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Sammanfattning 

Fackförbundet är en politiskt styrd organisation, vars syfte är att förbättra medlemmarnas 

villkor genom att förhandla med arbetsgivare, teckna kollektivavtal, se till att avtalet följs, 

hantera tvister och utbilda sina medlemmar. Vår studie inventerar olika mötesformer i ett 

fackförbund. Formella och informella möten i organisationer är viktiga för att förstå hur 

informationsspridning sker i en organisation. Hur deltagarna upplever och deltar i mötena har 

betydelse för hur effektiva mötena är.  

Studien är kvantitativt inriktad och syftar på hur mötena fungerar på förbundet, vilka 

eventuella brister det finns samt hur ny teknik stödjer informationsspridning. I denna 

fallstudie använder vi oss av en enkät, intervjuer och i viss mån observation. Intervjuer och 

observation ger en fördjupning i enkätens resultat. Den teoretiska referensramen baseras på 

organisationsteori bl. a. Henry Mintzberg, Chester Barnard och Max Weber. 

Resultatet visar att de anställda anser att förbundet har en fungerande mötesstruktur. Både 

formella och informella möten fungerar bra och bidrar till att informationsspridningen 

fungerar på förbundet. Samtidigt vi konstaterat att det finns en del brister vilket leder till 

stress och frustation bland medarbetarna. Mötesformerna på förbundet fungerar bra, men vi 

kan inte säga att de i sin tur leder till ett effektivare fackförbund. Om det däremot finns 

problem med effektiviteten finner vi inga belägg för att det ska bero på mötenas fungerande. 

Andra slutsatser vi dragit i denna studie är att den nya tekniken har underlättat utvecklingen 

av flera former av kommunikation på förbundet, genom att bland annat ge stöd för ett 

effektivt kommunikationssystem.  
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Inledning 

Dialog och delaktighet har funnits länge på den svenska arbetsmarknaden. Enligt den svenska 

modellen är samförstånd och samarbete två av de viktigaste grundstenarna i förhållandet 

mellan parterna på arbetsmarknaden. Organisationer karaktäriseras vanligtvis av ett 

koordinerat handlande och därför är informationsspridning och olika former av möten mellan 

deltagarna en central del av den svenska arbetsmarknaden. Idag finns det väldigt lite 

forskning som fokuserar på möten generellt, liksom vilken roll möten spelar för 

informationsspridning och måluppfyllelse i en organisation. Därför anser vi att fler studier bör 

ägnas åt möten och dess betydelse i en organisation. Enligt de sökningar vi gjort är de flesta 

studier skrivna av konsulter och fokuserar på strategiskt management. Enligt Karin Milles 

(2003)  krävs engagemang och delaktighet av medarbetarna när man diskuterar viktiga 

processer och gör upp framtidsplaner i organisationen. Hur deltagarna upplever och deltar i 

mötena har betydelse för hur effektiva mötena är. Vissa är engagerade på mötena medan 

andra upplever möten som trista stunder under arbetet. Ett möte kan betraktas som effektivt 

när de flesta deltagare får möjlighet att ge sina åsikter och tillsammans fatta beslut (Milles, 

2003). Att kunna urskilja olika typer av möten i organisationer är viktigt för att förstå vilken 

roll de har samt vad som krävs för att effektivt kunna utföra arbetsuppgifter inom 

organisationen och för att uppfylla verksamhetens mål. Fungerar mötena som stöd eller som 

hinder? 

Idén till detta arbete fick vi förra året, tillsammans med en personalvetare som arbetar på det 

fackförbund som här studeras. Fackförbundet är en politiskt styrd organisation, vars syfte är 

att förbättra medlemmarnas villkor genom att förhandla med arbetsgivare, teckna 

kollektivavtal, se till att avtalet följs, hantera tvister och utbilda sina medlemmar. Det fackliga 

tänkesättet bygger på solidariskt samarbete, där lösningar är en produkt av gemensamma 

beslut. För att underlätta detta arbete har förbundets HR- avdelning utformat olika strategier 

som stöd till förbundets grundläggande värderingar och syfte. Utifrån detta sker ett aktivt 

arbete genom olika projekt i organisationen. Vårt projekt undersöker de olika mötesformer 

som finns i organisationen, där syftet med dem och hur de fungerar är i fokus. Med 

fungerande möten menar vi möten som uppfattas som effektiva av deltagarna, där klara beslut 

fattas och information från möten sprids väl.  Med hjälp av vetenskaplig forskning ska vår 

uppsats att komma med förslag till ökad effektivitet i organisationens mötesstruktur.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera intern informationsspridning på ett fackförbund med fokus 

på dess mötesstruktur. Vi undersöker hur mötena fungerar och hur effektiva de är för 

informationsspridning. Förbundet har inte identifierat något problem med mötesformerna men 

frågan är om det finns förutsättningar att utveckla mötesstrukturen.   

