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Sammanfattning 

Arbetsmöten är ett vanligt förekommande sätt för chefer och medarbetare att utbyta informat-

ion, diskutera arbete eller beslut som är relaterade till den organisation de arbetar inom. Men 

vad sker om vi ser arbetsmötet som en arbetsuppgift? Vilka färdigheter, metoder och kompe-

tenser behöver vi besitta för att delta i och leda möten och hur lär vi oss utveckla dessa för-

mågor? Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse som medarbetare och chefer 

tillskriver arbetsmötet och vad det innebär att lära sig delta i och leda möten. Två frågeställ-

ningar formulerades; ” Vilka kompetenser är betydelsefulla under ett arbetsmöte?” och ”Hur 

utvecklar mötesdeltagare och mötesledare sin förmåga att delta i och leda arbetsmöten?”. 

Detta undersöktes genom att ta del av vad tidigare forskning hade lyft fram som betydelsefullt 

för kompetens och lärande i förhållande till arbetsmöten. Jag genomförde därefter 6 stycken 

semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på ett företag inom tjänstesektorn. 

Materialet analyserades utifrån tidigare forskning och teorier om sociokulturellt lärande samt 

teorier av Per-Erik Ellström. Resultatet visar att det som uppmärksammas för lärande och 

kompetens kan delvis förstås utifrån vad som effektiviserar och underlättar själva arbetsupp-

giften, att delta i och leda möten. Samtidigt så visar resultatet att det även är betydelsefullt 

med kompetenser som rör själva samspelet under mötet. Därtill kan det finnas hinder för att 

kunna välja det mest framgångsrika sättet att delta i och leda möten beroende på vilka mötes-

deltagare som är närvarande.  

Keywords: Arbetsmöten, möten, kompetens, lärande, handlingsteoretisk modell för lärande, 

Ellström.  
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1 INLEDNING 

Redan de gamla grekerna satt i möten. De möttes på en öppen yta agora vilket var en arena 

för politiska, religiösa och kommersiella aktiviteter (Britannica, 2014).  Så möten är inget nytt 

påfund utan vilar på en gammal idé och föreställning om människor som möts för olika syf-

ten. Antalet arbetsmöten ökar i organisationer (van Vree, 2011) och på många arbetsplatser 

pågår det dagligen möten där anställda ska planera, fatta beslut och diskutera sitt arbete. Mö-

ten kan vara formella och ha tydlig agenda och möten kan vara en diskussion över en kaffe i 

korridoren. Möten är en del av vårt arbetsliv och fokus i denna uppsats är att se arbetsmötet 

som en arbetsuppgift. För likaväl som en arbetsdag består av uppgifter och sysslor som tillhör 

produktion av tjänst eller vara, så består mångas arbetsdag även av att delta i och leda arbets-

möten. Jag tror många med mig skulle bli förvånade om det i en platsannons stod med ”krav 

på goda färdigheter av att delta i och leda möten”. Men om vi nu tänker oss arbetsmötet som 

en arbetsuppgift så innebär detta att rikta blicken mot vilka färdigheter som ett arbetsmöte och 

dess aktörer efterfrågar. Mötesdeltagare1 och mötesledare2 skapar och erfar mötesrutiner, för-

mågor och tekniker på arbetsmötet och jag är intresserad av vilka kompetenser som upplevs 

väsentliga för att kunna utföra denna specifika arbetsuppgift, att delta i och leda möten.  

Arbetsmöten har intresserat arbetslivsforskningen och som jag senare kommer visa framställs 

arbetsmöten dels som en kostnad där forskningsresultat består av olika modeller, checklistor 

och strategier för att effektivisera möten vilket Steven G. Rogelberg, Linda Rhoades Shanock 

& Cliff W. Scott (2011) lyfter fram i sin forskning. Kompetensfrågor och betydelsefulla fär-

digheter relateras inom detta forskningsområde till affärsstrategi och resultat. Andra forsk-

ningsstudier av exempelvis Jay Hall (1994) och Jan Svennevig (2012) påvisar vikten att under 

arbetsmötet ha känsla av att kunna påverka och skapa tillsammans, känna gemenskap och 

kunna komma till tals. Kompetens och betydelsefulla färdighter inom detta område relateras 

mer till arbetsmötets sociala funktion.  

Det finns idag ett ökat intresse för att skapa, utveckla och tillvarata anställdas kompetens och 

möjligheter att lära på arbetet (Granberg, 2004; Kock, 2010). Men vad menas med kompetens 

                                                
1 Med mötesdeltagare menas i denna uppsats anställda på företaget som deltar på de interna arbetsmötena och har blivit in-
bjudna till mötet. Mötesdeltagare kan i denna uppsats vara anställda eller personer med ledningsansvar. 
2 Med mötesledare menas de personer som har ansvar för att under mötet ha en mer eller mindre uttalad ledarfunktion och har 

till uppgift att bjuda in till mötet samt ansvara för arbetsmötets syfte och innehåll. På företaget där jag utfört intervjuer kan 
både anställda och personer med personalansvar vara mötesledare. 
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i relation till arbetsmötet? Kan vi vara möteskompetenta3 och hur lär vi oss detta? Svensson 

(2005) diskuterar betydelsen av att synliggöra det informella lärandet på arbetsplatsen och 

utgå från ett verksamhetsnära perspektiv för att klargöra och undersöka vilka aspekter av en 

arbetsuppgift som uppmärksammas för lärande (Svensson, 2005). Med den här uppsatsen är 

det min avsikt att öppna dörren till arbetsmötet och rikta blicken mot vad det innebär att vara 

en kompetent mötesdeltagare samt mötesledare. 

  

                                                
3 Möteskompetens rör de metoder och arbetssätt personer använder sig av för att lösa mötets uppgift, vilket kan vara att dis-

kutera arbete, utbyta information eller fatta beslut 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Problematiken som har satt igång min nyfikenhet är vad som sker om vi ser arbetsmötet som 

en arbetsuppgift. Att använda sin kompetens kan ses som att använda sina kunskaper, färdig-

heter och erfarenheter för att lösa en viss arbetsuppgift vilket i detta fall är arbetsmötet. Ett 

möte består visserligen av olika arbetsuppgifter som att delge information och fatta beslut, 

men vi kan också se mötet i sig som en specifik arbetsuppgift och att det representerar speci-

fika färdigheter.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse som medarbetare och chefer till-

skriver arbetsmötet och vad det innebär att lära sig delta i och leda möten. Detta syfte kan när-

mare definieras i följande frågeställningar; 

1. Vilka kompetenser är betydelsefulla under ett arbetsmöte?  

2.  Hur utvecklar mötesdeltagare och mötesledare sin förmåga att delta i och leda arbets-

möten? 

2.1 En definition av arbetsmötet och möte 

Med ett arbetsmöte samt möte menar jag i denna uppsats en i förväg planerad sammankomst 

mellan personer inom en organisation som sker för att utbyta information, diskutera arbete el-

ler beslut som är relaterade till den organisation de arbetar inom. Mötet kan vara formellt med 

tydliga rutiner eller mer informellt med mindre tydliga roller, innehåll eller rutiner. Denna av-

gränsning av arbetsmöte inbegriper möten som sker i ett mötesrum eller virtuella videomöten 

som sker i speciella mötesrum. De möten som utgör underlag i min datainsamling är således 

interna arbetsmöten vilka behandlar ärenden som är relaterade till företagets arbete och har 

minst tre personer inbjudna. Under mötet finns en mer eller mindre uttalad mötesledare. Jag 

kommer under arbetet att benämna detta som arbetsmöte och möte och gör ingen skillnad på 

de två.  
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3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Innan vi öppnar dörren till arbetsmötet tar vi oss en tur i den intilliggande korridoren där vi 

finner vad som tidigare har studerats i förhållande till arbetsmöten. Först redogörs forskning 

som inriktas mot ett företagsekonomiskt synsätt på det effektiva arbetsmötet. Sedan följer 

forskning om arbetsmötets struktur och innehåll och därefter forskning gällande mötesdelta-

gare och ledarskapets betydelse för arbetsmötet. Sist presenteras mötets sociala och tradition-

ella roll. Det är dags att röra sig framåt på forskningsfältet.  

3.1 Det effektiva arbetsmötet 

Forskning och studier om arbetsmötet och mötestid har pågått sedan 1970-talet. Resultat visar 

att arbetsmöten upptar en betydande del av arbetslivet för både chefer och medarbetare, 

främst inom tjänstesektorn, och många arbetsmöten upplevs och beskrivs av chefer och med-

arbetare som meningslösa (Jay, 1976; Mintzberg, 1973;Rice, 1973;Tobia & Becker, 1990). I 

en studie av Paul Rice (1973) blev 600 företagsledare tillfrågade om arbetsmötens produktivi-

tet. Resultatet visade att 73 % av de tillfrågade upplevde att arbetsmöten i organisationen var 

ineffektiva vilket enligt Rice beror på dålig planering av möten, att irrelevanta ämnen tas upp 

samt att möten tar för lång tid.  För att möta de problem som arbetsmöten innebär för organi-

sationer diskuterar författaren möjliga åtgärder och vad som leder till framgångsrika möten. 

Rice ger följande råd om hur chefer kan effektivisera sina möten;  

Use "body English" to save precious minutes /…/ by standing, you will communicate a sense of 

urgency. If you are sitting, moving toward the edge of the chair can signify your wish to cut it 

short (Rice, 1973, s. 21-22). 

Man kan diskutera trovärdigheten i dessa råd men synsättet om mötet som tidskrävande lyfts 

fram av ett flertal forskare. Dessa har undersökt arbetsmötet i relation till effektivitet och pro-

duktivitet inom olika branscher. Resultat visar och lyfter fram gemensamma drag som anses 

betydelsefulla för organisationer och främst chefer för att kunna skapa framgångsrika möten; 

a) Förmåga att vara selektiv i sin bedömning om mötet verkligen är nödvändigt samt 

kunna identifiera vilka mötesdeltagare som är nödvändiga. 

b) Kunna förbereda samt definiera arbetsmötets mål och syfte. 

c) Kunna skapa delaktighet under mötet. 
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d) Börja och avsluta i tid samt utvärdera mötet (Allen & Rogelberg, 2013;Jay,1976; Ro-

gelberg, Allen, Shanock, & Shuffler, 2010; Rogelberg, Shanock, & Scott, 2011; Tobia 

& Becker, 1990). 

 Utöver att kunna hålla tiden under mötet finns det studier som pekar på att mängden möten 

och hur länge ett möte pågår är en angelägen fråga. Med tanke på den investering i tid och re-

levans som arbetsmöten innebär för organisationer har Rogelberg et al., (2010) undersökt 

sambandet mellan medarbetares tillfredsställelse angående arbetsmöten och arbetstillfredsstäl-

lelse.  De fann ett samband och att mängden möten och mängden mötesdeltagare förvärrar 

medarbetares upplevelse av mötet. Författarna konstaterar att det finns stor potential för att 

spara resurser genom exempelvis utbildning inom områden som; planering av agenda, aktivt 

lyssnande och konflikthantering (Rogelberg et al., 2010). Arbetsmöten framställs även som en 

stor kostnad för organisationer men att organisationer gör lite eller ingenting för att säkerställa 

arbetsmötets ROI4 (return of investment). Genom att räkna på effekterna av ett möte och jäm-

föra detta mot vad ett möte kostar kan organisationer få upp ögonen för hur de kan spara in 

resurser (Rogelberg, et al., 2011). 

Arbetsmöten kan innebära kostnader i form av lön och tid men likaså indirekta kostnader som 

stress, trötthet och kan bidra till dåligt engagemang och missnöje menar Alexandra Luong & 

Steven G. Rogelberg (2005). Författarna observerar i sin studie att antalet möten en anställd 

deltar i har samband med upplevd trötthet och arbetsbelastning. Resultaten visar att oberoende 

arbetsmötets innehåll så är tiden som mötesdeltagare spenderar på mötet mest betydande för 

välbefinnandet. Luong & Rogelberg (2005) menar vidare att organisationer kan utveckla sina 

arbetsmöten genom att bli mer selektiva i bedömningen om mötet behöver hållas, vilket enligt 

författarna kan ske genom formella och uttalade riktlinjer för när man kallar till möte. David 

Strauss (2002) påpekar att ett arbetsmöte kan innebära förlorad tid efter det har ägt rum. Med 

mötessyndromet ”the meeting recovery syndrome” förklarar han den tid det tar att kyla ned 

sig och återhämta sina krafter efter ett möte som upplevts frustrerande. Frustrationer kring ar-

betsmöten diskuterar även John E. Tropman (1982) i sitt arbete. Han framhåller att det finns 

en norm av att se möten mer som ett störande inslag i arbetet, något som bara ska genomlidas 

och att ansträngningar till att utveckla arbetsmöten och metoder är få. Tropman beskriver lä-

roprocessen som rör hur individer lär sig att gå på möten eller sammanträden som en form av 

oreflekterat och spontant lärande en” back alley training” och förklarar: ”We observe people 

                                                
4 Mötets ROI kan beräknas genom att räkna på antal deltagare x lön för att få kostnaden. Sedan jämföra kostanden med mö-

tets resultat genom mötesutvärderingar (Rogelberg et al., 2011, s. 238-240). 
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we think are good. We ignore people we think are bad. We pick it up and do the best we can” 

(ibid.,s. 108).   

3.2 Mötesagendan 

Agendan anses vara ett viktigt verktyg för möten och framställs som nästintill avgörande för 

mötets framgång. För att kunna delta i arbetsmöten som upplevs relevanta och meningsfulla 

bör mötesdeltagarna vara förberedda på vad de förväntas bidra med på mötet och för att kunna 

vara det lyfts agendan fram som ett passande verktyg (Rice, 1973;Tropman, 1982).  Resulta-

ten i studier om mötesagendan visar att det finns ett missnöje över att mötesdeltagare anländer 

till möten utan att vara införstådda med mötets syfte. För att förhindra detta uppmärksammas 

agendans förtjänster, vilka är att den underlättar för mötesledaren att kontrollera diskussionen 

därtill kan den skickas ut i förväg och på nästa möte kan föregående agenda användas för att 

undersöka resultatet av mötet (Kloppenborg & Petrick, 1999; Speer & Zippay, 2005;Trop-

man, 1982). Svennevig (2012) har undersökt arbetsmöten och agendan på bland andra skandi-

naviska företag och var främst intresserad av språkbruk under arbetsmöten och hur mötesa-

gendan presenterades och följdes under mötet. Undersökningen är en diskursanalys och resul-

tatet visar att då mötesledarna presenterade de viktigaste punkterna på dagordningen så skapa-

des en gemensam referensram och en förberedelse inför de ämnen som skulle tas upp. Agen-

dan presenterades både med hänvisning till innehållet i de olika ämnena och till den typ av 

språklig aktivitet som var inblandad, till exempel rapportering och diskussion. Svennevig 

(2012) konstaterar att det första en del mötesledare gjorde efter presentation av agenda, var att 

direkt avvika från agendan, vilket kan antyda att agendan fungerar mer som en normativ mall 

för hur mötet ska bedrivas, än för att statiskt följas.  

