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Sammanfattning 
Dagens informationssamhälle har resulterat i eskalerade informationsflöden inom 

organisationer, vilket innebär ett ökat behov av arbetsmöten för att uppnå effektivitet och 

flexibilitet. 25 % av organisationers resurser läggs i arbetsmöten, arbetsmöten som många 

gånger varken är effektiva eller leder till önskvärt resultat. Tidigare forskning visar på att 

effektivitet i arbetsmöten är ett fenomen som länge har studerats och det är flera aspekter 

som spelar in huruvida arbetsmötet anses effektivt eller inte. Ämnet har främst studerats 

med syfte att effektivisera beslutsfattning, vilket gjorde det intressant att studera området 

utifrån andra perspektiv. En betydelsefull kärna i organisationer är informationslogistik, 

där informationshantering och arbetet med hur detta hanteras ofta belyses i samband med 

organisationers lönsamhet. Följaktligen ansågs det vara ett intressant perspektiv att 

undersöka i samband med arbetsmöten. 

 

Syftet med fallstudien var att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv beskriva och 

lyfta fram problematik som berör innehåll vid arbetsmöten med utgångspunkt i 

mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd. Lämpliga teorier inom 

dessa områden användes för att belysa kritiska framgångsfaktorer. 

 

Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod där 

semistrukturerade intervjuer har använts för datainsamling. Det insamlade materialet 

analyserades sedan i sex steg. Hänsyn till kvalitetskriterier samt forskningsetiska frågor 

har tagits under hela processen. 

 

Resultatet visade på att respondenterna många gånger upplever arbetsmöten som mindre 

effektiva och att informationsöverföringen ibland kan vara bristfällig. Resultatet pekade 

även på att onödiga möten emellanåt hålls, vilket bidrar till ett överflöd av möten. När 

resultatet ställdes mot undersökningens teoretiska referensram samt forskningsfrågor 

visade det sig att Fallföretaget har problem inom alla undersökta områden, vilket resulterar 

i en generell upplevelse av mindre effektiva arbetsmöten.  

 

Genom att applicera en informationslogistisk infallsvinkel och kritiskt granska innehåll 

vid arbetsmöten utifrån mötesuppbyggnad, informationsöverföring samt mötesöverflöd, 

skulle Fallföretaget kunna se över arbetsmöten och eventuellt skapa en enhetlig 

mötesstruktur samt situations- och individanpassa innehåll. Dessa insatser kan 

förhoppningsvis öka effektiviteten i arbetsmöten, vilket i förlängningen kan resultera i 

höjd lönsamhet för verksamheten. 
 



   
 

   
 

Abstract 
Today's information society has resulted in escalated information flows within 

organizations, which results in increasing need for achieving efficiency and flexibility in 

work meetings. 25% of organizations' resources are placed in work meetings, work 

meetings that are often inefficient and resulting in undesirable results. Previous research 

shows that effectiveness in work meetings is a phenomenon that has been long studied and 

there are several aspects that determine whether the work meeting is considered effective 

or not. The subject has been studied primarily with the aim of streamlining decision 

making, which makes the area interesting to study from a different perspective. An 

important core of organizations is Information logistics, where information management 

are often highlighted in relation to organizations' profitability. Consequently, this was 

considered an interesting perspective to explore in connection with work meetings. 

 

The purpose of the case study was to visualize and describe any problems that concern 

content at work meetings from an information logistic perspective based on meeting 

structure, information transfer and meeting overflow. Appropriate theories within these 

areas were used to highlight critical success factors. 

  

Research questions of the study have been answered using a qualitative method in which 

semi-structured interviews have been used for data collection. The collected material was 

then analyzed in six steps. Consideration of quality criteria and research ethics have been 

taken throughout the process. 

  

Results showed that respondents often experience work meetings as less effective and 

information transfer may sometimes be inadequate. The results also pointed out the fact 

that unnecessary meetings are held occasionally, which contributes to an abundance of 

meetings. When the results were set against theoretical reference framework and research 

questions of the survey, the case was found to be problematic in all investigated areas 

resulting in a general experience of less efficient work meetings. 

 

By applying an information logistical approach and critically reviewing content at work 

meetings based on meeting structure, information transfer and meeting overflow, the case 

company could review work meetings and possibly create a meeting structure as well as 

situational and customized content. These efforts can hopefully increase the efficiency of 

work meetings, which in the long run can result in high profitability for the business. 
 

 

  



   
 

   
 

Förord 
Det här arbetet är en uppsats inom Informatik med inriktning Informationslogistik som 

utförs på kandidatnivå vid Linnéuniversitet i Växjö. Intresset för ämnet effektivisering av 

arbetsmöten väcktes då vi båda medverkade i ett projekt på Fallföretaget som deltar i 

studien. Arbetsmöten, och effektivisering av informationshanteringen kring det var även 

något som vi ansåg var av intresse för andra verksamheter, då arbetsmöten ökar i dagens 

samhälle.  

 

Genom arbetet har vi haft inställningen att fördela arbetet jämt mellan oss och samarbeta 

för att få ett enhetligt intryck i läsupplevelsen. Detta har medfört att arbetet har flutit på 

enligt plan även om det har varit intensivt i perioder. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Fallföretaget och de respondenter som deltog i studien för 

gott samarbete och feedback. Därtill vill vi tacka vår handledare Andreas Koczkas för 

värdefull rådgivning och visat engagemang under studiens gång. Det har varit till stor 

hjälp och underlättat för att kunna genomföra vårt arbete på bästa möjliga sätt. 

 

Växjö 2018-06-03  

 

Elinor Gustavsson & Martina Johansson 
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1 Introduktion  

 

I arbetets inledande kapitel ges en bakgrund till studiens område och kontext. Tidigare 

forskning presenteras och mynnar tillsammans med bakgrund ut i en problemformulering 

som resulterar i studiens syfte och frågeställning. Även studiens avgränsningar och 

målgrupp läggs fram. Avslutningsvis framställs rapportens disposition. 

 

1.1 Inledande bakgrund 

Enligt en undersökning om svenskarnas informations -och kommunikationsbeteenden i 

arbete lägger 47 % av individerna en halvtimme eller mer varje dag på överflödig 

informationshantering. 13 % lägger så stor omfattning som 1–2 timmar om dagen, vilket 

representerar 20–40 timmar i månaden (Edenhall 2012). Information betraktas som 

utmärkande för dagens samhälle. Utveckling av ny teknik har resulterat i bland annat ökad 

globalisering, som leder till intensifierade informationsflöden. Att hantera nutidens 

informationsflöden utgör en utmaning för såväl individer som organisationer. Ödet för oss 

alla är att vi lever i ett informationssamhälle (Webster 2014). Begreppet 

informationssamhälle syftar på ett samhälle där förmågan att bearbeta, lagra och 

kommunicera stora mängder information är det centrala. Modern teknik har övervunnit det 

som har begränsat människans möjligheter i årtusenden, att utveckla ny kunskap, det vill 

säga begränsningar hos den mänskliga hjärnan att hantera stora informationsmängder 

(Hård af Segerstad 2002). Enligt Floridi (2010) kan informationssamhället beskrivas som 

den utvecklingsfas som I-länder befinner sig i. Samhället karaktäriseras av ett ökat behov 

av tillgång till information samt utveckling av ny informationsteknologi. Informationen 

har enligt Hård af Segerstad (2002) alltid i alla tider funnits, men det är hastigheten och 

kapaciteten som ökat i och med modern informationsteknologi som föranleder att 

benämna informationssamhället som ett paradigmskifte. 

 

Enligt Sandkuhl (2008) kan organisationer med vägledning av informationslogistik (IL) 

hantera samhällets ökande informationsflöden på ett framgångsrikt sätt. En viktig 

beståndsdel av IL är enligt Sandkuhl (2008) att optimera informationsflöden och 

tillhandahållandet av information i organisationer.  

 

Information i organisationer hanteras till stor del i arbetsmöten, som är en väsentlig del av 

organisationens dagliga verksamhet. Enligt Lindström (2017) har strävan efter effektiva 

och flexibla organisationer fått till följd att antalet arbetsmöten har ökat. Fägerblad (2010) 

beskriver eskalerade informationsflöde som en orsak till ökat behov av arbetsmöten. 

Arbetsmöten är den posten som företag lägger mest resurser på, 25 % av organisationers 

resurser går åt till arbetsmöten. Trots höga siffror sker inte kontroll och uppföljning av 

möteskvalité i samma utsträckning. Många arbetsmöten är dåligt planerade, uselt 

genomförda, och har inget tydligt syfte (Fägerblad 2010). Dagens organisationer har inte 

fokus på arbetsmötenas enorma betydelse för verksamheten (Lindström 2017). 
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Undersökningar visar på att hälften av individers arbetstid spenderas i arbetsmöten. 

Arbetsmöten som varken är effektiva eller leder till önskvärt resultat (Claesson 2017).  

 

Eftersom dagens organisationer lägger ner mycket tid och resurser i arbetsmöten anses det 

vara ett väsentligt område att undersöka. För att belysa problemområdet med ineffektiva 

arbetsmöten genom att titta på innehåll vid arbetsmöten, med utgångspunkt i 

mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd, kan förhoppningsvis 

resultatet bidra till effektivare arbetsmöten. Ovan beskrivna områden är kopplade till 

Informationslogistik (IL). IL är en betydelsefull kärna i organisationer där 

informationshantering och arbetet med hur detta hanteras ofta belyses i samband med 

organisationers lönsamhet. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Hur information hanteras i arbetsmöten är ett fenomen som länge har studerats av flertal 

författare. Dessa studier har olika sanningar om hur effektiva arbetsmöten ska praktiseras. 

I en studie av Cohen, Rogelberg, Allen, & Luong (2011) framställs kopplingar mellan 

möteskvalité och egenskaper i miljön kring arbetsmötet. Påverkan på möteseffektivitet 

beskrivs kunna härstamma från belysning, utrymme, temperatur och antalet deltagare. 

Leach, Rogelberg, Warr & Burnfield (2009) hävdar å andra sidan att effektiva arbetsmöten 

kan präglas av om agenda tillämpas, om arbetsmötet höll utsatt tid eller om det fanns en 

ledare av arbetsmötet. Dessa, enligt Leach et al. (2009), är exempel på "designegenskaper” 

som styrs av personen som leder arbetsmötet.  

 

Elsayed-Elkhouly, Lazarus & Forsythe (1997) beskriver att det är stor skillnad mellan att 

förstå hur effektiv informationshantering i arbetsmöten ska genomföras och att 

implementera dessa kunskaper i organisationen. Efter att ha genomfört en undersökning 

om varför organisationer i Karibien ödslar en tredjedel av sin tid i ineffektiva arbetsmöten 

hävdar Elsayed-Elkhouly, Lazarus & Forsythe (1997) att ineffektivitet i arbetsmöten 

speglar hur verksamheten leder arbetsmöten samt hur den administrativa förmågan 

förefaller sig i organisationen. Detta skriver även Xavier (2008) om i artikeln “ Slow death 

by meetings” där han menar att planering och genomförande av produktiva arbetsmöten är 

viktiga ledaregenskaper som borde vara en del av varje organisations utbildningsprogram.  

 

Trots medvetenheten om problematiken kring informationshantering spenderas mycket tid 

i ineffektiva och irrelevanta arbetsmöten där priset som betalas är högt. Ökad stress över 

arbetsbörda, minskad teamproduktivitet och bortkastad tid är bara några av de 

konsekvenser som ineffektiv informationshantering vid arbetsmöten för med sig (Xavier 

2008). Dessutom beskriver Kim & Rudin (2014) att vi fortfarande inte kan hävda att vi 

förstår ämnet arbetsmöten tillräckligt bra och att studier inte har lett till mätbara 

förbättringar i den övergripande kvaliteten på arbetsmötena, inte heller användbara 

riktlinjer för mer produktiva arbetsmöten. 
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Det finns många rekommendationer från de som utövar arbetsmöten i praktisk form för att 

öka effektivitet i arbetsmöten, men ämnet har sällan studerats i självständig form i 

akademiska termer. Istället för att undersöka hur informationshantering i arbetsmöten kan 

optimeras överlag har fokus lagts på studier av informationshantering där det enda syftet 

är att effektivisera beslutsfattning (Leach et al. 2009). Leach et al. (2009) understryker att 

för att förbättra den fortsatta forskningen i området skulle det vara värdefullt att samla in 

information om innehåll och effektivitet i arbetsmöten.  

 

Innehåll vid arbetsmöten kan ses som information som överförs mellan människor. Med 

utgångspunkt i detta kan ämnet kopplas till området IL. 1978 berörs ämnet IL för första 

gången i publicerade akademiska texter. Harvard University publicerar artikeln ”Local 

distribution of information”. Artikeln behandlar distribution av mediainformation, och de 

väsentliga problem som kan uppstå vid lokal distribution. Artikeln beskriver värdet som 

tidsmässig information kan ge en konsument, och definierar IL i termer av 

informationshantering (transformation, förpackning och överföring). Definitionen ger en 

förhållandevis bred förståelse för IL, då den inte är begränsad till informationsöverföring 

(Haftor 2012). Forskningsområdet IL etablerades sedan under slutet av 1990-talet 

(Sandkuhl 2008). Nuförtiden förekommer IL inom flera olika forskningsområden. Enligt 

Haftor (2012) existerar det inte en gemensam uppfattning om vad IL innefattar. Att det 

inte finns någon gemensam uppfattning kan uppfattas som negativt då det inte finns någon 

allmänt etablerad definition men mångfalden kan även betraktas som något positivt för IL, 

då det kan gynna vidare utveckling. Haftor och Kajtazi (2009) har genomfört en studie om 

IL, som resulterade i tio forskningskategorier som är karaktäristiska för IL (figur 1). 

 

 
Figur 1. 10 identifierade forskningsinriktningar inom IL (Haftor & Kajtazi 2009) 
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Haftor och Kajtazi (2009) lyfter i de olika kategorierna fram perspektiv på IL, adresserade 

mål och strategier, samt styrkor och begränsningar. Även användbara teorier och 

metodologier läggs fram i studien. Haftor & Kajtazis (2009) studie visar på 

informationslogistikens omfattning. Studierna sträcker sig över olika branscher och 

problemområden. Det centrala som förenar alla kategorierna är fokus på 

informationflöden. Flera forskningsområden belyser vikten av att information ska 

disponera krav på rätt innehåll, presentation, kvalité och kostnad. Informationen ska 

dessutom levereras i rätt tid, till rätt målgrupp och till rätt användare. 

 

Haftor & Kajtazi (2009) ger inledande ett förslag till tolkning av IL utifrån beskrivna 

forskningskategorier. Enligt Haftor & Kajtazi (2009) innefattar det informationslogistiska 

fenomenet arrangemang av processer och objekt som förflyttar information i tid och rum. 

Informationsöverföring av atomer, eller i mänskliga system, är exempel på naturliga 

fenomen. Men fenomenen kan även vara konstgjorda och sociala (Haftor & Kajtazi 2009). 

Fenomenet kan förknippas med informationshantering vid arbetsmöten, där mötet kan ses 

som en process, medan människor kan ses som objekt som förflyttar information mellan 

system. 

 

1.3 Problemformulering 

Med tanke på tidigare forskning kan man ställa sig undrande till varför verksamheter 

allokerar så mycket tid i ineffektiva arbetsmöten, trots att “tid är pengar”. Saknas det andra 

perspektiv inom forskning? Leach et al.s (2009) rekommendationer om att studera 

innehåll och effektivitet i arbetsmöten samt Kim & Rudins (2014) beskrivning av 

bristfälliga studier visar att det finns ett behov av ytterligare studier inom möteshantering. 

Av den orsaken anses det relevant att undersöka innehåll i möten, i synnerhet hur 

informationen hanteras, ur andra perspektiv. Kanske är IL den saknade länken till effektiv 

informationshantering vid arbetsmöten?  

 

Studien grundar sig på ett praktiskt och ett vetenskapligt problem. Det praktiska problemet 

med tidsödande och ineffektiva arbetsmöten uppmärksammades under en förstudie 

(kapitel 4.2) på Fallföretaget där innehåll vid arbetsmöten uppfattas som ett växande 

problem. Det vetenskapliga problemet grundar sig i att det utifrån tidigare forskning 

saknas informationslogistiska synvinklar på effektiv informationshantering vid 

arbetsmöten. Utifrån informationssökning är möteseffektivitet i former av ekonomiska 

termer, emotioner och kulturella perspektiv områden som är behandlade i stor 

utsträckning. Dock tyder våra sökningar på att de flesta vetenskapliga studier inom 

området är utförda i USA. Till vår kännedom finns ingen tidigare forskning som behandlar 

effektivitet i arbetsmöten med koppling till IL. Enligt Haftor & Kajtazi (2009) utövas IL 

främst i Europa, vilket kan vara en anledning till att det finns en brist på studier inom 

ämnesområdet. 
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Med grund i uppmärksammat problem anses det relevant att göra en undersökning ur ett 

informationslogistiskt perspektiv. Arbetet kommer att synliggöra problem med innehåll 

vid arbetsmöten på Fallföretaget utifrån ett informationslogistiskt perspektiv. Studien 

förväntas öka kompetensen inom ämnesområdet och kan öppna upp för nya diskussioner 

genom ökad medvetenhet. 

  

1.4 Syfte & Frågeställning 

Flera studier har genererats inom området effektivitet kopplat till arbetsmöten, ofta med 

fokus att optimera beslutsfattning i arbetsmöten, men inte med ett informationslogistiskt 

angreppssätt med fokus på innehåll och effektivitet vid arbetsmöten. Syftet med 

fallstudien är att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv beskriva och lyfta fram 

problematik som berör innehåll vid arbetsmöten. Det informationslogistiska perspektivet 

har utgångspunkt i mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd. Utifrån 

undersökningens utgångspunkt tillför vi ett deskriptivt kunskapsbidrag och för att uppnå 

syftet med studien ska följande frågeställningar besvaras: 

 

1. Hur uppfattar mötesdeltagare innehåll vid arbetsmöten rörande mötesuppbyggnad, 

informationsöverföring och mötesöverflöd? 

2. Vilken problematik kan identifieras i det dagliga arbetet med innehåll vid 

arbetsmöten rörande mötesuppbyggnad, informationsöverföring och 

mötesöverflöd? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien avser att undersöka innehåll vid arbetsmöten på ett medelstort företag inom IT-

branschen. Enligt Europakommissionen definieras ett medelstort företag som ett företag 

med 50–249 anställda. Företaget har en årsomsättning som inte överskrider 50 miljoner 

euro eller en balansomslutning som överskrider 43 miljoner euro 

(Upphandlingsmyndigheten 2018). Beslutsfattande kan delas in i tre olika nivåer i en 

verksamhet: Strategisk, taktisk och operativ. Den taktiska nivån representerar mellannivån 

som samverkar mellan strategisk och operativ nivå (Beynon-Davies 2013). 

Undersökningen kommer att fokusera på mötesdeltagare som arbetar heltid på taktisk 

nivå. Perspektivet som kommer att undersökas är den anställdes syn på innehåll vid 

arbetsmöten utifrån aspekterna mötesuppbyggnad, informationsöverföring och 

mötesöverflöd. Aspekterna behandlas var för sig och det läggs inget fokus i studien på 

kopplingen mellan de olika områdena. Studien avgränsas ytterligare genom att fokusera 

primärt på fysiska arbetsmöten och ingen vikt läggs vid uppföljning inom möteshantering. 

  

1.6 Målgrupp 

Arbetet förväntas ge ett deskriptivt kunskapsbidrag till Fallföretaget samt individer som 

studerar eller bedriver forskning inom IL. Överlag ämnar arbetet öka kunskapen samt 
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uppmuntra till diskussioner för fortsatt forskning inom området. Inom Fallföretaget avser 

kunskaperna gynna dels anställda, men även ledning av företaget. Med tanke på att arbetet 

bidrar till visualisering av problem med ineffektiva arbetsmöten kan resultatet bidra till 

utveckling av arbetsmöten på fallföretaget.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion 

Rapportens inledande kapitel behandlar bakgrunden till studiens område och kontext. 

Läsaren får en inblick i tidigare forskning och studiens problemformulering samt syfte och 

frågeställning. Även avgränsningar och målgrupp presenteras. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar den teoretiska referensram som använts för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Kapitlet inleds med vårt IL-perspektiv, som sedan mynnar ut i studiens 

tre teman: mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd. 

 

Kapitel 3 - Metod 

Metodkapitlet redogör för studiens vetenskapliga synsätt och tillämpad metod. Val av 

studie, datainsamling och databearbetning diskuteras. Avslutningsvis behandlas 

kvalitetskriterier för studien samt forskningsetiska frågor. 

 

Kapitel 4 - Fallföretag 

Undersökningens fallföretag presenteras under kapitlet, samt den förstudie som kom att bli 

startpunkten för studien. 

 

Kapitel 5 - Resultat 

Kapitlet presenterar resultatet som framkommit under de intervjuer som genomförts på 

fallföretaget. Kapitlet börjar med en kort inledning som beskriver uppbyggnaden. Därefter 

följer kapitlet strukturen i den teoretiska referensramen med huvudrubrikerna 

mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd. 

 

Kapitel 6 - Diskussion 

I diskussionskapitlet ställs undersökningens resultat mot valda teorier samt tidigare 

forskning. Avslutningsvis diskuteras vald metod. 

 

Kapitel 7 - Avslutning 

Det avslutande kapitlet presenterar utifrån diskussion en slutsats som avser att besvara 

studiens forskningsfrågor. Rapporten avslutar med att ge förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

 
För att arbetet ska frambringa svar på de forskningsfrågor som studien fokuserar på 

krävs det en teoretisk referensram att förhålla sig till. I följande avsnitt presenteras de 

teoribildningar som vi valt att använda i studien. Kapitlet inleds med att presentera vårt 

IL perspektiv, som sedan mynnar ut i tre teman: mötesuppbyggnad, 

informationsöverföring och mötesöverflöd. 

 

2.1 Vårt informationslogistiska perspektiv 

Studiens syfte är att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv beskriva och lyfta fram 

problematik som berör innehåll vid arbetsmöten. Med en Informationslogistisk bakgrund 

är vi inte intresserade av att undersöka möteseffektivitet i former såsom ekonomiska 

termer, emotioner och kulturella perspektiv, vilket även är områden som redan är 

behandlade. Vi vill istället undersöka fenomenet med utgångspunkt i mötesuppbyggnad, 

informationsöverföring och mötesöverflöd. Utifrån vår informationssökning har teorierna 

som studien förhåller sig till tillämpats i andra sammanhang, främst i studier som enbart 

berör kommunikation eller strukturering av arbetsmöten. Med utgångspunkt i den 

förstudie (4.2) som genomfördes på fallföretaget valdes en kombination av teorier. 

Tillsammans bidrar teorierna med en informationslogistik helhetssyn och kunskap till hur 

effektivisering av arbetsmöten kan ske.  

 

Som nämndes i tidigare forskning är IL ett brett behandlat område som förekommer inom 

flera olika forskningskategorier, och det finns ingen gemensam uppfattning om vad IL 

innefattar. Informationslogistikens förutsättningar i den här studien grundar sig i 

forskningskategorin “The User-Demand Information-Supply” beskrivning av IL.  

 

” The main objective of Information Logistics is optimized information provision 

and information flow. This is based on demands with respect to the content, the 

time of delivery, the location, the presentation and the quality of information. 

The scope can be a single person, a target group, a machine/facility or any kind 

of networked organization” 

(Sandkuhl 2008, s. 46) 

 

Den informationslogistiska triangel (figur 2) som presenteras inom kategorin anses vara 

applicerbar i mötessammanhang, och är därmed relevant för studiens syfte och 

frågeställning. Enligt Sandkuhls (2008) definition av IL innefattar informationslogistikens 

grundidé, begreppen krav, innehåll och distribution. 
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Figur 2. Informationslogistisk triangel (Sandkuhl 2008). 

Triangeln illustrerar tre viktiga aspekter inom IL: krav, innehåll och distribution. Krav 

säkerställer att informationen är i rätt tid, har rätt innehåll, är på rätt plats samt 

representeras på rätt sätt. Innehåll innefattar bedömning, urval och strukturering av 

innehållet. Distribution vidarebefordrar informationen till efterfrågad plats. Krav kan 

tillsammans med innehåll och distribution bidra till att informationshantering optimeras 

(Sandkuhl 2008). Vi har i den här studien valt att använda den informationslogistiska 

triangeln som ett ramverk. Områdena behandlas i studien var för sig, således har inget 

fokus lagts på hur områdena relaterar till varandra. 

 

2.2 Mötesuppbyggnad 

Teorier kring mötesuppbyggnad bidrar till att arbetsmötet kan få struktur och vi avser att 

koppla mötesuppbyggnad till krav i den informationslogistiska triangeln (figur 2). Detta 

representerar säkerställande av att information på arbetsmöten uppfyller krav med 

avseenden på t.ex. tid, innehåll, plats och presentation. Kraven avses att uppfyllas med 

hjälp av teori om mötesuppbyggnad.  
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Med tanke på att mängden arbetsmöten ökar i dagens organisationer ökar också behovet 

av att hålla effektiva arbetsmöten. Under den förstudie som genomfördes på Fallföretaget 

(kapitel 4.2) uppmärksammades problem med möteseffektivitet. Deltagarna gör sig 

otillgängliga i kalendern för att de inte anser sig ha tid att sitta i ineffektiva möten. Vad är 

det som bidrar till att möten uppfattas som ineffektiva? För att uppfylla syftet med studien 

och besvara forskningsfrågorna anses det relevant att titta närmare på vad som definierar 

effektivitet. 

 

Begreppet “effektivitet” kan beskrivas som graden av måluppfyllelse i förhållande till 

resursanvändning. Det betyder att effektivitetshöjande insatser ökar möjligheter att 

uppfylla målen (Jacobsen & Thorsvik 2002). Ljungberg & Larsson (2012) relaterar 

effektivitet till förmågan att “göra saker rätt” och påpekar precis som Jacobsen & Thorsvik 

att effektivitet innebär att skapa en lämplig process med minsta möjliga resursanvändning. 