Våra huvudfrågeställningar är:  

 Hur mycket tid ägnar man åt möten och informationsspridning på förbundet? 

 Hur väl fungerar formella och informella möten på förbundet och finns det en 

fungerande form för informationsspridning? 

 Vilka eventuella problem och brister finns det? 

 Vilken typ av stöd ger teknik och IT för informationsspridning? 

På en arbetsplats är det nödvändigt med både formella och informella mötesformer. Båda 

former är viktiga informationskällor för alla medarbetare. Formella möten definierar vi som 

de möten som har struktur och ett specifikt syfte med i förväg bokad tid, plats samt kallade 

deltagare. Informella möten definieras i motsats till detta som spontana, oplanerade möten 

utan dagordning, kallelse och minnesanteckningar.  Förutom detta finns även virtuella möten. 

Virtuella möten definierar vi som möten som äger rum i en virtuell miljö, dvs. de existerar 

endast i datorer, telefoner eller annan teknik. Deltagarna befinner sig alltså på olika 

geografiska platser. Utifrån den information som framkommer ska uppsatsen bidra med förslag 

på hur man skulle kunna förbättra och effektivisera mötesstrukturen i framtiden.   

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera hur möten fungerar i en enskild organisation. Syftet 

med studien är inte att undersöka olika fackförbund och jämföra deras mötesstruktur utan 

omfattar endast en tjänstemannafackförening. Uppsatsen belyser endast vilken typ av möte 

som genomförs i organisationen och hur de upplevs fungera. Vi bortser från att kartlägga 

vilka som kontaktar varandra samt beslutsfattandet i organisationen.  

Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en genomgång av relevant litteratur och teori. Därefter följer ett 

metodkapitel där studiens forskningsansats och tillvägagångssätt beskrivs. Uppsatsens fjärde 
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kapitel omfattar redovisningen och analysen av det empiriska materialet. Avslutningsvis 

kommer diskussionsdelen där slutsatser redovisas och frågeställningar besvaras.  

Teori och tidigare forskning 

Syftet med möten i organisationer kan förstås som kommunikation mellan anställda samt 

koordinering av verksamheten. Ett sätt att angripa problemområdet är utifrån klassiska 

organisationsteorier. Eftersom det finns lite skrivet om möten i den senaste forskningen valde 

vi att gå tillbaka till äldre litteratur. Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv menar Henry 

Mintzberg (1983) att koordinering av arbete är centralt för att organisationer ska fungera 

effektivt. Enligt Mintzberg (1983) kan komplexa arbetssituationer koordineras genom flera 

olika mekanismer. Bland de mekanismerna finns olika mötesformer. Även Chester Barnard 

(1938) menar att informationsspridning är grundläggande för att koordinering inom 

organisationer ska fungera. Det krävs för att arbetsuppgifter ska fördelas och kommuniceras 

till alla anställda.  

Förutom ett effektivt kommunikationssystem spelar chefspositioner en avgörande roll 

eftersom mycket information utgår ifrån dem. Robert Michels (1983) för fram ett liknande 

synsätt som Mintzberg på problematiken med informationsspridning. Men enligt Michels 

innehåller informationsspridning även maktaspekter. De som har makt i organisationen styr 

informationsflöden och bestämmer vilka som får relevant information. I formella byråkratier 

har formella möten och skrivna dokument traditionellt spelat en avgörande roll för 

koordinering av arbete och informationsspridning (Weber 1978). Men enligt Melville Dalton 

(1959) har informella relationer och former en större betydelse för informationsspridning. 

Formella relationer är inte alltid starkaste och viktigaste länkar för informationsspridning. 