3.3 Beslutsmötet 

Hur vi människor fattar beslut är en hel vetenskap.  Men vad är det som skiljer ett dåligt be-

slut från ett bra under möte? Möjligen att det inte blev ett beslut överhuvudtaget. Att fatta be-

slut under ett arbetsmöte uppmärksammas i ett flertal vetenskapliga artiklar angående möten. I 

en studie av Speer & Zippay (2005) undersöktes beslutsprocessen hos samverkansgrupper och 

en kvantitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat visar att för de flesta arbetsmöten fatta-

des inga beslut, inga aktiviteter formulerades för att kunna genomföra de beslut som togs samt 

utsågs inga ansvariga för att genomföra dessa. Författarna efterfrågar en tydlig struktur och 
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utformning av möten för att skapa ett fungerande beslutsfattande. Denna mötesstruktur bör 

kännetecknas av:  

 Mötesdeltagare som har adekvat information som behövs för att fatta beslut. 

 Konkretisering av vad fattade beslut innebär.  

 Uttalade ansvarsområden.  

Liknande slutsatser lyfts fram av Timothy J. Kloppenborg och Joseph A. Petrick (1999) som i 

sin studie har utgått från teorier av Argyris (1993), Hackman (1989) och Senge (1994). För-

fattarna har använt sig av en Plan-Do-Study-Act (PDSA) 5cykel i sin undersökning. Kloppen-

borg & Petrick (1999) menar att PDSA cykeln förbättrar mötets effektivitet och genom an-

vändning av mötesutvärdering och feedback inverkar detta positivt på hur gruppen fattar be-

slut och för själva upplevelsen av mötet. De både författarna anser, förutom ovanstående 

punkter, att det är viktigt för gruppen att det finns ett stöd och mandat för att kunna fatta och 

diskutera beslut. De ledarbeteenden som fungerar stödjande under beslutsprocessen och driver 

mötet framåt genom stegen i PDSA cykeln är att vara rak och öppen, visa omtanke, vara rätt-

vis och ha humor (Kloppenborg & Petrick, 1999). Att sitta på möte och fatta beslut behöver 

inte innebära att behöva sitta i samma rum. Trenden att mötas via videolänk eller telefonlänk 

har blivit allt mer förekommande men vad innebär detta för själva arbetsmötet? Ökningen av 

virtuella arbetsmöten beror enligt Jay F. Nunamaker Jr., Bruce A. Reinig, och Robert O. 

Briggs (2009) på ökade samarbeten som är geografiskt obundna, på tillgänlig IT, 

reserestriktioner samt behov av snabbare beslut.  De utmaningar som virtuella arbetsmöten 

innebär och som inverkar negativt på beslutsfattande är enligt Nunamaker, et al.: 

 Förlust av icke-verbala signaler och kroppsspråk. 

 Minskade möjligheter för informella samtal. 

 Minskade möjligheter att bygga vänskapliga relationer. 

 Komplicerad och opålitlig teknik.  

 Svårighet att bygga konsensus på distans. 

Om mötesdeltagare och ledare arbetar aktivt med att fokusera på uppgiften, stärker lagandan 

under mötet, bygger en virtuell närvaro, enas om standards och terminologi och utvecklar tek-

niken kan problemen med virtuella arbetsmöten minskas (Nunamaker et al., 2009).  

                                                
5 PDSA cykeln är en modell som består av olika steg där varje steg innebär olika former av aktiviteter. Steg 1. Plan innebär 

planering av mötet. I steg 2. Do sker själva mötet. I steg 3. S sker mötesutvärdering. I steg 4 Act sker konsekvenser av mötet, 

som uppdelning av ansvarsområden (Kloppenborg & Petrick, 1999, s. 168-171). 
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3.4 Arbetsmötets deltagare 

Varför träffas vi på möten? En orsak kan vara att vi träffas på grund av att den kunskap och 

erfarenhet som behövs i en viss situation inte bara finns hos en person utan måste pusslas ihop 

tillsammans med andras. När vi möter problem har vi alla olika sätt att hantera och lösa dessa 

och skiljer oss åt i denna process vilket Robert Veninga (1984) har undersökt genom att stu-

dera arbetsmötet utifrån Kolb´s teori om lärstilar6. Vissa av oss föredrar att se på lösningar 

och problem i konkreta situationer och ser under mötet till att gruppen fokuserar på uppgiften 

här och nu och inte flyter iväg från ämnet. Andra föredrar mer reflekterande sätt att ta sig an 

en uppgift eller problem och ser till att gruppen inte tar den första bästa lösningen. Så hur vi 

väljer att se och lösa uppgifter på dessa olika sätt kan möjligen bidra till att lösa komplexa frå-

gor som uppkommer under ett möte.  Men allt behöver inte innebära frid och fröjd för det kan 

uppkomma problem i samband med att människor arbetar tillsammans. Veninga menar att 

problem som dåligt fattade beslut beror på gruppens tendens att vilja nå konsensus snarare än 

en genomtänkt lösning. 

”The more the merrier” brukar det heta men inte då det gäller arbetsmöten. Storleken har be-

tydelse och enligt Paul Hare (1981) kan ett ojämnt antal på mötet vara att föredra:  

Usually in a small group, of five members, there is enough time to explore in some depth the opin-

ions and feelings of each member of the group /…/ there are differences between groups with even 

and odd numbers of members. Possibly as a result of the fact that the group often splits into two 

opposing subgroups of equal size, there is more disagreement and antogonism in evensized groups 

(Hare, 1981, s. 697). 

För att en grupp ska kunna fungera optimalt bör mötesdeltagare och ledare ha insikt i hur 

många de är och hur detta kan inverka på arbetsmötets resultat, dessutom kunna dela en ge-

mensam identitet och visa engagemang för gruppens värderingar. Mötesdeltagare bör kunna 

generera och förse gruppen med den information och kunskap som är nödvändig för uppgiften 

och skapa regler och normer om hur gruppen ska samordna arbetet (Hare, 1981). Hur samtal 

och interaktion fungerar under mötet har betydelse både för mötets resultat och för mötesdel-

tagare. Detta har Simone Kauffeld och Nale Lehmann-Willenbrock (2012) undersökt och kom 

fram till att då interaktion har mer problemlösande och åtgärdsplanerande karaktär, upplevs 

möten vara mer framgångsrika och tillfredsställande. Möten som domineras av dysfunktionell 

                                                
6 Utgångspunkten är Kolb’s lärcykeln som beskriver erfarenhetslärande som en process omfattande fyra faser som var och en 

representerar en lärstil (Kolb, 1984).  
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interaktion tenderar att vara mer kritiserande och mötesdeltagare klagar på varandras idéer 

och synpunkter, vilket har en negativ inverkan (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). En 

liknande studie har gjorts av Roger Volkema & Fred Niederman (1995) där resultatet pekar på 

att interaktion som sker mer dynamiskt mellan alla mötesdeltagare, exempelvis vid brainstor-

ming och diskussion, upplevs mer tillfredsställande av mötesdeltagarna än en hierarkisk inter-

aktion där vissa för monolog på mötet.  

3.5 Ledarskapet på arbetsmötet 

I en studie om företagsledare rapporterades att chefers arbetsdag bestod upp till 70 % av att 

sitta i planerade och oplanerade möten. En färsk studie? Faktiskt inte. Detta är hämtat från 

Henry Mintzbergs arbete ”The Nature of Managerial Work” som publicerades 1973. Det var-

dagliga arbetet för chefer domineras enligt Mintzberg, nästan helt av att diskutera, förhandla 

och fatta beslut i grupp. Om de inte deltar i möten, deltar de i förberedelse av möten eller av 

att bearbeta resultaten av dessa. Chefer anses leva under relativt extrem mötestryck (Allen & 

Rogelberg, 2013;Mintzberg, 1973; Rice, 1973). Men vilken roll har ledaren under ett möte ut-

över vad som tidigare har presenterats? Det som lyfts fram i Mintzbergs arbete från 1973 är 

förmåga att kunna förbereda och hantera den information som sprids på mötet som kan bestå 

av en mängd skvaller, yttranden och åsikter och utmaningen ligger i att finna sätt att förmedla 

denna information (Mintzberg, 1973).  Det har gjort ett flertal studier om ledarskapsbeteenden 

i samband med möten, vilka visar på att faktorer som främjar både mötets resultat och delta-

garnas upplevelse av mötet är; 

 Förmåga för mötesledaren att skapa ett klimat som tillåter oenighet för att främja olik-

tänkande och innovation utan att riskera att känslor tar över.   

 Mötesledaren ska istället för att komma med egna lösningar se till att gruppdeltagare-

nas diskussion om sina lösningar och förklaringar sker på ett systematiskt sätt.  

 Mötesledaren ska undvika att driva fram mötet för hårt men samtidigt undvika att dis-

kussionen flyter iväg vilket kan skapa tristess och trötthet hos mötesdeltagarna.  

 Mötesledaren ska stödja personer som befinner sig i underläge och se till att dessa per-

soner ges möjlighet att ta plats i diskussionen (Allen & Rogelberg, 2013;Malouff, 

Calic, McGroryC, Murell, & Schutte, 2012;Maier, 1967). 
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Liknande resultat uppmärksammas av Jay Hall (1994) som menar att medarbetare behöver en 

tillåtande och förtroendeingivande miljö för att samarbete mellan personer ska fungera. Med-

arbetarna vill veta att deras idéer och förslag tas tillvara av ledning och chefer samt att det 

finns utrymme för inflytande i beslut som rör deras arbete. Enligt Hall går detta emot den be-

fintliga ledningsfunktionen där traditionella rutiner och metoder för beslut kommer uppifrån 

organisationen. Detta stöds av Shaila M. Miranda och Robert P. Bostrom (1999) som i en stu-

die om ledarskapsbeteenden visar att då ledaren stödjer mötesprocesser (uppmuntrar gruppen 

att hålla sig till dagordningen, uppmuntrar likartat deltagande och hanterar kritik) har detta en 

positiv effekt på deltagarnas mötestillfredsställelse. En mötesledare som riktar in sitt stöd gäl-

lande innehållet av diskussion och beslut har en negativ effekt.  

3.6 Arbetsmötets tradition och sociala funktion 

Det var det här med grekerna. Möten har en lång tradition och för att förstå möten idag blir 

det intressant att förstå dess historia. Med begreppet meetingization of society förklarar Wil-

bert van Vree (2011) mötet som en social process. Van Vrees arbete avhandlar mötets ur-

sprung och utveckling genom historien. Han visar att ceremonier, ritualer och formaliteter i 

samband med möten kan ses som ett sätt för människor att hantera de spänningar och me-

ningsskiljaktigheter som kan utspela sig på mötet. Dessa ritualer och formaliteter har förts vi-

dare genom generationer av mötesdeltagare. Många rutiner, koder och seder som vi använder 

i dagens arbetsmöten har utvecklats som standardiserade lösningar av regelbundet återkom-

mande problem. Vissa mötesrutiner har försvunnit, som förbud för kvinnor att delta på möten 

medan vissa förts vidare, som mötesagendan, vilket van Vree förklarar som mötets 

”functional continuity”: 

An example of ‘functional continuity’ is the development of the agenda. Composing, in advance, a 

relatively fixed list of items for a meeting probably originated in ancient Greek city councils, 

passed on to the meetings of the Roman empire and medieval church, developed further in the 

court society, found its way to estates parliaments and spread to ever more sectors of society    

(van Vree, 2011, s. 246). 

Ett annat slående exempel är utvecklingen av ordförandeklubban. Klubban som används för 

att öppna formella mötet eller återställa ordningen härstammar från en krigsyxa som användes 

förr på stammöten för att hugga av lemmar eller tygstycken från dem som bröt mötesregler 

(van Vree, 2011). I en annan studie av Beyer & Trice (1984) har mötets riter och ceremonier 

studerats. Resultatet pekar på att dessa riter (vilka de nämner som agenda och begära ordet) 
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inte används för deras funktion att underlätta mötets uppgift, utan för att dämpa konflikter. Ri-

terna och ceremonierna under möten symboliserar enligt författarna ett socialt system som i 

sin tur signalerar en vilja att klara av att mötas (Beyer & Trice, 1984). Dagens arbetsmöten är 

främst knutna till industrialismens genombrott och kunskap och färdigheter av att delta i och 

leda möten är en nödvändighet för att kunna delta i arbetslivet. Arbetsmöten har idag, enligt 

van Vree (2011) mer betoning på utbyte av information, teamwork och ställer större krav på 

egna initiativ och deltagardemokrati, vilket innebär att kunskaper om traditionella mötesruti-

ner, ritualer och ceremonier som förr hade en funktion att kontrollera och visa status, får 

backa undan för andra kunskaper och förmågor.  

Deciding if a meeting is necessary or the most effective thing to do or not, choosing the most effi-

cient or appropriate (electronic) form, inviting the right people and the right number of people, 

tuning procedures in to the current goal of the meeting, choosing the right location, appropriate 

light, fitting attire and food, using informal but direct manners during meetings, moderate expres-

sion of emotions– these are ingredients of a new third nature of meetings, which groups of people 

are developing today(Van Vree, 2011, s. 260). 

Helen Schwartzman (1987)  har gjort en intressant antropologisk studie av arbetsmöten där 

hon fann två olika och kontrasterande sätt att se på möten. Å ena sidan ses möten som verktyg 

för att få saker gjorda, exempelvis diskuskutera och genomföra beslut tillsammans. Å andra 

sidan kan möten ses som sammankomster, där status och hierarki positioneras och organisat-

ionskultur kommuniceras. Möten i denna mening fungerar som sociala och kulturella tillfällen 

för bekräftelse, vilket sker genom ritualer och koder som vem som kommer först och vilka 

kommer tillsammans. 

Meeting arrivals and departures also provide important information on status and social relation-

ships. For example, the issue of who arrives first, who arrives with whom, the seating pattern that 

is chosen, and finally, whose arrival signals the start of the meeting are all indirect but important 

communications about alliance and friendship patterns(Schwartzman, 1987, s. 280-281). 

Vi kan säkerligen känna igen föreställningar om möten som något trist och tråkigt. Att klaga 

på arbetsmöten kan enligt författarna Rogelberg, Leach, Warr, & Burnfield, (2006) bero på en 

uttalad norm och att ha en negativ inställning och att klaga på möten har sin förklaring i att 

det annars kan innebära konsekvenser för den anställde. Att som anställd säga ”vad kul det 

skall bli med möte” kan innebära att bli betraktad som udda av sina kollegor (Rogelberg et al., 

2006). Detta synsätt delas av Tropman (1982) som skriver att: ”It seems as if "work" is what 

goes on alone, while "meetings" are just something you have to endure ”  

(Tropman, 1982, s. 118). 
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3.7 Summering av tidigare forskning kring arbetsmötet 

Det är dags att summera vad den tidigare forskningen har belyst och uppmärksammat för ar-

betsmötet. Jag har främst försökt redovisa delar av mötet som rör de kompetenser, färdigheter 

och betydelsefulla faktorer som de olika forskningsstudierna framställer som viktiga för ar-

betsmötet. Återkommande inslag i de studier jag genomgått ovan är förmåga för mötesledaren 

att kunna förbereda mötet, skapa struktur, reflektera fall mötet överhuvudtaget behöver hållas 

och vara medveten om vilka mötesformer som kräver vad. Vi kan även se att det upplevs be-

tydelsefullt med färdigheter som rör samspel, interaktion och förmåga att skapa ett tillåtande 

klimat.  