Att arbeta med en organisations inre effektivitet, med till exempel möten, innebär enligt 

Ljungberg & Larsson (2012) att resursåtgångar bör ses. Resurser i form av tid, personal 

och system, men även ekonomiska resurser. För att kunna analysera insamlat material på 

ett tillfredsställande sätt krävs en förklaring på hur man kan uppnå ett effektivt arbetsmöte. 

  

Ett effektivt arbetsmöte innebär enligt Rollof (1999) att ett möte medför goda beslut, 

verkningsfull information, frigörande av tid och kreativa ideér, som tillsammans kan 

medföra gynnsamma effekter i verksamheten samt skapa synergi. Målet med att 

effektivisera arbetsmöten är att höja kvalitén och minska tidsåtgången. För att skapa ett 

effektivt arbetsmöte finns det enligt Rollof (1999) ett antal grundprinciper att ta hänsyn till 

såsom mål, atmosfär, resultat och enighet. 

 

Mål 

Den främsta orsaken till ineffektiva arbetsmöten är brist på genomtänkt planering. Innan 

arbetsmötet kan det krävas en del förberedelser för att skapa rätt information för alla 

deltagande (Xavier 2008). Mötesledaren bör först och främst ha en tydlig föreställning av 

målet med arbetsmötet. Detta inbegriper inte nödvändigtvis att en detaljplan ska 

förberedas, en övergripande vision med en bild av vilket resultat arbetsmötet ska utmynna 

i räcker gott och väl när arbetsmötet bokas in (Rollof 1999).  

 

Xavier (2008) beskriver att även deltagarna inför planerade arbetsmöten bör ha tydliga 

förväntningar på arbetsmötet samt vilket resultat arbetsmötet ska utmynna i. Enligt Rollof 

(1999) är ett sätt att uppnå detta att skapa en kallelse innehållande: 

• Mötesledarens namn. 

• Syfte med arbetsmötet. 

• Mötesform 

• Namn på deltagare. 

• Datum för arbetsmötet. 

• Start- och sluttid. 

• Plats (lokal, ort). 
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Dessutom behöver deltagare i förväg veta vad som förväntas av dem, det vill säga om de 

förväntas vara förberedda och ha läst igenom material eller liknande inför arbetsmötet 

(Xavier 2008).  

 

En planerad agenda kan vara ett verktyg för att uppnå effektivitet i genomförandefasen av 

arbetsmötet och på så sätt nå sitt uppsatta mål. (Rollof 1999). En agenda kan innehålla 

ämnen som ska presenteras och diskuteras samt tidpunkter för dessa (Fetzer 2009). Dessa 

punkter kan vara bra för deltagarna att känna till redan innan arbetsmötet (Rollof 1999). 

 

Initialt i arbetsmötet bör agendan vara flexibel för deltagare att addera punkter. Dock bör 

ett varnande finger lyftas för att ha alltför många punkter på agendan. Antal punkter bör 

alltid ses i förhållande till tidsutrymme eftersom för många punkter kan bidra till sämre 

möteskvalité. Punkterna kan specificeras med vilket resultat de förväntas ge. Detta kan 

vara exempelvis information, beslut eller diskussion (Rollof 1999). 

 

Att genomföra ett arbetsmöte är en förmåga i sig (Rollof 1999). Såsom goda förberedelser 

inför ett arbetsmöte kan bidra till effektivitet, kan för mycket förberedelser bidra till 

ineffektivitet. Om arbetsmötet innehåller informationsöverflöd och för långa monologer 

kan deltagare snabbt tappa motivationen. Det gäller att hitta en balans med hjälp av de 

verktyg som erbjuds (Xavier 2008). 

 

Atmosfär 

En inbjudande och motiverande stämning är avgörande för att deltagarna ska vara aktiva 

och engagera sig i frågor. Som mötesledare är det viktigt att belysa att alla deltagare är 

inbjudna av en anledning, och att målet som alla tillsammans strävar mot är av stor vikt. 

Personen som håller i arbetsmötet bör även ha färdigheter för att kunna presentera 

information anpassat för olika roller i arbetsmötet (Xavier 2008).  

 

Respekt för tid och passande umgängesregler är också väsentligt för att hålla effektiviteten 

uppe (Rollof 1999). Att arbetsmötet startar och slutar vid utsatt tid är en grundläggande 

regel. Information som redan tilldelats deltagare vid arbetsmötets början ska inte 

återupprepas om inte alla är på plats vid arbetsmötets början, förutsatt att inte resten av 

deltagarna godkänner detta. Agendan bör följas för att kunna nå målet vid utsatt sluttid 

(Fetzer 2009).  

 

Resultat 

Att kunna styra diskussioner är en betydelsefull förmåga för en mötesledare. Det gäller att 

kunna känna av när en diskussion inte kommer att ha ett vinstgivande utfall. Fokus ska 

alltid hållas på arbetsmötets konkreta uppgifter. Det finns olika sätt att bibehålla 

koncentrationen på punkterna i agendan, ett av dem är att ge deltagarna ansvar för olika 

punkter. Ett annat är att diskutera vad som kan göra arbetsmötet lyckat som upptakt till 

arbetsmötet. Dock är en viss flexibilitet från mötesledaren att föredra. Så länge 

diskussionen går i rätt riktning och är konstruktiv behövs inte någon direkt styrning 

(Rollof 1999).  
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Ett annat viktigt moment är att bestämma antal och typ av deltagare. Antal deltagare bör 

ses i proportion till tidsaspekten av arbetsmötet. Hur mycket tid är avsatt för arbetsmötet? 

Hinner alla deltagare få sin åsikt hörd (Fetzer 2009)? I vissa fall kan det finnas anledning 

till att ha många deltagare närvarande. Några exempel är när nya idéer ska genereras eller 

när information ska spridas till många individer (Rollof 1999). Det finns två viktiga typer 

av deltagare, de som behövs för att ta beslut och de som behöver få reda på beslut och 

information. Andra deltagare kan vara användbara men deras närvaro krävs inte för att det 

ska bli ett lyckat arbetsmöte (Fetzer 2009). Vissa deltagare bör endast kallas in när det 

finns punkter som berör dem, detta kan spara enormt mycket tid och skapar dessutom 

engagemang för varje punkt i agendan (Rollof 1999). 

 

Enighet 

Alla kan inte alltid ha samma ställningstagande. Det viktigaste är att komma till 

samförståelse om att uppfattningar kan förbli olika. Personen som har yttersta ansvar för 

beslutsfattande kan ofta fordras att ta beslut som inte stöds av samtliga deltagare trots 

långa diskussioner. Essensen av arbetsmötet är likväl att alla deltagare har fått tillfälle att 

uttrycka sin åsikt om frågan (Rollof 1999). 

 

Utifrån dessa grundprinciper finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till för att kunna 

hålla ett effektivt arbetsmöte. För att målen med effektivitet ska uppnås krävs enligt Rollof 

(1999) att det finns en vilja att förbättras samt utbildning för de som leder arbetsmöten. 

  

2.3 Informationsöverföring 

Kan en anledning till att arbetsmöten inte anses effektiva vara att 

informationsöverföringen inte är optimal? I förstudien (kapitel 4.2) observerade vi att 

vissa mötesdeltagare, även vi, hade svårt att förstå termer och sätta saker i ett 

sammanhang under vissa möten. Vi avser att ta hjälp av teorier kring 

informationsöverföring för att optimera överföringen av information. Detta kopplar vi 

även till distribution i den informationslogistiska triangeln (figur 2) som säkerställer 

detsamma, att informationsöverföring optimeras. 

 

Om informationsöverföringen i ett arbetsmöte inte är tillfredsställande kan det resultera i 

ett mindre framgångsrikt arbetsmöte. För att gå till botten med hur 

informationsöverföringen fungerar behöver vi först och främst ställa oss frågan: “Vad 

betyder egentligen information?”  

 

Vårt vardagsspråk innefattar ordet "information" i en mängd olika sammanhang. För att 

klargöra studiens utgångspunkt behöver begreppet information definieras. Beynon-Davies 

(2013) beskriver att information är mångsidigt och kan därmed vara svårt att definiera. 

Enligt ungefärliga beräkningar finns det i vetenskapliga discipliner och kulturer drygt 400 

definitioner av information (Yuexiao 1988). Detta understryker även Floridi (2010) när 

han beskriver att information är beryktad att komma i många former och ha många 
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betydelser. Anledningen kan vara att information kan vara förenat med flera förklaringar, 

beroende på antaget perspektiv samt krav och önskemål som finns i åtanke. Enligt Hillard 

(2010) så kan antalet definitioner resultera i problem för organisationer om personal som 

hanterar information är oense om definitionen. Organisationer har enligt Hillard (2010) en 

utmaning i att fastställa definitionen konsekvent för just sin affärsverksamhet, för att 

undvika problem med oenigheter. En av kortfattad definition av information har 

föreslagits av Robert M Losee: 

 

“Information is produced by all processes and it is the values of characteristics in the 

processes output that are information” 

(Hillard 2010, s. 66) 

 

Definitionen innebär värde, baserat på sammanhanget av informationen (Hillard 2010). 

För att förstå innebörden i definitionen krävs att ytterligare begrepp reds ut. 

 

Information och data 

Enligt Beynon-Davies (2013) är data symboler som är bärare av information. Ackoff 

(1999) beskriver data som symboler som representerar händelser eller objekt. Data kan 

vara naturligt förekommande tecken och signaler som t.ex. trädens årsringar och 

fingeravtryck. Data kan även vara designade signaler från maskin till maskin, eller från 

maskin till människa som t.ex. bilens varningslampor. Data kan också vara semantiskt 

innehåll som kommuniceras mellan människor t.ex. videoinspelningar och muntlig 

kommunikation (Floridi 2010). Data är en produkt av en observation. En observation som 

kan göras antingen av en människa eller en maskin. Data kan beskrivas som ett värde som 

inte har bearbetats. Ett obearbetat värde är svårt för en individ att sätta i en kontext och ta 

till sig (Cooper 2014). För att data ska anta en form som är användbar måste den 

processas. Data har ingen mening i sig själv utan måste sättas i ett sammanhang för att få 

en mening, och därmed bli användbart. När data anses som användbart övergår det till att 

vara information (Ackoff 1999). Detta överensstämmer med Robert M Losee definition av 

information, där sammanhanget är viktigt för att information ska skapas. 

 

Information och kunskap 

Robert M Losee definition av information har förutom sammanhang, fokus på värde. Så 

vad krävs för att frambringa värde, vilket enligt Robert M Losee definition är det 

grundläggande för att information frambringas? Det finns en stark relation mellan 

information och kunskap. För att frambringa information är kunskap en nödvändig 

förutsättning (Hård af Segerstad 2002). Kunskap kan beskrivas som information 

kombinerat med erfarenheter, bearbetad och tolkad av en individ (Davenport, De Long & 

Beers 1998). En förutsättning för kunskap är således en mänsklig medvetenhet. En 

medvetenhet som med hjälp av befintlig kunskap och erfarenhet omvandlar inkommande 

information till kunskap (Hård af Segerstad 2002). Kunskap erhålls via egen, eller andras 

erfarenhet och kan bevaras i en individs minne (Ackoff 1999). Information är därmed ett 

nödvändigt villkor för kunskap, men inte det enda villkoret. Information kan beskrivas 

som kunskapens råvara, men det krävs även en aktiv tankeförmåga som förmår att läsa av 
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den tillhandahållna informationen (Hård af Segerstad 2002). Enligt Hård af Segerstad 

(2002) är skiljelinjen mellan information och kunskap subtil, så fort det mänskliga 

medvetandet har mottagit information påbörjas omvandlingen till kunskap. 

  

För att återgå till Robert M Losee definition av information, där värde är i fokus, så kan 

utifrån ovan beskrivna utrönas att det krävs kunskap för att Robert M Losee definition av 

information ska uppfyllas. 

 

Sändare - mottagare 

Enligt Hård af Segerstad (2002) finns det en stark koppling mellan kommunikation och 

information. Kopplingen finns, men det är fel att använda begreppen kommunikation och 

information som om de vore synonyma (Palm & Windahl 1989). Ordet kommunikation 

kommer från latinets communis som betyder “gemensam”. Begreppet innebär således att 

göra något gemensamt, individer delar något. Det som delas kan vara iakttagelser, 

erfarenheter, tankar och reflektioner. Enligt denna beskrivning är kommunikation en 

social process (Hård af Segerstad 2002). Enligt Palm & Windahl (1989) står begreppet 

kommunikation för att “tala med”, en process som är gemensam, vilket även det antyder 

på att det är en social process. Begreppet information har sitt ursprung i det latinska verbet 

“informare” som betyder “utforma” eller “ge form åt” (Hård af Segerstad 2002). 

Information brukar reserveras för innehållet i kommunikationsprocessen. Information kan 

bringa klarhet och lösa komplexitet. Information kan även verka som underlag för beslut 

(Palm & Windahl 1989). Till skillnad mot kommunikation som beskrivet ovan kan ses 

som en social process, kan information ses som en social artefakt. Artefakt betyder 

“konstgjord” och syftar på föremål eller företeelser som skapats av människor. I detta 

sammanhang kan en artefakt vara böcker och tavlor, men en artefakt kan likväl vara 

byggnader och kläder. Information kan sägas vara ett objekt som har utformats, med syfte 

att förmedla ett budskap. Begreppet information symboliserar följaktligen varje 

meningsbärande artefakt (Hård af Segerstad 2002). Information kan ses som en process, 

som karaktäriseras av en överföring från en sändare till en mottagare. I denna betydelse är 

information en envägsprocess, och står här för att “tala till”. Detta kan även tolkas som att 

en individ talar till en annan individ. Information är därmed ingen gemensam process, som 

kommunikation. Kommunikation beskrevs ovan som att “tala med”, vilket syftar på att det 

är en tvåvägsprocess (Palm & Windahl 1989).  

 

Mathematical Theory of Communication 

Shannon och Weavers “Mathematical Theory of Communication” är en av de äldsta 

kommunikationsteorierna som behandlar överföring av information. Teorin utvecklades 

under andra världskriget och dess främsta intresse var att använda kommunikationskanaler 

på ett effektivt sätt (Fiske & Olofsson 1997). Shannon och Weaver introducerade en 

modell (figur 3) som introducerade ett helt nytt sätt att se på begreppet information. I 

modellen är informationens innehåll helt ointressant, fokus ligger enbart på överföring av 

information (Hård af Segerstad 2002). Från början var modellen ämnad för tekniska 

kanaler, men på senare tid tillämpas modellen generellt för all slags 
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informationsöverföring, även mänsklig (Fiske & Olofsson 1997). I studien används 

modellen metaforiskt för att illustrera informationsflöden. 

 

 
Figur 3. Shannon och Weavers Kommunikationsmodell. 

 

Modellen visar hur ett kommunikationssystem som består av en informationskälla 

frambringar ett meddelande (1). Sändaren omvandlar meddelandet till en signal som 

överförs via en kanal till mottagaren. Mottagaren avkodar meddelandet (2) så det kan nå 

fram till informationsmålet. Informationsmålet är det anpassningsbara system som 

informationskällan önskar inverka på. Signalen som går från sändare till mottagare kan 

vara utsatt för störningar, det är till och med vanligt att så är fallet (Hård af Segerstad 

2002). En störning är något som inte är planerat av källan, och som läggs till signalen 

mellan sändning och mottagning (Fiske & Olofsson 1997). En störning förvränger 

signalen, vilket resulterar i att meddelandet som sänds blir påverkat på vägen fram till 

mottagaren (Hård af Segerstad 2002). Meddelandet som sänds kan vara ämnat för en eller 

flera mottagare (Palm & Windahl 1989). Informationskällan kan i stort sett vara vad som 

helst. Det kan vara en mänsklig hjärna, ett trafikljus eller en fotocell i en dörr. Det enda 

som krävs av informationskällan är att den kan göra ett val bland flera tänkbara 

möjligheter, t.ex. så kan trafikljuset välja mellan att visa rött, gult eller grönt ljus (Hård af 

Segerstad 2002). Kommunikationsmodellen kom sedan att utvecklas att även innefatta 

återkoppling från mottagare till sändare (Palm & Windahl 1989). Vid återkoppling anses 

det vara en tvåvägsprocess, som enligt tidigare beskrivningar berör kommunikation. Vi 

har därför valt att inte gå in närmare på detta område, eftersom vi endast är intresserade av 

informationsöverföring i arbetsmöten.  

 

2.4 Mötesöverflöd 

Grundat på förstudien (kapitel 4.2) förekommer det på Fallföretaget möten som inte är 

relevanta att hållas utifrån den informationen som förmedlas. Kräver all information ett 
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arbetsmöte? Teorier förbundna med mötesöverflöd bidrar till att rätt information 

förmedlas via rätt kanal och vi avser att koppla mötesöverflöd till innehåll i den 

informationslogistiska triangeln (figur 2). Innehåll säkerställer att en bedömning och urval 

görs av informationen som ska förmedlas. Innehåll avses att uppfyllas med hjälp av teori 

som berör mötesöverflöd. 

 

Enligt Auger & Ehrström (1979) är det viktigt att tänka över om det överhuvudtaget finns 

skäl för att hålla ett arbetsmöte. Kan den investerade tiden ge utdelning i någon form? Är 

det alltid befogat att genomföra ett fysiskt arbetsmöte? Kan andra informationskanaler 

användas i stället för att förmedla information, med framgångsrikt resultat? Daft & Lengel 

(1988) anser att kommunikationskanal måste väljas efter situation. Daft & Lengel har 

utvecklat Media Richness Theory (MRT). MRT är ett ramverk som behandlar 

kommunikationskanaler, och dess förmåga att förmedla information. Ramverket används 

för att rangordna och utvärdera rikedom i kommunikationskanaler. 

Kommunikationskanaler skiljer sig åt på flera sätt, och val av kanal beror på vad som ska 

sändas, vad som kan skickas via kanalen, samt vilken kapacitet kanalen har. Det finns tre 

aspekter som påverkar en kommunikationkanals rikedom (Daft och Lengel 1988). 

 

1. Förmåga att hantera multipla informationssignaler  

2. Förmåga till snabb återkoppling 

3. Förmåga att vara personlig 

Kanalerna kan delas in i en hierarki (figur 4) som beskriver de olika kanalernas rikhet. 

 
Figur 4. Media Richness Hierarkin (Daft & Lengel 1988) 

Hierarkin i figuren visar att fysisk närvaro är den kanal som förmedlar rikast information. 

Flera informationssignaler kan sändas ut samtidigt, samtalet är personligt, och kanalen 

möjliggör snabb återkoppling. Den kanal som ligger längst ner i hierarkin, och därmed är 
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den minst rika, är den opersonliga skriftliga. I den opersonliga skriftliga kanalen kan inte 

flera informationssignaler sändas ut samtidigt, samtalet är opersonligt, och det finns inget 

utrymme för återkoppling (Daft och Lengel 1988).   

Fysisk närvaro är den kanal som förmedlar rikast information, men det är inte säkert att 

det är den kanalen som är mest lämplig för att nå ut med budskapet. 

 Kommunikationskanal måste anpassas efter informationen, allt är beroende på kontext. 

För vägledning av val för kanal delar MRT in kommunikation i två kategorier, 

rutinmässig kommunikation och ej rutinmässig kommunikation (figur 5) (Daft och Lengel 

1988). 

 

Figur 5. Val av kommunikationskanal (Daft & Lengel 1988). 

Varje kommunikationssituation ställer ett rikedomskrav, som är beroende av om det är 

rutinmässig eller ej rutinmässig information som ska förmedlas. Effektiv kommunikation 

är en matchande process, kanalens rikhet bör anpassas efter budskapets syfte. Är det 

rutinmässig information som ska förmedlas krävs en mindre rik kanal eftersom sändare 

och mottagare har en insikt om vad som ska kommuniceras. Kommunikation som inte är 

rutinmässig kräver däremot en rikare kanal för att informationen ska nå fram. 

Framgångsrik kommunikation uppnås när rätt kanal används för ämnat budskap. Bristande 

kommunikation uppstår när en rik kanal används för att förmedla rutinmässig information, 

eller när en fattig kanal används för att förmedla ej rutinmässig information (Daft och 

Lengel 1988). 
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2.5 Sammanfattning teorier 

Studiens syfte är att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv beskriva och lyfta fram 

problematik som berör innehåll vid arbetsmöten. Grundat på förstudien (4.2) utgår vår 

teoretiska referensram från innehåll vid arbetsmöten inom tre olika områden: 

mötesuppbyggnad, mötesöverflöd och informationsöverföring. Inom områdena har 

lämpliga teorier valts ut för att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. För 

att tillämpa ett informationslogistiskt perspektiv, som genererar ett deskriptivt 

kunskapsbidrag, har områdena applicerats på olika ställen i den informationslogistiska 

triangeln (figur 6).   

 

 
Figur 6. Teoretisk referensram 
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De teoretiska områdena har anknytning till krav, innehåll och distribution i den 

informationslogistiska triangeln. För att mötesuppbyggnad ska bidra till effektiva 

arbetsmöten ställs krav på innehåll, tid, plats och representation. I Innehåll i triangeln görs 

en bedömning och urval för att undvika mötesöverflöd. Kräver informationen ett fysiskt 

arbetsmöte eller kan innehållet förmedlas via en annan kanal? Distribution behandlar 

informationsöverföring av innehåll vid arbetsmöten. Teorierna bildar tillsammans ett 

ramverk som beskriver hur effektivisering av arbetsmöten kan ske utifrån ett 

informationslogistiskt perspektiv.  

 

 

3 Metod 

 
I kapitlet redogörs för studiens vetenskapliga synsätt och metod. Val av studie samt grad 

av strukturering vid intervjuer behandlas. Vidare presenteras studiens datainsamling samt 

databearbetning. Avslutningsvis diskuteras kvalitetskriterier för studien samt 

forskningsetiska frågor. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt  

En central del vid vetenskaplig forskning är val av kvantitativ eller kvalitativ ansats. En 

kvantitativ ansats kännetecknas enligt Jacobsen (2002) av fokus på siffror och 

individualism. Ansatsen anses lämpad när det finns en klar problemställning och 

undersökaren besitter goda förkunskaper om ämnet som ska undersökas (Jacobsen 2002). 

Målbilden med en kvalitativ ansats är att skapa en djup, detaljerad förståelse av ett 

fenomen (Jacobsen 2002). Bryman & Bell (2013) förklarar att det är hur personer i en viss 

miljö tolkar sin verklighet som utgör kunskapsteoretiska ståndpunkter inom kvalitativ 

forskning. “Att se något med en annans ögon”, är en beskrivning av Bryman (1997). Även 

Bryman & Bell (2013) beskriver det på ett liknande sätt, där ansatsen innebär att kunna se 

världen med undersökningspersonens ögon genom att ta till vara på individernas tankar, 

intryck och åsikter. 

 

I vår studie var det önskvärt att införskaffa större och djupare kunskap om hur 

medarbetarna på fallföretaget uppfattar innehåll vid arbetsmöten inom olika områden. 

Eftersom det uppmärksammade problemet i undersökningen även ansågs vara oklart har 

forskningsprocessen tillämpat en kvalitativ ansats. Undersökningen förväntade genom den 

kvalitativa ansatsen skapa en förståelse för hur individer uppfattar sin miljö. 

 

Vid en undersökning kan olika sätt att hantera teori och empiri tillämpas. 

Inom forskning finns olika vetenskapliga synsätt, induktion och deduktion.  

Induktion innebär att forskaren går “från empiri till teori” (Jacobsen 2002). Enligt Bryman 

& Bell (2013) utgår forskaren från kvalitativa observationer eller intervjuer, utan 

förankring i teori. Utifrån empirin dras sedan generaliserbara slutsatser som används för 

att formulera ny teori. Deduktion innebär att forskaren går “från teori till empiri” 
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(Jacobsen 2002). Enligt Bryman & Bell (2013) utgår forskaren ifrån de teorier som finns 

inom ett visst område och testar därefter empirin mot teorin. Genom detta 

tillvägagångssätt kan forskaren se om verkligheten stämmer överens med förväntningarna 

(Jacobsen 2002). 

 

Studiens syfte var att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv synliggöra och lyfta 

fram problem som berör innehåll vid arbetsmöten med utgångspunkt i mötesuppbyggnad, 

informationsöverföring och mötesöverflöd. Det innebär att studien hade en utgångspunkt i 

teorier, och därmed ansågs ett deduktivt synsätt vara bäst lämpat. Alvesson & Sköldberg 

(2008) påpekar att det kan underlätta att använda tidigare forskning och teorier inom 

området för att lättare fånga upp mönster som ökar förståelsen inom studien. Patel & 

Davidson (2003) delar samma åsikt när de beskriver att ett teoretiskt ramverk kan skapas 

som grund för vidare empirisk undersökning. Deras ord anser vi styrker valet med 

tillämpning av teorier och ett deduktivt synsätt i undersökningen. I vårt fall hade vi även 

identifierat teorier i ett tidigt stadium av undersökningen och ansåg därför att det var 

lämpligt att tillämpa ett deduktivt synsätt istället för en induktiv syn på studien. 

 

Jacobsen (2002) påpekar att genom att använda deduktion skapas stora begränsningar i 

undersökningen. Risken med en deduktiv ansats är att undersökningen snarare kan 

resultera i forskarens tolkning av verkligheten, än verkligheten för de som deltar i 

undersökningen. Detta beror enligt Jacobsen (2002) på att urvalet av insamlad information 

görs innan datainsamlingen. Jacobsen (2002) nämner även att det nuförtiden inte talas om 

rena induktiva eller deduktiva ansatser, utan att benämningen är mer eller mindre öppna 

ansatser. Genom att vi tillämpade ett deduktivt synsätt sattes vissa gränser för vilken data 

som samlades in. Den kvalitativa ansatsen som använts tillåter ändå en viss grad av 

öppenhet inom de fördefinierade områdena. Även risken som Jacobsen (2002) nämner 

ovan reducerades med en kvalitativ ansats, då det var respondenternas verklighet som 

belystes, om än från våra fördefinierade områden. Valt tillvägagångssätt ansågs efter noga 

övervägande utgöra en fördelaktig analytisk grund för studien. Jacobsen (2012) lägger 

även vikt vid detta, att oberoende av induktiv eller deduktiv strategi, är det viktigt att så 

långt som möjligt skapa en tydlig bild av förväntningar på studien innan data samlas in. 