Relationer uppstår enligt honom främst utifrån personliga skäl snarare än med hänsyn till 

organisationens hierarkiska ordning. Även Mark Granovetter (1973) belyser fördelarna med 

de informella kanaler som formar sig mellan individer. Enligt Granovetter är svaga band som 

finns inom och mellan olika nätverk oerhört viktiga för informationsspridning. Svaga länkar 

har potential att bära information man inte har annars möjlighet att komma åt. Utveckling av 

modern teknologi och nya kommunikationsformer förändrar dessutom förutsättningarna för 

informationsspridning och mötesstruktur i organisationer. 
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Koordinering av verksamheten 

Människor har alltid organiserat sig och arbetat tillsammans för att uppnå gemensamma mål. 

Förklaringen är att personer som samarbetar kan uppnå större mål än en enskild individ 

(Barnard, 1938). Enligt Mintzberg (1983) kräver all organiserad mänsklig aktivitet en 

fördelning av arbete mellan olika uppgifter som skall utföras och koordinering av dessa 

uppgifter:  

”Every organized human activity – from the making of pots to the placing of a 

man on the moon – gives rise to two fundamental and opposing requirements: the 

division of labor into various tasks to be performed and the coordination of these 

tasks to accomplish the activity.” H. Mintzberg (1983, s.2) 

I en organisation kan alla inte göra allt, utan arbetet måste delas upp. Redan i mycket 

primitiva samhällen gick de enskilda medlemmarna över från att var och en gör allt, till att 

fördela vissa uppgifter mellan sig (Rueschemeyer, 1986; Sayer&Walker, 1992). För att 

organisationer ska fungera effektivt är det nödvändigt med koordinering av arbetet. Därför 

förväntar vi oss att möten spelar en avgörande roll för en effektiv koordinering av arbete 

mellan olika befattningar och avdelningar på förbundet. 

Henry Mintzberg (1983) urskiljer fem grundläggande koordineringsmekanismer enligt vilka 

organisationer samordnar sitt arbete: ömsesidig anpassning, direkt övervakning, 

standardisering av arbetsprocesser, resultat, samt arbetarnas kunskap. Dessa fem metoder kan 

finnas sida vid sida inom en organisation. Sättet som arbetet koordineras i en organisation 

beror, enligt Mintzberg främst på hur många personer som deltar i processen. I små grupper 

anpassar sig generellt individer till varandra på ett informellt sätt. Då blir ömsesidig 

anpassning den favoriserade metoden för koordinering. Men när arbetet kräver fler inblandade 

individer och gruppen blir större är det svårare att koordinera arbetet på ett informellt sätt. 

Den informella kommunikationen och ömsesidiga anpassningen är inte tillräcklig eftersom 

den störs av antalet individer som vill uttrycka sin åsikt, eller få sin vilja igenom. Det uppstår 

då ett behov av ledarskap och direkt övervakning. Direkt övervakning innebär att en individ 

ansvarar för de andras arbete och samverkan genom att ge instruktioner och kontrollera de 

andras handlingar.  

Enligt Mintzberg använder sig organisationer av standardisering vid mer komplexa 

situationer. Med detta menas att arbetet koordineras och planeras i förhand via detaljerade 
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beskrivningar av arbetet. Standardisering underlättar kommunikationen genom att skapa 

entydiga begrepp med definitioner och termer, så kallade standarder. Standardiseringen 

möjliggör att arbetskoordinering hålls outtalad, genom själva arbetsplanen. Enligt Mintzberg 

kan organisationen vid enkla och rutinmässiga uppgifter förlita sig på standardiseringen av 

själva arbetsprocesserna. Formella möten är ett viktigt instrument för övervakning och 

kontroll på organisationen som studeras i denna uppsats, men man använder sig även av en 

standardisering som underlättar arbetsfördelning och kommunikation med stöd av bestämda 

informationsträffar. Men en än mer komplicerad verksamhet tvingar organisationen att 

använda sig av en standardisering av resultaten, eller en standardisering av medarbetarnas 

kompetens. Standardisering av medarbetarnas kompetens uppnås genom att specificera vilken 

typ av utbildning och vilka färdigheter som krävs för arbetsuppgiften eller tjänsten. Men i 

vissa fall blir arbetsuppgifterna för komplexa att hantera genom direkt övervakning och 

standardisering. I extremt sammansatta situationer måste chefer enligt Mintzberg samtidigt 

kommunicera informellt om de ska kunna utföra sitt arbete. Då finns det inga andra möjliga 

alternativ än att återgå till mindre grupper där informell kommunikation fungerar som grund 

för all koordinering av arbetet (Mintzberg, 1983). Mötena är betydelsefulla för ömsesidig 

anpassning som koordineringsmekanism. Den organisationsstruktur som Mintzberg skriver 

om förmedlar en generell organisations förståelse gällande hur koordinering av arbetet sker i 

organisationer. Vi kommer att undersöka vilka av dessa koordineringsmekanismer ingår i 

olika former av möten. 