Men det räcker inte, som jag gjorde i de förra delen av detta kapitel, att i huvudsak referera till 

forskning som rör arbetsmötets innehåll, deltagare och ledarskap för att förstå arbetsmötet 

som fenomen och vad den tidigare forskningen lägger för betydelser i arbetsmötet. Mötets 

spännvidd och forskningsområde har även rört det socio-kulturella området. Inom detta 

område uppmärksammas betydelsen av att se mötets funktion utöver den affärsmässiga, där 

mötet kan fungera som en arena för att visa sin position inom gruppen och  kompetens i detta 

sammanhang kan vara att följa befintliga normer. I denna genomgång av tidigare forskning 

framgår det att kompetens, färdigheter och lärande relaterar både till utformningen av mötet 

samt det samspel som sker mellan mötets aktörer. Med utgångspunkt i detta ska vi kika in i ett 

annat rum för att förse oss med teorier om lärande och kompetens. Teorier som syftar till att 

förstå lärande utifrån sociala sammanhang då arbetsuppgiften att delta i och leda möten sker i 

ett socialt sammanhang. Därtill kan teorier om kompetens, invanda rutiner och handlingsut-

rymme hjälpa oss att förstå hur möteskompetens och val av handling och sätt att utföra arbets-

uppgiften, att delta i och leda arbetsmöten, står i relation med individen och omgivning. Mitt 

val av teorier kan ge verktyg för att förstå och analysera hur arbetsuppgiften att delta i och 

leda möten är beroende av både av arbetsmötets aktörer men även själva inramningen av ar-

betsuppgiften. Det vill säga mötes inramning gällande det fysiska, materiella, kulturella och 

sociala. Samt varför vi väljer att handla och lösa en arbetsuppgift på det sätt vi gör, är det be-

roende på medvetna och utstuderade val, normer eller på ren skär rutin?  
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4 TEORETISKT RAMVERK  

Problemet är inte att en enstaka urna försvinner. Den dyker alltid upp förr eller senare. Någon hä-

lare fångas eller någon samlare kan inte låta bli att visa upp den eller sälja den vidare. Det stora 

problemet är istället att vi aldrig fick se gropen i vilken urnan befann sig” (Utdrag från intervju 

med två arkeologer i Sveriges Radio P1 refererat i Södergren, 2008, s. 28).  

Förmågan att läsa av sammanhang är en del av kunskap.  Urnan kan ses som den formella 

kunskapen och gropen den låg i kan representera sammanhanget där kunskap om kulturen, 

värderingar, resurser, tekniska möjligheter, kosthåll och sedvänjor kan bidra till förståelse 

(Södergren, 2008). Arbetsuppgiftens sammanhang, kontext och synen att individens lärande 

sker i samspel med den sociala omgivningen är inom följande teorikapitel en viktig del av att 

förstå lärande.  

4.1 Lave och Wengers teori om lärande 

Jean Lave och Etienne Wenger (1991) ser lärande som en social process där kunskap inte 

endast är individuell utan uppstår i och genom relationer. Vissa mer konventionella 

förklaringar ser lärande som en form av överföring där kunskap internaliseras av individen 

och gör en skarp skiljelinje mellan individens insida och utsida. Detta synsätt är något som  

Lave & Wenger går emot då de förklarar lärande som något som involverar hela personen och 

kan inte endast ses som ett bemästrande av specifika aktiviteter. Att lära sig innebär möjlighet 

att utföra nya uppgifter och aktiviteter vilka inte existerar isolerat och för sig själva utan finns 

i system av relationer.  I en arbetssituation uppmärksammar människor hur deras handlande 

mottas av kollegor och vilka förutsättningar och resurser som finns tillgängliga. 

Handlingarnas sociala inramning blir avgörande för hur personer förhåller sig till en specifik 

arbetssituation. Människor handlar således utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter men 

också utifrån vad vi medvetet eller omedvetet tror att omgivningen kräver av oss, vad som är 

accepterat och vad som inte är det. Lave & Wenger anser att hur vi väljer att handla i en 

arbetssituation influeras av våra tidigare erfarenheter och vilka förväntningar som finns då vi 

träder in i vissa miljöer. Etablerade rutiner och normer har hjälpt till att ”iscensatt” 

situationen. Med detta menas att vi kommer inte helt blanka och nollställda in till en 

sitauation, människor har en idé och tanke om hur att agera i exempelvis ett klassrum eller när 

vi kommer in på ett möte.  
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Kunskap och lärande sker enligt Lave & Wenger utifrån ett deltagande i en gemenskap, en 

”community of practice” (praktikgemenskaper) och för att bli en legitim deltagare i en gemen-

skap innebär lärande specifika förhållningssätt, exempelvis språkbruk. Som hur man talar och 

när man är tyst. En person kan ingå i flera praktiker och det är relationerna och den sociala 

kontexten snarare än individen som definierar ett givet arbetsområde och vad det innebär att 

utföra uppgifter med framgång. Med begreppet ” legitimate peripheral participation” (legi-

timt perifert deltagande) förklarar författarna den lärandeprocess som involverar hur vi männi-

skor lär oss och ger möjlighet att analysera hur vi som nybörjare i ett yrke eller arbetssituation 

lär oss att bli fullvärdiga medlemmar av den gemenskapen. Newcomers (nya medlemmar) lär 

sig nödvändiga färdigheter med stöd av oldtimers (gamla medlemmar) och genom att få till-

gång till den gemensamma verksamheten, dela ett ömsesidigt engagemang samt utveckla en 

delad repertoar så kan en person bli en fullvärdig medlem. Kunskap och kompetens i detta 

sammanhang kan uttryckas som ett sätt att skapa och utveckla en identitet och involverar ett 

lärande som omfattar hela individen och inte som ett förvärvande av vissa kunskaper. 

Individen som lär förändrar sin indentitet och blir medlem i en gemenskap vilket innebär att 

lärande hör samman med underlåtenhet att lära.  För att sammanfatta kan Lave och Wengers 

teorier om lärande beskrivas som att: 

 Kunskap är förmågan att delta i en praktikgemenskap. 

 Lärande är att bli medlem i en praktikgemenskap. 

 Verktyg som språk och normer underlättar samspelet i en praktikgemenskap. 

4.2 Kompetensbegreppet  

Kompetens kan beskrivas i relation till det som ska göras, d.v.s. man är kompetent i förhål-

lande till något och kompetens är då knuten till individen och den aktuella kontexten (Gran-

berg, 2004). Per-Erik Ellström (1992) använder en definition av kompetensbegreppet som av-

ser; 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolkning-, handlings-och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (Ellström, 1992, s. 21).  

Av Ellströms definition framgår det att kompetens står i förhållande till en specifik uppgift 

och handlande. Den förmåga som avses vara betydande för uppgiften definierar Ellström i föl-

jande termer; 
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• psykometriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och manuella färdigheter;  

• kognitiva faktorer, dvs. olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter; 

• affektiva faktorer, dvs. känslomässiga handlingsförutsättningar; 

• personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag; 

• sociala faktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till samarbete, ledarskap eller kom-

munikationsförmåga (Ellström, 1992).  

4.3 Anpassningsinriktat lärande och Utvecklingsinriktat lärande 

Vidare skiljer Ellström (1992,1997) på anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lä-

rande.  Anpassningsinriktat lärande karaktäriseras av förmågan att kunna utföra ett arbete i 

enlighet med vissa föreskrifter eller rutiner. Detta liknar Ellström (1997) med ett lärande där 

individen lär sig något med utgångspunkt i givna regler och liknar denna form av lärande med 

skolans inlärning där rätt svar på problemet kan utläsas i facit. Ett anpassningsinriktat lärande 

kan vara ett användbart sätt att hantera problem som uppstår i arbetet och individer ifrågasät-

ter inte sättet att lösa uppgiften, dess mål eller förutsättningar (Ellström, 1992, 1997).  Ut-

vecklingsinriktat lärande karaktäriseras av förmågan att kunna medverka i eller ta initiativ till 

utveckling av ett arbete eller av vissa arbetsuppgifter. Utvecklingsinriktat lärande menar Ell-

ström (1996) handlar om ”att formulera problem, analysera hur problemet uppstått och kan 

åtgärdas/lösas” (Ellström, 1996, s. 23). Denna typ av kompetens innebär att det måste finnas 

frihetsgrader och möjlighet för individ och grupp att utforska arbetsuppgiftens gränser (Ell-

ström, 1996). Möjligheter till att utveckla kompetens och kunnande i det dagliga arbetet är be-

roende av arbetsuppgiftens karaktär, där komplexitet, möjlighet till kontroll och förmåga att 

värdera handlingsalternativ är viktiga delar (Ellström, 2010). För att göra kompetensbegreppet 

mer precist i förhållande till min frågeställning ska vi göra en inflygning mot uppgiftens ka-

raktär och dess betydelse för lärande och handlingsförmåga.  

4.4 En handlingsteoretisk modell för lärande 

Handling utgör länken mellan människa och miljö och inom handlingsteori centreras uppgif-

ten och relationen mellan den lärande individen och omgivningen. För att tydliggöra detta 

samspel har Ellström (1992) försökt peka på vilka förutsättningar som både individ och dess 

omgivning behöver för att lärande ska kunna äga rum där omgivningen spelar en central roll. 

De handlingar som individen växlar mellan illustreras nedan. 
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Omgivningen beskrivs i Ellströms (1992) teori som; 

 Den sociala omgivningen, som består av andra människor och social-organisatoriska 

strukturer, t.ex. regler, normer och arbetsfördelning. 

 Den fysiska omgivningen, som utgörs av ting och verktyg samt strukturer och proces-

ser. 

 Den kulturellt-symboliska omgivningen, som består av informatorn, individuella och 

kollektiva kunskaper samt organisationskulturen. 

De olika pilarna i modellen förklarar handlingarnas sekventiella organisation, vilket utgör 

handlandets olika faser, från målformulering till handlingsplan och utförande, vidare till tolk-

ning, reflektion och värdering av handlandets konsekvenser. Relationen och samspelet mellan 

individ och omgivning utgörs av individens försök till att påverka sin omgivning via upp-

ställda mål, där individen genom mer eller mindre medvetna handlingar försöker kontrollera 

omgivningen. Detta samspel förklarar Ellström som två faser feed-forward och feed-back. 

Feed-forward förklaras som ett handlande vilket är styrt av tidigare erfarenheter och kun-

skaper, d.v.s. en medveten analys av de konsekvenser ett tidigare handlande har medfört. I fi-

gur 1 motsvaras feed-forward fasen av stadierna; intentioner, handlingsplan och utförande av 

Figur 1. Modell som beskriver handlandets sekventiella och hierarkiska organisation (Efter Ellström, 1992, s. 74) 

figur 3) 
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handling. Den andra fasen, feed-back, förklarar samspelet mellan individen och vilka konse-

kvenser handlingen har medfört på omgivningen, där konsekvenserna kan gälla både för upp-

giften samt för de aktörer som finns i den sociala omgivningen. I figur 1 motsvaras denna fas 

av stadierna; reflektion och värdering, tolkning och observationer. Samspelet mellan feed-for-

ward och feed-back kan ses som ett ömsesidigt förhållande där individen kontrollerar omgiv-

ningen genom handlandet samtidigt som konsekvenserna av detta handlande kontrollerar indi-

viden (Ellström, 1992).  

De nivåer (Nivå I-III) som finns med i figur 1 illustrerar hur olika nivåer av handling kräver 

olika aktiviteter av individen. Handlingar på nivå I motsvarar automatiserade handlingar som 

sker på rutin och utan medveten kontroll, en form av förhandsinställda handlingar som kan 

liknas vid tyst kunskap. På nivå II sker handlandet efter tidigare erfarenheter och som ett re-

sultat av en instruktion om A så B. Det vill säga en slags förmåga att avgöra vilket handlings-

alternativ eller regel som ska tillämpas. På nivå III styrs handlingar av ett medvetet analytiskt 

tänkande som är en konsekvens av individens mål och reflektion kring tidigare erfarenheter. 

Detta handlande kan krävas i nya situationer eller när tidigare lösningar inte längre fungerar. 

Utifrån handlingscykeln och handlingsnivåerna framställer Ellström ett synsätt på kompetens 

som motsvaras av individens förmåga att kombinera handlande på alla nivåer. Därigenom kan 

individen hantera såväl välkända, rutinartade problem som nya och okända situationer. 

4.5 Handlandets rutinisering 

Vi kanske vill se oss själva som medvetna, analytiska personer som värderar våra handlingar 

på noga uträknade handlingsalternativ men verkligheten ser oftast inte ut så. Våra handlingar 

beror sällan på förhandsinställda mål och intentioner, däremot kan planer och intentioner 

spela roll först i efterhand för att rättfärdiga den handling vi gjort (Ellström, 1992). Organisat-

ioner och grupper tenderar att importera och imitera befintliga lösningar och rutiner på olika 

problem. På samma sätt kan olika kulturella aspekter och normer vara orsak till hur vissa 

handlingar har blivit till rutin i form av regler, normer och referensramar (Ellström,1997). 

Uttryck och föreställningar som ”Så här har vi ju alltid jobbat” känner vi kanske igen. 

Föreställningar om arbetssätt och rutiner överförs till andra aktörer i en form av en 

socialiseringsprocess, som när man kommer till en ny arbetsplats.  

Men rutiner kan även ses som ett sätt att hantera den dagliga strömmen av krav och problem i 

omgivningen och vara ett sätt att spara tid och angsträngningar genom att välja en redan 

befintlig lösning. I detta sammanhang fungerar rutiner som dämpare och upprätthåller en form 
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av stabilitet i tillvaron (Ellström, 1997). Ellström problematiserar rutiner vid de tillfällen då de 

blir en kompetensfälla och hindrar personer att utveckla nya sätt att hantera, handla och lösa 

arbetsuppgifter. Vid dessa situationer kan etablerade och invanda sätt att handla och utföra sin 

arbetsuppgift bli till skygglappar vilket försvårar nytänkande. 
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5 METOD 

5.1 Val av metod 

Min strävan är att försöka komma åt personers egna upplevda föreställningar om arbetsmötet, 

vilka erfarenheter de har och hur ser de på sig själva och andra i relation till arbetsmötet. Jag 

anser därför att en kvalitativ ansats är att föredra. Den kvalitativa forskningsmetoden kan ge 

svar på och beskriva den kvalitativa mänskliga världen och kan skapa en förståelse för en an-

nan människas upplevda värld (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag stod i valet och kvalet att ge-

nomföra en enkät för att kunna kartlägga och identifiera de mest betydelsefulla kompetenser 

som personer anser är viktiga under ett arbetsmöte. Detta hade kunnat visa en bredare bild av 

vilka områden som upplevs som viktiga men det skulle också kunna innebära en risk av att 

missa viktiga kompetenser och frågeområden som jag inte har kunskap om. Därför föll valet 

på kvalitativa intervjuer för att kunna fånga upp nyanser, beskrivningar och upplevelser som 

personerna har gällande arbetsmötet och kompetens. 

5.1.1 Den kvalitativa forskningsintervjun  

Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale & Brinkmann (2009) en specifik form av 

samtal vilket innefattar såväl förståelse för ämnet som förståelse för etiska principer och kun-

skap om hur man formar frågor och förhåller sig till den som ska bli intervjuad. Intervjusituat-

ionen kräver enligt dem en skicklighet som innefattar kunskap om både det material som ska 

undersökas och kunskap om de som ska berätta om arbetsmötet där både språk, hur saker 

sägs, vad som inte sägs och nyanser är viktiga delar. Pål Repstad (2007) menar att en kvalita-

tiv intervju är ett samtal som har struktur och syfte och skiljer sig från det vardagliga utbytet 

av åsikter. Genom att ställa valda och omsorgsfulla frågor och vara lyhörd för vad som sägs 

kan forskaren skapa förståelse för vilken mening det valda ämnet har för personen, menar 

han.  