 

3.2 Fallstudie 

Studien avser att skapa en djupare förståelse på ett enda företag, vilket innebär att en 

fallstudie ansågs lämplig att genomföra. Fallstudie syftar till en studie som görs utifrån ett 

enda fall. Ett “fall” kan innebära en enda organisation, plats, speciell person eller en 

specifik händelse (Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) framställer att en fallstudie är 

lämplig då en djupare insikt är önskvärd för en speciell situation. Eftersom studien är 

avgränsad till att genomföras på ett företag betraktas det som en specifik händelse. På 

grund av att problemställningen var oklar och undersökningen förväntades ge en 

detaljerad granskning av fallet, passar en intensiv utformning bra för studien. En intensiv 

utformning kännetecknas av att undersökningen går på djupet och detaljer lyfts fram 

(Jacobsen 2002). Om det hade varit intressant med ytlig information där utfallet är 
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generaliserbart, hade en extensiv utformning varit lämpligare. Enligt Jacobsen (2002) är 

extensiv motsatsen till intensiv där den extensiva utformningen mer fokuserar på bredd 

och generalisering. 

 

3.3 Datainsamling 

Studiens datainsamling bestod av insamling av empiri som erhölls genom 

semistrukturerade intervjuer. Nedan beskrivs hur insamling av empiri har genomförts samt 

förberedelser och övervägande som har tagits under denna fas av undersökningen. 

3.3.1 Semistrukturerad intervju 

Kvalitativa intervjuer kan se olika ut beroende på vilket angreppssätt som tillämpas. 

Ostrukturerade intervjuer karaktäriseras av att intervjuunderlaget är nästintill obefintligt. 

Målet är att intervjun ska likna ett vanligt samtal och intervjuobjektet ska få associera fritt. 

Det ställs endast följdfrågor om de punkter som kan kan vara intressanta att undersöka 

vidare (Bryman & Bell 2013). Strukturerade intervjuer är motsatsen, intervjun genomförs i 

en förutbestämd ordning med fasta frågor och fasta svarsalternativ (Jacobsen 2002).  

 

Valet av struktureringsgrad på intervjuerna baserades på tidigare argument om att ett 

deduktivt synsätt var tänkt att användas. Eftersom det gjordes teoretiska kopplingar innan 

datainsamlingen krävdes ett visst mått av strukturering utifrån valda teman. För att inte 

missa eventuell relevant information från deltagarna som kan bidra till ökad förståelse 

oberoende av teman valdes en semistrukturerad teknik där deltagaren har möjlighet att 

utforma sina svar inom vissa begränsningar. Enligt DiCicco-Bloom & Crabtree (2006) är 

semistrukturerade intervjuer vanligen ordnad kring en uppsättning förutbestämda öppna 

frågor med ytterligare frågor som följer av dialogen mellan intervjuare och intervjuobjekt. 

Bryman & Bell (2013) beskriver att semistrukturerade intervjuer innehåller en 

intervjuguide där ett antal teman ska undersökas. Intervjupersonen har även här fritt 

spelrum för att utforma sina svar men målet är att få svar på frågor som berör vissa ämnen 

(Bryman & Bell 2013). Då fokus var att skapa en djup förståelse under intervjuprocessen 

och framhäva det som intervjupersonen upplever vara viktigt ansågs den 

semistrukturerade intervjun vara den bäst lämpade för studien. Jämfört med den 

strukturerade intervjun fanns möjlighet till att följa upp frågor. Intervjun höll sig ändå 

inom de förutbestämda teman som hade utformats utifrån syfte med studien och teorin, 

vilket troligtvis inte hade varit fallet om en ostrukturerad intervju hade tillämpats. 

3.3.2 Urval 

Bryman & Bell (2013) beskriver att vanlig kritik mot kvalitativa studier är brist på 

transparens, som är extra tydligt vid urval. Det finns flera sätt att göra ett urval på för att få 

fram respondenter till en studie. Jacobsen (2002) beskriver bland annat urvalsmetoder som 

slumpmässigt urval, informationsurval och snöbollsurval. Enligt Yin (2013) görs urval 

medvetet i kvalitativa studier, med syfte att arbeta med respondenter som ger mest 

relevant data för studiens område. 
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Respondenter som vi önskade medverka i undersökningen var individer på Fallföretaget 

som tillbringar stor del av sin arbetstid i arbetsmöten. Intresse av individer som endast 

deltar på ett fåtal arbetsmöten var inte aktuellt, därmed föll slumpmässigt urval bort. För 

att identifiera rätt personer till studien ägde en första intervju rum med en individ på 

företaget som har god kunskap om verksamheten, och de olika arbetsmöten som 

förekommer i organisationen. Utifrån information som framkom i intervjun skedde ett 

urval. Individer som ansågs inneha riklig information valdes ut. Tillvägagångssättet kan 

kopplas till det som Jacobsen (2002) beskriver som ett informationsurval. Enligt Jacobsen 

innebär ett informationsurval att individer med stor kunskap inom området väljs ut. 

Tillvägagångssättet kan även kopplas till snöbollsmetoden som Jacobsen (2002) 

framställer. Snöbollsmetoden innebär att det inte finns några fasta kriterier vid 

undersökningens början. Studien kan inledas med en respondent som besitter stora 

kunskaper om ett fenomen. Denna respondent kan sedan ge tips och ideer om andra 

respondenter som kan vara intressanta (Jacobsen 2002). Snöbollsmetoden användes i vår 

studie enbart efter första intervjun, för att få fram respondenter för fortsatt undersökning. 

 

Antalet respondenter bestämdes till 8–10 st. Det antalet ansågs hanterbart ur tid- och 

resurssynpunkt. Då vi räknade med en del uteblivna svar skickades 12 förfrågningar ut om 

intresse att delta i studien. 9 svar inkom, varav alla ställde sig positiva till att delta i 

studien.  

3.3.3 Intervjuguide 

Som förberedelse inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med frågor (bilaga 

1). Bryman & Bell (2013) beskriver att frågor vid en kvalitativ intervju i hög grad kan 

vara olika men att undersökaren kan utgå från vissa frågekategorier. Bryman & Bell 

(2013) ger även exempel på nio olika frågekategorier: inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, direkta frågor, indirekta 

frågor, strukturerande frågor, tystnad och tolkande frågor. Vid utformning togs hänsyn 

till alla kategorier i mer eller mindre utsträckning. Detta har gjort att studien fått en 

djupare form, vilket enligt Bryman & Bell (2013) kan vara svårt ifall ett begränsat antal 

kategorier används. För att få fram en relevant intervjuguide för studien baserades 

frågorna på teorier och tidigare forskning. Frågorna delades, utifrån teorin upp i tre olika 

teman: mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd.  

 

För att säkerställa frågornas utformning genomfördes en pilotintervju. Vid pilotintervjun 

visade det sig att formuleringen av vissa frågor var problematiska att förstå för 

respondenten. Då det var önskvärt att frågorna fungerade som vi hade tänkt, samt att 

undersökningen skulle bli bra i sin helhet åtgärdades detta och vissa frågor 

omformulerades. Bryman & Bell (2013) förespråkar att en pilotintervju genomförs för att 

uppmärksamma problem med frågorna och för att få ett bra slutresultat på 

undersökningen. 
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3.3.4 Missivbrev 

För att informera samt motivera uppgiftslämnarna att vara med i studien skickades ett 

missivbrev/följebrev (bilaga 2) ut via mail till de utvalda respondenterna. I brevet var 

syftet med studien beskrivet samt anledning till varför respondenten hade valts ut. Brevet 

belyste även vikten av respondenternas medverkan. Enligt Jacobsen (2002) är ett följebrev 

etiskt riktigt då det informerar. Ett följebrev kan även vara en lugnande faktor utifrån 

ovisshet angående anonymitet hos respondenterna.  

3.3.5 Genomförande intervjuer 

I mailet som skickades ut till respondenterna gavs förslag på olika tider som de kunde 

boka in sig på. Bokning av intervjuer skedde sedan via Fallföretagets bokningssystem, 

vilket innebar att respondenterna blev uppbokade i sin kalender. Intervjuerna valdes att 

hållas i en avslappnad miljö på Fallföretaget där respondenterna känner sig bekväma. 

Jacobsen (2002) beskriver att intervjuer fördelaktigen bör hållas i en miljö där 

respondenten känner sig trygg. Intervjuerna ägde rum tisdagen den 3 april respektive 

onsdagen den 4 april 2018. Målet var att alla intervjuer skulle genomföras gemensamt, då 

ingen av oss hade någon erfarenhet av att hålla i intervjuer, men då vissa tider passade för 

flera personer blev vi tvungna att genomföra fyra intervjuer enskilt. Tiden som var avsatt 

för varje intervju var en timme. Vi började intervjun med att informera om följande: 

 

• Presentation av oss undersökare 

• Studiens syfte 

• Hur informationen skulle användas 

• Intervjuns uppbyggnad (mötesuppbyggnad, informationsöverföring samt 

mötesöverflöd) 

• Försäkran av respondentens anonymitet 

 

Innan intervjun startade frågades respondenterna om de accepterade inspelning av 

intervjun, inspelningens syfte förklarades även. Anledningen till att röstinspelningarna 

gjordes var för att få med känslouttryck i intervjuerna, samt för att fånga upp så mycket 

information som möjligt. Vi uppmärksammade även respondenterna på att allt inspelat 

material samt transkribering raderas efter slutfört arbete.  

 

Vid de gemensamma intervjuerna valde vi att varva intervjufrågorna emellan oss. 

Följdfrågor hjälptes vi åt med i fall något hade missats av den andra. Vid intervjuns slut 

informerade vi om att det transkriberade materialet skulle skickas till individen för 

godkännande. Vi avslutade intervjun med att tacka för deras medverkan. 
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3.4 Databearbetning/Analysmetod 

Analysen har utgått från sex faser (figur 7). 

 
Figur 7. Analysmodell 

 

Analysen började med en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Enligt Yin 

(2013) innebär den första fasen att data ordnas på något sätt och en “databas” byggs upp. I 

den andra fasen demontering bryts den sammanställda databasen ner i mindre delar. Fas 

tre, remontering innebär att en omorganisering sker av databasen i form av att enheters 

utsagor kan härledas till olika kategorier (Yin 2013). Efter remontering sker i fas fyra 

presentationer av resultatet. Enligt Yin (2013) tillskrivs remonterade data därefter en 

mening i fas fem, tolkning. I den avslutande fasen slutsatser dras sedan slutsatser från hela 

studien. Arbetsprocessen med databearbetningen har följt Yin´s beskrivning, de olika 

stegen presenteras förenklat i modellen som en linjär process. Utöver Yin´s faser har även 

en fas för presentation av resultat lagts till där valet av presentationsteknik redogörs. I 

verkligheten har de olika faserna omarbetats genom ett iterativt arbete, vilket har inneburit 

att arbetet med faserna upprepats tills resultatet ansågs tillfredsställande. 

 

Sammanställning 

Vid en kvalitativ ansats tillåts omfattande mängder komplexa oöverskådliga data. För att 

förstå data behöver den reduceras (Creswell 2014). Som ett första steg genomfördes 

transkribering och renskrivning av anteckningar från det insamlade materialet. Alla 

inspelade intervjuer lyssnades igenom och transkriberades manuellt.  Intervjuerna 

översattes så detaljerat som möjligt och vi skrev även med skratt och tänkande pauser. 

Bryman & Bell (2013) beskriver att det är en tidskrävande arbetsuppgift att transkribera 

från tal till text, och att det kan uppstå svårigheter såsom att respondenterna talar i munnen 

på varandra. Vi upplevde inga problem men ovanstående då det endast var en respondent 

som intervjuades åt gången. Det enda problemet som vi upplevde var att respondenterna 

emellanåt pratade otydligt. I sammanhanget gick det dock att tyda de ord som var oklara. 

Det transkriberade materialet framförs inte i rapporten på grund av konfidentialitet. I 

materialet finns spårbarhet och eftersom vi har garanterat respondenterna anonymitet kan 

inte materialet redovisas. Det transkriberade materialet mejlades till respondenterna för 

godkännande. Respondenterna gavs då möjlighet att korrigera eller ha åsikter kring 

informationen som har transkriberats.  Vissa av respondenterna hade funderingar om en 

del information och gjorde vissa förtydliganden. Efter önskemål korrigerades sedan viss 

information i materialet. Detta tillvägagångssätt ökar enligt Bryman & Bell (2013) 

studiens tillförlitlighet, som är ett kvalitetskriterium. Efter att alla respondenterna godkänt 

materialet kunde vi gå vidare i vår analys. 

 



 

  24 (89) 
 

Det transkriberade materialet lästes sedan igenom ett flertal gånger för att vi skulle göra 

oss förtrogna med den data som vi samlat in. Enligt Yin (2013) är den första fasen, 

sammanställning, en viktig del i analysen av kvalitativa data och undersökaren kan ta till 

sig data mer eftertänksamt eftersom det inte är ett fältarbete som bedrivs längre. Yin 

(2013) nämner även att undersökaren under analysprocessen kan ställa sig frågor som: 

 

• Vilka är studiens utmärkande drag? 

• Hur kan insamlad data relateras till forskningsfrågor? 

 

Detta tillvägagångssätt gör att sammanställningen blir analytisk och bör utmärka hela den 

analytiska processen (Yin 2013). Vid sammanställningen kopplades den insamlade datan 

till studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Demontering  

I den andra fasen av analysprocessen skedde en demontering av databasen. Enligt Yin 

(2013) kan data demonteras på många sätt, det är upp till undersökaren att utveckla sin 

egen demonteringsprocess, eftersom det inte finns några fasta rutiner. För att få en 

förståelse och en helhetsbild av den insamlade datan genomfördes en kategorisering. 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en kategorisering att undersökaren lyfter blicken från den 

enskilda intervjun till de ämnen som datan behandlar. Jacobsen (2002) uppger att syftet 

med en kategorisering är att förenkla komplicerad och detaljrik data, för att i fortsatt 

analys endast förhålla sig till ett mindre antal kategorier. Eftersom det i studien 

tillämpades en halvstrukturerad intervju hade vi redan på förhand skapat vissa kategorier. 

Vi utgick från studiens teoretiska ramverk och intevjuguide och skapade tre 

huvudkategorier utifrån dem. Detta tillvägagångssätt stämmer överens med Jacobsen 

(2002), som beskriver att den första uppsättningen kategorier ofta är intervjuguidens olika 

ämnen.  

 

Remontering  

För att definiera de tre huvudkategoriernas innebörd växte underkategorier fram. Yin 

(2013) beskriver att undersökaren under demonteringsfasen kan ha blivit medveten om 

bredare mönster i data och därmed är remonteringsfasen inledd. Jacobsen (2002) 

framställer att undersökaren delar in kategorierna i mer detaljerade underkategorier för att 

konkretisera. Vi upprättade tre definitionstabeller (bilaga 3) för att lättare kunna placera 

data i olika kategorier. Jacobsen (2002) beskriver att en definition av kategorier är en 

viktig del för forskaren, men även för läsaren, för att kritiskt bedöma klassificeringens 

trovärdighet. 

 

Kategorier och underkategorier sammanställdes i ett kategoriträd (figur 8), där kategorier 

modellerades upp på olika nivåer för att ge en detaljrik bild. Yin (2013) beskriver att det 

vid remontering är vanligt att bygga hierarkier. Varje nivå i hierarkin säkerställer att 

slutresultatet har en rik skildring av data (Yin 2013). Remonteringen skedde i en iterativ 

process där data betraktades utifrån olika teman och i olika arrangemang innan ett 

tillfredsställande kategoriträd växte fram. Yin (2013) menar att remontering är “lek med 
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data” där förändring av tema äger rum, för att slutligen landa i de större temana av hela 

analysen, vilket överensstämmer med vår arbetsprocess i studien.  

 

 
Figur 8. Kategoriträd 

 

Efter kategorisering började processen med att härleda enheternas utsagor till de olika 

kategorierna. Vi lyfte ut data, från en kontext och flyttade över den till lämplig kategori 

för att kunna analysera flera enheter. Enligt Jacobsen (2002) gör en sådan överföring att 

det dolda synliggörs och det möjliggör jämförelse mellan olika enheters utsagor om 

samma fenomen. I detta steg går enligt Jacobsen (2002) undersökaren från en enskild 

analys till en ämnescentrerad analys, vilket var vår avsikt med analysen. 

Jacobsen (2002) beskriver att detta tillvägagångssätt medför en risk på så sätt att viktig 

information kan gallras bort. Jacobsen (2002) menar att det är en risk som bör tas, om inte 

en reducering av empirin görs kan det resultera i att undersökaren inte förstår helheten.  

 

Presentation av resultat 

Resultatet av härledningen presenteras enligt kategoriträdet med huvudrubriker och 

underrubriker. Jacobsen (2002) beskriver att en helhetsbild ska kombineras med detaljer 

för att resultatet ska presenteras på ett tillfredsställande sätt. Jacobsen (2002) betonar att 

citat är en central aspekt av kvalitativa undersökningar och bör användas återkommande. 

Även Yin (2013) framhäver citat som en viktig del vid presentation av resultat av 
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kvalitativa undersökningar för att framhäva respondenternas handlingar och åsikter. Vid 

presentationen av resultatet i studien ges en systematisk överblick och direkta citat 

används för att förstärka och understryka åsikten. 

 

Tolkning 

Analysdelens fjärde fas bestod av tolkning av empirin. Enligt Yin (2013) innebär tolkning 

att tillskriva remonterande data mening och det är den här fasen som sammanför hela 

analysen. Eftersom arbetet har ett deduktivt synsätt, där teorier tillämpas, bestod 

tolkningsfasen i att jämföra och diskutera empiri mot teori och tidigare forskning. Med 

hjälp av teori beskriver vår tolkning problem med möteseffektivitet som förekommer på 

Fallföretaget. Beskrivning är enligt Yin (2013) ett av tre möjliga sätt att tolka.  

 

Slutsats  

I undersökningens sista fas drogs studiens slutsatser. Slutsatserna är sammanbundna med 

tolkningsfasen och den insamlade empirin. Yin (2013) beskriver att fullbordade empiriska 

studier bör innefatta en eller flera slutsatser och att forskningstraditionen kräver att studier 

ska avslutas med rön som visar på att fortsatt forskning behövs. Studiens slutsats 

summerar kort vad undersökningen har kommit fram till, med koppling till studiens syfte 

och frågeställning. Slutsatsen ger även förslag till vidare forskning. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

För att få en korrekt bild av undersökningens kvalité krävs det centrala kvalitetskriterier. I 

forskningssammanhang nämns kvalité i ord som validitet och reliabilitet. Huruvida dessa 

kriterier är tillämpbara i kvalitativt inriktade studier är en fråga som det fortgår diskussion 

kring. Det finns ett ifrågasättande om hur berättigande kriterierna är för en kvalitativ 

inriktad studie. Då begreppen utgår ifrån att det finns någon typ av absolut sanning anses 

de mest lämpade för kvantitativa studier. Diskussionen kring begreppen har resulterat i att 

forskare föreslagit att kvalitativa studier ska värderas och bedömas utifrån andra kriterier 

än de som används i kvantitativa studier (Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman & Bell 

(2013) betonar Lincoln & Guba betydelsen av att specificera metoder och termer för att 

granska kvalitén i kvalitativa studier, och har utformat alternativ till begreppen validitet 

och reliabilitet. Som ett alternativt kriterium för bedömning av studien lyfts trovärdighet 

fram. Trovärdighet granskas och bedöms utifrån fyra kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Kriterierna har alla en motsvarighet i 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2013). Vår studie utgår från ovan nämnda kriterier 

som ska säkerställa kvalité och trovärdighet. 

  

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman & Bell (2013) är tillförlitlighet motsvarigheten till intern validitet. Intern 

validitet handlar om resultatens giltighet (Jacobsen 2002). Det kan sättas i förbindelse med 

att det finns åtskilliga olika beskrivningar av den sociala verkligheten. Om en forskare kan 

beskriva den sociala verkligheten korrekt ökar tillförlitligheten för studien. Eftersom det 

finns flera beskrivningar av en social verklighet, är det trovärdigheten i den beskrivningen 
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som en forskare kommer fram till som bedömer hur accepterad den är av andra. För att 

skapa tillförlitlighet bör respondentvalidering ske. Respondentvalidering innebär att 

forskaren lägger fram resultaten till de individer som är en del av den sociala verklighet 

som har studerats (Bryman & Bell 2013). Genom tillämpning av respondentvalidering ges 

möjlighet till återkoppling från respondenterna, och därmed kan feltolkningar av 

individers åsikter reduceras (Yin 2013). Det sker en bekräftelse på att forskaren har 

uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2013). För att vår studie skulle 

säkerställa att resultaten återspeglar den sociala verkligheten fick respondenterna ta del av 

resultatavsnittet. Vid eventuellt bristande överensstämmelse fick respondenterna möjlighet 

att tydliggöra sin faktiska åsikt, och korrigeringar av resultatet ägde rum utifrån 

framkomna synpunkter. Dessutom återkopplades slutresultatet till Fallföretaget. 

Kontaktpersonen på fallföretaget verifierade vår studie genom att ta till sig av 

slutresultatet och ha för avsikt att vidta åtgärder utifrån vår studies resultat. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet (Bryman & Bell 2013). 

Överförbarhet handlar liksom intern validitet om giltighet, giltighet i termer av i vilken 

grad resultaten från en studie kan generaliseras (Jacobsen 2002). Enligt Yin (2013) kan 

kvalitativa studier vara svåra att generalisera då de är inriktade på det särskilda och 

enskilda. Det kan vara svårt att se hur resultaten från kvalitativa studier skulle kunna 

generaliseras till en större mängd, utöver den sociala verklighet som har studerats. Vissa 

forskare hävdar att generalisering har en begränsad roll vid kvalitativa studier och det har 

förts många diskussioner kring detta. Enligt Bryman & Bell (2013) bör kontexten och 

betydelsen av en social verklighet vara i fokus vid en kvalitativ studie. Lincoln och Guba 

menar att genom en djup redogörelse, eller en utförlig beskrivning kan resultatet förse 

andra individer med en sk. databas. Med hjälp av databasen kan individer bedöma i vilken 

grad resultaten kan anses överföringsbara till en annan miljö (Bryman & Bell 2013). Yin 

(2013) menar på att samma teori kan tillämpas på liknande sociala verkligheter, där 

likartade begrepp kan vara relevanta. På så sätt uppnås en form av generalisering även för 

kvalitativa studier (Yin 2013). Vår empiridel är ett resultat av individuella intervjuer med 

respondenter, där detaljer är beskrivna klart och tydligt. I och med att texten går in på 

djupet kan vi belysa verksamhetens kontext, och därmed uppnå viss överförbarhet. Detta 

tillvägagångssätt anser vi medför ökad tillförlitlighet, eftersom vårt bidrag till viss del kan 

överföras till en annan miljö. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet kan jämföras med den kvantitativa ansatsens reliabilitet (Bryman & Bell 2013). 

Reliabilitet handlar om att förhålla sig kritisk till kvalitén på den data som har samlats in. 

Kan vi lita på insamlad data? (Jacobsen 2002). Pålitlighet innebär att undersökaren antar 

ett granskande perspektiv. Alla händelseförlopp i forskningsprocessen ska inneha en 

fullständig och tillgänglig redogörelse. Faser som innefattas är allt ifrån, 

problemformulering, urval av respondenter, intervjuanteckningar, till analys av data 

(Bryman & Bell 2013). För att höja pålitligheten av en studie skriver Bryman & Bell 

(2013) att kollegor kan verka som granskare under forskningens gång. Deras uppgift är att 
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bedöma kvalitén på de tillvägagångssätt som har valts, samt hur de har tillämpats. Bryman 

& Bell (2013) påpekar dock att det inte är så vanligt att granska pålitligheten i kvalitativa 

studier, då det kan vara problematiskt. Problematiken ligger i att kvalitativa studier 

genererar stora mängder data, vilket innebär att det blir krävande att granska. För att öka 

pålitligheten i vår studie kommer alla händelseförlopp i studien vara beskrivna och 

tillgängliga för läsaren. Läsaren får därmed en uppfattning om hur data har bearbetats, och 

hur resultatet har framkommit. En fortlöpande granskning har skett under arbetets gång, i 

form av handledningsmöten och seminarium med opposition, där det getts utrymme för 

handledare samt studenter att granska och ifrågasätta studien. Detta anses öka pålitligheten 

av studien. 

 

Konfirmering 

Enligt Bryman & Bell (2013) innebär konfirmering att styrka och bekräfta, som är en 

motsvarighet till objektivitet. Det går inte att få fullständig objektivitet inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Undersökaren måste ha insikt om detta och påvisa att 

denne agerat i god tro. Bryman & Bell (2013) skriver att det ska vara uppenbart att 

undersökaren inte avsiktligt låtit individuella värderingar, åsikter eller teoretiska 

ståndpunkter påverka själva genomförandet eller slutsatserna av en studie. Objektiviteten 

kommer genom transparens tas hänsyn till i studien. Vår studie lyfter i teori- och 

empiridelen fram olika individers åsikter och ståndpunkter, därmed eftersträvas 

objektivitet. För att minimera individuella värderingar och åsikter genomfördes 

intervjuerna utifrån frågor med specifika teman. Ovan nämnda tillvägagångssätt har 

tryggat en viss grad av konfirmering, vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

3.6 Forskningsetiska frågor 

Vid en undersökning berörs enskilda individers privata område, därmed bör hänsyn tas till 

vissa etiska aspekter. Enligt Jacobsen (2002) innebär god forskningsetik att tre grundkrav 

efterlevs: Informerat samtycke, krav på privatliv och krav på riktig presentation av data. 