Kommunikation 

En grundläggande förutsättning för att koordinering av arbete i en organisation ska fungera är 

kommunikation och informationsspridning (Barnard, 1938). Utan någon form av interaktion 

med varandra och omgivningen är det omöjligt för individer att samarbeta. Chester Barnard 

menar i sin definition av begreppet organisation från slutet av 1930-talet att kommunikation 

spelar en avgörande roll i organisationer.  

”An organization comes into being when (1) there are persons able to 

communicate with each other (2) who are willing to contribute action (3) to 

accomplish a common purpose. The elements of an organization are therefore (1) 

communication; (2) willingness to serve; and (3) common purpose.” C. Barnard 

(1938, s. 82) 
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En organisation uppstår alltså när människor kan kommunicera med varandra och när 

individer som ingår i organisationen är beredda att bidra till verksamheten för att uppnå ett 

gemensamt syfte. För att samarbete i en organisation ska vara möjligt krävs det att målen 

fastställs och kommuniceras till alla medlemmar (Barnard, 1938). De förstår annars inte sin 

roll i organisationen och meningen med det de gör. Oavsett vilken typ av organisation – 

småföretag, storföretag, kommun eller myndighet – så kan den varken existera, fungera eller 

utvecklas utan kommunikation. Enligt Barnard (1938) har organisationer som lyckats utveckla 

effektiva kommunikationssystem även en bättre arbetsmiljö och når lättare fastställda mål. Ett 

välfungerande kommunikationssystem är speciellt viktigt inom fackföreningar. Förbundets 

styrka ligger i de innehållsrika förhandlingar som är resultatet av kommunikation mellan de 

fackliga företrädarna och arbetsgivarna.  

I likhet med Mintzberg ansåg Barnard (1938) att när antalet personer är få förefaller 

kommunikationen ofta enkel, men många situationer där flera är inblandade kräver en speciell 

kommunikationskanal. För att underlätta koordinationen är sammansatta organisationer 

uppdelade i mindre enheter som specialiseras i olika uppgifter. På liknande sätt kan 

organisationens övergripande syfte brytas ner i specifika ändamål för varje 

organisationsenhet. Enligt Barnard (1938) är det detta syfte som varje enskild medarbetare 

först måste acceptera och förstå. Om den lokala avdelningens mål inte förstås eller accepteras 

uppstår problem. Varje medlems förståelse och accepterande av det övergripande syftet för 

organisationen är emellertid inte alltid nödvändigt.  

Enligt Barnard bör ett effektivt kommunikationssystem baseras på sju viktiga regler. De två 

första reglerna är att alla kommunikationskanalerna skall vara allmänt kända och att varje 

medlem i organisationen ska ha tillgång till de formella kommunikationskanalerna. För det 

tredje ska kommunikationskanalerna vara så korta och så direkta som möjligt eftersom 

språket har sina begränsningar och missuppfattningar kan förekomma. Det är lätt att 

information förändras eller att något läggs till när informationen förs över i för många led. 

Den fjärde regeln är att kompetensen hos de personer som fungerar som 

kommunikationskanaler måste vara anpassad och tillräckligt bred för uppgiften. För det femte 

får kommunikationslinjen inte brytas när organisationen är i drift. Mötet som en av 

kommunikationslinjerna är ett brott i arbete. Medarbetarna som ska vara närvarande på möten 

går ifrån sina vanliga uppgifter för att gå på möten. När mötet är slut bryts 

kommunikationslinjen. Barnard anger som sjätte regel att kommunikationen ska omfatta alla 

nivåer i organisationshierarkin, där en fullständig kommunikationslinje skall användas. Hans 
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sjunde och sista regel är att den person som kommunicerar måste vara känd och faktiskt 

besitta en relevant auktoritetsposition (Barnard, 1938).   