5.2 Urval och Genomförande 

5.2.1 Företaget  

Jag fick möjlighet att genomföra mina intervjuer på ett statligt ägt företag som är uppdelat på 

flera orter i Sverige. I denna uppsats har undersökningen utförts på ett av företagets kontor 

och de som arbetar där är i huvudsak tjänstemän vars arbete består av IT, marknadsföring och 

utveckling av företagets produkter. Antalet anställda är ca 350. Valet av företag beror dels på 
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möjlighet till tillträde där en bekant till mig arbetade. Samt att medarbetare och chefer på det 

undersökta kontoret bedriver mycket av sitt arbete i mötesform. Möteskultur är något som 

personalavdelning och ledning har fört fram frågor kring vilket även bidrog till val av företag. 

5.2.2 Intervjupersoner 

 Då uppsatsen syftar till att undersöka kompetens och lärande i förhållande till arbetsmöten, 

ville jag komma i kontakt med personer vars arbetsdag innehöll många möten och hade erfa-

renhet av att både delta i och leda möten. Mitt mål var att intervjupersonerna skulle ha olika 

befattningar, ha olika anställningstid och komma från olika arbetsområden på företaget. Hade 

jag istället valt personer från samma arbetsgrupp eller arbetsområde kunde det finnas risk för 

att gruppen skulle bli alltför snäv och att skillnader i erfarenheter av arbetsmöten inte kunde 

framträda (Dalen, 2007). Min kontaktperson kunde ge förslag på personer som i sin tur gav 

förslag på andra, en form av snöbollsurval (Bryman, 2002). Mina intervjupersoner bestod till 

sist av 6 personer, 4 kvinnor och 2 män vilka alla hade erfarenhet av att båda delta i och leda 

arbetsmöten, olika åldrar, olika befattningar och olika anställningstid. Jag kommer att an-

vända mig av följande benämningar när jag refererar till mina intervjupersoner och har i den 

mån det är möjligt försökt att inte avslöja för mycket information så de intervjupersoner som 

läser uppsatsen inte ska kunna identifiera vem som har sagt vad. Se benämningar i figuren ne-

dan. 

IP 1 Man. Chef 

IP 2 Kvinna. Anställd. 

IP 3 Kvinna. Chef. 

IP 4 Kvinna. Chef. 

IP 5 Man. Teamledare 

IP 6 Kvinna. Anställd. 

 

 

5.2.3 Genomförande av intervju 

Intervjuerna har använts för att samla in information för att kunna besvara uppsatsen syfte och 

vilka kompetenser som upplevs betydelsefulla under ett arbetsmöte. Samt hur förmågan att 

delta i och leda möten utvecklas. Vid genomförandet av intervjuerna använde jag diktafon och 

en intervjuguide. Intervjupersonerna fick ta del av samtyckekrav och de forskningsetiska prin-

ciperna (Vetenskapsrådet, 2011) och jag hade innan mailat ett missivbrev7. Dessutom hade 

                                                
7 Missivbrevet finns i bilaga 1. 
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jag mailat min definition av arbetsmöte och en kortfattad beskrivning om syftet med uppsat-

sen. Sex semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002) har genomförts utifrån en intervju-

guide8 vilket skedde i möteslokaler på företaget och tog mellan 30-60 minuter. Under inter-

vjuerna har jag haft Kvale & Brinkmanns (2009) kvalifikationskrav för intervjuaren som led-

stjärna9. Jag öppnade intervjun med lite enklare frågor och avslutade med att fråga om de 

hade något att tillägga och att de kunde höra av sig om de kom på något de ville ta bort eller 

lägga till. När intervjun var slut lät jag diktafonen vara på vilket var bra för många intressanta 

aspekter och iakttagelser gjordes efter det att intervjun var avslutad. Jag har utgått från Dalen 

(2007) i den meningen att jag inledde med frågor om bakgrundsfakta för att sedan röra mig 

mot det undersökta området. Uppsatsens frågeområden hade följande teman vilka har upp-

kommit under min inläsning av tidigare forskning och teori.  

1. Arbetsmöten som upplevdes tillfredsställande och icke-tillfredsställande 

2. Kompetenser som upplevs viktiga/betydelsefulla på ett arbetsmöte 

3. Den kompetente mötesledaren/Den kompetente mötesdeltagaren 

4. Lära sig vara möteskompetent/Handlingsutrymme 

5.3 Databearbetning 

Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats i olika steg. Efter intervjuerna var 

klara satte jag mig så fort som möjligt och transkriberade materialet. Att transkribera innebär 

att transformera, att ändra materialet från en form till en annan och ironi, skratt och icke-ver-

bala språk kan försvinna i denna process (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att beroende på vad som undersöks så kan detta tas med eller inte. Mitt syfte har 

inte varit att genomföra en detaljerad språklig analys och därför har vissa uttryck tagits bort i 

den mån det varit möjligt. Jag har skrivit ned ifall personen skrattar för att kunna återge så 

tydligt som möjligt av vad intervjupersonen har sagt och för att svaret inte ska bli misstolkat. 

Efter att ha transkriberat alla intervjuer gjorde jag en genomlyssning igen av intervjerna 

tillsammans med den transkriberade texten för att kontrollera om något hade fallit bort (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

                                                
8 Intervjuguide finns i bilaga 2. 
9 Se bilaga 3. 
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5.4 Analys och tolkning av data 

Med utgångspunkt i mina frågeställningar läste jag igenom texten och centrala aspekter som 

framkom i texten markerades. I den första frågeställningen ”Vilka kompetenser är betydelse-

fulla under ett arbetsmöte?” utgick analysarbetet från teman hämtade från teori och tidigare 

forskning. För den andra frågeställningen ”Hur utvecklar mötesdeltagare sin förmåga att 

delta i eller leda arbetsmöten?” utgick mitt analysarbete från teorier om lärande, se vidare ka-

pitel 4. Jag var öppen för aspekter som var motsägelsefulla och inte stämde överens med tidi-

gare forskning eller teorier. Exempel på analysarbetet: 

 

Efter att ha analyserat varje intervju och kodat nyckelord i texten jämfördes de olika svaren 

med varandra för att finna likheter och skillnader mellan de olika utsagorna. Under processen 

har ständiga jämförelser gjorts och relationer mellan kategorierna studerats och förfinats för 

att till sist formulerats till en övergripande struktur. Till syvende och sist handlar denna del av 

arbetet om hur jag har funnit mönster i mitt empiriska material. Detta gjordes genom att koka 

ned materialet till en uppsättning av betydelsefulla delar, och ur den bolmande kastrullen med 

segment från intervjupersoner, fann jag uttryck som jag ansåg hörde samman eller fann intres-

santa. Då analysen utgick från de koder jag fann väsentliga var det viktigt med noggrannhet i 

bedömningen. Så för varje kod gjorde jag en ”memo” där jag noterade vad koden represente-

rade (Hjerm & Lindgren, 2010). Mikael Hjerm och Simon Lindgren skriver att det är viktigt 

att vara medveten om vilken förförståelse och på vilka grunder som man bedömer att ett utta-

lande hör samman med en viss kod eller anses vara betydelsefull. I detta fall kan man se ana-

lysen som en dialog mellan empiri, teori och tidigare forskning. Min kunskap om arbetsmöten 

och teorier om lärande gav mig förmåga att uppfatta vad som var viktigt, förväntat och över-

raskande (Hjerm & Lindgren, 2010). Efter att jag hade sorterat mina koder, hittat kopplingar, 

Intervjutext IP 1                                    

Fråga: Beskriv ett bra arbetsmöte och vad hände då?                                                                      

IP: ” Framförallt engagemang och pålästa deltagare,    

att inte behöva börja mötet med att tala om varför vi är här, 

 det är inte så positivt. Men det ABSOLUT viktigaste är att jag                                                                        

 kommer därifrån och känner att jag fått någonting utav det. 

 De möten när man kommer ut i korridoren och frågar sig; 

 vad hände här, vad blev det av det här? Det blev liksom ingenting,                                                          

 så det är väl det att man kommer ut därifrån och känner att man    

kommit framåt. Jag har fått den information eller det som gör att mitt                                                     

 arbete går framåt och för att få det då tror jag det behövs  

pålästa och engagerade mötesdeltagare, det är samma sak.” 

NYCKELORD/KOD 

ENGAGEMANG 

PÅLÄSTA DELTAGARE 

GIVANDE 

KÄNSLA AV ATT KOMMA FRAMÅT 

FÅR INFORMATION 
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gjort ändringar och prioriterat de koder som var mer framträdande än andra skrev jag ut små 

lappar som jag sedan satte upp på väggen och skapade en form av trädstruktur, där vissa te-

man var mer som tjocka grenar och där underkategorier grenades ut. Sammanfattningsvis kan 

sägas att analysarbetet har skett i flera etapper och steg och varit fokuserat mot att finna skill-

nader och likheter inom och mellan de olika utsagorna.  

5.5 Etiska överväganden 

Arbetet i uppsatsen har utgått från råden för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 

2011). Det finns fyra krav som forskare bör utgå från i sitt arbete. Det första är informations-

kravet vilket innebär att studiens deltagare ska få ta del av syftet med forskningen. Detta har 

jag följt genom att delge mina deltagare uppsatsens syfte i en förfrågan om att delta i studien 

via mail. I samband med den inledande kontakten via mail skickade jag ett missivbrev där jag 

informerade om de tre övriga kraven; samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (ibid.). I bilaga 1 redovisas mer precist hur jag informerat deltagarna om de etiska rikt-

linjerna och hur materialet kommer att behandlas och publiceras. Jag började varje intervju 

med att påminna om de etiska riktlinjerna som de fick skriftligen tillsammans med mina kon-

taktuppgifter. Efter varje intervju har jag erbjudit deltagarna att få ta del av uppsatsen efter 

den blivit godkänd. Det finns en möjlighet att det som sägs under en intervju kan innebära 

konsekvenser för de som deltar därför har jag försökt avidentifiera intervjupersonerna och inte 

skrivit ut namn på företaget.  

5.6 Redovisning av empiriskt material  

Det empiriska materialet redovisas i kapitel 6 och detta görs i löpande textform. De citat som 

jag valt att ta med är återgivna så fullt naturligt som möjligt men vissa språkliga utryck som 

hummanden och liknande har jag valt att ta bort. När tecknet /…/ finns med i ett citat innebär 

det att en eller ett par meningar som inte berör frågan har utelämnats från citatet. När tecknet  

[ ] förekommer är texten som skrivs inom hakparentes ett förtydligande så att intervjun ska 

bättre förstås. Citaten är redovisade med indrag och mindre typsnitt.  

5.7 Studiens trovärdighet och metoddiskussion 

 Vid diskussioner om en studies trovärdighet används ofta begreppen validitet och reliabilitet. 

Reliabilitet inom den kvalitativa forskningsintervjun avser studieresultatens konsistens och 

tillförlitlighet, vilket kan ses som om deltagarna i studien skulle ge liknande svar vid en annan 
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tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Något som tyder på god reliabili-

tet är alltså om samma intervjuförfarande med samma frågor skulle resultera i liknade svar. 

Även om samma intervjuguide har använts i detta arbete så bygger resultatet på deltagarnas 

subjektiva uppfattningar om arbetsmöten vilket kan försvåra möjligheten till att ha för höga 

anspråk på reliabiliteten i det avseendet. Jag har försökt att använda mig av öppna frågor och 

låtit deltagarna själva berätta om sina erfarenheter. Validitet syftar till i vilken grad en studie 

hänger ihop, mer precist att det finns en samhörighet mellan forskningsfrågor, teori, 

studieobjekt och analys och att arbetssättet har en transparans (Bryman, 2002).  

För att kunna avgöra en studies trovärdighet är det väsentligt att de val och hur man arbetat är 

noggrant redovisat vilket har varit min ambition. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

validitet som hantverskskicklighet och uppmärksammar forskarens roll för kunna bedöma en 

studie. Innan jag började utforma min intervjuguide såg jag till att läsa in mig om arbetsmötet 

och teorier om lärande för att kunna utforma relevanta frågor. Jag hade innan mina intervjuer 

gjort provintervjuer med bekanta som arbetar i en mötesintensiv organisation för att testa frå-

gor och öva på att ställa frågor. Innan intervjuerna försökte jag memorera de olika frågeområ-

dena för att inte behöva läsa innantill. Under intervjuerna fokuserade jag på att spegla svaren 

och klargöra svaren t.ex. ” när du säger X vad menar du då?” Efter varje intervju lyssnade jag 

på inspelningen och märkte vid den första att jag var för ivrig så i följande intervjuer valde jag 

att vara mer tyst och vänta in svaren. Själva intervjuerna gav fylliga och rika svar. Jag upp-

levde det som att deltagarna tyckte det var intressant och roligt att tala om ämnet och få möj-

lighet och tid för denna reflektion. Dessutom upplevde jag att vi lyckades skapa en trevlig at-

mosfär under intervjun.  

Jag är medveten om att arbetsmöten kan upplevas annorlunda på andra företag än det jag valt 

att studera, men att undersöka flera olika företag var inte möjligt beroende på tid och omfatt-

ning. Jag har valt att studera interna arbetsmöten. Andra möten som kundmöten eller samver-

kansmöten hade kunnat innebära helt andra resultat, men jag valde denna form av möten då 

det är dessa möten jag tror är mest förekommande inom företaget. Mitt begränsade urval av 

medarbetare och chefer innebär att jag inte kan generalisera mina resultat på en population 

vilket heller inte har varit min utgångspunkt. Dock kan studien visa och ge en relativt nyanse-

rad bild av vilka kompetenser som anses vara betydelsefulla under ett arbetsmöte och hur per-

soner anser att man lär sig bli en mötesdeltagare och mötesledare, vilket kan möjligen genera-

liseras till andra kontexter.  Jag är införstådd med att andra aspekter kan vara betydelsefulla 

att undersöka i relation till arbetsmöten. Ett problem i samband med intervjuundersökningen 
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kan vara att det var min kontakt på företaget som gav förslag på intervjupersoner vilket kan ha 

inverkat på resultatets giltighet. Jag hade berättat vilka kriterier som var aktuella men det 

finns fortfarande en risk att de personer som gavs som förslag kan ifrågasättas. Deltagarna 

som medverkat i denna studie har varit väldigt informativa och har haft god insyn i hur arbets-

möten bedrivs på företaget. Ett tillkortakommande i samband med intervjuerna är min knappa 

erfarenhet av att intervjua vilket kan ha inverkat på resultatet. Dessutom är jag ensam vilket 

gör att jag inte har någon att bolla idéer och iakttagelser med, i detta fall har handledaren fun-

gerat som bollplank. Det hade möjligen inneburit mer tillförlitlighet för uppsatsens resultat att 

genomföra fler intervjuer men jag ansåg att med hänsyn till den tidsåtgång som krävs för bok-

ning av intervjuer, resor till företaget och tid för bearbetning av material så valde jag att ge-

nomföra sex stycken. 