 

Informerat samtycke innebär att all information kring studien bör kommuniceras till 

respondenten, såsom studiens syfte och hur det insamlade materialet ska användas. Utifrån 

informationen är det sedan upp till respondenten att ta ställning till huruvida medverkan 

ska ske eller inte, deltagande är alltså frivilligt (Jacobsen 2002). I studien skickades en 

inbjudan till deltagande i studien ut med ett medföljande missivbrev. Missivbrevet 

innehöll viss information om studien samt förväntat resultat. Respondenterna 

informerades även om studiens syfte och ambitioner vid intervjuns start. Enligt Jacobsen 

(2002) är det omöjligt att informera om allt som berör undersökningen, dessutom kan för 

mycket information få negativa effekter på studiens tillförlitlighet. Det gäller för 

undersökaren att avgöra vad som är tillräckligt med information (Jacobsen 2002). I och 

med att deltagandet var frivilligt och att studiens syfte och förväntat resultat har 

kommunicerats anses studien uppfylla kravet på informerat samtycke. 
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Det andra grundkravet, rätt till privatliv, behandlar anonymitet. Undersökaren ska se till 

att information och material behandlas på ett sätt som förhindrar att utomstående kan 

identifiera respondenter som deltagit i studien (Jacobsen 2002). I studien har Fallföretaget, 

samt alla respondenter garanterats anonymitet, vilket har krävt vissa 

anonymiseringsåtgärder av materialet.  Fallföretaget nämns aldrig vid namn i rapporten 

utan benämns enbart som “Fallföretag”. Kapitel 4 Presentationen av fallföretaget kan 

därmed uppfattas som lite bristfälligt, men det är ett medvetet val för att identifiering inte 

ska kunna ske. Respondenterna benämns vid citering i resultatet enbart som R1, R2, R3 

osv. Detta tillvägagångssätt möjliggör att se likheter och skillnader mellan respondenter 

utan att identifikation kan ske. Vid citat som anses kunna möjliggöra identifiering har 

företag, titel mm. ersatts med X. När studien ansågs klar mejlades den färdiga rapporten ut 

till respondenterna. Vi valde att inte ha en gemensam muntlig powerpoint-presentation, 

utan enbart presentera arbetet för kontaktpersonen på Fallföretaget. Valet gjordes för att 

stärka anonymiteten. Genom att ha vidtagit ovan nämnda anonymiseringsåtgärder anses 

kravet rätt till privatliv vara tillgodosett i studien. 

 

Det sista grundkravet, krav på riktig presentation av data, innebär att undersökaren i 

största möjliga utsträckning ska återge resultatet i sitt sammanhang, det ska även vara 

fullständigt återgivet (Jacobsen 2002). Vid bearbetning av material har detta krav tagits i 

beaktande. Då intervjuerna spelades in och sedan transkriberades möjliggjorde det att vi 

näst intill lyckades återge resultatet fullständigt, om än omarbetat. Vi gjorde även ett 

medvetet val att använda många citat i resultatdelen för att främja fullständig återgivning. 

Vi har även varit ödmjuka inför att ta ett resultat ur sitt sammanhang och använda det i en 

annan kontext. Jacobsen (2002) nämner att det är omöjligt att återge ett resultat i dess 

fullständiga sammanhang, det skulle innebära en presentation av rådata. Dock bör idealet 

eftersträvas (Jacobsen 2002). Studien har strävat efter fullständigt återgivet resultatet, 

därmed anses studien uppfylla krav på riktig presentation av data.  

 

4 Fallföretag 

 
Eftersom undersökningen bedrivs som en fallstudie ges här en presentation av 

fallföretaget som studien har utövats på. Vidare redogörs för den förstudie som kom att bli 

startpunkten för undersökningen. 

 

4.1 Presentation av fallföretag 

Fallföretaget är ett produktutvecklingsföretag som verkar i Sverige. Med drygt 200 000 

kunder är företaget idag Sveriges ledande leverantör inom sin bransch. Med en stark 

tillväxtkurva har Fallföretaget i nuläget runt 200 anställda i koncernen och företaget 

förväntas växa ytterligare under de närmaste åren. Medarbetarnas vardag innefattar många 

olika slags möten, och en stor del av medarbetarnas arbetstid läggs i möten, både inom 

team och tvärfunktionellt. Företaget har ett lätthanterligt IT-stöd för mötesbokning, och 
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många tillgängliga mötesrum, vilket gör det lätt att boka in arbetsmöten. Någon struktur 

över hur arbetsmöten planeras eller genomförs finns dock inte på företaget. 

4.2 Förstudie 

Under hösten 2017 genomfördes under fyra månader ett projekt på Fallföretaget. Detta 

projekt kom att bli startpunkten till den här studien. Under projekttiden medverkade vi i 

möten ett flertal gånger varje vecka, vi bjöd även själva in till möten. Utifrån 

observationer på möten insåg vi att möten många gånger var ineffektiva och inte alltid 

ledde någonstans. Därmed väcktes tanken om att göra en studie inom området. Vårt 

förslag om att undersöka effektivitet på möten framfördes till Fallföretaget. Vid 

framförandet visade det sig att problem med tidsödande och ineffektiva möten har börjat 

bli ett problem inom företaget. Detta är ett problem som dock inte har prioriterats. Vissa 

individer upplever att de har ytterst lite tid att arbeta på utöver möten. Vi 

uppmärksammade även under vår tid på Fallföretaget att individer gjorde sig otillgängliga 

genom att boka upp sig själva i kalendern. De ansåg sig inte ha tid att medverka i möten 

som många gånger ansågs ineffektiva. På detta sätt frigörs tid från möten, tid som kan 

användas till att sköta övriga delar av arbetet. Problem som identifierades under hösten 

2017 sammanställdes i en modell (figur 9).  

 

 
Figur 9. Modell över förstudie 

 

Modellen visar upplevda problem för medarbetarna på fallföretaget. Möten anses i flera 

fall vara irrelevanta, ibland i sin helhet och i vissa fall för den enskilda individen. Det 

innebär att medarbetaren allokerar tid i möten, tid som istället kunde använts till andra 

arbetsuppgifter. Under möten förekommer det ibland att individer har svårt att sätta det 

som behandlas i ett sammanhang, vilket är en bidragande faktor till att möten upplevs som 

mindre effektiva. En annan bidragande orsak som uppenbarade sig är att alla möten inte 

leder till något konkret resultat. Modellen med uppmärksammade problem har i studien 
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verkat som underlag för problemformulering och frågeställning, samt vid framtagande av 

teorier för studien. 

 

5 Resultat 

 
I kapitlet resultat presenteras empirin som framkommit under de 9 intervjuer som 

genomförts på fallföretaget. I kapitlets början ges en kort inledning till kapitlets 

uppbyggnad. Kapitlet följer sedan den teoretiska referensramens struktur med 

huvudrubrikerna mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd. 

 

5.1 Introduktion resultat 

Eftersom syftet med studien är att beskriva och lyfta fram problematik som berör innehåll 

vid arbetsmöten utifrån aspekterna mötesuppbyggnad, informationsöverföring och 

mötesöverflöd presenteras resultatet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

Teman och kategorier som identifierats visualiseras i ett kategoriträd (figur 8). För att 

garantera anonymitet benämns respondenterna vid citering i resultatet R1, R2, R3 osv. 

Detta tillvägagångssätt möjliggör att visa olika ståndpunkter, men utan möjlighet till 

identifikation. I detta avsnitt har resultatet reducerats för att skapa överskådlighet. För 

utförligare redogörelse se bilaga 4. 

 

 
Figur 8. Kategoriträd 
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Kategoriträdet visar de tre huvudämnena mötesuppbyggnad, informationsöverföring och 

mötesöverflöd. Huvudämnena har därefter delats upp i flera underkategorier som i sin tur 

på vissa ställen har delats i mindre underkategorier. 

 

5.2 Mötesuppbyggnad 

Under rubriken mötesuppbyggnad presenteras resultatet av respondenternas upplevelser 

gällande mötesstruktur, utförande samt utveckling & lärande. Ovan nämnda rubriker är i 

sin tur indelade i ett antal relevanta underkategorier. 

5.2.1 Mötesstruktur 

Struktur, syfte och agenda är respondenterna överens om är viktiga delar för upplevd 

mötesuppbyggnad. Utformning av inbjudan/kallelse till arbetsmötet har även det en stor 

inverkan på hur arbetsmötens effektivitet upplevs, liksom grad av förberedelser från 

deltagare. Respondenterna upplever en avsaknad av ovan beskrivna punkter i många fall, 

vilket resulterar i upplevda ineffektiva arbetsmöten. Kategorin mötesstruktur behandlar 

aspekter som syfte & mål, inbjudan, agenda och förberedelser 

 

Syfte och mål 

Flera av respondenterna upplever att syfte och mål med arbetsmötet inte alltid 

kommuniceras, många gånger ges det bara en övergripande redogörelse. Respondenterna 

beskriver att det är betydelsefullt att syftet med arbetsmötet är beskrivet och de 

arbetsmöten som respondenter upplever som positiva och effektiva har ett tydligt syfte 

beskrivet. Likväl kopplar respondenterna samman negativa upplevelser av arbetsmöten 

med otydliga förutsättningar om varför arbetsmötet ska hållas. 

 

“Jag kan berätta om ett negativt möte och varför det var negativt. Det var ett dåligt möte 

för att jag inte hade gett dem förutsättningarna om varför de var där. Jag fick inte med 

mig dem på helikoptern” (R3) 

 

Ett fåtal av respondenterna tycker dock att medarbetarna på företaget är duktiga på att 

förmedla vad arbetsmötet ska handla om. Det som däremot upplevs som negativt är att 

syftet med arbetsmötet inte efterföljs. I det hela är samtliga respondenter överens om att 

ett kommunicerat syfte har stor inverkan på hur effektiviteten i arbetsmötet sedan upplevs.  

 

Inbjudan 

I samband med bokning av arbetsmöten på Fallföretaget påpekar samtliga respondenter att 

det skickas ut en kallelse. Kallelsen distribueras genom en molnbaserad tjänst, där 

personen som bjuder in till arbetsmötet har ett individuellt val att lägga till en beskrivning 

om vad som ska gälla, eller om det är något man ska tänka på inför arbetsmötet. Trots att 

alternativet finns upplever många respondenter att beskrivningen av arbetsmötet oftast är 

väldigt kortfattad, och ibland obefintlig. De flesta nämner att kallelsen i många fall endast 

innehåller tid, plats och rubrik. Vissa anser att man vid återkommande arbetsmöten redan 

vet vad det är för arbetsmöten och att det därför inte krävs djupgående beskrivning. Andra 
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ser ett problem med att man i dessa fall riskerar att inte ha samma bild av arbetsmötet, 

vilket de anser kan leda till problem under genomförandet. De flesta respondenterna 

menar att tillvägagångssättet vid bokning på företaget är varierande. 

 

Agenda 

Vad det gäller användning av agenda under arbetsmöten anser ett mindre antal deltagare 

att det finns agendor att tillgå under arbetsmöten. Andra menar att det ofta kan saknas en 

tydlig agenda och att det inte är självklart för deltagarna vad arbetsmötet ska innehålla. 

Behovet av agenda anses i vissa fall vara situationsberoende. Vid avstämningsmöten eller 

arbetsmöten där det bara är en punkt som ska avhandlas anses agenda i vissa fall vara 

överflödigt för att hålla effektiviteten uppe. Majoriteten av deltagarna tror dock att en 

ökning i användandet av agendor i alla sammanhang skulle kunna effektivisera 

arbetsmöten på fallföretaget. Dessa är även överens om att när det väl förekommer en 

agenda så presenteras den innan arbetsmötet. När arbetsmötet sedan startar upplever 

flertalet deltagare att agendan inte följs till fullo. Utfallet av detta finns det dock olika 

åsikter om. 

 

“Det blir ofta sidospår från agendan, men det är väl lite det som är syftet med mötena i sig 

också liksom, att kunna gå brett och hitta infallsvinklar på problem. Så det beror på hur 

man ser det. Om agendan innehåller öppen diskussion så ska det ju också vara det, tycker 

jag. Sen kan det bli lite för kaotiskt också såklart (R1).” 

 

“Vi måste bli mycket mer tydliga, och följa agendor. Det är lätt att det svävar iväg och att 

frågan blir mycket större, det är inte alltid man kan lösa alla utmaningar direkt (R8). “ 

 

Det finns alltid möjlighet att påverka agendan på ett eller annat sätt, anser deltagarna. Att 

de får reda på vilket resultat de olika punkterna i agendan förväntas ge är emellertid 

ovanligt. Ett fåtal deltagare menar att man kan få en indirekt förståelse, men resultatet 

uttalas inte svart på vitt. Endast en respondent tycker att resultatet är klart och tydligt för 

varje punkt i agendan, och ytterligare en påpekar att denne frågar mötesledaren om 

resultatet inte framgår. 

 

Förberedelser 

Att förbereda sig inför arbetsmöten anser flera av respondenterna är en väsentlig del för att 

arbetsmöten ska bli effektiva. Intentionen att förbereda sig finns hos de flesta 

respondenterna. Endast två respondenter anser att det inte krävs förberedelser i högre grad 

inför arbetsmöten. Hur förutsättningar för förberedelser ser ut på företaget är olika. Flera 

respondenter anser att det bör sändas ut ett underlag inför arbetsmötet och om det är 

återkommande arbetsmöten bör det finnas ett delat digitalt dokument som alla 

mötesdeltagare har tillgång till. Det som respondenterna upplever som problematiskt är att 

trots att viljan finns för att förbereda sig så finns det tyvärr oftast inget underlag till hands. 
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5.2.2 Utförande 

Att möten börjar och slutar i tid är något som majoriteten av respondenterna anser hålls. 

Dock är det inte alltid att mötet har gett något resultat när sluttiden inträffar. En orsak, 

enligt respondenterna, till att så är fallet är otydlig mötesledning. En annan anledning är 

deltagande i form av antal, relevans och delaktighet. Kategorin utförande berör aspekter 

som tid, deltagande, mötesledning och output i möten. 

 

Tid 

Att arbetsmöten på Fallföretaget hålls inom tidsramarna håller de allra flesta deltagare 

med om, även om det i många fall beror på det höga trycket på möteslokalerna och att 

man helt enkelt blir utkörd från lokalen när tiden har gått ut. Hur man disponerar tiden på 

arbetsmöten är en helt annan sak och deltagarna har olika upplevelser i samband med 

detta.  

 

“Jag tycker vi bokar in lite för långa möten här på Fallföretaget, det är oftast 1 h möte 

även om mötet bara tar en kvart. Oftast bokar man in en timme på ren slentrian liksom. 

Jag upplever att vi oftast har för mycket tid än för lite” (R2).  

 

“Det blir att man svävar ut, man behöver oftast ha mer tid än vad man har avsatt. Oftast 

blir det att man får skjuta upp väldigt mycket saker, man hinner inte. Med tanke på att det 

finns ganska ont om tid så kanske man aldrig hinner sitta ner fyra timmar, så man bokar 

man en timme, och innan man kommer in i diskussionen om vad man ska göra så tar det 

ganska lång tid, och då hinner man oftast aldrig i mål fast tiden är ute. Så det är svårt att 

matcha tid” (R6). 

 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de hade för lite tid i förhållande till utsatt mötestid, 

medan en minoritet ansåg att det är tvärtom. 

 

Deltagande 

Antalet mötesdeltagare var en punkt som alla respondenterna hade åsikter om. Flera av 

respondenterna upplevde att möteseffektiviteten påverkas vid för stort deltagarantal då det 

finns det risk för att alla deltagare inte gör sin röst hörd. Respondenterna ansåg att det på 

grund av detta blir sämre diskussioner. Flera respondenter anser att för stort deltagarantal 

på arbetsmöten är ett vanligare problem än för få. Problemet yttrar sig, förutom ovan 

nämnda, i att onödig tid tas från medarbetarna och att grupperingar kan uppstå. 

Upprätthålls en struktur på arbetsmötet kan många deltagare enligt respondenterna 

däremot vara en fördel. Alla respondenter är dock eniga om att det ibland krävs ett större 

antal deltagare, främst vid informationsmöten. Vid beslutsmöten är majoriteten av 

respondenterna överens om att ett färre antal deltagare effektiviserar beslutsfattandet, 

förutsatt att rätt kompetenser är på plats. Det finns dock likväl problem med för få 

deltagare som för många. Respondenterna upplever att det vid för få deltagare kan vara 

svårt att bibehålla struktur på arbetsmötet samt djup i diskussionerna. Ett annat problem 

kan vara att inte rätt personer medverkar och det saknas mandat för att ta beslut. Trots 

uppmärksammade problem anser respondenterna att det är övervägande positivt att vara 
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färre till antalet. Arbetsmötet effektiviseras, det är snabbare till beslut och går fortare att 

komma framåt vid en diskussion.  

 

Arbetsmöten som anses effektiva beskriver flera av respondenterna vara när exakt rätt 

nyckelpersoner med rätt kompetens är på plats. När inte dessa medverkar kan 

mötesdeltagarna uppleva möten som obefogade att delta i. Respondenterna vill inte gå på 

arbetsmöten utan värde. Vid frågan om respondenterna går på arbetsmöten där de inte kan 

bidra med något svarar de med ett rungande “ja”. Anledningarna till att de inte kunnat 

bidra är bland annat att arbetsmötet visade sig innehålla något annat än angivet eller att det 

saknas djupgående kunskap inom ämnet som behandlas. I vissa fall berör heller inte alla 

punkter i agendan personen. Några ser det som ett problem att inte kunna bidra, men 

merparten av deltagarna tycker att informationen trots allt kan bidra till en ökad förståelse 

för andra inom företaget. En tredjedel av respondenterna reagerar med att avvika från 

arbetsmötet när deras medverkan är ogrundad. 

 

När det gäller att ta beslut är majoriteten av deltagarna delaktiga. Även om de inte alltid 

får genom beslut under arbetsmöten upplever de att de har varit delaktiga vid 

beslutsfattandet genom att göra sin åsikt hörd i frågan. 

 

Mötesledning 

Alla deltagare utom en nämnde någon gång under intervjun att en bidragande orsak till 

ineffektiva arbetsmöten på företaget hade med mötesledaren att göra. Det handlade i vissa 

fall om att mötesledaren inte hade någon agenda eller en tydlig bild av arbetsmötet ska 

utmynna i, men oftast handlade det om bristfällig styrning. Diskussioner som spårar ur 

beskrivs av många deltagare och många av deltagarna efterlyser bättre mötesdisciplin och 

engagemang från mötesledarens sida. De flesta anser att detta skulle öka effektiviteten i 

arbetsmöten på Fallföretaget. 

 

Output av arbetsmöten 

Respondenternas uppfattning av output vid arbetsmöten är i de flesta fall enig. 

Upplevelserna är att arbetsmöten ofta genomförs utan att leda till någonting konkret. 

Respondenternas argument till varför arbetsmöten inte leder någonstans är olika. 

Sammanhang som respondenterna nämner är bland annat möteskultur med överflödiga 

möten, feghet inför att ta beslut, nya samarbeten och hög projektomfattning. 

 

“Jag tycker att vi har väl kanske lite mycket möteskultur här på fallföretaget. Man ska ha 

möten för nästan allt man ska diskutera, vilket jag tycker mynnar ut i möten som kanske 

inte leder till någonting” (R2).  

 

“Anledningen till att inte alla möten leder någonstans är för att det är så spritt. Det är ju 

rätt många projekt som man drar igång som man sedan inser att efter en månad så kanske 

det inte är någon mening att fullfölja det. Det kanske inte har lett till någonting förutom 

att man kommer in på ett nytt spår” (R6).  
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Respondenterna anser dock arbetsmöten som upplevs som effektiva är de som faktiskt 

leder någonstans.  

5.2.3 Utveckling & Lärande 

Nedan presenteras respondenternas upplevelser av utveckling & lärande inom områdena 

utbildning, vilja och erfarenhet. Alla respondenter är överens om att utbildning inom 

möteshantering inte förekommer på Fallföretaget. Alla efterfrågar det å andra sidan inte 

heller. En vilja till att effektivisera arbetsmöten är dock något som anses finnas, hos 

medarbetarna i alla fall. Flera respondenter nämner exempel på förbättringsförslag för att 

effektivisera arbetsmöten, grundat på tidigare erfarenheter. 

 

Utbildning 

När vi frågade respondenterna huruvida det erbjuds någon form av utbildning i 

möteshantering var svaret ett samstämt nej. Någon respondent anser dock att det sker viss 

“skolning” internt och att det finns vissa ledarskapsdagar som flyktigt rör vid ämnet. 

Efterfrågan av utbildningar i möteshantering är heller inget som respondenterna tar upp 

som en önskan. 

 

Vilja 

De flesta respondenterna tror att vilja finns hos gemene man till att effektivisera 

arbetsmöten på Fallföretaget, men inte nödvändigtvis hos företaget i sig. Flera nämner 

även i detta sammanhang att det på Fallföretaget finns en avsaknad av mötesförordningar 

och policys för hur arbetsmöten ska hanteras. 

 

“Jag tror det finns en vilja att effektivisera. Eller nej, från företaget vet jag inte. Det är 

nog väldigt mycket upp till en själv skulle jag vilja säga. Vi har ju inga mötesförordningar 

vad jag vet, mer än man ska städa efter sig. ” (R1). 

 

En respondent nämner dock att det finns strukturer att följa, men de efterföljs sällan på 

grund av att policys saknas. 

 

“Vi har väl egentligen ingen som sitter och är polis och säger – att så här ska ni göra med 

era möten. Det finns en struktur att följa och man har mallar, protokollmallar. Det finns 

det. Sen kanske inte det används för det finns ingen policy” (R7). 

 

Flera av respondenterna är överens om att möteshanteringen på fallföretaget kan 

effektiviseras, som det ser ut i nuläget går mycket av individers arbetstid åt till att sitta i 

arbetsmöten. 

 

“Jag tror att många upplever att de går på alldeles för mycket möten och att det inte är 

optimalt. Men jag tror inte att de tror att det finns någon lösning på det” (R3). 

 

Endast en respondent anser att möteshantering i Fallföretaget fungerar bra som det ser ut i 

nuläget. 
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Erfarenhet 

Under intervjuerna lyfter flera av respondenterna fram positiva exempel på 

mötesförordningar från gamla arbetsplatser.  

 

“På min gamla arbetsplats hade vi metoder för möten där man innan möten ska sätta upp 

mötesdeltagarnas förväntningar och såna saker och efter mötet eller när man slutar mötet 

ska man följa upp det direkt och se till vilken grad förväntningarna uppfylldes. Det är en 

ganska bra övning faktiskt, man får feedback direkt. Jag tycker det funkade rätt bra, 

kanske är något man ska sätta i system?” (R1). 

 

“Jag är ganska präglad av att när jag jobbade på företag X så hade vi en uttalad policy, 

”såhär går våra möten till”. Vi sa till och med att om du får en kallelse utan en agenda, 

då har du rätt att tacka nej. Om inte någon bemödar sig med att berätta varför du ska 

komma, så skit i att komma då. Sedan också att den som kallar till mötet inleder och 

avslutar mötet. Det känns lite fånigt i början, men det gör att det blir en väldigt 

”schvung” i mötena” (R3). 

 

Exemplen som respondenterna nämner anses enligt dem vara bra tillvägagångssätt för att 

effektivisera arbetsmöten. 

 

5.3 Informationsöverföring 

Under kategorin informationsöverföring presenteras resultatet av respondenternas 

upplevelser gällande information, kontext, kunskap och störningar i arbetsmöten.  

5.3.1 Information 

“Information, vad är det?” Frågan ställdes till respondenterna och det förekommer lika 

många definitioner som respondenter. Det som var gemensamt för många av 

respondenterna var att de beskrev information som något som är väsentligt att ta del av för 

att kunna sköta sitt arbete. Informationen används enligt respondenterna som underlag vid 

beslutsfattande, för att skapa förståelse och delaktighet, för att skapa arbetsbeskrivningar 

samt för att kommunicera på fallföretaget.  

5.3.2 Kontext 

Att förstå det som kommuniceras i arbetsmöten och sätta det i ett sammanhang är något 

som hälften av respondenterna ibland upplever som problematiskt.  

 

“Man letar ju alltid efter ett sammanhang i möten. Syftet med det, “ska det tas beslut på 

det här?” “kommer det här påverka oss?” Man drar ju hela tiden slutsatser till allt som 

diskuteras. Ibland har det varit halvt omöjligt. Jag har haft sådana möten där man har 
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pratat om helt andra saker än vad man borde göra, det har jag väldigt svårt att sätta i sitt 

sammanhang då” (R4). 

 

Tre respondenter uppger att om det skulle finnas problem med att förstå sammanhanget får 

man vara aktiv och försöka klargöra det för att kunna ta till sig informationen. 

Respondenter som inte upplever några problem med att se sammanhang anser att allt hör 

hemma någonstans och att det alltid finns en tydlig relevans i informationen som 

kommuniceras. 

5.3.3 Kunskap 

Värdeskapande i arbetsmöten är viktigt för respondenterna och de är samtliga överens om 

att det krävs kunskap för att arbetsmötet ska ge värde. En del förklarar att det kan vara 

svårt när man är ny på arbetsplatsen medan andra beskriver att det även kan hända i många 

andra situationer. Ibland handlar det om att området som behandlas är något som inte 

påverkar personen och personen är därför inte insatt i ämnet. En annan orsak, som flera 

deltagare upplever, är att det kan saknas kunskap för att kommunicera fullt ut, roller 

emellan. 

 

“Jag har varit i möten som inte har gett mig något värde på grund av att jag saknar 

kunskap. Det kan vara när det krockar, att de olika avdelningarna pratar olika språk. Ofta 

har man samma slutmål att “hit vill vi komma”, men man kan inte kommunicera med 

varandra för att man lever i sin egna värld. Man kan ha svårt att se vad man behöver och 

varför man behöver det” (R8). 

 

Endast en respondent upplever att möten alltid ger värde och att det inte saknas någon 

kunskap. 

