	  

FRÅGOR 	  

Fråga 1. Vad kännetecknar ett bra möte?  (Möteskontext 10 min) 	  

•  Diskutera fritt vad som bör ingå, hända, vara, finnas i ett möte för att 
upplevas som bra? 	  

•  Vad tycker ni kännetecknar ett effektivt möte?  	  
•  Vad tycker ni kännetecknar god kvalitet under möten?  	  

	  	  

Fråga 2. Vad karaktäriserar möteskulturen idag?  (Hela fråga 2: 40 min)  	  

Diskutera fritt samt beskriv hur möteskulturen och mötena ser ut idag samt hur ni 
upplever era möten? (Vad gör ni bra, vad gör ni mindre bra?) 	  

	  	  

Fråga 2a: Hur strukturerar ni era möten idag? (Huvudtema: Mötesstruktur) 	  

Vi skulle vilja fråga er specifikt kring hur ni strukturerar era möten idag? 
Exempelvis om ni har fastställda, mål, färdigt formulerade syften, agendor, 
mötesregler? (normer), hur ni använder tiden på möten? Ni får nu diskutera fritt 
kring detta. 	  

	  	  

Fråga 2b: Hur sammansätts och tas kompetens tillvara? (Huvudtema: 
Resursfördelning)  	  

• Vilka deltar, hur sammansätts arbetsgrupperna? 	  
• Hur ser vanligen rollfördelningen ut? 	  
• Hur tar ni tillvara på varandras kompetens?  	  
• Hur vet ni vilken kompetens mötesdeltagarna har? 	  



	  
	  

	  	  

Fråga 2c: Hur samarbetar och interagerar ni under era möten? (Huvudtema: 
Interaktion och Samarbete) 	  

• Vi skulle vilja att ni diskuterar hur samarbetet fungerar under era möten, 
Exempelvis hur ni kommunicerar med varandra, hur ni upplever deltagandet, 
attityder och lyssnande? 	  

• Diskutera hur ni fattar beslut och hur ledarskapet ser ut? Vem bestämmer 
och varför? Hur hanterar ni meningsskiljaktigheter? . 	  

	  	  

Paus 5 min 	  

(Fråga3-5, 30min) 	  

Fråga 3. Framgångsfaktorer för bra möten: (Tema: Framgångsfaktorer)  	  

Vad gör era möten framgångsrika idag? Egenskaper? Kriterier? Beteenden? 
Attityd? Diskutera fritt vad som skulle kunna utgöra framgångsfaktorer för bra 
möten i framtiden?  	  

	  	  

Fråga 4. Finns det några hinder och utmaningar för att uppnå bra möten 
idag? Vilka?  	  

Diskutera fritt vad som skulle kunna utgöra ett hinder idag för att genomföra bra 
möten? 	  

	  	  

Fråga 5. På vilket sätt skulle ni kunna förbättra era möten? Vilket resultat 
skulle det ge?  	  

Diskutera fritt på vilket sätt ni skulle kunna och vilja förbättra era möten idag? Vad 
skulle det ge för resultat?	  