 Min förförståelse och erfarenheter av arbetsmöten kan ha påverkat mig under arbetets gång 

både där mina antaganden om möten kan ha färgat studien. Jag har varit medveten om detta 

och påmint mig själv om att inta ett öppet och förståelseinriktat förhållningssätt till mitt 

material, ”hur kan jag förstå detta” istället för ”hur kan arbetsmötet förbättras”. Jag är fullt 

medveten om att kapitlet om tidigare forskning är en omfattande del av mitt arbete, för att 

vara en C-uppsats. Mitt motiv med det valet är att det krävdes en rejäl inläsning och redogö-

relse av vad som tidigare har gjorts gällande arbetsmöten, vad som har studerats och hur detta 

kan relateras till vilka kompetenser som avses vara betydelsefulla och hur man kan lära sig att 

bli en mötesdeltagare eller mötesledare. Men varför så många områden av mötet? Jag kunde 

ju ha beslutat mig för ett område och avgränsat mig. För att kunna vara rustad för deltagarnas 

beskrivningar som jag ansåg kunde innebära allt från agenda till relationer och normer, ville 

jag vara förberedd på detta. Min ambition var inte att endast undersöka mötets agenda eller 

struktur utan jag ville ju öppna dörren till arbetsmötet. Detta innebär inte att jag anser mig ha 

täckt arbetsmötet som fenomen utan det finns säkerligen ytterligare aspekter.  

Då de flesta artiklarna är från USA finns en möjlighet att de inte avspeglar svenskt arbetsliv. 

Jag har letat artiklar under ett års tid då jag visste att jag ville skriva om just arbetsmöten och 

de som var från Sverige rörde mer andra processer som sker under ett möte och hade inte 

själva arbetsmötet som fokus i undersökningen och därför valdes inte dessa. Det har varit 

tidskrävande att försöka finna artiklar då många artiklar var normerande och hade ett laddat 

språk och mest berörde vad ett möte kostade i tid och pengar. Jag har försökt att gå tillbaka till 

originalkällan i den mån det varit möjligt samt försökt få med äldre och nyare forskning om 

arbetsmöten.   
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6  RESULTAT OCH ANALYS 

Det är nu dags att öppna dörren till arbetsmötet och få ta del av hur intervjupersonerna beskri-

ver sina arbetsmöten. I det följande kapitlet redovisas det empiriska materialet och jag har valt 

att göra detta utifrån kategorier som jag funnit som centrala för intervjupersonernas utsagor. 

Vilket mer precist beskriver vilka kompetenser intervjupersonerna upplever som betydelse-

fulla och hur de utvecklar förmågor och lär sig att bli en mötesdeltagare och mötesledare. 

Dessa omfattar kompetenser och ett lärande som avser själva utformningen av arbetsmötet, 

individuella färdigheter men även den sociala kontexten. Jag har valt att dela in empirin i fyra 

rubriker; Mötets struktur och form, Mötesbeteende och förväntningar, Vilka är inbjudna och 

varför vilka är kategoriseringar av kompetenser. Den sista kategorin Att lära sig delta i och 

leda arbetsmöten är en kategori som presenteras utifrån hur intervjupersonerna utvecklar för-

mågor och syftar mer till lärande. I slutet av varje kategori redovisas en sammanfattande ana-

lys av empirin som utgår dels från teman från tidigare forskning och teori. Välkomna in till 

mötet med empirin.  

6.1 Mötets struktur och form 

Möteskompetens gällande struktur är förmåga att tydliggöra vad man som mötesledare för-

väntar sig av mötesdeltagarna innan, under och efter mötet.  Intervjupersonerna framhåller att 

om mötesdeltagare och mötesledare kommer pålästa till arbetsmötet eller inte, har stor bety-

delse för hur arbetsmötet fortskrider och fungerar. Att vara möteskompetent i detta samman-

hang beskrivs med att vara förberedd och att ha gjort sin hemläxa. Vilket innebär att dels tagit 

del av de dokument som skickas ut innan mötet och dels tagit ansvar för sitt område, eller 

punkt på mötet genom att rapportera och delge information om detta inför övriga mötesdelta-

gare. Intervjuperson 5 har kopplat denna kompetens, att vara förberedd och ta ansvar på ar-

betsmötet, med personliga mål för sina medarbetare och anser att prestation på arbetsmöten är 

en viktig del av den totala arbetsinsatsen på företaget och försöker via medarbetardialog uttala 

vilka förväntningar han har på sina medarbetare.  

Nej men att man gör sitt jobb, man ska komma men den inputen man ska till möten, annars får 

man ta på sig det till nästa möte. För våra veckomöten har jag varit väldigt tydlig i vår medarbetar-

dialog att jag har gått ned på mål, de individuella målen man har att ”mitt mål är att på veckomö-

ten delge eller få information om ansvarsområdena” (IP5). 



27 

 

Förmågan att ha gjort sin ”hemläxa” som denna kompetens beskrivs som, medför att det finns 

information tillgänglig för mötesdeltagarna vilket kan bifogas tillsammans med mötesinbju-

dan som görs via företagets interna system för mötesbokning. Hur denna information redovi-

sas för deltagarna är också en del av en färdighet där långa mail eller otydliga syftesbeskriv-

ningar inte uppmärksammas av deltagarna.  

Generellt tycker jag att personer är slarviga på att läsa man tar sig inte riktigt den tiden, och det är 

ju så att folk har så mycket att göra, så långa mail t.ex. det tar man inte till sig och det kan vara nog 

så besvärligt (IP6). 

 Det upplevs särskilt viktigt att de personer som sitter med mandat för att fatta beslut eller vik-

tig information har gjort sin hemläxa vilket annars kan leda till att mötet ställs in.  

Oftast är det väl en chef som inte har gjort det [läst på materialet innan ] som är väldigt upptagen 

och inte hunnit och då är det ju synd för det är oftast den som ska liksom besluta eller få en insikt 

eller förståelse (IP2). 

Resultatet visar att det upplevs viktigt att veta sin roll under mötet och vad man förväntas bi-

dra med under mötet, vilket intervjupersonerna anser är mötesledarens uppgift att förmedla. 

För att kunna utföra ett bra arbete som mötesdeltagare vill de veta vad som krävs utav dem 

och att det i vissa fall kan orsaka onödig frustration ifall vissa av mötesdeltagarna tror att det 

är ett diskussionsmöte och andra tror att det är ett beslutsmöte. Den färdighet och kompetens 

som återkommande tillskrivs betydelse är förmåga för mötesledaren att skapa struktur på ar-

betsmötet och kunna förmedla vad som mötet förväntas bidra med eller leda till. Vad menas 

då med struktur? Att det finns ett tydligt syfte med mötet, att det finns en agenda och att det 

finns ett uttalat mål med arbetsmötet dessutom ska mötet resultera i något. Resultatet kan vara 

ett beslut eller ny information som gör att intervjupersonerna kommer framåt i sitt arbete. In-

tervjupersonerna upplever att arbetsmöten som saknar denna struktur känns meningslösa och 

att det är respektlöst gentemot kollegors tid och företagets lönsamhet.  

Det värsta möten, det är nog ”kan du komma här till IT ledningsgrupp se det som ett Carte Blan-

che”. Man bara okej /… /man bara står där och uh uh /…/ Carte blanche blir gärna snicksnackigt 

och jag vill vara produktiv om jag ändå skall kalla massa folk till mötet. Jag menar ITLED [IT led-

ningsgrupp] det är de högsta cheferna vi har så ska vi sitta i en och en halv timme och man känner 

bara hur tusenlapparna brrrrrrrrrrr[visar hur de fladdrar iväg] (IP4). 

Att ha en agenda under mötet beskrivs synonymt med att det finns struktur på mötet, agendan 

ger möjlighet att hålla tiden, hålla sig till ämnet och ger en förberedelse på vad som kommer 
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att avhandlas under mötet. Att kunna presentera en agenda innan mötet och följa agendan un-

der mötet anses vara en central färdighet och möteskompetens. Att föra mötesanteckningar 

beskrivs som en viktig del för att kunna förmedla vilka beslut som tagits, vem som har ansvar 

för vad och som informationsspridare för de som inte varit närvarande på mötet. Dessutom 

menar IP5 att om det inte förs mötesanteckningar så kan det uppstå skilda uppfattningar om 

vad som beslutades och anteckningar möjliggör en uttalad och gemensam bild av mötets re-

sultat.  

Att det inte förs anteckningar är det första felet och då brukar jag vara ganska tydlig med att har vi 

fattat ett beslut nu, då blir det genast mycket tydligare att då har vi det och då får vi skriva upp det 

så får vi följa upp det sen /… /jag tror många för sina egna personliga anteckningar istället. 

Agenda, någon skriver och det skickas ut vilket de som inte är med på möten kan ta del av är vik-

tiga delar av ett möte (IP5). 

Intervjupersonerna betonar att strukturen kan fungera som en slags normsättare, att oavsett an-

tal deltagare på mötet eller innehåll så kan syfte, agenda och mötesanteckningar visa delta-

garna att mötet ses som en viktig arbetsuppgift istället för något som bara ska betas av utan 

någon form av ansträngning eller engagemang. IP4 anser att det är viktigt med struktur och att 

det finns en slutprodukt eller skriftligt resultat av ett möte och lyfter fram att hennes sätt att 

utföra sin uppgift på möten upplevs av vissa kollegor som överansträngt och ambitiöst. 

Jag skriver ju alltid syfte, mål och har agenda med mina möten och ibland är det så att folk liksom 

”ja men du är så hihi, du skall alltid vara så duktig” och det skiter ju jag i men folk blir liksom ”ja 

men ska vi ha en agenda när vi bara är tre på mötet?” Ja, det ska vi! Och vi ska ha ett eftermaterial 

för annars har det här mötet aldrig hänt (IP4). 

En annan färdighet som träder fram är konsten att av använda rätt mötesform för rätt tillfälle, 

att ha en mötesrepertoar. Mötesledaren bör kunna växla mötesform beroende på vad som för-

väntas utav mötet, hur många deltagare som är närvarande, vilka deltagare som finns på mötet 

och hur mötesrummet är utformat. Intervjupersonerna beskriver att workshopsmöten10 funge-

rar bättre för arbetsmöten som rör mer strategiska områden. Videokonferenser beskrivs som 

begränsande i sin utformning och fungerar inte så bra för möten som rör mer strategiska om-

råden. Videomöten som företaget har dagligen med huvudkontoret anses vara mer begrän-

sande i sin utformning.  Mötesformen uppfattas som platt och tekniken gör det svårt för att ex-

empelvis använda sig av ”post-it lappar” och dessa möten blir mest att sitta och titta på en 

                                                
10 Möten som används för diskussion där mötesledare använder post-it lappar som mötesdeltagare skriver ned frågor eller 

ämnen på. Lapparna sätts sedan upp på en tavla eller på byggplast i olika grupperingar som mötesledaren sedan skapar dis-

kussion kring.  
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skärm. Men videomöten upplevs samtidigt som en tillgång då de inte ger samma möjlighet att 

sitta och småprata, utan går direkt till saken och tar mindre tid. Att vara möteskompetent i 

detta sammanhang ses som att vara medveten om de begränsningar och möjligheter som olika 

mötesformer innebär i tid och rum som när på dagen man lägger ett möte, hur länge mötet 

håller på och vilket mötesrum som används. 

 Vi har ett rum där nere man får insyn i det så det tänker jag på att om jag skall använda data så 

blir det transparant för alla som sitter utanför så då väljer jag annan lokal ifall jag inte vill att det 

skall vara synligt för andra. Sedan är det ganska dålig luft. Men har man lite längre möten så bru-

kar man välja lokal med lite bättre luft /…/ sedan lägger vi det på fredagar mellan 10-12 så då vet 

folk att det är lunch efteråt (IP6). 

6.1.1  Analys av Mötets struktur och form 

Resultatet visar att möteskompetens i förhållande till struktur och form medför att individer 

har kunskap om och förståelse för arbetsmötet och de metoder och verktyg som uppgiften krä-

ver och har kapacitet att upptäcka de erbjudanden som finns för att utföra arbetsuppgiften. 

Den förmåga som avses vara viktig under detta tema och som kan underlätta att upptäcka er-

bjudanden att lösa uppgiften, ställer krav på mötesledarens kunskapsmässiga förutsättningar, 

d.v.s. om personen har tillräckliga kunskaper om hur en syftesbeskrivning till mötet ska se ut, 

vilken tid som behövs till vilka punkter och hur ett eftermaterial kan utformas. Vilket kan tol-

kas som Ellströms (1992) beskrivning av kognitiva faktorer av en individs förmågor. Hur per-

soner väljer att handla växer fram genom ett samspel mellan individ och omgivning och är 

även beroende på de krav som situationen innebär (Ellström, 1992;Ellström, 1996). Att som 

mötesdeltagare komma påläst till arbetsmöten förknippas med kompetens och IP5 beskriver 

att han ställer krav på sina medarbetare inför mötet vilket kan tolkas som att detta krav medför 

en viss handling.  

Att delta i och leda arbetsmöten kan tolkas som en handling som till viss del går på rutin. I det 

dagliga livet utför människor arbetsuppgifter som har utarbetas under lång tid och behöver 

nödvändigtvis inte vara baserade på det mest lämpade sättet att utföra en arbetsuppgift. 

Förmåga att identifiera och undersöka alternativa sätt att delta i och leda arbetsmöten medför 

förmåga och möjlighet att ifrågasätta befintliga rutiner och arbetssätt, en form av 

utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1996). Men rutiner kan även fungera som dämpare och 

skapa trygghet vilket kan förklara varför vi använder oss av invanda mönster och därtill 

kräver utvecklingsinriktat lärande reflektionsutrymme och tid (Ellström, 1992,1997). Detta 

lyfter IP6 fram i sin beskrivning med hög arbetsbelastning som medför att personer inte har 
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tid att förbereda mötet eller sitt ansvarsområde. Lave & Wenger (1991) diskuterar hur lärande 

kan ses som att ta del av en gemensam repertoar av verktyg, symboler, rutiner, regler som 

skapar förståelse mellan medlemmarna i praktiken.  Agendan och mötesanteckningar kan 

tolkas som verkyg vilka underlättar för personer att utföra uppgiften. Att använda dessa 

verktyg under mötet ger dels möjlighet att tala om något på ett viss sätt, t.e.x ” nästa punkt på 

agendan är..” och dels möjlighet att hantera och få översikt på de ämnen som ska avhandlas 

på mötet genom att ha de nedskriva på ett papper eller på en skärm. En agenda ger dessutom 

möjlighet både för mötesledare och mötesdeltagare, att kunna säga till och märka ifall det blir 

avstickare, vilket troligen känns lättare att göra då det finns agenda. Att vara medveten om 

vad olika mötesformer innebär och vilka begränsningar som ett virtuellt möte innebär tar 

intervjupersonerna upp som en viktig färdighet för den som håller mötet. Videomöten ställer 

krav på kunskap om teknik och medvetenhet vad denna mötesform kan åstakomma och inte. 

Videomöten kan toklas som den fysiska-materiella omgivningen i Ellströms (1992) 

handlingsteoretiska modell, där tanken är att personer konstruerar sin kunskap utifrån de 

erbjudanden om handling som förhållandena i den fysiska miljön erbjuder (Ellström, 1992).  