5.3.4 Störningar 

När frågan om störningar under arbetsmöten på Fallföretaget kommer upp nämner de 

flesta att de har fantastiska lokaler och att det finns goda förutsättningar för att ha effektiva 

arbetsmöten utan störningar på företaget. Tre av respondenterna upplever inga störningar i 

arbetsmöten, medan resterande upplever det annorlunda. De störningar som upplevs rör 

bland annat den mänskliga aspekten, där avbrott och bristande engagemang lyfts som 

anledningar. Dock är det även många respondenter som upplever störningar i miljön där 

arbetsmötet hålls.  

 

“Det kan ju vara klimatet i rummet. Och det är ju alltid ett evigt strul med skärmar och 

grejer. Det har hänt flera gånger att man får springa iväg och hämta en adapter i ett 

annat rum och sånt” (R1). 

 

“I det här huset är det ju solen och gardinerna. Sen tycker jag tv-skärmarna är för små i 

vissa rum, visas en presentation är det okej men visar man små bilder från programmet 

blir det väldigt svårt att se, det upplever jag som störningar” (R5). 
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Fallföretaget har enligt respondenterna stöd i form av IT-baserade lösningar både genom 

bokningssystem av lokaler samt presentationsmöjligheter vilket många anser är en stor 

fördel. 

 

5.4 Mötesöverflöd 

Under rubriken mötesöverflöd presenteras resultatet av respondenternas upplevelser 

gällande användning av kommunikationskanaler, behov av möten och form av information 

i arbetsmöten.  

5.4.1 Användning av kommunikationskanaler 

På Fallföretaget finns ett stort utbud av kommunikationskanaler för att förmedla 

information. Vanligast förekommande kanaler är enligt respondenterna chatt, mejl och 

intranät. Chatten används både för personlig kommunikation och gruppkonversationer. 

Intranätet är en kanal som används flitigt för att hitta information. Alla respondenter 

upplever att telefon är en kanal som sällan används. Istället försöker man att söka upp 

vederbörande person via andra kanaler. 

 

“Sen har vi lite att man ringer ibland på telefonen, men det är rätt så sällan. Då åker man 

och träffar varandra eller skickar en chatt och frågar om man kan komma förbi” (R2).  

 

Två respondenter nämner att det förekommer dokument och rapporter för spridning av 

information, dessa kanaler är dock inte vanligt förekommande. Förutom ovan nämnda 

kanaler så sker det en hel del arbetsmöten face-to-face, både i förväg planerade 

arbetsmöten och spontana. Flera respondenter förmedlade hur de helst vill ha information 

presenterad för att kunna ta till sig den på effektivast sätt. De kanaler som gjordes skillnad 

på var personligt face-to-face och skriftlig. Fördelningen av vilken kanal som ansågs som 

mest effektiv var oenig. Flera av respondenterna nämnde även att de föredrog att få 

informationen presenterad både i muntligt och skriftligt format vid komplexa 

frågeställningar.  

 

Respondenterna nämner att det på fallföretaget finns god infrastruktur för att medverka 

virtuellt på arbetsmöten, eftersom det alltid görs ett online-möte automatiskt. Det är dock 

bara två respondenter som har utnyttjat möjligheten att vara med virtuellt. Övriga 

respondenter är medvetna om att möjligheten finns att medverka virtuellt, men har aldrig 

känt behov av att nyttja alternativet. 

 

5.4.2 Behov av möten 

Att medverka i arbetsmöten ser samtliga deltagare som en relevant del av 

arbetsuppgifterna på Fallföretaget. Att arbetsmöten kan ta tid från övriga arbetsuppgifter 

menar två av respondenterna inte stämmer helt och hållet. 
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“Både ja och nej. Jag tror att det är viktigt att vara med på möten, så det är något jag 

prioriterar. Men vissa dagar sitter man bara på möten när man behöver göra annat” 

(R8). 

 

“Ja och nej. Att gå på möten är ju en arbetsuppgift så det tycker jag inte. De möten som 

jag antingen kallar till eller gå på är ju för att jag ska kunna utföra mitt arbete resten av 

dagen” (R9). 

 

Övriga respondenter anser att arbetsmöten tar tid från övriga arbetssysslor. Ett fåtal av 

respondenterna har hittat ett eget system för att få tid över till annat. Dessa bokar upp sig 

själva i sin digitala kalender för att inte vara tillgänglig för andra som vill boka in möten. 

Tillvägagångssättet är något som de andra respondenterna inte tycker fungerar optimalt. 

De anser att det uppstår ett problem med bokningssystemet eftersom det inte går att veta 

när andra personer är tillgängliga. De själva tycker att det är viktigt att inte göra sig 

otillgänglig, men att det är ansträngande att ha hela dagar som endast innehåller 

arbetsmöten.  

 

När frågan kommer om respondenterna känner att de slösar bort tid i arbetsmöten kommer 

det i de allra flesta fall ett jakande svar följt av ett skratt. Detta bekräftande svar följs av 

olika exempel där respondenterna beskriver att det är många gånger som tid i arbetsmöten 

har känts bortkastad. Två respondenter menar att långa diskussioner på arbetsmöten kan 

föras i mindre forum eller via annan kanal för att effektivisera tidsaspekten.  

5.4.3 Form av information 

Under arbetsmöten upplever respondenterna att det sprids stora mängder av information, 

och att det ibland kan bli ett informationsöverflöd. Flera respondenter har erfarenhet från 

arbetsmöten där informationen som presenteras lika gärna kunde ha spridits via en annan 

kanal. Eftersom det framkom att arbetsmöten ibland kan resultera i informationsöverflöd 

ställde vi en fråga om vilken form av information respondenterna upplever kräver ett 

arbetsmöte? I den frågan hade respondenterna olika svar. 

 

Överlag anser respondenterna att det på fallföretaget förekommer för många arbetsmöten, 

möten som kan undvikas och som bokas in helt i onödan. Det finns även andra parametrar 

som respondenterna anser påverkar behovet av arbetsmöten. Exempel som tid och 

komplexitet nämns av flertalet respondenter. 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

För att få en överskådlig bild av svaren från respondenterna i studien har en 

sammanfattning gjorts inom de tre övergripande områdena: mötesuppbyggnad, 

informationsöverföring samt mötesöverflöd.  

 

Mötesuppbyggnad 

För att respondenterna ska uppleva ett arbetsmöte som effektivt anses syfte, mål och 
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struktur vara nödvändiga grundstenar. Trots detta saknas ofta dessa delar. På Fallföretaget 

är de noga med att skicka ut en kallelse ut innan arbetsmötet där det finns möjlighet att 

skriva en beskrivning av mötet. Beskrivningen är dock oftast kortfattad och i vissa fall 

obefintlig. Under arbetsmötet återfinns liknande problematik med struktur, som t.ex 

avsaknad av agenda och att möten inte leder till något tydligt resultat.  

 

Det finns dock en vilja att effektivisera arbetsmöten hos många medarbetare inom 

Fallföretaget, flera egna förslag på förbättringar framkom under studien. Däremot erbjuds 

det ingen utbildning inom möteshantering, något som de flesta medarbetarna inte heller 

anser sig behöva. 

 

Informationsöverföring 

Information är något som har många innebörder på Fallföretaget och det är ingen av 

respondenterna som definierar det på samma sätt. De upplever att information är något 

som används i det dagliga arbetet vid beslutsfattande, för att skapa delaktighet och 

förståelse samt för att sköta kommunikationen och mycket mer. I arbetsmöten är 

sammanhanget som informationen sätts i avgörande för att förstå vad informationen 

innebär. Om det föreligger en problematik kring detta på Fallföretaget råder det olika 

meningar om. 50% av respondenterna svarar att det förekommer problem med att sätta 

information i ett sammanhang, medan resterande beskriver att det alltid finns möjlighet att 

klargöra i vilken kontext informationen hör hemma för att öka förståelsen. När det gäller 

att få ut värde av ett arbetsmöte påpekas annan problematik. Att vara ny på arbetsplatsen, 

eller att sakna kunskap inom området som behandlas gör att det blir svårt att skapa värde. 

Det kan även handla om att ordentliga förberedelser uteblivit eller att det saknas ett 

gemensamt språk roller emellan. 

 

Något som upplevs som positivt av respondenterna är arbetsmiljön på Fallföretaget. De 

påpekar att det finns alla förutsättningar för att skapa effektiva arbetsmöten. Dock upplevs 

störningar under arbetsmöten som både är mänskligt relaterade och påverkade av miljön 

där mötet hålls. I vissa fall kan det handla om klimat i mötesrummet, andra gånger att 

presentationsmöjligheterna inte fungerar i alla lägen. Övergripande upplever 

respondenterna att detta kan göra att arbetsmötets effektivitet reduceras.  

 

Mötesöverflöd 

Arbetsmöten är en stor del av respondenternas vardag på Fallföretaget. Dessa anses vara 

en relevant del av arbetsuppgifterna men kräver ofta tid från andra arbetssysslor. För att 

hinna med annat har en del respondenter till viss del frångått bokningssystemet genom att 

boka upp sig själva i kalendern de tider som de anser sig behöva arbeta med annat än 

arbetsmöten. Detta anser andra respondenter påverka andra på Fallföretaget då det är svårt 

att veta om personer är tillgängliga eller inte för att boka upp ett arbetsmöte.  

 

Många anser att de slösar bort tid i arbetsmöten och att innehållet som behandlas på mötet 

hade kunnat spridas genom andra kommunikationskanaler på Fallföretaget. Ibland kan det 

gälla stora informationsmängder som bidrar till informationsöverflöd, i andra fall är 
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informationen inte relevant för alla deltagare i arbetsmötet. Fallföretaget använder sig 

mestadels av chatt, mejl och intranät. Förutom detta används fysiska arbetsmöten för 

kommunikation. De kommunikationskanaler som föredras finns det splittrade åsikter om. 

Ca hälften av respondenterna föredrar information genom skriftliga kanaler medan 

resterande föredrar att information presenteras genom fysiska möten. Det finns även 

möjligheter för att delta virtuellt, men det är det få som utnyttjar. Vilken form av 

information som kräver ett arbetsmöte genererar ett oenigt svar bland respondenterna, men 

de håller alla med om att arbetsmöten inte ska bokas in utan nytta. 

 

6 Diskussion 

 
I kapitlet ställs undersökningen resultat mot den teoretiska referensramen, tidigare 

forskning samt problematiken som presenterades i inledningen. Avslutningsvis reflekteras 

över för- och nackdelar med vald metod. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att lyfta fram problem som berör innehåll vid arbetsmöten med 

utgångspunkt i mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd. 

Resultatdiskussionen tar sin utgångspunkt i forskningsfrågorna där de tre områdena ställs 

mot den teoretiska referensramen och tidigare forskning som ligger till grund för studien.  

6.1.1 Mötesuppbyggnad 

Mötesuppbyggnad diskuteras i kapitlet utifrån mötesstruktur, utförande samt utveckling & 

lärande.  

 

Mötesstruktur 

Ett arbetsmöte utan syfte och mål är inget att eftersträva tycker medarbetarna på 

Fallföretaget. Många påpekar att tiden är dyrbar och att det är viktigt att förstå varför man 

ska gå på ett möte. Xavier (2008) beskriver att en tydlig bild av målet är det primära att 

eftersträva för att arbetsmötet ska bli lyckat. Vidare beskriver Xavier (2008) att 

kommunikationen om syfte och mål mellan deltagare och mötesledare inför mötet skapar 

tydliga förväntningar. Trots att många respondenter är medvetna om detta och både bokar 

in arbetsmöten och deltar i dem, har det uppstått brister med otydliga beskrivningar över 

vad arbetsmöten ska handla om, och vad målet med mötet är. Att dessa arbetsmöten blir 

ineffektiva kan helt enkelt bero på att mötesledaren inte har tänkt igenom hur mötet ska se 

ut vilket resulterar i att deltagarna inte har samma förväntningar inför mötet. 

 

Otydliga förväntningar kan också få följder på flera plan. Rollof (1999) påpekar att ett sätt 

att åstadkomma tydliga förväntningar är att utforma en kallelse. Fallföretaget har ett väl 

fungerande system när det gäller att skicka ut kallelser inför arbetsmöten. Dessa skickas ut 

i 100 % av fallen och förutsättningar finns för att sprida relevant information till 
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deltagarna inför mötet. Rollof (1999) beskriver att kallelsen bör innehålla 7 st specifika 

punkter. Innehållet i Fallföretagets kallelser är spartanskt utformat enligt merparten av 

respondenterna, oftast innehåller den endast tre st av Rollofs punkter, vilket kan ses som 

negativt. De olika synsätten om vad som är tillräckligt att ha med i en kallelse bildar 

många olika tillvägagångssätt anser många respondenter. De diffusa reglerna om hur 

kallelser ska se ut skulle kunna vara en förklaring till varför vissa arbetsmöten på 

Fallföretag inte upplevs som effektiva. Genom att skapa en gemensam bild av hur man 

utformar en korrekt kallelse utefter Rollofs (1999) upplägg kan möjligen effektiviteten öka 

i arbetsmöten på Fallföretaget.  

 

Ett annat exempel på när struktur vid arbetsmöten kan bidra till effektivitet är i 

genomförandefasen. I tidigare forskning beskriver Leach et. al. (2009) designegenskaper 

som kan spela stor roll för att möten blir effektiva, ett av dessa är tillämpning av agenda. 

Rollof (1999) belyser vikten av att ha en agenda för att nå målet med arbetsmötet. Få 

respondenterna upplever att det tillämpas agendor i arbetsmöten på Fallföretaget, och de 

som tillämpas efterföljs sällan. Rollof (1999) påpekar att det är viktigt att ha agendor i alla 

sammanhang, oberoende av vilket arbetsmöte som genomförs. Detta motsätter sig några 

respondenter och menar att om mötet endast ska innehålla en punkt behövs inte en agenda. 

Andra tycker att agendor överlag kan öka effektiviteten i arbetsmöten vilket 

överensstämmer med Rollofs teori. 

  

Rollof (1999) beskriver även att punkterna i agendan kan vara bra för deltagarna att känna 

till redan innan arbetsmötet och att flexibiliteten av agendan är viktig i början av ett möte. 

Vid intervjuerna framkom det att majoriteten av respondenterna anser att, om det finns en 

agenda, presenteras den i kallelsen inför arbetsmötet. Det finns också alltid möjlighet att 

påverka agendan. Dessa områden följer alltså Rollofs teori, när agenda väl används. 

Punkterna i agendan kan även förtydligas genom en beskrivning av vad resultatet av 

punkterna förväntas bidra till (Rollof 1999). Detta är inte något som som upplevs som 

självklart för deltagarna men i vissa fall kan det uppstå en indirekt förståelse menar många 

respondenter.  

 

Elsayed-Elkhouly, Lazarus & Forsythe (1997) beskriver att den administrativa förmågan i 

verksamheten återspeglar hur effektiva arbetsmötena blir. Kan den administrativa 

förmågan utvecklas på Fallföretaget? Överlag finns det spridda åsikter bland 

respondenterna om hur en agenda ska användas och i vilka situationer. Att förtydliga 

rutiner kring detta skulle kunna ses som ett hjälpmedel för medarbetarna, för att öka 

effektiviteten i arbetsmöten. 

 

För att ytterligare stärka strukturen kring möteshantering skulle förberedelser inför möten 

kunna förbättras. Det finns intentioner för att förbereda sig och flera respondenter 

efterlyser att kunna gå in med samma förutsättningar i arbetsmötet. Förutsättningarna för 

att kunna förbereda sig är dock inte lika gynnsamma då det upplevs vara besvärligt att 

hitta underlag inför förberedelser. För att deltagarna ska veta vad som förväntas av dem 

bör enligt Xavier (2008) den som bokar in ett arbetsmöte hänvisa till underlag som ska 
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studeras inför arbetsmötet. Om detta förslag efterföljdes skulle det kunna underlätta 

förberedelserna för respondenterna och förhoppningsvis bidra till att fler anländer till 

mötet förberedda med samma förutsättningar. 

 

Xavier (2008) målar upp avsaknad av genomtänkt planering som den största orsaken till 

ineffektiva arbetsmöten. Detta kan kopplas samman med övrig problematik som belysts 

gällande mötesstruktur. Bristen på genomtänkt planering skapar en snöbollseffekt som 

påverkar förutsättningarna för förberedelser inför mötet. För att öka effektiviteten i 

arbetsmöten på Fallföretaget rekommenderas det utifrån teorin att det finns en tydlig 

struktur över hur planering och genomförande av möten ska skötas för att negativa 

effekter ska reduceras. Strukturen är en del av det som Rollof (1999) kallar för 

grundprinciper för att skapa effektiva arbetsmöten. 

 

Utförande 

Respekt för tid är en annan väsentlig del för att hålla effektiviteten uppe (1999). Resultatet 

visar på att tidsramarna hålls på Fallföretaget. Anledningarna till detta är att lokalen oftast 

är bokad efteråt, så det finns inte möjlighet att dra över på tiden. Enligt Rollof (1999) ska 

ett effektivt arbetsmöte resultera i frigörande av tid. Respondenterna anser till stor del 

anser att arbetsmötet kräver mer tid än vad som är avsatt. Punkter som inte har behandlats 

under arbetsmötet skjuts upp till ett senare tillfälle, det frigörs alltså ingen tid utan snarare 

tvärtom, det krävs mer tid. Rollof (1999) betonar vikten av att anpassa tidsåtgång till 

innehållets omfattning. Genom att anpassa innehållet till avsatt tid kan problem på 

fallföretaget med för lite eller för mycket avsatt tid möjligen förhindras, därmed kan 

möteskvalitén och effektiviteten enligt Rollof (1999) höjas.  

 

Tidsaspekten har även koppling till antal deltagare. Antal deltagare bör enligt Fetzer 

(2009) vara i proportion till avsatt tid. Allen & Luong (2011) framställer i tidigare 

forskning kopplingar mellan möteskvalité och antal deltagare. Respondenterna hade 

mycket åsikter om just deltagarantalet, och anser att möteseffektiviteten påverkas av 

antalet, precis som forskarna framhåller. Stort deltagarantal ansågs påverka 

möteseffektiviteten i högre grad än för litet deltagarantal, vilket kan vara ett resultat av det 

Fetzer (2009) beskriver, att alla deltagare måste få göra sin åsikt hörd. Respondenterna är 

eniga om att vissa arbetsmöten kräver ett större antal deltagare, främst informationsmöten. 

Detta går helt i linje med Rollof (1999) som nämner att en anledning till att ha många 

deltagare vid möten är just för att sprida information. Möten som enligt respondenterna 

anses vara effektiva är när det är få deltagare, rätt nyckelpersoner och rätt kompetenser på 

plats. Fetzer (2009) framställer att vid ett lyckat arbetsmöte finns det två viktiga typer av 

deltagare, de som behövs för att ta beslut och de som behöver få reda på beslut och 

information. Det kan vara så att vid arbetsmöten som ansågs positiva fanns just dessa två 

viktiga typer på plats, och upplevelsen blev ett effektivt möte.  

 

Fetzer (2009) nämner att närvaro av andra typer än ovan nämnda kan vara användbara vid 

arbetsmöten, men det är inget krav för att arbetsmötet ska bli lyckat. Resultatet visar att 

alla respondenter går på arbetsmöten där de inte har något att bidra med. En anledning till 
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att de inte har kunnat bidra är att vissa punkter inte berör dem. Enligt Rollof (1999) bör en 

del deltagare bara kallas in när det finns punkter som berör dem, detta sätt kan spara tid 

och det skapar dessutom engagemang för varje punkt. En annan anledning till att 

respondenterna deltagit i irrelevanta arbetsmöten är att innehållet i arbetsmötet visade sig 

vara något helt annat än vad som kommuniceras i inbjudan. Rollof (1999) belyser att det 

är viktigt att överföra budskapet om att alla deltagare är inbjudna av en anledning, för att 

tillsammans sträva mot målet. Ytterligare en orsak till att respondenterna upplever möten 

som irrelevanta är att möten tenderar gå in på detaljerade områden där kunskap saknas. 

Enligt Xavier (2008) bör information som presenteras på arbetsmöten vara anpassat för 

olika roller. Utifrån ovan beskrivna kan utrönas att det föreligger brister på Fallföretaget 

gällande relevans på individnivå, vilket resulterar i att mötesdeltagarna upplever att de går 

på irrelevanta arbetsmöten där de inte kan bidra. 

 

En annan del som rör genomförande av möten är en av Rollof (1999) grundprinciper. 

Enligt Rollof (1999) kan inte alla deltagare ha samma ställningstagande under ett 

arbetsmöte. Detta går helt i linje med hur respondenterna uppfattar det. Även om det 

föreligger meningsskiljaktigheter känner flertalet ändå att de är delaktiga i de beslut som 

tas genom att göra sin åsikt hörd. Det stämmer väl överens med Rollof (1999) som 

beskriver att det är viktigt att alla har fått tillfälle att uttrycka sin åsikt. Resultatet visar att 

det på Fallföretaget skapas en enighet på arbetsmöten, som enligt Rollof (1999) är en av 

grundprinciperna för att uppnå effektiva arbetsmöten. 

 

Enligt Rollof (1999) ligger även ett stort ansvar på mötesledaren för att arbetsmöten ska 

bli effektiva vilket även Leach et. al (2009) hävdar i tidigare forskning. Respondenterna 

anser att det föreligger stora problem med mötesledning. Rollof (1999) beskriver att för att 

uppnå möteseffektivitet måste mötesledaren ha förmågan att styra diskussioner, och känna 

av när diskussionen inte kommer utmynna i ett vinstgivande utfall. Enligt Xavier (2008) 

gäller det att hitta en balans i diskussioner, en balans som respondenterna inte anser finns i 

dag på Fallföretaget. Rollof (1999) nämner att mötesledaren ska behålla fokus kring 

arbetsmötets konkreta uppgift. Som det ser ut på Fallföretaget i dag är otydliga målbilder 

ett upplevt problem, vilket kan kopplas till mötesledarens fokus. Flertalet av 

respondenterna efterlyser bättre mötesdisciplin och engagemang från mötesledarens sida, 

de tror att det kan öka effektiviteten på arbetsmöten. Detta skulle kunna stämma då 

Elsayed-Elkhouly, Lazarus & Forsythe (1997) i tidigare forskning nämner att ineffektivitet 

i arbetsmöten speglas av ledning i möten. 

 

En annan del som kan relateras till mötesledaren är att Rollof (1999) beskriver att för att 

uppnå ett effektivt arbetsmöte ska det finnas en övergripande vision. Utifrån 

respondenternas beskrivningar är det ofta som arbetsmöten inte leder till något konkret. 

Anledningarna till det kan enligt respondenterna vara flera, men utifrån Rollof (1999) 

beskrivning kan det vara just otydlig vision över arbetsmötet som är orsaken. Även Xavier 

(2008) nämner att förväntningar och resultat är en betydande del för att uppnå effektiva 

arbetsmöten. Respondenterna är överens om att arbetsmöten som upplevs effektiva är de 
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arbetsmöten som leder någonstans, så för att uppnå effektivitet kan Fallföretaget se över 

hur förväntat resultat presenteras innan arbetsmöten.  

 

Utveckling & lärande 

Rollof (1999) nämner att utbildning för mötesledare är en väsentlig del för att effektivitet 

ska uppnås i arbetsmöten. Även Xavier (2008) belyser vikten av det i tidigare forskning, 

där det beskrivs att planering och genomförande av produktiva arbetsmöten är viktiga 

ledaregenskaper som borde finnas i varje verksamhets utbildningsprogram. Alla 

respondenter är överens om att det inte erbjuds någon form av utbildning på Fallföretaget. 

Efterfrågan på utbildning från respondenterna är svag, vilket den inte borde vara om man 

tittar på hur det ser ut på Fallföretaget idag. Avsaknad av struktur och policy för 

mötesledning kan vara en orsak till att effektivitet i arbetsmöten anses vara ett problem på 

Fallföretaget. Även i tidigare forskning av Elsayed-Elkhouly, Lazarus & Forsythe (1997) 

berörs ämnet, det beskrivs att det är en särskillnad mellan att begripa hur effektiv 

informationshantering i arbetsmöten ska gå till och hur det implementeras i 

organisationen. Utifrån vad tidigare forskning säger om ämnet bör Fallföretaget se över 

sitt utbildningsprogram och införa utbildning i mötesledning för att på så sätt uppnå 

effektivare arbetsmöten. 

 

En annan aspekt som Rollof (1999) beskriver är en viktig del för att uppnå ett effektivt 

arbetsmöte är vilja. Det bör inom organisationer finnas en vilja till förbättring. Under 

intervjuerna framkom att respondenterna ställer sig positiva till förändringar av 

möteshantering på Fallföretaget. Flera anser det önskvärt att effektiviteten ökar i 

arbetsmöten, och att det har gått så långt att effektiviteten behöver ses över. Utifrån 

Rollofs (1999) beskrivning av effektiva arbetsmöten visar medarbetarna att viljan finns, 

vilket är ett första steg på vägen för att uppnå ett effektivt arbetsmöte. 

 

Fler av respondenterna lägger under intervjuerna fram positiva exempel på möteshantering 

från tidigare arbetsplatser. Även detta visar på att det finns en vilja till effektivisering, 

samt att det finns tidigare erfarenheter hos medarbetarna som Fallföretaget kan dra nytta 

av för att effektivisera arbetsmöten.  

6.1.2 Informationsöverföring 

Beynon-Davis (2013) beskriver liksom Floridi (2010) att information kan vara svårt att 

definiera. Hillard (2010) nämner att oenighet kring definition kan leda till problem i 

organisationer eftersom det inte finns en överensstämmelse av vad som ska överföras. 

Utifrån intervjuerna kan utläsas att det råder en oenighet i Fallföretaget över vad 

information är. Trots oenighet, är alla respondenter överens om att information är en 

väsentlig del av vardagen för att kunna sköta sitt arbete. För att undvika oenigheter, som 

enligt Hillard (2010) kan orsaka problem, kan Fallföretaget fastställa definitionen 

konsekvent för just sin affärsverksamhet. 

 

För att information ska bli just information krävs det ett sammanhang. Data måste anta en 

form som är användbar enligt Ackoff (1999). En av respondenterna var inne på detta och 
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beskrev raffinerade data som information. Beynon-Davies (2013) beskriver data som en 

samling signaler och tecken som är bärare av information. Data är enligt Cooper (2014) ett 

obearbetat värde. Ett värde som inte är bearbetat blir svårt för en individ att sätta i en 

kontext och ta till sig (Cooper 2014). Utifrån intervjuerna framkommer att hälften av 

respondenterna ibland upplever problem med att sätta det som behandlas i arbetsmöten i 

ett sammanhang. Med utgångspunkt i tidigare forskning inom området information kan 

utrönas att respondenterna vid upplevda problem antagligen endast får data presenterad för 

sig. Data sätts inte i ett sammanhang och övergår därmed inte till att bli information. Flera 

respondenter uppger sig dock vara aktiva och kräver ett klargörande om sammanhang, 

såvida problem uppstår. Detta visar på som är beskrivet tidigare i analysen en vilja till att 

effektivisera arbetsmöten, vilket Rollof (1999) beskriver är en aspekt för att effektiva 

arbetsmöten ska uppnås. 

 

Förutom sammanhang krävs det enligt Hillard (2010) fokus på värde för att information 

ska frambringas. Detta belyser även Hård af Segerstad (2002) med den starka kopplingen 

mellan information och kunskap, där kunskap är en nödvändig förutsättning för att 

frambringa information. Respondenterna anser att värdeskapande vid arbetsmöten är 

viktigt, men att det kan vara svårt att skapa värde om man är ny på arbetsplatsen. Detta 

kan kopplas till Davenport, De Long & Beers (1998) som beskriver att det krävs kunskap i 

form av erfarenhet för att frambringa information. Respondenterna nämner även andra 

situationer där arbetsmöten inte har gett något värde. Eftersom det ofta är olika 

kompetenser som strålar samman i arbetsmöten kan man befinna sig på olika plan 

kunskapsmässigt. Xavier (2008) beskriver att förberedelser kan bidra till effektivare 

arbetsmöten. I Fallföretagets fall kan mer tid behöva läggas på förberedelser inför möten, 

för att mer kunskap ska finnas vid arbetsmötets start. Förhoppningsvis kan därmed 

information frambringas och arbetsmötet bli värdeskapande. 

 

Information kan enligt Palm & Windahl (1989) ses som en envägsprocess som 

karaktäriseras av en överföring från en sändare till en mottagare. För att informationen ska 

överföras framgångsrikt krävs det enligt Shannon och Weavers “Mathematical Theory of 

Communication” att meddelandet når fram till mottagaren utan störningar. Fallföretaget 

har enligt respondenterna fantastiska förutsättningar för att ha effektiva arbetsmöten utan 

störningar. Trots det upplever flertalet av respondenterna att störningar förekommer i olika 

form, både mänskliga och miljömässiga. I tidigare forskning framställer Cohen et al. 

(2011) kopplingar mellan möteskvalité och egenskaper i miljön. Respondenterna upplever 

att folk som pratar i munnen på varandra, mobiltelefoner som ringer, klimatet i rummet 

och för små tv-skärmar är störningar under arbetsmöten. Enligt Hård af Segerstad (2002) 

innebär en störning att signalen förvrängs och meddelandet påverkas negativt. Fiske & 

Olofsson (1997) beskriver en störning som något oplanerat som läggs till mellan sändning 

och mottagning.  Exemplen som respondenterna beskrivit är oplanerade, vilket resulterar i 

att informationsöverföringen blir mindre framgångsrik. Misslyckad överföring av 

information kan vara en orsak till att arbetsmöten uppfattas som mindre effektiva på 

Fallföretaget. Genom att se över hur informationsöverföringen fungerar på Fallföretaget 

kan problem med störningar förhoppningsvis minimeras.  
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Utifrån ovan beskrivna av information, sammanhang, kunskap och störningar kan utläsas 

att det i flera fall på företaget inte är information som överförs i arbetsmöten, vilket kan 

vara en orsak till att arbetsmöten uppfattas som mindre effektiva på Fallföretaget. 

6.1.3 Mötesöverflöd 

Som tidigare beskrivet är det viktigt att anpassa kommunikationskanal efter information. 

Någonting som går hand i hand med detta är det som Auger & Ehrström (1979) beskriver, 

att tänka över om det överhuvudtaget finns skäl för att hålla ett arbetsmöte. 

Respondenterna ser arbetsmöten som en del av arbetsuppgifterna på Fallföretaget och de 

flesta tycker att möten allt som oftast kräver för mycket tid och som även kan vara 

bortkastad tid. Bortkastad tid påpekar i tidigare forskning Xavier (2008) kan vara en 

bidragande orsak från ineffektiva arbetsmöten vilket verkar förefalla i Fallföretaget. Det 

växande problemet med ineffektiva och tidsödande möten som framkom under förstudien 

(kapitel 4.2) har medfört att bokningssystemet inte längre fungerar som det är tänkt på 

Fallföretaget. Vissa respondenter bokar upp sig själva i den digitala kalendern som är 

öppen för alla, för att inte riskera att bli uppbokad på onödiga möten. Detta skapar 

förvirring för andra medarbetare som ska boka in möten, då de inte vet om personen som 

är uppbokad egentligen har tid över för möten. Dilemmat med bokningssystemet kan även 

vara resultatet av utebliven struktur för möteshantering. För att den investerade tiden i 

möten ska ge avkastning rekommenderas en enhetlig struktur för möteshantering i 

kombination med kunskap om hur val av kommunikationskanal enligt Daft & Lengel 

(1988) och Palm & Windahl (1989) bör ske. 

 

Fallföretaget använder sig av ett flertal kommunikationskanaler som chatt, mejl och 

intranät. Bortsett från dessa kanaler används fysiska arbetsmöten, både spontana och 

planerade. Beroende på vilket syfte informationen fyller bör den enligt Daft & Lengel 

(1988) matcha kommunikationskanalens förmåga att förmedla rikhet. Detta är inget som 

Fallföretaget uppmärksammar. Respondenterna väljer kommunikationskanal på känsla. De 

flesta respondenterna har delade meningar om vilken kanal som är mest effektiv att 

hantera information genom, utan att ifrågasätta eller reflektera över vilken sorts 

information som skulle förmedlas. En del respondenter nämner att de vill ha information 

både muntligt och skriftligt. Detta tyder på svårigheter med att matcha information med 

rätt kommunikationskanal, då informationen borde nå fram med hjälp av endast en kanal 

om man väljer rätt för situationen. Daft & Lengel (1988) understryker att 

kommunikationskanaler är just situationsberoende. 

  

Daft & Lengel (1988) påpekar att fysisk närvaro förmedlar rikast information och bör 

därför användas för personlig, ej rutinmässig information där det krävs snabb 

återkoppling. Med utgångspunkt i detta resonemang bör Fallföretaget se upp med att föra 

allt för personliga och ej rutinmässiga dialoger via chatt. Dessa konversationer 

rekommenderas utifrån teorin istället tas upp i ett fysiskt arbetsmöte. Intranätet kan kallas 

en fattig kommunikationskanal eftersom Daft & Lengel (1988) beskriver fattiga kanaler 

som de som är minst rika i återgivning av information. Kanalen kan heller inte sända flera 
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informationssignaler samtidigt, och det det är ett opersonligt sätt att samtala på där 

återkoppling inte existerar. Sättet intranätet i dagsläget används på kan därför ses som ett 

fördelaktigt sätt att hantera information, under förutsättningen att informationen på 

intranätet hålls uppdaterad. Brister med att hålla informationen aktuell på intranätet 

uppkom i studien och kan därmed föreslås som förslag till förbättring. 

  

Övriga kommunikationskanaler på Fallföretaget kan gynnas av att specificeras utifrån 

vilken typ av information som ska behandlas och i vilken kontext informationen 

förmedlas. Rutinmässig information bör således spridas genom en fattig kanal och ej 

rutinmässig information bör distribueras genom en rik kanal, enligt Daft & Lengels (1988) 

rekommendationer. Med tanke på tidigare uppgifter om att vissa deltagare går på möten 

där inte alla punkter i agendan berör dem skulle fler deltagare även kunna se över 

möjligheten att delta virtuellt via en annan kanal som kan passa bättre i situationen.  

 

6.1.4 Sammanfattning resultatdiskussion 

Enligt Sandkuhl (2008) innefattar informationslogistikens grundidé, begreppen krav, 

innehåll och distribution, där krav tillsammans med innehåll och distribution kan bidra till 

att informationshantering optimeras. Begreppen och Sandkuhls informationslogistiska 

triangel kopplades i teorin till mötesuppbyggnad, informationsöverföring och 

mötesöverflöd. Utifrån respondenternas svar kan utläsas att det förekommer problem inom 

alla nämnda områden. Det innebär att Fallföretaget anses ha informationslogistiska 

problem. Praktiska förbättringsförslag beskrivs närmare i resultatdiskussionen. IL är en 

betydelsefull kärna i organisationer där informationshantering och arbetet med hur detta 

hanteras ofta belyses i samband med organisationers lönsamhet. Jacobsen & Thorsvik 

(2002) beskriver liksom Ljungberg & Larsson (2012) att effektivitet är kopplat till 

ekonomiska aspekter i form av tid och personal. En effektivisering av arbetsmöten skulle 

troligtvis innebära en ökad lönsamhet för Fallföretaget. 

 

Studiens resultat bygger vidare på tidigare forskning som behandlar effektivitet kopplat till 

arbetsmöten. Med studiens IL perspektiv genereras ett nytt deskriptivt kunskapsbidrag till 

tidigare forskning, vilket kan gagna individer som studerar eller bedriver forskning inom 

IL. Studiens resultatdiskussion anses vara tillämpbar och kan användas för att identifiera 

och kartlägga problem med möteseffektivitet, vidare kan resultatdiskussionen beskriva 

varför problem med möteseffektivitet uppstår. Resultatdiskussionen lyfter fram 

problematik med ineffektiva arbetsmöten utifrån ett informationslogistiskt perspektiv, 

framförallt för Fallföretagets del. Tack vare studiens utförliga resultatbeskrivning kan 

resultatet vara till nytta för andra individer och organisationer. Det är dock upp till 

individen att bedöma i vilken grad resultaten anses generaliserbara till en annan social 

verklighet och kontext. 

6.2 Metoddiskussion 

I studien valdes att utgå ifrån en kvalitativ datainsamlingsmetod. Tillvägagångssättet 

valdes på grund av att problemet ansåg oklart och det var önskvärt att införskaffa djupare 
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kunskap om fenomenet. En kvantitativ metod hade inte gett samma djup och insyn, utan 

mer statistik och svar på övergripande områden. Därmed ansågs en kvalitativ metod bäst 

lämpad för att besvara studiens forskningsfrågor.  

 

Ett alternativ hade varit att kombinera en kvalitativ insamlingsmetod med en kvantitativ. 

Genom de kvalitativa intervjuerna skulle problem kunnat identifieras hos ett mindre antal 

individer. För att sedan öka generaliserbarheten skulle en kvantitativ enkät kunna 

användas för att ställa frågor kring den identifierade problematiken och på så sätt kunna nå 

en större folkmängd. Detta skulle kunna ge ett mer slagkraftigt resultat eftersom 

generaliserbarheten i studien är begränsad. 

 

Startpunkten för studien sattes under en förstudie som genomfördes på Fallföretaget. Med 

det förhållningssättet blev det svårt att gå in helt förutsättningslöst i undersökningen, 

därmed föll det sig naturligt att tillämpa en deduktiv ansats och söka upp relevanta teorier, 

för att införskaffa förväntningar om verkligheten. En induktiv ansats hade varit svår att 

tillämpa eftersom vi hade uppmärksammat problem inom vissa områden innan studiens 

start, samt att syftet med studien var att undersöka fenomenet utifrån ett IL perspektiv. 

 

Den intensiva och deskriptiva fallstudien har varit givande för att erhålla djup kunskap om 

en specifik situation. Det som vi inser i efterhand är att det hade varit önskvärt att 

genomföra undersökningen på fler företag. På så sätt hade en större generaliserbarhet varit 

möjlig. Vårt tillvägagångssätt medför begränsningar inom detta område, då det är ett unikt 

fenomen som undersökts. Viss grad av generaliserbarhet föreligger dock i och med att 

studien utförligt beskriver verksamhetens kontext, och likartade begrepp kan vara 

relevanta för liknande verksamheter. 

 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer föll väl ut. Vi anser att vi fick fram djupa 

svar inom de områden som vi önskade undersöka. En helt ostrukturerad intervju hade 

troligtvis medfört att vårt IL perspektiv hade utvecklats till något helt annat, och en 

strukturerad intervju hade inte belyst fenomenet på djupet, vilket var önskvärt. En 

utmaning som vi upplevde var utformning av intervjuguiden och grad av öppenhet. Vi 

ville inte styra respondenterna i alltför stor utsträckning då det kunde påverka studiens 

trovärdighet. Genom att ställa öppna frågor styrda mot undersökningen områden ställde vi 

sedan följdfrågor utifrån respondenternas svar. Detta tillvägagångssätt anser vi 

möjliggjorde viss grad av styrning, men inte i alltför hög grad så det påverkar studiens 

trovärdighet. Efter första intervjun insåg vi att intervjuguidens två första frågor hade en 

induktiv riktning som inte tillför något till vår studie. Vi valde dock att ha kvar dessa 

frågor i resterande intervjuer. Vi ansåg att de var bra att ha som inledande frågor för att få 

respondenten att känna sig bekväm och avslappnad.  

 

Vi upplevde att respondenterna slappnade av, då de fick prata fritt utan att vara styrda till 

ett visst område, vilket vi ansåg resulterade i en avslappnad bekväm intervju. 
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Inför studien gjordes som första steg ett snöbollsurval. Vi anser att det var ett bra 

tillvägagångssätt för att få fram bra respondenter till ett informationsurval. Genom detta 

tillvägagångssätt fick vi fram respondenter som till stor del tillbringar tid i arbetsmöten 

och därmed har kunskap inom området. Hade t.ex. ett slumpmässigt urval tillämpats finns 

en risk för att respondenter som inte tillbringar tid i arbetsmöten hade valts ut, vilket hade 

gett ett missvisande resultat. Innan intervjun skickades ett missivbrev ut där respondenten 

informerades och garanterades anonymitet. Genom detta förfarande tar studien hänsyn till 

forskningsetiska aspekter som är en viktig del vid undersökningar. Aspekter var även 

viktiga att ta hänsyn till för att Fallföretaget skulle ställa upp och delta i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes på Fallföretaget i en avslappnad miljö. Så här i efterhand inser 

vi att det kanske hade varit bättre att genomföra intervjuerna i en mer neutral miljö. Vissa 

av respondenterna kändes stressade och mindre engagerade. Det märktes på deras svar 

som kunde vara rätt korta. Vi tror att miljön kan ha haft viss påverkan, att de hade nära till 

arbetsplatsen och ville tillbaka och arbeta. En nackdel som vi kände av under intervjuerna 

var att ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer. Vid de 

första intervjuerna kände vi att vi till viss del påverkade resultatet genom att ställa allt för 

ledande följdfrågor. För att stärka studiens pålitlighet hade vi det i åtanke vid resterande 

intervjuer. En annan kritisk aspekt av vår empiriinsamling var att vi inte hade möjlighet att 

genomföra alla intervjuerna gemensamt. Det kan ha viss påverkan på studiens pålitlighet. 

För att stärka pålitligheten valde vi i dessa fall att transkribera varandras intervjuer för att 

båda kritiskt skulle granska materialet. Alla respondenter fick i efterhand läsa igenom, och 

korrigera, det transkriberade materialet. Detta tillvägagångssätt anser vi stärker studiens 

tillförlitlighet. Vi upplever att intervjuerna på grund av intervjuguidens utformning, 

baserad på teorier och tidigare forskning, samt berikande följdfrågor gav oss ett rikligt 

material till vår analys.  

 

Vid analysen valde vi att utgå ifrån sex faser. Utmaningen låg i att fastställa antalet 

underkategorier och göra en bedömning av hur djupt vi skulle bryta ner det. Genom ett 

iterativt arbete i de olika faserna arbetades ett tillfredsställande resultat fram, som 

avspeglar teori och tidigare forskning. Tillvägagångssättet känner vi oss nöjda med då vi 

anser att det hjälpte till att uppnå studiens syfte.  

 

Överlag anser vi att studiens metodval efter mycket diskuterande och noga övervägande 

har varit tillfredsställande. I studien har även hänsyn tagits till olika kvalitetskriterier samt 

forskningsetiska frågor vilket vi anser stärker studien. Resultatet som har framkommit 

genom vald metod kan mot bakgrund av problemformulering, empiri och kontext 

användas av verksamheter för att effektivisera arbetsmöten. 
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7 Avslutning 

 
Kapitlet presenterar studiens slutsatser utifrån syfte och frågeställningar samt ger förslag 

till vidare forskning 

 

7.1 Slutsats 

Problemen kring ineffektiva arbetsmöten grundar sig i en förstudie som utarbetades på 

Fallföretaget under hösten 2017. Studiens syfte var att utifrån ett informationslogistiskt 

perspektiv beskriva och lyfta fram problematik som berör innehåll vid arbetsmöten, med 

utgångspunkt i mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd.  

 

Genom kvalitativa intervjuer på Fallföretaget visualiserades mötesdeltagarnas syn på 

innehåll vid arbetsmöten rörande mötesuppbyggnad, informationsöverföring och 

mötesöverflöd. Med hjälp av studiens IL- perspektiv lyfts även problematik fram vid 

arbetsmöten. Resultatet visade på att det föreligger problem inom alla ovan nämnda 

områden. Syfte och mål med arbetsmöten på Fallföretaget är ofta bristfälliga, liksom 

agendor med förväntat resultat. Otydlig mötesledning som resulterar i att möten inte leder 

någonstans är vanligt förekommande. Information som inte kan sättas i ett sammanhang 

eller avsaknad av kunskap, resulterar i att arbetsmöten inte tillför något värde för 

respondenterna. Även störningar under arbetsmöten förekommer, vilket påverkar 

mötesdeltagarnas förmåga till att ta till sig information. Upplevelsen av att slösa bort sin 

tid i möten föreligger och ibland är andra kanaler än arbetsmöten önskvärda för att sprida 

informationen. Alla ovan nämnda aspekter kan vara orsaker till att respondenterna 

upplever arbetsmöten som mindre effektiva på Fallföretaget.  

 

Genom att applicera en informationslogistisk infallsvinkel och kritiskt granska innehåll 

vid arbetsmöten utifrån mötesuppbyggnad, informationsöverföring samt mötesöverflöd, 

skulle Fallföretaget kunna se över arbetsmöten och eventuellt skapa en enhetlig 

mötesstruktur samt situations- och individanpassa innehåll. Dessa insatser kan 

förhoppningsvis öka effektiviteten i arbetsmöten, vilket i förlängningen kan resultera i 

höjd lönsamhet för verksamheten. 

 

Enligt Leach et al. (2009) har fenomenet möteseffektivitet i akademiska termer fokuserat 

på att effektivisera beslutsfattning. Vidare beskriver Leach et al. (2009) att det skulle vara 

värdefullt att i framtida studier fokusera på innehåll och effektivitet i arbetsmöten. Genom 

vår undersökning bidrar vi med en akademisk studie som fokuserar på just innehåll och 

effektivitet vid arbetsmöten. Vår studie bidrar även med ett IL-perspektiv på 

möteseffektivitet, vilket visar på att IL kan tillämpas oavsett bransch och 

problemområden, som Haftor & Kajtazi (2009) beskriver i tidigare forskning. Dessutom 

bidrar studien till informationslogistikens mångfald, som enligt Haftor (2012) kan gynna 

vidare utveckling inom IL.  
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Uppmärksammade problem i förstudien visade sig i verkligheten vara många fler. Genom 

att på Fallföretaget lyfta fram och beskriva problematik som berör innehåll vid 

arbetsmöten, utifrån ett IL-perspektiv med utgångspunkt i mötesuppbyggnad, 

informationsöverföring och mötesöverflöd, anses studiens syfte vara uppfyllt. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Studien grundar sig i tidigare forskning utifrån effektivitet i arbetsmöten och 

informationslogistiska flöden. Studien genererar ett deskriptivt kunskapsbidrag till tidigare 

forskning. Som en förlängning av vårt studie skulle utfallet av studien kunna testas i 

praktiken. Genom att anta ett kvantitativt angreppssätt skulle förbättringsåtgärderna 

realiseras och testas för att se hur mötesdeltagarna upplever effektivitet i arbetsmöten efter 

förbättringsinsatserna.  

 

Ett annat alternativ till en framtida studie kan vara att kombinera en kvalitativ och 

kvantitativ metod för att öka generaliserbarhet samt få en djupare bild. Ett annat sätt för att 

öka generaliserbarhet, samt utöka intresset för olika typer av organisationer, skulle kunna 

vara att genomföra studien på flera verksamheter. Jämförelser skulle kunna göras mellan 

branscher, storlek på företag m.m. för att bidra till en helhetsbild som kan appliceras i 

många verksamheter. 

 

I den här studien har vi huvudsakligen fokuserat på fysiska arbetsmöten, varpå ämnet i 

studien kopplat till virtuella arbetsmöten skulle kunna utvecklas vidare. En undersökning 

som behandlar när fysiska kontra digitala arbetsmöten ska tillämpas vore även intressant 

att framställa. 

 

En avgränsning som har gjorts i studien är att endast undersöka planering och 

genomförande av arbetsmöten. För att få en mer detaljerad bild av hur 

informationshanteringen sköts i organisationer kan arbetet med uppföljning av möten vara 

av intresse att undersöka närmare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Tema 1 Mötesuppbyggnad 

1. Kan du berätta om ett möte som du upplevt positivt? 

2. Kan du berätta om ett möte som du upplevt negativt? 

3. Upplever du att du får en förståelse för vad mötet ska handla om innan mötet? 

4. Skickas det ut kallelse inför mötet?  

- Hur ser utformningen ut? 

5. Förekommer det agenda vid möten?  

- Efterföljs agendan?  

- När presenteras agendan om det finns någon? 

- Hur ser den ut? 

- Får du som deltagare vara delaktig i att sätta agendan? 

- Får du reda på förväntat resultat av punkterna i agendan? 

6. Hur ser dina förberedelser inför möten ut? 

7. Upplever du att mötena hålls inom utsatta tidsramar? 

- Hur påverkas mötet av tidsramarna?  

8. Upplever du att alla möten ni har leder någonstans?  

- Vad tror du att det beror på? 

9. Känner du dig delaktig i mötet och i de beslut som tas? 

10. Hur upplever du effektivitet kopplat till antal mötesdeltagare? 

11. Har du erfarenhet av möten där du upplevt att du inte haft något att bidra med? 

-Upplever du att alla punkter under ett möte berör dig?  

12. Av vilka anledningar går du möten? 

13. Upplever du att det finns en vilja att effektivisera möten inom företaget? 

- Upplever du att utbildning i möteshantering erbjuds? 

 

Tema 2 Informationsöverföring 

1. Hur skulle du beskriva information?  

- Vad är information för dig? 

2. Har du upplevt att du har svårt att sätta det som behandlas under ett möte i ett 

sammanhang?  

- Har du något exempel på en sådan situation? 

3. Kan du beskriva en situation där ett möte inte har gett dig värde? 

- Vad tror du det kan bero på? 

4. Vad upplever du som störande under möten?  

- Hur tycker du att det påverkade mötet? 

5. Har du någon gång upplevt att miljön där mötet hålls har påverkat 

möteseffektiviteten? 

 

  



 

  58 (89) 
 

Tema 3 Mötesöverflöd 

1. Vilka kommunikationskanaler används på företaget? 

2. Om du inte har möjlighet att närvara fysiskt på möten, brukar du då medverka 

virtuellt? 

3. Upplever du att möten tar onödig tid från dina övriga arbetsuppgifter? 

-Upplever du att informationen som sprids på möten lika gärna kan spridas via en 

annan kanal?  

-Ge exempel på en sådan situation.  

4. Hur upplever du att du på effektivast sätt tar till dig information?  

- Via vilka kanaler föredrar du att information presenteras?  

5. Har du någon gång upplevt att det under ett möte har blivit ett 

informationsöverflöd? 

6. Vilken form av information tycker du kräver ett möte och när kan man klara sig 

utan? 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Hej Therese, 

Vi heter Martina Johansson och Elinor Gustavsson och läser Informationslogistik vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Just nu genomför vi en fallstudie kring informationslogistikens koppling till 

möteseffektivitet. Syftet med studien på Fallföretaget är att synliggöra uppmärksammade 

problem med möteseffektivitet. Vidare är avsikten att utifrån ett informationslogistiskt 

synsätt förklara varför problemen med möteseffektivitet uppstår för medarbetare och för 

organisationen som helhet. Materialet som studien ska bygga på kommer att samlas in 

genom intervjuer med 10 st medarbetare på Fallföretaget. Utifrån kontakt med Jesper 

Svensson kom ditt namn på tal. Vi anser att du är en bra respondent att ha med i 

undersökningen och vi skulle gärna vilja boka in en tid för intervju med dig. Intervjun 

beräknas att ta ca 30min - 1h. Resultaten av genomförda intervjuer kommer att 

sammanställas och kategoriseras utifrån olika informationslogistiska teman. Enskilda svar 

kommer inte att visas vilket innebär att du som respondent kommer att vara anonym. 

Företaget kommer i arbetet benämnas som Fallföretag, vilket innebär att även 

organisationen är anonym vid presentation. 

 

Utan din medverkan är det svårt att komma fram till ett trovärdigt resultat, vi är därför 

tacksamma om du har möjlighet att ta dig tid och ställa upp. 

 

Nedan följer alternativ på olika intervjutillfällen. Välj det som passar dig bäst och återkom 

gärna så fort som möjligt. Skulle inget av alternativen passa, kontakta oss så löser vi det. 