6.2 Mötesbeteende och förväntningar 

Under denna kategori beskrivs betydelsefulla färdigheter och kompetens i termer av hur per-

soner förhåller sig till varandra under ett arbetsmöte.  Vilka mötesbeteenden som hindrar och 

vilka som efterfrågas. Mer specifikt handlar denna del om vilka förväntningar som finns på de 

som sitter i mötesrummet. Ett mötesbeteende som upplevs betydande för arbetsmötet innebär 

för mötesledare och mötesdeltagare att kunna hålla sig till ämnet och inte glida iväg på sido-

spår under mötet. Deltagare och mötesledare som har en benägenhet att ta över diskussioner 

och prata för mycket och prata om annat, ses som störande och hindrar arbetsmötet. Förmåga 

att fokusera på det aktuella ämnet är något som förklaras som synonymt med en kompetent 

mötesledare och deltagare, där det för mötesledaren innebär att på ett respektfullt sätt gå in 

och styra diskussioner som tenderar att flyta iväg. För mötesdeltagaren innebär detta inte föra 

monolog och envägskommunikation under mötet.  

Färdigheter ja /…/ lyhörd för de som sitter där för det kan ju vara en som bara gafflar på och tack, 

nu måste vi höra alla från bordet. Från dig och dig och dig och blir det för stark reaktion får man ta 

det efteråt jag vill ju inte att de skall gå därifrån och tycka att jag är ett stort asshole. Att de har bli-

vit illa behandlade (IP4). 
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Kompetens innebär att släppa in andra i diskussionen, kunna skapa delaktighet och påminna 

varandra om att det man talar om ska vara relevant för mötet. Vilket gäller för alla på mötet. 

Intervjupersonerna anser att denna förmåga hänger ihop med om det finns en agenda eller inte 

där agendan underlättar både för mötesdeltagare och mötesledare att hålla sig till ämnet. Sam-

tidigt som det beskrivs som en god möteskompetens att hålla sig till ämnet är det samtidigt 

viktigt att inte vara för styrande som mötesledare och vara medveten om att sidostickspår kan 

leda till något man inte tänkt på innan. Om ett sidostickspår verkar engagera flera så kan detta 

ämne vara något som bör avhandlas på ett eget möte.  

Man kan falla in i varandras tal /…/  ibland som vi får säga åt varandra att back to the point så att 

säga det var det här vi höll på att prata om, det är speciellt jag och en annan kille som kan dra ut 

men då har vi ordningspoliser som kan säga till (IP1). 

Om det är någon som pratar lite väl mycket och jag vet att det sitter inne en annan med mer in-

formation då skulle jag liksom ”nu har vi hört vad du säger” /…/ sedan har vi ju det att ingen säger 

någonting, det är ju inte heller bra, sedan kan ju utsvävningar ibland leda till något annat bra (IP6). 

Förmåga för mötesdeltagare att vara närvarande, engagerade och att visa intresse för varandra 

och för de ämnen som diskuteras under mötet är viktigt. Att under möten hålla på med mobi-

len eller datorn beskrivs som ett dåligt mötesbeteende och att detta är ett fenomen som tas upp 

som problematiskt. Detta upplevs som störande och nonchalant både när de sitter som delta-

gare och leder möten. En kompetens blir i detta sammanhang att som mötesdeltagare låta bli 

att kolla mail, sms:a eller använda datorn. Kompetens för mötesledaren i dessa situationer blir 

att kunna hantera detta störande beteende på ett respektfullt sätt. Svårigheter kan uppstå ifall 

det är chefer som använder mobil eller dator under mötet, vilket blir svårt att hantera både 

som mötesdeltagare och som mötesledare. 

 Det är ju inte så himla lätt, oftast så är det ju cheferna som gör det [sitter med dator] eller sitter 

med mobilerna, men ibland så får man ju bara vara tyst och titta på den här personen och ojojoj 

säger den, att man blir påkommen.  Om man hade sagt till från början hade det varit lättare, att det 

fanns en regel.  Det funkar ibland att titta på ett mail men det är en fin gräns det beror på hur 

mycket /…/ det är ju liksom chefen, chefer och du vet, jag tycker inte att jag kan säga att fan vad 

nonchalanta ni är men om jag var han [chefen som leder mötet] då skulle jag säga ”här kör vi inga 

faktureringar på mötena nu är vi här” då går det ju fortare (IP2). 

Att säga till och hantera detta störande mötesbeteende upplevs som besvärligt ifall det är just 

chefer eller personer de inte träffar så ofta. De menar att ett uttalat ramverk om användning av 

telefon och dator på mötet kunde underlätta, vilket vi kan förstå som att detta kan skapa legiti-
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mitet för att säga till. De som faktiskt säger till har vissa knep för detta, som att titta på perso-

nen, ställa direkta frågor eller att meddela innan mötet att det kommer att läggas in pauser för 

att ringa samtal. Att sitta med telefon och dator upplevs i andra lägen som oproblematiskt och 

accepterat då det kan uppkomma viktiga ärenden eller då man använder tekniken för att göra 

mötesanteckningar.  Att vara närvarande beskrivs som önskvärt mötesbeteende och kompe-

tens, vilket i sin tur innebär att visa intresse för varandras inlägg och åsikter och förmåga att 

ge feedback.  

Alla har ju ett bekräftelsebehov så att det bekräftas att det har landat det som sagt eller om det 

finns frågor och så att jag upplever att det finns ett engagemang, det är jättetråkigt att föredra 

någonting och sen så bara jaha nästa punkt (IP6). 

6.2.1 Analys av Mötesbeteende och förväntningar 

Att vara möteskompetent beskrivs inte endast utifrån kunskaper om hur exempelvis en agenda 

kan utformas där kompetens ses mer som en resurs för själva arbetsmötets tänkta resultat, utan 

möteskompetens beskrivs dessutom som en relationell förmåga där yrkesrelationer, strukturer 

och rådande normer inverkar på personers sätt att utföra arbetsuppgiften. Lave & Wenger 

(1991) förklarar detta med att individens lärande sker i samspel med den sociala omgivningen. 

Så att förstå kompetens och färdigheter på ett möte måste vi förstå mötets sociala miljö.  De 

beskrivningar som empirin visar angående mötesbeteende och förväntningar kan förstås utifrån 

vilka konsekvenser som ett visst handlande har eller kan tänkas innebära samt arbetsuppgiftens 

sociala omgivning (Ellström, 1992). Att tala om ämnen som är relevanta för mötet och låta 

mobil och dator vara ifred beskrivs mer som personliga egenskaper än som specifik möteskom-

petens, vilket kan tolkas som förmåga att läsa av sammanhanget och vad som är ett passande 

mötesbeteende och vad är det inte. Ellström (1992) menar att förmåga att vara kompetent inte 

enbart kan förstås utifrån kognitiva och kunskapsmässiga faktorer. Kompetens relaterar även 

till personlighetsdrag, känslor och samarbete (Ellström, 1992).  

Att påminna varandra om att hålla sig till ämnet och att inte sitta med dator och mobil besk-

rivs som en betydelsefull färdighet men är inte ett självklart och möjligt handlingsalternativ 

för alla. Att avbryta den som pratar om annat upplevs besvärligt och särskilt ifall det handlar 

om en chef.  För samtidigt som resultatet pekar på att vissa mötesbeteenden upplevs som stöd-

jande för arbetsmötet så kan det upplevda handlingsutrymmet hindra personer att utföra ar-

betsuppgiften på det sätt de önskar.  I en lärsituation agerar människor gentemot en organisat-

ion och struktur som kan tolkas som begränsningar, möjligheter eller hinder (Ellström, 1992). 
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Så även om intervjupersonerna har förmåga att identifiera och tolka vad som är ett framgångs-

rikt handlande under mötet kan konsekvenser av vad man tror ska ske påverka valet av hand-

ling.  

6.3 Vilka är inbjudna och varför 

Vilka personer som sitter på mötet, varför de är inbjudna och vilka som bör tackas nej till till-

skrivs betydelse för arbetsmötet. Förmåga att kunna identifiera vilka personer som behövs på 

mötet och vem som sitter med rätt kompetens och mandat att fatta beslut inverkar på om ar-

betsmötet upplevs tillfredsställande. Intervjupersonerna upplever att syftet med vissa möten är 

att främst skapa konsensus vilket slår över och istället leder till för många möten med för 

många deltagare. Att som mötesledare och ansvarig för mötet se till att rätt deltagare är på 

plats beskrivs som en viktig kompetens och efterfrågas av intervjupersonerna. De tror att det 

råder viss ängslighet både inom arbetslivet och företaget för att fatta beslut vilket kan vara or-

saken till att det råder ”konsenussjuka”.  

Jag tycker att i Sverige finns det en konsenussjuka och det där är lite ängsligt att man hela tiden 

måste bestämma i grupp varför kan man inte bara få bestämma att man är ansvarig för någonting 

så här blir det och då kanske det inte är möten som behöver förändras utan beslutsstrukturen. 

Många möten med många deltagare är symptomet på något annat och det är det man ska  

angripa (IP2). 

Jag tror att det är här finns det en form av ängslighet och jag vet inte varför, att har man bara rätt 

människor med så löser man får då har alla haft möjlighet istället för att säga ”okej vi två tar  

fram ett förslag det tar vi ett beslut på” men då är det så där ängsligt att tänk om han då blir sur 

/…/ och till slut så sitter det femton personer i ett rum och så känner man ju vad är mitt bidrag i det 

här? (IP4). 

Att bjuda in hellre för många än för få ses som ett resultat av att inte trampa folk på tårna 

d.v.s. att det kan finnas en risk att kollegor tar illa vid sig om de inte blir inbjudna eller får 

möjlighet att säga sin mening i de frågor som tas upp på mötet. Det beskrivs som att det finns 

en ängslighet på företaget som uttrycks i att inte våga fatta beslut och att detta i sin tur kan 

leda till oengagerade möten som deltagare bara sitter av. 

Jag kan inte se någonting som kan innebära en risk, du blir inte sparkad, våga ta beslut hellre ta 

fem beslut och att ett blir fel då och ibland känner jag att jag blir trött på det och det känns ibland 

som att folk bara sitter av tiden för att betala på huslånen istället för att göra någonting (IP5). 
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Förmåga att bjuda in ”rätt mötesdeltagare” kräver kunskap och insikt i vem som har mandat 

att fatta beslut, vem som kan tillföra något i en specifik fråga vilket medför att denna färdighet 

kräver viss tid. Resultatet pekar på att det att det saknas incitament till att bjuda in ”rätt delta-

gare” och att det kan upplevas som tryggt att ha många på mötet för att sprida risken och kon-

sekvenser av att fatta ett felaktigt beslut. Samtidigt som detta beskrivs som en viktig kompe-

tens och färdighet som rör mötesledaren är ”konsenussjuka” något som uppträder i grupp. Att 

som mötesdeltagare bara sitta och tycka och ifrågasätta istället för att komma med konkreta 

förslag och idéer upplevs som störande mötesbeteende.   

Sedan är det irriterande med den som alltid ifrågasätter, men kommer aldrig med något alternativ 

själv, utan egentligen bara trashar [förstör] mötet. Vilka personer som är med, folk som har mandat 

och under mötet kan svara på mina frågor, t.ex. när min chef är med då vet jag att hon har mandat 

att ge mig svar, att ge mig ledning och det ger mig trygghet då vet jag, så det är viktigt att rätt per-

son är där annars famlar man bara runt IP6.  

Förmåga att avgöra ifall man behöver gå eller inte på ett möte beskrivs som möteskompetens 

som rör deltagarna och anses betydande för arbetsmötet. Att fråga sig själv varför behövs mitt 

deltagande och vad kan jag tillföra mötet beskrivs som en färdighet. Detta kan förstås som att 

cheferna i intervjun anser att det är viktigt att gå ifrån ett möte eller tacka nej för att förmedla 

att medarbetare själva ska kunna fatta beslut och känna att de har mandat i en fråga. 

Vi har förmåga att ha möte bara för att och dels blir jag trött på mig själv att jag inte kan se att jag 

inte behöver gå på det här. Men också för att det behövs möten för att ta beslut hela tiden men jag 

tycker att det skulle många av oss känna att man ändå att man har mandat att fatta beslut /…/ det är 

olika hur man leder sina medarbetare om man låter människor ta ansvar (IP3). 

 Ett annat sätt är att förstå att tacka nej till möte som kompetens kan bero på en mötespolicy 

som finns tillgänglig via videolänk på företagets intranät där direktören för HR avdelningen 

framhåller att möten ska ha ett tydligt syfte och mål, vilket har uppfattas som att inbjudna till 

möten ska kunna tacka nej till möten som inte uppfyller dessa krav. Intervjupersonerna tar 

upp att VD för företaget har gjort uttalandet om att anställda och chefer sitter i för många mö-

ten och det har gjorts försök med att skapa restriktioner av möten. Ett tag fick företaget inte ha 

möten på torsdagar men eftersom denna information inte delades ut till alla blev restriktionen 

endast temporär.  Att delta i och leda arbetsmöten är mångas sätt att arbeta. Men intervjuper-

sonerna beskriver att det finns på företaget ett synsätt att arbetsmöten inte är ett ”riktigt ar-

bete” och att det finns en önskan hos de som de bjudit in att komma tillbaka till sitt skrivbord 

så fort som möjligt.  
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Sedan har jag jobbat mycket som projektledare och då har man fått höra ”ska man bara få jobba 

någon gång eller bara sitta i möten” så då gäller det att få dem snabbt tillbaka till sina bord (IP2). 

Dessutom finns det en frustration över att sätten att bedriva arbetsmöten ifrågasätts vilket i sin 

tur kan tolkas som ett ifrågasättande av dessa personers professionalitet.  

Men det är ju så mycket snack kring dessa saker, att man inte skall sitta i möten, men det är ju det 

som många fall för arbetet framåt, man måste ju samtala med varandra, det är ju omöjligt annars 

(IP6). 

Vi har ju vissa som kan säga: vad gör ni egentligen ni sitter ju bara på möten? Det tycker jag är en 

respektlös inställning [låter irriterad] När vi sitter i möten då jobbar vi och när du sitter i din tjäns-

tebil då jobbar du, att hålla möten är en del av min prestation på jobbet/…/det är viktigt att skapa 

en förståelse om vad som sker på möten eftersom det är stor del av sitt jobb (IP3). 

Att tacka nej till möte ses alltså som en färdighet men det finns vissa konsekvenser med detta. 

I resultaten framkommer uppfattningar om att det är få som känner till mötespolicyn och att 

inbjudna till möten ska kunna tacka nej om det inte finns ett syfte. Det verkar det finnas en 

svårighet och ett motstånd mot att tacka nej då detta kan innebära att personer tar illa vid sig.  

Med respekt för folks tid så kan man ju säga att du är med första 10 min sedan kan du gå om du 

känner för det, och jag [betonar jag]kan göra så men det är ju inget vedertaget och att tacka nej till 

möten är ju också, det är nästan så att folk liksom [IP4 viskar] ”hon är inte klok i huvudet”. Jag tack-

ade nej till ett möte igår och fick ett mail tillbaka att varför tackade du nej? Ja du jag känner att jag 

inte hade något att bidra med. Folk tar åt sig om man tackar nej, det känns lite [gör en förvånad 

grimas] om man inte förstår syfte varför ska man inte kunna tacka nej? (IP4). 

Att tacka nej till ett möte beror även på vem som har kallat, är det en chef så tackar intervju-

personer ja oavsett om det finns ett uttalat syfte eller inte. Att kunna tacka nej till ett möte är 

således något som man vill kunna göra utan att bli ifrågasatt och utan att det innebär negativa 

konsekvenser.  

6.3.1 Analys av Vilka är inbjudna och varför 

I resultatet framgår att förmåga att bjuda in rätt deltagare är en betydelsefull färdighet för mö-

tesledaren som kräver god insikt i deltagarnas kompetens om vissa frågor och områden. Men 

vad händer om man inte bjuder in sin kollega och vad sker ifall man tackar nej? Att välja 

handlingsalternativ för att bjuda in deltagare handlar inte endast om förmåga att identifiera 

rätt deltagare, utan även om vad personer tror kommer ske ifall vissa deltagare inte blir in-

bjudna. Vi kan tolka denna färdighet som ett förhållande mellan konflikt och konsensus där 
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beslutsmöten verkar ha för många deltagare för att undvika konflikter och för att främja har-

moni och goda relationer. Ellström (1992,1996,1997) förklarar hur de handlingar som vi väl-

jer att utföra i en specifik uppgift är beroende av både individuella faktorer som vilken kun-

skap man har om uppgiften och om det finns möjlighet och kapacitet att analysera, tolka och 

värdera olika alternativ till handlande. Därtill är handlingarna beroende av den sociala och 

kulturella inramning som uppgiften finns i (ibid.). Att gå på möten ”bara för att ” utan att ifrå-

gasätta vad som är syftet med möten eller vad man förväntas bidra med kan förstås som en ru-

tin som inte ifrågasätts. Ellström (1997) diskuterar i sitt arbete om handlandets rutinisering 

där rutiner kan skapa trygghet och sparar tid, men kan även bli en kompetensfälla då de hind-

rar personer att utveckla nya sätt att hantera, handla och lösa arbetsuppgifter (Ellström, 1997). 

Personers intentioner, liksom kunskaper och tidigare erfarenheter är också centrala i det här 

sammanhanget. Med begreppen feed-forward och feed-back förklarar Ellström (1992) att i en 

viss situation kommer personer att uppmärksamma olika sätt att utföra arbetsuppgiften på 

samt uppleva olika möjligheter att handla. Skillnaderna på möjlighet att tacka nej till ett möte 

är ett exempel på detta. I feed-forward fasen finns intentionen ”att tacka nej till mötet” vilket 

anses vara ett framgångsrikt handlande i en viss situation. Den andra fasen, feed-back, förkla-

rar samspelet mellan individen och vilka konsekvenser handlingen har medfört på omgiv-

ningen, vilket kan vara att någon blivit besviken eller att det är en chef som bjudit in till mö-

tet. Så beroende på konsekvenser av redan gjorda handlingar eller framtida konsekvenser 

kommer detta inverka på valet av handling.  

6.4 Att lära sig delta i och leda arbetsmöten 

Det är ingen av intervjupersonerna som säger att de läst i en bok hur man ska delta i eller leda 

arbetsmöten. Detta är ett lärande som sker på relationellt plan, genom att se hur andra gör och 

vilka konsekvenser ett visst handlande medför så utvecklar personerna sina färdigheter av att 

delta i och leda möten. IP4 beskriver hur hon har lärt sig att leda arbetsmöten; 

Ja genom att gå på bra möten, sedan för längesedan när jag blev chef så hade jag ju lite, de var ju 

försökskaniner och man såg ju på dom att; vad håller hon på med och fick öva mig fram och såg 

vad som blev bra och inte (IP4). 

Genom att se hur andra människor reagerar på ett handlande kan IP4 utifrån detta välja att 

införliva detta handlande som en del av sin förmåga att leda arbetsmöten. Intervjupersonerna 

har lärt sig via egna och andras erfarenheter och plockat på sig färdigheter och rutiner de har 

upplevt fungerat bra på arbetsmöten. Som rutiner för hur man bjuder in till mötet och vad en 
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agenda kan tillföra. Intervjupersonerna har dessutom använt sig av dåliga exempel d.v.s. hur 

de upplever att man inte ska leda eller delta på möten, där de dåliga exemplen har utvecklat 

deras förmåga och möteskompetens. IP2 berättar; 

Jag blev kallad till ett möte utan syfte och vi var 6 personer som satt i två timmar och jag fick näs-

tan panik för folk är väldigt upptagna det är respekt för folks tid, jag blir själv så otålig när jag är 

på sådana möten när det ska segas och det ska diskuteras och vikas ut och det är den negativa upp-

levelsen också som gör att jag själv har blivit tydligare då (IP2). 

Kompetens och lärande beskrivs som de handlingar de väljer att utföra men dessa handlingar 

kan vara förutbestämda och villkor att handla på ett visst sätt är styrt av t.ex. det fysiska rum-

met. Videomöten tenderar att vara begränsande och att veta vad som kan göras och inte kan 

förstås som en form av lärande. 

En utmaning med videon, en teknik som man måste lära sig och jag måste komma ihåg att dela 

materialet med andra. Vissa saker fungerar inte på videomöten som workshops. Man behöver lära 

sig vad det blir för typ av möten man kör via video då ljudet är fördröjt (IP3).  

 Lära sig delta i eller leda möten kan ses som förmåga att identifiera vad som inte fungerar, 

vilka alternativ som finns tillgängliga, vad som fungerar bra och kunna reflektera över detta. 

Att lära sig delta i och leda möten sker enligt intervjupersonerna på ett informellt plan som 

har växt fram genom åren och skapats i vardagliga aktiviteter.  

Det sitter ju i ryggraden men det är ju klart att det måste man ju någon gång lära sig när man är 

junior. Hur kallar jag och syftet, upplägg, protokoll och allt efteråt, ja det är ju någonting man 

måste lära sig. Så jag tänker inte på det längre (IP2).  

Det framgår även att ju fler möten som de deltar i och leder desto fler tekniker, mötesformer 

och arbetssätt identifierar de och menar att det inte är alla som har den möjligheten. 

Jag har ju möjlighet i mina roller att kunna utveckla denna förmåga [leda möten] och det är många 

som frågar om jag kan komma och hjälpa till, men jag menar sitter man som chef på sitt kontor så 

har man inte den möjligheten att utveckla denna förmåga och kanske skulle behöva få kunskap om 

detta (IP4). 

Då de själva har handlat på ett sätt som inte förknippas med uppskattat mötesbeteende har de 

blivit tillsagda eller märkt på andra att det specifika handlandet, som att exempelvis ta över en 

diskussion och inte låtit andra prata, inte varit önskvärt. Att lära sig av den mötespolicy som 

finns på företagets intranät och från de direktiv som VD har uttryckt om att ha mötesfria dagar 
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anses inte stödja lärande och utveckling av möteskompetens. Samtidigt anser de att ett tydli-

gare ramverk som att möten ska innehålla syfte och mål bör tydliggöras för att utveckla mö-

teskompetens på företaget vilket kan ske genom dialog och goda exempel.  

IP5: Jag tror inte att det skulle funka att så här ska möten se ut /…/ 

I: Varför inte? 

IP5: Därför jag tror inte på det ledarskapet, alltså, hellre ge verktyg och lyfta fram de goda exemp-

len än att så här kan man göra /…/ så kan man lägga upp det på hemmaplan [företagets intranät] 

vad som görs bra istället för att komma med påbud uppifrån att så här ska vi göra (IP5). 

Vår VD sa för ett tag sedan att oj oj oj vad många möten ni har här, och vilka långa möten, vad 

många personer ni är på mötena. Så VD tror nog att det finns en mötespolicy och att det ska vara 

korta möten med rätt personer, men det finns ju inte och då tänker jag jojo men vi är ju många på 

möten för han har ju inte pekat ut vem som bestämmer (IP2).  

Att se arbetsmötet som ett lärande i sig anser IP1 är en del av att lärandet och pekar på att tyd-

liggöra själva arbetsmötet som ett forum för lärande. Tid för reflektion beskrivs vara en bety-

dande del för att kunna utveckla sin förmåga att delta i och leda möten. 

Mötena i sig kan vara kompetensutvecklande /…/  kanske medvetandegöra att det vore egentligen 

det naturligaste sättet att kompetensutveckla sig i vardagen, att man adderar det tankesättet på mö-

ten/…/Det kan också vara arbetsbelastning du hinner helt enkelt inte förbereda dig och det kan jag 

lugnt säga att den erfarenheten har jag, man springer hela tiden och hinner inte förbereda mötet 

eller min del (IP1). 

6.4.1 Analys av Att lära sig delta i och leda arbetsmöten 

Kunnande sker i ett sammanhang och att kunna delta i och leda möten är till viss del beroende 

av individuella aspekter som kunskap om vilka mötesformer som passar när och vilka delta-

gare som ska bjudas in. Men kunnandet är också beroende av de föreställningar som finns om 

arbetsmötet, vilka normer som är styrande och hur själva arbetsuppgiften är utformad vilket i 

sin tur formar vad som lärs och inte. Att lära sig dessa färdigheter beskrivs som ett lärande 

vilket växt fram genom livserfarenheter och genom att studera andra. Lave & Wenger (1991) 

beskriver lärande som en process där människor uppmärksammar hur deras handlande mottas 

av omgivningen samt vilka förutsättningar och resurser som finns tillgängliga, handlingarnas 

sociala inramning blir avgörande för hur personer förhåller sig till en specifik arbetssituation 

(Lave & Wenger, 1991). Hur man exempelvis talar på ett möte är en lärdom som IP4 fick ta 

del av genom att bli tillsagd att hon skulle släppa fram andra i diskussionen på mötet.  
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Intervjupersonerna har testat sig fram och ”plockat på sig från andra”  för att utveckla metoder 

och förmågor.  Detta diskuterar Lave & Wenger med begreppet legitimate peripheral partici-

pation” (legitimt perifert deltagande) som involverar hur vi människor lär oss av andra för att 

bli fullvärdiga medlemmar av en gemenskap, som att vad man talar om, hur man talar och hur 

man inte talar är en del av lärande (Lave & Wenger, 1991). Vilket i detta fall kan tolkas som 

viljan att ta emot feedback och vara uppmärksam för hur ett visst handlande mottas av andra.  

Att under ett möte kunna identifiera vad som fungerar bra och inte är en form av lärande vil-

ket kan tolkas som utvecklingskompetens (Ellström, 1992,1996,1997). Intervjupersonerna har 

alla olika sätt att försöka utveckla arbetsmöten de deltar i och leder. De använder sig av med-

arbetardialog för att tydliggöra förväntningar på insatser under arbetsmöten och de är med-

vetna om vilka rum som fungerar för vissa möten och vilka verktyg och metoder som under-

lättar arbetsuppgiften. Tid för att utveckla sin förmåga anses vara betydande vilket Ellström 

(1997) redogör för angående utvecklingskompetens. Att lära sig delta i och leda möten kan 

tolkas som en färdighet vilket personerna har lärt sig via befintliga föreställningar om 

arbetssätt och rutiner (Ellström, 1997). Om arbetsmöten möjligen inte ens ses som ett riktigt 

arbete kan detta försvåra incitament och ansträngningar till att utveckla både förmågan att 

delta i och leda arbetsmöten samt utformningen av arbetsuppgiften. 

 Från ledningshåll har det framförts önskemål att skapa en medvetenhet kring arbetsmöten 

men att komma med instruktioner och förhållningssätt för att lära sig delta i och leda möten 

anses inte vara utvecklande. Vilket kan tolkas som att arbetsmöten som arbetsuppgift innehål-

ler mer än syfte, mål och hur många möten som behövs per vecka. Att lära sig konsten att sitta 

i möte är ett lärande vilket medför både kunskaper, metoder, tid för reflektion och erfarenhets-

utbyte men framförallt möjlighet att kunna välja det handlande som man anser är det mest 

framgångsrika för att utföra uppgiften. Vi kan förstå detta utifrån Ellströms (1992) modell där 

den kulturellt-symboliska omgivningen, som organisationskulturen, kan möjliggöra eller 

hindra individer att välja handlingsalternativ (Ellström, 1992).  
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7 DISKUSSION 

Ambitionen och syftet med denna uppsats var att öppna dörren till arbetsmötet och undersöka 

vilken betydelse som medarbetare och chefer tillskriver arbetsmötet och vad det innebär att 

lära sig delta i och leda arbetsmöten. Frågan jag ställde mig i början var; Vilka kompetenser är 

betydelsefulla under ett arbetsmöte? Svaret på den frågan och är det som jag har funnit mest 

intressant och spännande under detta arbete, nämligen att det verkar finnas en idé om att ar-

betsmötet är till för att fatta beslut, utbyta information och tala om arbetet och det är först och 

främst färdigheter och kompetenser som underlättar och effektiviserar mötet som lyfts fram 

som viktiga, vilket även forskningsområden har uppmärksammat (Rogelberg et al., 

2006;Rice, 1973). Parallellt med detta visar resultatet att det även upplevs betydelsefullt att 

under arbetsmöten bekräfta varandra, visa hänsyn och följa normer och givna sociala struk-

turer, vilket stöds av Schwartzman (1987). Men dessa färdigheter inte är lika synliga och för-

klaras mer som personliga egenskaper. Så att vara kompetent i förhållande till arbetsmötet in-

nebär för både mötesdeltagare och mötesledare att dels behärska tekniken och vara metodiskt 

kunniga och dels ha förståelse för de beteenden som utspelas under arbetsmötet. Kompetenser 

som är betydelsefulla under ett arbetsmöte rör således både kunskap om när ett workshops-

möte kan användas, vilka behövs för arbetsmötet och vilka möten som man ska eller inte ska 

delta i. Dessutom anses det vara en viktig kompetens att vara en lyhörd och uppmärksammad 

ledare och deltagare, att visa intresse för andras åsikter och inte ta över diskussioner.  

Men låt oss titta på vad som är viktigt att kunna mer konkret i samband med ett arbetsmöte. 

När vi arbetar använder vi oss av olika verktyg som underlättar för oss att utföra arbetsuppgif-

ten. Kocken har en kniv och pedagogen har en lek, men vad behöver mötesledare och mötes-

deltagare för verktyg under ett möte? Agendans betydelse för arbetsmötet har framkommit 

tydligt, vilket också framkommer i studier av Svennevig, (2012) och Tropman (1982). Jag ser 

att agendan har två funktioner. Dels kan den skapa struktur på ämnen och diskussion. För ge-

nom att presentera ämnen utifrån en mall så kan både mötesdeltagare och mötesledare förhålla 

sig till ämnen på ett mer strukturerat sätt och försvårar att glida från ämnet. Därtill möjliggör 

agendan att efter arbetsmötet kontrollera ifall syftet med mötet blev genomfört. Togs några 

beslut? Fick mötesdeltagarna adekvat information? En mötesagenda ger även en form av rät-

tighet för mötesledaren att återföra diskussionen till ämnet och kan ses som en legitimitet att 

kunna säga ” Det där får vi ta på ett annat möte, nu återgår vi till agendan” Dessutom kan 

agendan fungera som en form av symbol för mötet vilket jag menar är den andra funktionen 
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för agendan. För genom att använda en mötesagenda visar mötesledaren att det finns en för-

väntning på mötets resultat och mötesdeltagarnas bidrag. Att använda sig av detta verktyg 

som mötesledare innebär att mötesdeltagare har en större möjlighet att komma förberedda om 

agendan presenteras innan. Agendan ger en signal om att detta möte kommer innebära vissa 

krav och skyldigheter som i sin tur kan fungera som en markör för mötet.  