 

Tisdag 3 april:  9.00 - 10.00 

  10.00 - 11.00 

11.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00   

 

Onsdag 4 april: 9.00 - 10.00 

  11.00 - 12.00 

  13.00 - 14.00 

  14.00 - 15.00 

  15.00 - 16.00 

 

Har du några frågor går det bra att kontakta oss via mejl. 

 

Ett stort tack på förhand för att du tar dig tid och hjälper oss! 

 

Med vänlig hälsning, Martina Johansson & Elinor Gustavsson 
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Bilaga 3. Definitionstabeller 

 

Mötesuppbyggnad 

Mötesstruktur All slags data som berör mötets struktur 

Syfte och mål All slags data som handlar om mötets syfte och mål 

Inbjudan All slags data som handlar om inbjudan och kallelse till möten 

Agenda All slags data som berör agendor på möten. Det vill säga påverkan, 

tid för agenda, förväntat resultat etc. 

Förberedelser All slags data som handlar om förberedelser av deltagare inför 

möten. Det vill säga läsa in material mm. 

Utförande All slags data som handlar om utförandet av möten 

Tid All slags data som handlar om tid i möten. Det vill säga längd, start- 

och sluttid etc. 

Deltagande All slags data som handlar om deltagande. Det vill säga antal, 

relevans, delaktighet 

Mötesledare All slags data som berör presentation och styrning av mötet.  

Output av möten All slags data som handlar om outcome av möte 

Utveckling och 

lärande 

All slags data som handlar om utveckling och lärande samt 

tidigare erfarenheter. 

Utbildning All slags data som handlar om utbildning inom möteshantering 

Vilja All slags data som handlar om viljan att effektivisera möten på 

arbetsplatsen 

Erfarenheter All slags data som handlar om tidigare erfarenheter inom 

möteshantering 

 

Informationsöverföring 

Information All slags data som handlar om definition av information 

Kontext All slags data som handlar om att sätta det som behandlas i möten i ett 

sammanhang 

Kunskap All slags data som handlar om att ha kunskap för att kunna tolka 
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information i möten 

Störningar All slags data som handlar om störningar i informationsöverföringen i 

möten 

 

Mötesöverflöd 

Användning av 

kommunikationskanaler 

All slags data som handlar om vilka 

kommunikationskanaler som används på företaget samt 

Behov av möten All slags data som behandlar behov av möten. 

Form av information All slags data som berör olika former av information. Det 

vill säga om det t.ex. förekommer informationsöverflöd 

vid arbetsmöten. 
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Bilaga 4. Resultat 

Nedan följer en utförligare redogörelse av kapitel 5.2–5.4. Dispositionen följer samma 

upplägg som resultatdelen i rapporten. 

 

5.2 Mötesuppbyggnad 

5.2.1 Mötesstruktur 

Struktur, syfte och agenda är respondenterna överens om är viktiga delar för upplevd 

mötesuppbyggnad. Utformning av inbjudan/kallelse till arbetsmötet har även det en stor 

inverkan på hur arbetsmötens effektivitet upplevs, liksom grad av förberedelser från 

deltagare. Respondenterna upplever en avsaknad av ovan beskrivna punkter i många fall, 

vilket resulterar i upplevda ineffektiva arbetsmöten. 

 

Syfte och mål 

Flera av respondenterna upplever att syfte och mål med arbetsmötet inte alltid 

kommuniceras. Det är inte tydligt vad arbetsmötet ska handla om, utan många gånger ges 

det bara en övergripande beskrivning. R4 menar på att om det inte finns ett tydligt syfte 

och mål med varför arbetsmötet ska genomföras kan det resultera i ett ineffektivt 

arbetsmöte som inte leder någonstans. Respondenterna beskriver det som en viktig punkt 

att syftet med arbetsmötet är beskrivet.  

 

“För mig är det viktigt att när man går in i ett arbetsmöte så har man ett mål och krav 

och ett syfte med att man är där. Annars så känns det som att man bara lägger tid på att 

sitta i arbetsmöten, vilket det blir mycket ändå.” (R6 ) 

 

Arbetsmöten som respondenter upplever som positiva och effektiva har ett tydligt syfte 

beskrivet även om målet kan vara oklart. 

 

“Ett bra arbetsmöte är när man har ett klart syfte, man behöver inte alltid ha ett mål eller 

krav men det finns ett klart syfte med arbetsmötet. Det vill säga att man vet att ska man 

bara diskutera för att få nya ”inputs” eller idéer och så vidare, eller behöver vi ta beslut i 

frågan. De är de bästa mötena, när man vet vad det är man går in i (R6). 

 

“Effektivitet tycker jag uppnås när det finns ett tydligt syfte med varför man har 

arbetsmötet” (R4) 

 

Likväl kopplar respondenterna samman negativa upplevelser av arbetsmöten med otydliga 

förutsättningar varför arbetsmötet ska hållas. 

 

“Jag kan berätta om ett negativt möte och varför det var negativt. Det var ett dåligt möte 

för att jag inte hade gett dem förutsättningarna om varför de var där. Jag fick inte med 

mig dem på helikoptern” (R3) 

 

“Ett negativt möte är när man blir kallad till möte där man inte riktigt vet vad det handlar 

om. Det kan vara en inbjudan där det står vad som helst nästan, och så kommer man dit 



 

  63 (89) 
 

och inser att ”Okej, vad är det vi ska ha möte om?” Jag har avsatt två timmar, och så är 

det någon som inte riktigt vet varför de vill ha ett möte men ”det var lika bra att ta med 

dig”. När tiden är dyrbar, då vill man veta varför man har avsatt två timmar för det” 

(R6). 

 

En av respondenterna tycker att det är oerhört viktigt att syftet meddelas. Vid oklart syfte 

väljer respondenten att avböja arbetsmötet, eller begär en upplysning om arbetsmötets 

syfte 

 

“Jag går inte på möten om jag inte vet vad det handlar om, då frågar jag det” (R5). 

 

Ett fåtal av respondenterna tycker dock att företaget är duktiga på att kommunicera ut vad 

arbetsmötet ska handla om. Det som däremot upplevs som negativt är att syftet med 

arbetsmötet inte efterföljs. 

 

“Jag tycker på detta företaget att vi är rätt duktiga på att ha en tydlig bild av vad mötet 

innebär. Men sen betyder inte det att det alltid är vad mötet mynnar ut i. Sen blir det lite 

livliga diskussioner ibland och utfallet blir annorlunda” (R2). 

 

Alla respondenterna är överens om att ett kommunicerat syfte har stor inverkan på hur 

effektiviteten i arbetsmötet sedan upplevs. Dock finns det ingen mötespolicy på företaget 

hur syftet ska kommuniceras. 

 

Inbjudan 

I samband med bokning av arbetsmöten på Fallföretaget är alla respondenter överens om 

att det skickas ut en kallelse. Kallelsen distribueras genom en molnbaserad tjänst, via 

kalender och mejl. 

 

“Vi använder ju Google som vårt system och då är det inbokning med 

lokal, tid och de som är inbjudna. Sen kan man ju se i gästlistan vilka som har tackat ja 

och nej och även organisatör. Man kan även skriva en agenda och så (R2).” 

 

 

Personen som bjuder in till arbetsmötet har ett individuellt val att lägga till en kommentar 

där man som organisatör lite kort kan skriva vad som ska gälla, eller om det är något man 

ska tänka på inför arbetsmötet. Trots att alternativet finns upplever många respondenter att 

beskrivningen av arbetsmötet oftast är väldigt kortfattad, och ibland obefintlig. De flesta 

nämner att innehållet i kallelsen endast är tid, plats och rubrik. Endast två respondenter 

menar att kallelsen oftast kommer med en fullgod beskrivning av vad arbetsmötet ska 

handla om. Vissa anser att man vid återkommande arbetsmöten redan vet vad det är för 

arbetsmöten, därför krävs ingen beskrivning. Då kan det räcka med endast en rubrikrad. 

Andra ser ett problem med att man i dessa fall riskerar att inte ha samma bild av 

arbetsmötet, vilket kan leda till problem under genomförandet. 
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“Om möteskallelsen är väldigt diffus kan det ju bli mycket diskussion om man är flera och 

man har olika syn på vad mötet ska handla om (R4).” 

 

De flesta respondenterna menar att alla gör på olika sätt på företaget. Graden av hur 

mycket kallelsen nyttjas är till synes helt individuell. 

 

Agenda 

Vad det gäller användning av agenda under arbetsmöten anser en minoritet av deltagarna 

att det alltid finns agendor under arbetsmöten. Dessa används antingen som skriftliga 

punkter som ska diskuteras eller att det på annat sätt beskrivs vad som ska diskuteras. När 

det gäller agenda i punktform är det inte alltid varje punkt är detaljerat beskriven utan det 

är mer en rubrik om vad de ska diskutera. Andra menar att det ofta kan saknas en tydlig 

agenda och att det inte är självklart för deltagarna vad arbetsmötet ska innehålla.  

 

“Det är allt för sällan som det finns en agenda. Ska man vara lite krass kan man säga att 

det är möten som vi tar på allvar som har agendor (R3).” 

 

“Ibland finns det agendor, det beror mycket på vem som kallar och vad det är för möte. 

Och om folk vet vad de vill diskutera. Det är ganska olika från person till person (R4).” 

 

Behovet av agenda anses i vissa fall vara situationsberoende. Vid avstämningsmöten eller 

arbetsmöten där det bara är en punkt som ska avhandlas anses agenda för ett fåtal vara 

överflödigt för att hålla effektiviteten uppe. Majoriteten av deltagarna tror att en ökning i 

användandet av agendor i alla sammanhang skulle kunna effektivisera arbetsmöten på 

fallföretaget. 

 

Vid frågan om när agendan presenteras, i de fall som agendor används, visas även där en 

stor spridning i svaren. En del upplever att det är sällan agendan kan läsas i kallelsen inför 

arbetsmötet. Det händer, men det är ingen självklarhet, påpekar dessa. 

 

“Tittar man rent krasst i kalendern så är det ju inte alltid så att det finns agenda på alla 

mötesinbjudningar (R1). “ 

 

Dock är största delen av deltagare överens om att när det väl förekommer en agenda så 

presenteras den innan arbetsmötet, och då oftast i kallelsen. När arbetsmötet sedan startar 

upplever flertalet deltagare att agendan inte följs till fullo. Utfallet av detta finns det dock 

olika åsikter om. 

 

“Det blir ofta sidospår från agendan, men det är väl lite det som är syftet med mötena i sig 

också liksom, att kunna gå brett och hitta infallsvinklar på problem. Så det beror på hur 

man ser det. Om agendan innehåller öppen diskussion så ska det ju också vara det tycker 

jag. Sen kan det bli lite för kaotiskt också såklart (R1).” 
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“Vi måste bli mycket mer tydliga, och följa agendor. Det är lätt att det svävar iväg och att 

frågan blir mycket större, det är inte alltid man kan lösa alla utmaningar direkt (R8). “ 

 

Det finns alltid möjlighet att påverka agendan på ett eller annat sätt, anser deltagarna. 

Under arbetsmötet kan man bidra genom att agendan innehåller en punkt för övrig 

diskussion där det är fritt fram att ta upp de punkter man vill avhandla och annars kan man 

ta upp de ämnen man tycker är relevanta under arbetsmötets gång, anser en del. 

 

“Om jag skulle vilja ändra något i agendan så tar jag den platsen. “Den här frågan 

behöver lyftas”, “Det här tycker jag” osv. (R8).” 

 

En minoritet av deltagarna vet att de kan tillföra punkter i agendan men gör inte det 

eftersom de inte vill riskera att arbetsmötet drar ut på tiden. I ett fåtal fall sätts agendan 

gemensamt innan arbetsmötet genom ett delat dokument, där kan deltagarna tillföra 

punkter som de anser är viktiga att föra diskussion kring. 

 

Att deltagarna får reda på vilket resultat de olika punkterna i agendan förväntas ge är 

enligt ca 80% av deltagarna ovanligt. Ett fåtal deltagare menar att man kan få en indirekt 

förståelse, men resultatet uttalas inte svart på vitt. Endast en respondent tycker att 

resultatet är klart och tydligt för varje punkt i agendan, och ytterligare en påpekar att 

denne frågar mötesledaren om resultatet inte framgår. 

 

Förberedelser 

Att förbereda sig inför arbetsmöten anser flera av respondenterna är en väsentlig del för att 

arbetsmöten ska bli effektiva. Intentionen att förbereda sig finns hos de flesta 

respondenterna. 

 

“Mmm, jag försöker alltid att förbereda mig. Jag försöker förstå varför jag är där, och i 

vilken roll jag är där och i vilket syfte. Sedan försöker jag vara påläst om ämnet. Jag 

tillbringar rätt så mycket tid i möten där man måste läsa på innan vad man kom överens 

om förra gången” (R3). 

 

“Jag kollar alltid vilket möte jag ska gå på. Är det något jag behöver kolla upp innan? 

Behöver jag läsa på något? Man funderar över vilken min roll är i mötet. Är det bara att 

jag ska vara sakkunnig eller är det att jag ska ha en åsikt eller är det att jag ska driva 

det?” (R8). 

 

Endast två respondenter anser att det inte krävs förberedelser i högre grad inför 

arbetsmöten. Indirekt är man förberedd ändå eftersom arbetsmöten ingår som en del av 

ens arbetsuppgifter. 

 

“Generellt skulle jag säga att det inte krävs förberedelser inför möten. Sällan behövs det 

göras speciellt mycket förarbete, utan man är oftast förberedd redan innan eftersom det är 

någonting vi arbetar med” (R9). 
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“Oftast är det inte så mycket förberedelser som krävs” (R5). 

 

Hur förutsättningar för förberedelser ser ut på företaget är olika. Flera respondenter anser 

att för att kunna förbereda sig på bästa sätt bör ett underlag inför arbetsmötet skickas ut 

via en länk till ett drivedokument. Om det är återkommande arbetsmöten bör det finnas ett 

delat dokument i drive med anteckningar som alla mötesdeltagare har tillgång till. Det 

som respondenterna upplever som problematiskt är att trots att viljan finns för att 

förbereda sig så finns det tyvärr oftast inget underlag att förbereda sig på. 

 

“Om det finns material så förbereder jag mig, och det är ofta man efterfrågar det för att 

man vill kunna förbereda sig” (R4).  

 

“Jag är noga med att skicka ut underlag. Men det är inte alltid som man får det från 

andra håll kanske. Det kan vara bristfälligt, det är ju såklart bra att ha information innan. 

Generellt sett är det ganska sällan man får information som man kan läsa in sig på inför 

möten” (R1). 

 

“Jag tar alltid reda på om jag kan förbereda mig innan jag går dit. Ska det fattas ett 

beslut så måste det finnas ett underlag” (R3). 

 

Grad av förberedelser verkar även vara situationsberoende. Två av respondenterna 

beskriver att de väljer ut vilka arbetsmöten som anses vara viktiga att förbereda sig på och 

förbereder sig därefter. 

 

“Jag förbereder mig olika för olika möten, Jag väljer rätt väl vilka möten jag ska lägga 

krut på” (R4). 

 

“Det är ju lite olika från möte till möte hur jag förbereder mig. Jag läser ju alltid igenom 

agendan så jag vet vad det är vi ska diskutera och även läsa igenom agendan för att veta 

vilka möten jag ska selektera.” (R2).  

 

Flera av respondenterna anser att vid ett positivt och effektivt arbetsmöte har 

mötesdeltagarna förberett sig noggrant i förväg. Alla går in med samma förutsättningar 

och resultatet blir därmed positivt. En respondent menar att det till och med kan vara 

störande när deltagarna kommer till ett arbetsmöte utan förberedelser. 

 

“Möten som jag anser är effektiva är när alla har rätt information, och det blir rätt 

outcome” (R3). 

 

“Många saker kan vara störningar i möten, att de inte har förberett sig, så man är på 

olika nivåer. Sådana saker kan reta ihjäl mig!” (R6). 
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Viljan att förbereda sig finns men trots det sker inte några förberedelser i större 

utsträckning på grund av bristfälligt underlag. 

 

5.2.2 Utförande 

 

Tid 

Att arbetsmöten på Fallföretaget hålls inom tidsramarna håller de allra flesta deltagare 

med om, även om det i många fall beror på det höga trycket på möteslokalerna, och att 

man helt enkelt blir utkörd från lokalen när tiden har gått ut. Hur man disponerar tiden på 

arbetsmöten är en helt annan sak och deltagarna har olika upplevelser i samband med 

detta.  

 

“Jag tycker vi bokar in lite för långa möten här på Fallföretaget, det är oftast 1 h möte 

även om mötet bara tar en kvart. Oftast bokar man in en timme på ren slentrian liksom. 

Jag upplever att vi oftast har för mycket tid än för lite” (R2).  

 

“Det blir att man svävar ut, man behöver oftast ha mer tid än vad man har avsatt. Oftast 

blir det att man får skjuta upp väldigt mycket saker, man hinner inte. Med tanke på att det 

finns ganska ont om tid så kanske man aldrig hinner sitta ner fyra timmar, så man bokar 

man en timme, och innan man kommer in i diskussionen om vad man ska göra så tar det 

ganska lång tid, och då hinner man oftast aldrig i mål fast tiden är ute. Så det är svårt att 

matcha tid” (R6). 

 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de hade för lite tid i förhållande till utsatt mötestid, 

medan en minoritet ansåg att det är tvärt om. 

 

Deltagande 

Antalet mötesdeltagare var en punkt som alla respondenterna hade mycket åsikter om. 

Flera av respondenterna upplevde att möteseffektiviteten påverkas av antalet deltagare. 

Vid för stort deltagarantal finns det en risk för att alla deltagare inte gör sin röst hörd. Det 

är endast de med starka röster som hörs och övriga sitter tysta utan att bidra med något, 

vilket resulterar i att inte allas åsikter framförs.  

 

“Problemet med för många är att det blir väldigt mycket åsikter om man ska fatta beslut. 

Och så finns det ju en risk att allt inte framförs på mötet, det finns alltid de individer som 

inte stoppar fram näsan när det är för mycket.” (R7). 

 

“Är det för många deltagare så kommer inte alla till tals, plus att är det många så spelar 

det sociala in också. Man kanske inte vågar lyfta det man tycker och tänker, för man vet 

inte hur folk ska reagera i stora forum” (R6). 

 

Respondenterna ansåg att diskussionerna fungerar sämre i stora grupper.  Fokus försvinner 

lättare i större grupper och diskussionerna kan lätt spåra ut och komma och handla om 



 

  68 (89) 
 

något helt annat än vad arbetsmötet avsåg. Lyckas man med en bra struktur på arbetsmötet 

kan många deltagare däremot vara en fördel. 

 

“Det största problemet som jag upplever här är att man kan vara väldigt många som ska 

diskutera någonting och ingen vet inte riktigt vad vi ska, det är lite för flummigt och då 

kommer man inte framåt. Det blir inte effektivt när man ska sitta och diskutera många” 

(R5). 

 

“Fördelen med många är att man får mycket kompetens, och lyckas man moderera det bra 

så kan det bli väldigt bra diskussioner, och man lär sig mycket av varandra” (R3). 

 

Flera respondenter anser att för stort deltagarantal på arbetsmöten är ett vanligare problem 

än för få deltagare. Problemet yttrar sig, förutom ovan nämnda, i att onödig tid tas från 

medarbetarna och att grupperingar kan uppstå vid stort deltagarantal. 

 

“Problemet är väl ofta att det är för många. Det tar ju tid, för många i onödan kanske. 

Man ska ju behovspröva deltagandet ganska hårt tycker jag. Man skall inte vara med för 

att man eventuellt kanske behöver ha lite information utan du ska nog helst kunna bidra 

kan jag tycka” (R1). 

 

“Sen kan det också bli en form av gruppering när det är större grupper. De som tycker ett 

beslut sitter i ett hörn och de som tycker något annat sitter i ett annat hörn” (R2). 

 

Alla respondenterna är dock eniga om att det ibland krävs ett större antal deltagare, men 

det är situationsberoende, och det är främst vid informationsmöte som det anses positivt 

att vara fler deltagare. Vid beslutsmöten är majoriteten av respondenterna överens om att 

ett färre antal deltagare effektiviserar beslutsfattandet, förutsatt att rätt kompetenser är på 

plats. 

 

Liksom det finns problem med för stort deltagarantal kan det även vara problem vid för få 

deltagare. Respondenterna upplever att vid för få deltagarantal kan det vara svårt att få bra 

struktur på arbetsmötet, det blir inget djup i diskussionerna. Ett problem kan även vara att 

rätt personer inte medverkar, det finns inte mandat för att ta beslut. 

 

“För få kan ju vara att man inte är beslutsmässiga. Att man inte har den informationen 

man behöver eller att man inte får med alla. Det är nästan ett av de värre, att man fattar 

beslut på felaktiga grunder” (R3).  

 

Men alla respondenter anser att det är övervägande positivt att vara färre till antalet. 

Arbetsmötet effektiviseras, det är snabbare till beslut och går snabbare att komma framåt 

vid en diskussion.  

 

“Alltså få är det alltid positivt att vara. Det blir rappare och mer effektivt” (R9). 
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Positiva arbetsmöten som anses effektiva upplever flera av respondenterna vara när exakt 

rätt nyckelpersoner med rätt kompetenser är på plats. När inte dessa är på plats kan 

mötesdeltagarna uppleva möten som omotiverade. 

 

“Jag är “mötesninja”, så jag går helst inte på onödiga arbetsmöten. Då har jag inget där att 

göra” (R6) 

 

Respondenterna vill inte gå på arbetsmöten de inte får ut något värde ifrån, ändå svarar 

deltagarna med ett rungande “JA”, när frågan kommer om de går på arbetsmöten där de 

inte har kunnat bidra med något. 

 

Anledningarna till att de inte kunnat bidra är bland annat när inbjudan var relevant för 

personen, men arbetsmötet visade sig innehålla något annat än angivet eller att det blir för 

detaljerat i ett område där man inte har tillräcklig kunskap inom ämnet. I vissa fall berör 

inte alla punkter i agendan personen, och det har alla respondenter varit med om. Några 

ser det som ett problem men merparten av deltagarna tycker att informationen trots allt 

kan bidra till en ökad förståelse för andra inom företaget. En tredjedel av respondenterna 

reagerar med att avvika från arbetsmötet när deras medverkan inte är nödvändig, men en 

av dem påpekar att det inte fungerar att göra så för alla yrkesroller inom företaget. 

 

Under intervjun ställde vi en fråga som behandlade huruvida mötesdeltagarna är delaktiga 

i arbetsmötet och i de beslut som eventuellt tas under arbetsmötet. Även om det inte alltid 

är majoriteten som får igenom ett beslut upplever flertalet respondenter att de i hög grad 

känner sig delaktiga i besluten. 

 

“Tas det beslut på möten är de i regel gemensamma” (R4). 

 

“Det är ofta väldigt demokratiskt och vi tar det beslutet som de flesta vill. Men i vissa 

situationer är det alltid någon som måste ta beslutet ändå. Det finns absolut tillfällen då 

det tas ett beslut som är emot majoriteten” (R2). 

 

“Alla kan ju inte alltid få sin vilja igenom, så är det ju. Men jag tycker ju att när vi väl 

fattar ett beslut så är det oftast att det finns nån slags konsensus att nu måste vi fatta ett 

beslut” (R5). 

 

Trots att respondenterna inte alltid uppfattar det som att besluten som tas är gemensamma 

nämner flera att de har varit delaktiga i beslutsfattandet genom att göra sin åsikt hörd i 

frågan. 

 

Mötesledning 

Alla deltagare utom en nämnde någon gång under intervjun att en bidragande orsak till 

ineffektiva arbetsmöten på företaget hade med mötesledaren att göra. Det handlade i vissa 

fall om att mötesledaren inte hade någon agenda eller en tydlig bild av arbetsmötet ska 
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utmynna i, men oftast handlade det om bristfällig styrning. Diskussioner som spårar ur 

beskrivs av många deltagare. 

 

“Sen kan jag tycka det är störande om man kommer in på för mycket sidospår och den 

som håller i mötet inte rätar upp och kommer tillbaka till huvudspåret. Diskussionen drar 

ut på tiden och det blir ineffektivt” (R5). 

 

“Det funkar inte om någon som ska vara med som deltagare kanske helt plötsligt håller i 

mötet” (R4). 

 

“Det svävar iväg ganska mycket ofta. Det är lätt att en fråga kan bli större än vad den 

egentligen är eller att man börjar diskutera om någonting annat, och det tror jag har 

jättemycket att göra med mötesledaren” (R8). 

 

Många av deltagarna efterlyser bättre mötesdisciplin och engagemang från mötesledarens 

sida. 

 

“Sen kan jag tycka att den som håller i mötet är a och o, både hur du presenterar och om 

det är stora punkter med massa text. Det blir att gruppen sitter tyst och bara läser igenom 

alla punkter sen går du vidare till nästa slide. Det krävs ett engagemang från 

presentatören annars är det tungt att sitta i ett möte” (R2). 

 

“Mötesledaren skulle behöva bli bättre på att hålla mötena, och kanske få mer input från 

övriga. Jag tror inte vi öppnar upp för input, så jag tror vi skulle kunna göra det bättre” 

(R8). 

 

“Det är ju viktigt också att den som håller i mötet lyfter fram alla, att allas röster kommer 

fram” (R5). 

 

Mycket ansvar och kunskap om möteshantering ligger på mötesledarens axlar utifrån 

respondenternas önskelista, de flesta anser att detta skulle öka effektiviteten i arbetsmöten 

på Fallföretaget. 

 

Output av arbetsmöten 

Respondenternas uppfattning av arbetsmötens output är rätt så enig. Alla respondenter 

utom en upplever att det är ofta som arbetsmöten genomförs utan att leda till någonting 

konkret.  

 

“Jag skulle inte vilja säga att alla möten leder någonstans. Det är allas ansvar att se till 

att de gör det” (R3). 

 

“Alla möten leder inte någonstans, det gör det väl inte alltid, och det är väl inget konstigt 

med det heller” (R1).  
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Respondenternas argument till varför arbetsmöten inte leder någonstans är olika. Ord som 

respondenterna nämner är möteskultur, feghet, nya grupperingar och projektomfattning. 