Min andra fråga rörde hur mötesdeltagare och mötesledare utvecklar sin förmåga att delta i 

och leda arbetsmöten. Det som utmärker lärande i relation till arbetsmötet är att intervjuperso-

nerna finner själva lösningar på sin arbetsuppgift och lär sig av andra utan att kanske reflek-

tera över att detta är en form av lärande och att lära sig delta i och leda möten blir en balans-

gång mellan rutin och reflektion. Men att ta sig tiden att sätta sig ned och reflektera över hur 

mötet gick eller för den delen ta sig tid att förbereda sig innan arbetsmötet är inte en självklar-

het. Vilket leder in på frågan om de resurser som behövs för lärande och då inte minst tiden 

som är nödvändig för att kunna utveckla sin förmåga. Finns det möjlighet att ta den tiden det 

krävs att förbereda sig inför möten både som mötesledare och mötesdeltagare och uppmuntras 

medarbetare och chefer till att reflektera över hur de utför sin arbetsuppgift, att delta i och 

leda arbetsmöten? Det framkommer att förhållningsorder om antal möten per vecka eller di-

rektiv från ledningshåll om hur arbetsmöten ska bedrivas på företaget inte verkar leda till ut-

veckling av förmågan att delta i eller leda möten. Istället efterfrågas diskussioner om arbets-

mötet som rör samspel under arbetsmöten. Att lyfta möteskultur som en del av det vardagliga 

lärandet ses som ett sätt att utveckla förmågan och att lära av varandra och medvetandegöra 

arbetsmötet som en arbetsuppgift anses vara ett mer framgångsrikt sätt för lärande än att 

komma med direktiv uppifrån. Att lära sig delta i och leda möten är mer än bara att förhålla 

sig till en dagordning. Det är även att vara medveten om den sociala kontexten och de vän-

skapliga band och positioner som sitter runt mötesbordet.  

 

I resultatet framkommer att även om personer har hittat arbetsmetoder och framgångsrika sätt 

att delta i och leda möten så kan de hindras från att använda dessa. För beroende på vem som 

deltar på arbetsmötet så skiljer detta på vad som upplevs vara ett möjligt handlande, vilket lyf-

ter frågan om betydelsen av relationer på arbetsplatsen och jämlika sådana. I resultatet fram-

träder att det förekommer synsätt att arbetsmöten står i vägen för det riktiga arbetet, vilket 

även lyfts fram av forskning (Rogelberg et al., 2006). Möjligen kan normen om möten som 

tidskrävande och störande inslag i arbetet ha betydelse för vad som uppmärksammas för lä-

rande och utformning av just arbetsuppgiften att delta i och leda arbetsmöten. Att delta i och 
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leda möten är en del av arbetet men om denna arbetsuppgift inte ses som ett ”riktigt” arbete 

kan detta möjligen hindra incitament till lärande.  

Under uppsatsen har två frågor väckts hos mig som dels rör utbildning samt frågor om poli-

cys. Mitt förslag på fortsatta studier är att undersöka möteskompetens inom ramen för utbild-

ning och formellt lärande. Arbetsmöten verkar uppta en stor del av mångas arbetsdag och det 

efterfrågas möjlighet att utveckla både mötets struktur och metoder samt färdigheter som rör 

samspelet under mötet. Vi kan se att det lärande som uppmärksammas i denna uppsats är det 

informella, men vad skulle en formell utbildning av möten innehålla? Det vill säga vad ska 

läras, hur och för vem ska utbildningen genomföras? Ett annat område som jag snuddat vid i 

detta arbete är frågan om policys och inställningar till dessa. Vad sker då en i förhand formu-

lerad policy från ledningen presenteras för medarbetare där målen med policyn kanske är mot-

stridiga med hur verksamheten ser ut. Hur kan en mötespolicy implementeras i organisationer 

och finns det en risk med att ha för många policys som i sin tur kan leda till policytrötthet? 

 

  



43 

 

8 REFERENSER 

Tryckta källor 

Allen, A., & Rogelberg, S. (2013). Manager-Led Group Meetings: A Context for Promoting 

Employee Engagement. Group & Organization Management, 38(5), 543–569. 

Beyer, J. M., & Trice, H. M. (1984). Studying Organizational Cultures through Rites and 

Ceremonials. The Academy of Management Review, 9(4), 653-669. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

Ellström, P.-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp 

och teoretiska perspektiv. 1:5. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Ellström, P.-E. (1996). Arbete och lärande. Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 

arbete. 1. uppl. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Ellström, P. E. (1997). Yrkeskompetens och lärande i processoperatörers arbete. En översikt 

av teori och forskning. 1. uppl. Linköping: UniTryck. 

Ellström, P.-E. (2010). Forskning om kompetensutveckling i företag och organisationer. I: H. 

Kock (red.). Arbetsplatslärande- att leda och organisera kompetensutveckling. Lund: 

Studentlitteratur AB, 21-48. 

Granberg, O. (2004). Lära eller läras: om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Hall, J. (1994). Americans know how to be productive if managers will let them. 

Organizational Dynamics, 22(3), 33-46. 

Hare, P. (1981). Group size. American Behavioral Scientist, 24(5), 695-708. 

Hjerm, M., & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: 

Gleerup utbildning. 

Kauffeld, S., & Lehmann-Willenbrock, N. (2012). Meetings Matter: Effects of Team 

Meetings on Team and Organizational Success. Small Group Research, 43(2), 130–

158. 

Kloppenborg, T. J., & Petrick, J. A. (1999). Meeting Management And Group Character 

Development. Journal of Managerial Issues, 11(2), 166-179. 



44 

 

Kock, H. (2010). Arbetsplatslärande: att leda och organisera kompetensutveckling. 1:3. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning : experience as the source of learning and 

development. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. New 

York: Cambridge University Press. 

Luong, A., & Rogelberg, S. (2005). Meetings and More Meetings: The Relationship Between 

Meeting Load and the Daily Well-Being of Employees. Group Dynamics: Theory, 

Research, and Practice, 9(1), 58-67. 

Maier, N. (1967). Assets and Liabilities in Group Problem Solving: The Need for an 

Integrative Function. Psychological review, 74(4), 239-249. 

Malouff, J., Calic, A., McGroryC, M., Murell, R., & Schutte, N. (2012). Evidence for a 

Needs-Based Model of Organizational-Meeting Leadership. Current Psychology, 

31(1), 35-48. 

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. 

Miranda, S., & Bostrom, R. (1999). Meeting Facilitation:Process Versus Content Interven-

tions. Journal of Management Informalion Systems, 15(4), 89-114.Nunamaker, J., 

Briggs, R., & Reinig, B. (2009). Principles for effective virtual teamwork. 

communications of the acm, 52(4), 113-117. 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4. uppl.  

Lund: Studentlitteratur AB. 

Rice, P. (1973). Making Minutes Count. Business Horizons, 15-22. 

Rogelberg, S. G., Allen, J. A., Shanock, L. S., & Shuffler, M. (2010). Employee satisfaction 

with meetings: A contemporary facet of job satisfaction. Human Resource 

Management, 49(2), 149-172. 

Rogelberg, S. G., Shanock, L. R., & Scott, C. W. (2011). Wasted Time and Money in 

Meetings: Increasing Return on Investment. Small Group Research, 43(2), 236-245. 



45 

 

Rogelberg, S., Leach, D., Warr, P., & Burnfield, J. (2006). "Not Another Meeting!" Are 

Meeting Time Demands Related to Employee Well-Being? Journal of Applied 

Psychology, 91(1), 83-96. 

Schwartzman, H. B. (1987). The Significance of Meetings in an American Mental Health 

Center. American Ethnologist, 14(2), 271-294. 

Speer, P., & Zippay, A. (2005). Participatory decision-making among community coalitions. 

Administration in Social Work, 29, 61-77. 

Straus, D. (2002). How to Make Collaboration Work. 1. uppl. San Francisco: Berrett Koehler 

Publisher Inc. 

Svennevig, J. (2012 ). Interaction in workplace meetings. Discourse Studies, 14(1), 3–10. 

Svensson, L. (2005). Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ verksamhet. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 10, 195–208. 

Södergren, B. (2008). Ett kunskapsperspektiv på organisation och ledarskap - Studier om 

kunskapsprocesser och kunskapsorienterat ledarskap för innovation och förnyelse. 

Lärdomar från ett forskningsprojekt. Uppsala: IPF, Institutet för Personal- och Före-

tagsutveckling. 

Tobia, P. M., & Becker, M.C. (1990). Making the most of meeting time. Training and Devel-

opment Journal, 44, 34-38 

Tropman, J. E. (1982). The decision group: ways to improve the quality of meetings and 

decisions. Human Systems Management, 3(2), 107-118. 

van Vree, W. (2011). Meetings: the frontline of civilization. The Sociological Review, 59(1), 

241–262. 

Veninga, R. (1984). Benefits and costs of group meetings. The Journal of nursing 

administration, 14(6), 42-46. 

Volkema, R. J., & Niederman, F. (1995). Organizational Meetings: Formats and Information 

Requirements. Small Group Research, 26(1), 3-24. 

 

 



46 

 

Elektroniska källor 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

(http://www.codex.vr.se/regler.shtml#G) [2014-02-15]  

 

Encyclopaedia Britannica. (2013). Agora. Britannica. Tillgänglig: (http://global.britan-

nica.com/EBchecked/topic/9404/agora) [2014-02-28] 

 

  



47 

 

9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 Missivbrev 

Mitt namn är Elin Billås och jag studerar på personal-och arbetslivsprogrammet på Uppsala 

universitet. Jag skriver C-uppsats om arbetsmöten och syftet med uppsatsen är att undersöka 

vilka färdigheter och kompetenser som upplevs vara betydelsefulla under arbetsmötet. 

Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer 

att spelas in. Men liksom övrigt insamlat material, kommer all information från intervjuerna 

att behandlas på sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras. I rapporteringen kom-

mer det inte att framgå vilka personer som medverkat. Det insamlade materialet kommer att 

förvaras så att inga obehöriga har tillgång till det, och behandlas konfidentiellt. Resultaten 

från intervjuerna kommer att publiceras tillsammans med övrigt material i en uppsats som 

kommer att finnas tillgängligt i databasen DIVA.  

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, Elin Billås 

Mail: elin@xxxx.se Mobil:0702-XXXXXX 

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för 

utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Handledare: Joacim Andersson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Mail: joacim.andersson@xxxx.se 
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9.2 Bilaga 2 Frågeguide 

Bakgrundsdata: Ålder, befattning, avdelning, mötesintensitet 

Öppningsfrågor:  

”Kan du berätta om de arbetsmöten som du vanligtvis deltar i?” 

”Kan du berätta om de arbetsmöten som du vanligtvis leder?” 

”Hur mycket tid spenderar du på möten under en vecka?” 

”När kallar man till möte?” 

”Vilka situationer kräver ett möte och vilka kan man klara av utan ett möte?” 

”Vad säger man på ett möte som inte säger annars?” 

 

Frågeområde gällande arbetsmöten som upplevs tillfredsställande eller icke tillfredsställande 

”Berätta om ett arbetsmöte som du upplevde positivt/negativt”  

” Vad gjorde att du minns just detta möte?” 

”Vad var det som skedde under mötet som upplevdes positivt?”  

”Hur var din egen roll under mötet?”  

”Vad gjorde du som bidrog till mötet? 

”Varför handlade du på detta sätt?” 

”Hur skulle du beskriva att arbetet fungerade under mötet?” 

”Hur skulle du beskriva att övriga mötesdeltagare bidrog?”  

”Kan du berätta om hur detta möte var upplagt? Inbjudan? Deltagare? Klimat? 

 

Frågeområde gällande kompetenser (klimat, ledarskap, deltagare)  

”Inom vilka områden har du fått kompetensförsörjning?” 

”Vad anser du om kompetensförsörjning gällande arbetsmöten?” ”Vad tänker du kring det?” 

”Beskriv vilka kompetenser du upplever är viktiga på ett arbetsmöte” 

”Varför anser du det?” 

”Vad har du för förväntningar på andra mötesdeltagare?” 

”Varför är detta viktigt?”  

”Vilka kompetenser anser du är viktiga för den som håller mötet?” 

”Varför är detta viktigt?”   

”Kan du beskriva den perfekta mötesledaren/mötesdeltagaren” ”Vad kan främja/hindra?”  
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Frågeområde gällande hur man lär sig att vara möteskompetent/ handlingsutrymme 

”De färdigheter som du använder under ett möte, hur har du lärt dig dessa?” 

 ”Bara på arbetet eller andra sammanhang?” 

”Kan man lära sig att bli mer möteskompetent?” ”Varför inte?” ”Hur då?” 

”Hur upplever du möjligheten att kunna påverka och utveckla arbetsmötet?”  

”Om du fick fria händer att utveckla era arbetsmöten, vad skulle du göra då?” 
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9.3 Bilaga 3 Kvale & Brinkmanns kvalifikationskriterier för intervjuaren 

1. Kunnig. Har omfattande kunskaper om ämnet för intervjun, kan föra ett initierat samtal om 

det; vet vilka frågor som är viktiga att gå vidare med utan att försöka lysa med sin kunskap. 

2. Strukturerande. Presenterar ett syfte med intervjun, beskriver intervjuförfarandet i förbigå-

ende och avrundar intervjun genom att exempelvis kort tala om vad som har kommit fram un-

der samtalets lopp och fråga intervjupersonen om hon har några frågor att ställa. 

3. Tydlig. Ställer tydliga, enkla, lätta och korta frågor: talar tydligt och begripligt, utnyttjar 

inte akademiskt språkbruk eller yrkesjargong. Et undantag är en stressintervju, då frågorna 

kan vara både komplexa och mångtydiga för att intervjupersonen ska avslöja sina reaktioner 

på stress. 

4. Vänlig. Tillåter intervjupersonen att avsluta vad hon säger, låter henne tänka och prata i sin 

egen takt. Är lättsam, tolererar pauser, antyder att det är tillåtet att föra fram okonventionella 

och provokativa åsikter och ta upp känsloladdade saker. 

5. Känslig. Lyssnar aktivt till vad som sägs, hör de många meningsnyanserna i ett svar och sö-

ker få en mer fullständig beskrivning av dessa nyanser. År empatisk, lyssnar till känslobud-

skapet i det som sägs, hör inte bara vad som sägs utan också hur det sägs och lägger även 

märke till vad som inte sägs. Känner när ett ämne är för känsloladdat för att behandlas vidare i 

intervjun. 

6. Öppen. Hör vilka aspekter av intervjuämnet som är viktiga för den intervjuade. Lyssnar 

med jämnt svävande uppmärksamhet, är öppen för de nya aspekter som den intervjuade kan 

föra in och följer upp dem. 

7. Styrande. Vet vad han är intresserad av: känner syftet med intervjun, vet vad som är viktigt 

att vinna kunskap om. Kontrollerar intervjuns förlopp och är inte rädd för att avbryta intervju-

personens utvikningar från ämnet. 

8. Kritisk. Tar inte allt som sägs för vad det är utan ställer kritiska frågor för att pröva tillför-

litligheten och giltigheten i det som intervjupersonen berättar. Denna kritiska kontroll kan 

gälla både iakttagbara belägg för intervjupersonens uttalanden och uttalandenas logiska följd-

riktighet. 
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9. Minnesgod. Minns vad en intervjuperson har sagt under intervjun, kan erinra sig tidigare 

uttalanden och be att få dem utvecklade, och kan knyta samman vad som har sagts under olika 

delar av intervjun. 

10. Tolkande. Förmår under hela intervjun klargöra och vidga innebörden av intervjuperso-

nens uttalanden; presenterar tolkningar av vad som sagts, som sedan kan bekräftas eller bestri-

das av den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182-183).  

 

 