 

“Jag tycker att vi har väl kanske lite mycket möteskultur här på fallföretaget. Man ska ha 

möten för nästan allt man ska diskutera. Vilket jag tycker mynnar ut i möten som kanske 

inte leder till någonting” (R2).  

 

“Det beror på feghet inför att ta beslut. Det är lite såhär att “nu har vi pratat jättemycket 

om det här”, och man har en timme, men så vill man prata vidare om det iställer för att 

bara ta ett beslut. Så det skulle jag vilja säga är största anledningen till att möten inte 

leder någonstans” (R9). 

 

“Ett exempel varför möten inte leder någonstans är om man ska starta ett återkommande 

möte med en ny gruppering. Då kan det vara lite svårt i början innan man hittar varandra 

och förmedlar och förstår vart man är på väg, man ska samarbeta och så. Och då kan det 

vara lite kaotiska möten i början” (R1). 

 

“Anledningen till att inte alla möten leder någonstans är för att det är så spritt. Det är ju 

rätt många projekt som man drar igång som man sedan inser att efter en månad så kanske 

det inte är någon mening att fullfölja det. Man får prioritera om och göra något annat. Då 

är det såhär ”Nej, men då skiter vi i det, så länge”, så det är ju att man gör ett aktivt val 

att skita i det. Men det kanske inte har lett till någonting förutom att man kommer in på ett 

nytt spår” (R6).  

 

Respondenterna är eniga i att det ofta förekommer arbetsmöten som inte leder någonstans. 

De är även eniga i att de arbetsmöten som upplevs som mest effektiva är de arbetsmöten 

som faktiskt leder någonstans. R9 benämner arbetsmöten som positiva om det innan 

arbetsmötet finns en obesvarad frågeställning som efter arbetsmötet har landat i ett 

resultat. 

 

5.2.3 Utveckling & Lärande 

 

Utbildning 

När vi frågade respondenterna huruvida det erbjuds någon form av utbildning i 

möteshantering var svaret ett samstämt nej. R6 anser dock att det sker viss “skolning” 

internt och att det finns vissa ledarskapsdagar som “touchar” vid ämnet.  

 

“Det erbjuds ingen utbildning, utan här har man möten:). Det finns väl ingen struktur 

förutom att man ska inte har så mycket onödiga möten, det är väl grundtumregeln” (R7). 

 

“Vi har ingen policy för möten därför tror jag att det blir sjukt olika” (R7). 

 

Efterfrågan av utbildningar i möteshantering är heller inget som respondenterna tar upp 

som en önskan. 
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“Utbildning är ingenting jag direkt eftersöker heller. Om jag hade behövt det hade jag 

sagt till” (R8). 

 

“Jag tror att agerandet uppifrån och ner, fram och tillbaka, sätter standarden i sig. När 

det blir för mycket möten så blir det ganska självsanerande. ”Vad ska vi göra nu?” ”Jag 

har inte tid att sitta här hela dagen”.” (R6). 

 

Vilja 

Vi ställde en fråga till respondenterna hur de upplever viljan till att effektivisera 

möteshantering på Fallföretaget. De flesta respondenterna tror absolut att viljan finns, i 

alla fall hos gemene man. Däremot kan det inte utläsas av svaren att företaget visar på en 

vilja till effektivisering. Flera nämner att det på Fallföretaget finns en avsaknad av 

mötesförordningar och policys för hur arbetsmöten ska hanteras. 

 

“Jag tror det finns en vilja att effektivisera. Ja, eller nej från företaget vet jag inte. Det är 

nog väldigt mycket upp till en själv skulle jag vilja säga. Vi har ju inga mötesförordningar 

vad jag vet, mer än man ska städa efter sig. Det tycker jag behöver finnas och helst också 

att man länkar till något dokument som ger bakgrundsinformationen också.” (R1). 

 

En respondent nämner dock att det finns strukturer att följa, men de efterföljs sällan på 

grund av att policys saknas. 

 

“Det finns ingen vilja till effektivisering, eller vi har väl egentligen ingen som sitter och är 

polis och säger – att så här ska ni göra med era möten. Det finns en struktur att följa och 

man har mallar, protokollmallar. Det finns det. Sen kanske inte det används för det har 

aldrig, eller det finns ingen policy” (R7). 

 

Flera av respondenterna är överens om att möteshanteringen på fallföretaget kan 

effektiviseras, som det ser ut i nuläget går mycket av individers arbetstid åt till att sitta i 

arbetsmöten. 

 

“Jag tror det finns en vilja att effektivisera, det tror jag. Jag tror att många upplever att 

de går på alldeles för mycket möten och att det inte är optimalt. Men jag tror inte att de 

tror att det finns någon lösning på det” (R3). 

 

“Det görs inte så mycket åt det, Jag tycker att vi kunde bli mycket effektivare på många 

möten” (R5). 

 

“Ja, absolut finns det en vilja till effektivisering. Men när ett företag växer så snabbt, 

alltså, möteseffektivitet kanske kommer mer i större företag. Det är min upplevelse. När 

det tar för lång tid och man har för mycket möten, men någonstans kanske vi börjar 

komma dit, att vi att vi behöver se över det” (R8).  
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Endast en respondent anser att möteshantering i Fallföretaget fungerar bra som det ser ut i 

nuläget. 

 

“Effektivisera aktivt, nej det gör det väl kanske inte, men jag tror inte det upplevs som att 

vi har ett problem heller. De vanliga mötena vi har dagligen, som är en halvtimme eller 

en timme långa, de känns effektiva” (R9). 

  

Erfarenhet 

Under intervjuerna lyfter flera av respondenterna upp positiva exempel på 

mötesförordningar från gamla arbetsplatser.  

 

“På min gamla arbetsplats hade vi metoder för möten där man innan möten ska sätta upp 

mötesdeltagarnas förväntningar och såna saker och efter mötet eller när man slutar mötet 

ska man följa upp det direkt och se till vilken grad förväntningarna uppfylldes. Det är en 

ganska bra övning faktiskt, man får feedback direkt. Jag tycker det funkade rätt bra, 

kanske är något man ska sätta i system?” (R1). 

 

“Jag är ganska präglad av att när jag jobbade på företag X så hade vi en uttalad policy, 

”såhär går våra möten till”. Vi sa till och med att om du får en kallelse utan en agenda, 

då har du rätt att tacka nej. Om inte någon bemödar sig med att berätta varför du ska 

komma, så skit i att komma då. Sedan också att den som kallar till mötet inleder och 

avslutar mötet. Det känns lite fånigt i början, men det gör att det blir en väldigt 

”schvung” i mötena” (R3). 

 

“Generellt om man ser på det jag har varit med om på tidigare arbetsplatser är ju att man 

har dragit ner maxtid på möten, max 45 min, det tycker jag är bra. Det blir mer konkret 

och det blir ingen dötid” (R8). 

 

Exemplen som respondenterna nämner anses enligt dem vara bra tillvägagångssätt för att 

effektivisera arbetsmöten. 

 

5.3 Informationsöverföring 

5.3.1 Information 

“Information, vad är det?” Frågan ställdes till respondenterna och det förekommer lika 

många definitioner som respondenter. 

 

“Information är ju allting egentligen. På något sätt så sitter jag mitt i ett 

”informationshav” där det kommer saker uppifrån som ska ner och nerifrån som ska upp, 

och från sidorna... Det är ju det man sysslar med hela dagarna, att alla ska få den 

information de behöver. Så det är ju egentligen allt vi håller på med” (R3). 

 

“Information för mig är väl när man har ett budskap som en mottagare tolkar på samma 

sätt. Det är väl målet” (R8). 
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“Jag skulle vilja definiera information som att det är sånt som jag kan ta med mig som 

förenklar mitt arbete, för att jag ska kunna ta beslut. Jag skulle vilja säga att det är fakta 

om det vi ska diskutera eller om företaget om man förenklar det. När jag hör ordet så 

tänker jag på underlag för mig, det jag behöver för att jobba vidare” (R2). 

 

“Det är strukturerad data som är definitionen av information. Information är ju inte tusen 

rader i en databas, utan det är väl när man på något sätt har raffinerat data så det blir 

någon form av förstående information av det” (R1). 

 

Det som var gemensamt för många av respondenterna var att de beskrev information som 

något som är väsentligt att ta del av för att kunna sköta sitt arbete. Informationen används 

enligt respondenterna som underlag vid beslutsfattande, för att skapa förståelse och 

delaktighet, för att skapa arbetsbeskrivningar samt för att kommunicera på fallföretaget.  

 

5.3.2 Kontext 

Att förstå det som kommuniceras i arbetsmöten och sätta det i ett sammanhang är något 

som hälften av respondenterna ibland upplever som problematiskt.  

 

“Man letar ju alltid efter ett sammanhang i möten. Syftet med det, “ska det tas beslut på 

det här?” “kommer det här påverka oss?” Man drar ju hela tiden slutsatser till allt som 

diskuteras. Ibland har det varit halvt omöjligt. Jag har haft sådana möten där man har 

pratat om helt andra saker än vad man borde göra, det har jag väldigt svårt att sätta i sitt 

sammanhang då” (R4). 

 

“Det kan hända att jag har haft svårt att sätta något i sitt sammanhang i möten” (R5). 

 

Tre respondenter uppger att om det skulle finnas problem med att förstå sammanhanget får 

man vara aktiv och försöka klargöra det för att kunna ta till sig informationen.  

 

“Jag har inte haft svårt att sätta något i sitt sammanhang i möten, men jag är en väldigt 

delaktig person i mina möten. Jag gillar att knyta info till ett exempel för att få ett lättare 

perspektiv och jag gör det väldigt ofta eftersom jag utbildar och för information vidare. 

Då tycker jag det är väldigt viktigt att alla kan knyta det till sig för att förstå. Annars 

kommer informationen aldrig vidare, den kommer ju inte fastna” (R7). 

 

“Jag har haft svårt att sätta något i sitt sammanhang i möten fast då försöker jag ju förstå 

det. Jag ställer ju frågor” (R3). 

 

“Jag har inte haft svårt att sätta något i sitt sammanhang i möten, och om det händer så 

frågar jag” (R6).  

 

Respondenter som inte upplever några problem med att se sammanhang anser att allt hör 

hemma någonstans och att det alltid finns en tydlig relevans i informationen som 

kommuniceras. 
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5.3.3 Kunskap 

Värdeskapande i arbetsmöten är viktigt för respondenterna och de är samtliga överens om 

att det krävs kunskap för att arbetsmötet ska ge värde. En del förklarar att det kan vara 

svårt när man är ny på arbetsplatsen medan andra beskriver att det även kan hända i andra 

situationer.  

 

“Jag har varit i möten som inte har gett mig något värde på grund av att jag saknar 

kunskap. Ibland blir det kaotiskt och det kaotiska hade kanske kunnat undvikits genom att 

man hade läst på bättre innan. Eller att ämnet skulle förberetts på ett bättre sätt. Man kan 

ibland känna att det då kan bli en frustration och det blir bara värre. Det har varit vissa 

möten som inte har gett något värde, det har varit för mycket spretiga diskussioner” (R1). 

 

“Jag har varit i möten som inte har gett mig något värde för att jag saknar kunskap. Det 

kan vara så ute i periferin av min verksamhet så det påverkar inte mig” (R6). 

 

Ett annan orsak som flera deltagare upplever är att det kan saknas kunskap för att 

kommunicera fullt ut, roller emellan. 

 

“Jag har varit i möten som inte har gett mig något värde på grund av att jag saknar 

kunskap. Det kan vara när det krockar, att de olika avdelningarna pratar olika språk. Ofta 

har man samma slutmål att “hit vill vi komma”, men man kan inte kommunicera med 

varandra för att man lever i sin egna värld. Man kan ha svårt att se vad man behöver och 

varför man behöver det” (R8). 

 

“Man kan sitta med olika roller som är där av olika anledningar, men vissa delar kan 

man förstå, det ökar ju ändå förståelsen för varandra” (R9). 

 

Endast en respondent upplever att möten alltid ger värde och att det inte saknas någon 

kunskap. 

 

5.3.4 Störningar 

När frågan om störningar under arbetsmöten på Fallföretaget kommer upp nämner de 

flesta att de har fantastiska lokaler och att det finns goda förutsättningar för att ha effektiva 

arbetsmöten utan störningar på företaget. Tre av respondenterna upplever inga störningar i 

arbetsmöten, medan resterande upplever det annorlunda. 

 

“Jag kan verkligen uppleva det som störande om alla pratar i mun på varandra, det 

påverkar ju hur jag tar till mig informationen. Jag tycker inte om när folk avbryter, för det 

är inte alltid att den personen som blir avbruten står på sig och fortsätter, så det kan var 

att något faller undan” (R2). 
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“Mobilen är en av många störningar i ett möte, eller när två personer skapar en parallell 

diskussion eller om någon springer ut. Eller kommer för sent. När man inte respekterar 

mötet och de andras tid” (R3). 

 

De störningar som upplevs rör den mänskliga aspekten, där avbrott och bristande 

engagemang lyfts som anledningar. Dock är det även många respondenter som upplever 

störningar i miljön där arbetsmötet hålls.  

 

“Det kan ju vara klimatet i rummet. Och det är ju alltid ett evigt strul med skärmar och 

grejer. Det har hänt flera gånger att man får springa iväg och hämta en adapter i ett 

annat rum och sånt” (R1). 

 

“I det här huset är det ju solen och gardinerna. Sen tycker jag tv-skärmarna är för små i 

vissa rum, visas en presentation är det okej men visar man små bilder från programmet 

blir det väldigt svårt att se, det upplever jag som störningar” (R5). 

 

Fallföretaget har enligt respondenterna stöd i form av IT-baserade lösningar både genom 

bokningssystem av lokaler samt presentationsmöjligheter vilket många anser är en stor 

fördel. 

 

5.4 Mötesöverflöd 

5.4.1 Användning av kommunikationskanaler 

På Fallföretaget finns ett stort utbud av kommunikationskanaler för att förmedla 

information. Vanligast förekommande kanaler är enligt respondenterna chatt, mejl och 

intranät. Chatten används både för personlig kommunikation och gruppkonversationer. 

Intranätet är en kanal som används flitigt för att hitta information.  

 

“Vi har ju vårt intranät. Det är den största flödeskanalen, allt ska gå därigenom. Sen finns 

det delade åsikter om det är en bra kanal eller inte. Sen har vi vår chatt också, det finns 

både chattrum och man kan chatta personligt. Det är den kanalen efter intranätet som 

används mest skulle jag tippa på” (R2). 

 

“Det är ju först och främst mail som är använda kommunikationskanaler på företaget 

skulle jag vilja säga, mail och chatt” (R7). 

 

Alla respondenter upplever att telefon är en kanal som sällan används. Istället försöker 

man att söka upp vederbörande person via andra kanaler. 

 

“Sen har vi lite att man ringer ibland på telefonen, men det är rätt så sällan. Då åker man 

och träffar varandra eller skickar en chatt och frågar om man kan komma förbi” (R2).  

 

“Telefon är väldigt lite att man ringer till någon skulle jag vilja säga” (R1).  
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Två respondenter nämner att det förekommer dokument och rapporter för spridning av 

information, dessa kanaler är dock inte vanligt förekommande. Förutom ovan nämnda 

kanaler så sker det en hel del arbetsmöten face-to-face, både i förväg planerade 

arbetsmöten och spontana. 

 

“Personligen försöker jag gå i huset. Jag tror mer på face-to-face. Ibland är jag iväg, och 

då mejlar jag, men annars pratar jag direkt med någon” (R8). 

 

“Det mest effektiva är face-to-face. Då kan man äga hur man presenterar någonting, när 

man gör det, man kan lägga så mycket mer värderingar i det om man hinner prata osv. 

Skickar du ut sms eller mejl så är det ju alltid öppet för tolkning och då tappar man oftast 

att det kan bolla tillbaka. Sen har man ju inte alltid tid att träffas” (R6). 

 

Under intervju var det flera respondenter som förmedlade hur de helst vill ha information 

presenterad för att kunna ta till sig den på effektivast sätt. De kanaler som gjordes skillnad 

på var personligt face-to-face och skriftlig. Fördelningen vilken kanal som ansågs som 

mest effektiv var ungefär hälften hälften.  

 

“Personligt kan jag tycka är bäst att få information. Men sen gäller det ju att man fångar 

det på ett strukturerat sätt för annars åker det ut genom andra örat direkt” (R1). 

 

“Mejl tror jag att jag gillar. Om det bara är ren information. Vi har ju vårt intranät och 

det är ju bra att informationen finns där, men det förutsätter ju alltid att du “watchar” 

rätt sidor. När det kommer upp en ny sida vet du inte att den kommer upp, då hör man det 

ofta via att någon annan har fått information, och säger att det finns på intranätet. Jaha, 

då måste jag gå in och watcha den” (R4). 

 

Flera av respondenterna nämnde även att de föredrog att få informationen presenterad 

både i muntligt och skriftligt format vid komplexa frågeställningar. En respondent ansåg 

att på detta sätt kan även asymmetrisk information undvikas, där vissa får information som 

andra inte får. 

 

“Jag gillar ju när man har ett möte och man sen sammanfattar efteråt vad som är sagt 

och mailar ut till mötesdeltagarna. Särskilt om man har fattat beslut som är viktiga, så 

man vet att alla har hamnat i samma sak. Jag gillar att ha det skriftligt. Det allra bästa 

om det är någonting som är väldigt komplext att man får det både skriftligt och en 

genomgång muntligt” (R5).  

 

“Jag föredrar skriftligt är när vi haft ett möte och det finns underlag från det. Då kan man 

i  lugn och ro läsa igenom det och sen diskutera det” (R2). 

 

“Att man skickar ut information innan mötet så jag kan läsa igenom det” (R8). 
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“Jag har upplevt att information borde spridas via flera kanaler. Att den kanske inte 

enbart borde spridas på mötet. “Jaha, så om jag inte skulle varit med på mötet hade jag 

inte fått den här informationen? Det här är ju viktig information” Jag har också frågat om 

jag kommer få den här informationen av min chef när någonting kommer upp i 

förbifarten” (R4). 

 

Respondenterna nämner att det på fallföretaget finns god infrastruktur för att medverka 

virtuellt på arbetsmöten, eftersom det alltid görs ett online-möte automatiskt. 

 

“Jag skulle jag kunna medverka virtuellt på möten, men jag har aldrig gjort det. Jag 

skulle nog inte sätta mig någon annanstans i huset och vara med, då får det vara väldigt 

viktigt, men i så fall skulle jag skicka någon annan som kan representera avdelningen. 

Eller skulle jag be någon att återberätta och att framföra min åsikt” (R8). 

 

 Det är dock bara två respondenter som har utnyttjat möjligheten att vara med virtuellt. 

 

“Jag brukar medverka virtuellt om jag känner att det är ett viktigt möte att vara med på” 

(R5). 

 

“Jag försöker medverka virtuellt om jag inte kan närvara fysiskt på möten, men det är inte 

alls lika bra. Det försvinner en dimension, även om man kan se varandra så är det något 

som försvinner” (R3).  

 

Övriga respondenter är medvetna om att möjligheten finns att medverka virtuellt, men har 

aldrig känt ett behov att nyttjat alternativet 

 

5.4.2 Behov av möten 

Att medverka i arbetsmöten ser samtliga deltagare som en relevant del av 

arbetsuppgifterna på Fallföretaget. Att arbetsmöten kan ta tid från övriga arbetsuppgifter 

menar två av respondenterna inte stämmer helt och hållet. 

 

“Både ja och nej. Jag tror att det är viktigt att vara med på möten, så det är något jag 

prioriterar. Men vissa dagar sitter man bara på möten när man behöver göra annat” 

(R8). 

 

“Ja och nej. Att gå på möten är ju en arbetsuppgift så det tycker jag inte. De möten som 

jag antingen kallar till eller gå på är ju för att jag ska kunna utföra mitt arbete resten av 

dagen” (R9). 

 

Övriga respondenter anser att arbetsmöten tar tid från övriga arbetssysslor. Ett fåtal av 

respondenterna har hittat ett eget system för att få tid över till annat. 

 

“Helt klart tar möten tid från övriga arbetsuppgifter. Jag bokar upp mig själv i kalendern. 

Man måste äga sin egen kalender. Jag avsätter till exempel två timmars förberedelse inför 
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ett möte som jag ska ha sen för om jag inte gör det så kommer det plinga 15 minuter innan 

och då bara ”Panik. Just det!” (R7).  

 

“Jag gör mig otillgänglig i kalendern, men jag har lite luckor ändå. Det handlar ju om 

framförhållning, att man inte göra det kvarten innan” (R3). 

 

Systemet är något som de andra respondenterna inte tycker fungerar optimalt. 

 

“Jag försöker alltid vara tillgänglig, och är det två möten samtidigt så tackar jag ja till 

båda så jag har dem i kalendern. Sen kan jag fundera lite vilket jag ska gå på. På så sätt 

får jag ju även reda på vad jag missar, vilket jag inte får om jag gör mig otillgänglig 

“(R2). 

 

“Däremot är det ju flera som jag försöker boka upp som gör sig otillgängliga, antagligen 

för att jag bokar upp dem för mycket. Då får man gå och fråga dem istället - hör du, den 

här dagen är du verkligen helt bokad? Och det är nästan alltid de aldrig är det” (R1). 

 

Dessa respondenter anser att det uppstår ett problem med bokningssystemet eftersom det 

inte går att veta när andra personer är tillgängliga. De själva tycker att det är viktigt att inte 

göra sig otillgänglig, men att det är ansträngande att ha hela dagar som endast innehåller 

arbetsmöten. Det är då svårt att förbereda sig inför andra arbetsmöten eller komma igång 

med en uppgift mellan arbetsmötena. 

 

När frågan kommer om respondenterna känner att de slösar bort tid i arbetsmöten kommer 

det i de allra flesta fall ett jakande svar följt av ett skratt. Detta bekräftande svar följs av 

olika exempel där respondenterna beskriver att det är många gånger som tid i arbetsmöten 

har känts bortkastad. Två respondenter menar att långa diskussioner på arbetsmöten kan 

föras i mindre forum eller via annan kanal för att effektivisera tidsaspekten.  

 

“Det kunde lika gärna mailats i en spec., jag hade inte så mycket att bidra med kan man 

säga, och det hade istället tagit mig 5 minuter att läsa det”(R7). 

 

Två respondenter anser även att det går åt mycket tid i plötsliga arbetsmöten, där man 

istället borde vänta med diskussioner tills ett arbetsmöte hålls med alla berörda parter för 

att få tid över till andra arbetssysslor. 

 

5.4.3 Form av information 

Under arbetsmöten upplever respondenterna att det sprids stora mängder av information, 

och att det ibland kan bli ett informationsöverflöd. Flera respondenter har erfarenhet från 

arbetsmöten där informationen som presenteras lika gärna kunde ha spridits via en annan 

kanal. 

 

“Jag har upplevt att det under möten har blivit ett informationsöverflöd och att 

informationen kunde ha spridits via en annan kanal” (R3).  
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“Jag tycker ibland att det blir ett informationsöverflöd på möten. Men samtidigt är det 

såna möten som låt oss säga att företag X var här för ett tag sedan och presenterade sig 

och svarade på hur de gör. Vi vet hälften av det, de hade kunnat skriva ihop andra hälften. 

Men samtidigt är det kul att få ett ansikte på personen, och hälsa lite så. På de möten är 

det informationsöverflöd och information som jag redan kan men ändå tycker jag att det 

mynnar ut i något positivt. Sen hade han bokat in samma möte igen, och då kan man väl 

diskutera det. Men vid den typen av tillfällen kan det bli ett överflöd” (R2). 

 

“Samma sak går ju att göra betydligt mycket effektivare genom att skicka ut ett e-post 

eller vad som helst” (R9). 

 

Eftersom det framkom att arbetsmöten ibland kan resultera i informationsöverflöd ställde 

vi frågan: Vilken form av information upplever du kräver ett arbetsmöte? I den frågan var 

respondenterna väldigt oeniga. Flera ansåg att om det bara är ren information som ska 

förmedlas kan det lika gärna uttryckas via en annan kanal. Medan andra ansåg att även ren 

information kräver ett arbetsmöte. 

 

“Man klarar ju sig utan ett möte om det är ren information som inte är alltför 

komplicerad. Möten behövs för att undvika missförstånd helt enkelt. Är det så komplext att 

det finns risk för missförstånd tror jag det är bättre att man pratar med varandra” (R5). 

 

“Om man ska fatta beslut, om man vill ge information och få in information för ett 

beslutfattande...då vill jag ha ett möte. Inte ett mejl. Då vill jag ha ett samtal kring det” 

(R4). 

 

Överlag anser respondenterna att det på fallföretaget förekommer väl mycket arbetsmöten. 

Att det är arbetsmöten som kan undvikas och bokas in helt i onödan. 

 

“Det finns rätt mycket information på intranätet också, där kan man läsa på. Sen visar det 

sig tyvärr att de här guiderna oftast inte är kompletta och de kanske inte är uppdaterade 

heller så ett möte bokas in för att säkerställa informationen” (R1). 

 

“Jag tror att vi hade kunnat hoppa över en hel del möten också bara genom att folk går 

och pratar lite. Jag tycker ibland att det också blir en sjuka när man har så många 

digitala verktyg att det hade varit lättare att gå till någon som sitter på andra sidan 

väggen istället för att mejla.” (R6). 

 

“Generellt tror jag dock att vi har lite för mycket möten” (R8). 

 

“Ibland kan det vara så att en chef redan har beslutat sig för att nu gör vi detta eller inte. 

Då tycker jag inte det behövs ett möte. det kunde lika gärna ha mailats ut istället. Alla 

behöver inte samlas i ett mötesrum för att läsa igenom det tillsammans. Såna situationer 

upplever jag att det har varit” (R2). 
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Det finns även andra parametrar som respondenterna anser påverkar behovet av 

arbetsmöten. Exempel som tid och komplexitet nämns av flertalet respondenter. 
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