Ett effektivt kommunikationssystem förutsätter också centrala punkter, som oftast är 

bemannande med chefer. Enligt Barnard (1938) består chefsfunktionen i att fungera som en 

nod i kommunikationssystemet. Eftersom all information måste passera genom centrala 

positioner är det viktigt att välja rätt personer för ledningsfunktioner. En annan viktig 

ledningsfunktion är att upprätthålla och vidmakthålla kommunikationssystem. Det som krävs 

av en chef, enligt Barnard är lojalitet, annars fungerar inte kommunikationslinjen. Detta 

betyder att en chef ska vara tillgänglig och närvarande när det behövs.  

Barnard skrev sin teori på 1930-talet, då det moderna IT-systemet ännu inte fanns. Istället 

fungerade telefon och internpost ofta som de primära kommunikationskanalerna inom 

organisationerna. Oavsett hur informationsspridning går till i praktiken anser vi att Barnards 

teori är relevant med tanke på att det ofta är chefer som är ansvariga för information utifrån, 

samt är beroende av informationen de får från sina medarbetare. Den teknologiska 

utvecklingen har lett till att det finns ett potentiellt problem med informationsöverflöd (Dean 

& Webb, 2011). Vi anser att chefer i sådana situationer har en annan viktig uppgift, nämligen 

den att sortera informationen så att medarbetarna kan ägna sig åt att ta in den information som 

är relevant, och att därefter hjälpa medarbetarna att tolka informationen, samt förklara vad den 

innebär för avdelningen och för individen (jämför Czerniawska 1997, Weick 2001).  

I sin beskrivning av organisationer koncentrerar sig inte Barnard enbart på den formella 

strukturen. Han är även medveten om betydelsen av den informella strukturen och menar att 

den är ständigt närvarande i organisationer. Enligt honom är samarbete det viktigaste 

elementet med tanke på begränsade valmöjligheter, och även ett sätt att kringgå 

begränsningar.  

Formella och informella kanaler 

Enligt Max Weber (1978) är byråkratin en hierarkiskt ordnad, regelstyrd verksamhet som 

bygger på skrivna dokument och som kräver specialistkunskaper. Alla individer på samma 

position i byråkratiska organisationer behandlas lika och underkastas formella och generella 

regler. I sådana organisationer har formella möten och skrivna dokument traditionellt spelat 

en avgörande roll för informationsspridning (Ahrne, 1989). Formella möten och skrivna 

dokument i byråkratimodellen tillförsäkrar en överrensstämmelse mellan officiella beslut och 
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föreskrifter. Att hålla sig till det formella möjliggör också långtgående standardisering av 

arbetsrutinerna och hög grad av kontroll (Perrow, 1986). Om e-post och formella möten är 

betydelsefulla för informationsspridning på förbundet kan detta bekräfta Webers resonemang 

om vikten av skriftliga dokument i byråkratier. I stora organisationer, när det finns spridning 

bland anställda blir regler och skrivna dokument en viktig förmedlingslänk (Ahrne, 1989). 

Men även om formella kommunikationskanaler är användbara och nödvändiga, utvecklar 

medarbetarna ofta egna informella kanaler för kommunikation och använder dem för att 

uppnå målen i en organisation. I en studie av Milo Industrier fann Melville Dalton att det 

formella organisationsschemat inte existerade i verkligheten och att det var de informella 

kanalerna som användes (jämför Novak, 2011). Enligt Dalton (1959) kan inte individers 

auktoritet enbart återspeglas av formella roller, eftersom förhållandena är alltför flytande och 

kartan inte kan hållas aktuell. Formella roller i form av en officiell karta återspeglar bara vissa 

relationer som uppstår. De saker de återspeglar är den auktoritet som förstås genom 

individens titel och rang. Men i verkligheten uppstår relationer mellan individer till följd av 

olika personliga, politiska och kulturella skäl. Vissa chefer uppfyller inte riktigt sina 

befattningar medan andra överskrider dem. Detta skapar klyftor mellan de maktförhållandena 

som delegeras och de som faktiskt utövas. Man kan inte avgöra vilket faktiskt ansvar 

individer har. Därför sammanfaller enligt Dalton den formella och informella auktoriteten inte 

alltid. Det kan i själva verket vara långt ifrån varandra. Detta har vidare stor betydelse för 

informationsspridning i organisationer. Informella nätverk som står bakom de formella 

rollerna är egentligen en avgörande faktor för att se vem som faktiskt har störst inflytande. 

Enligt Dalton finns givetvis formella möten, men det är inte de som är de viktigaste. I vår 

studie kommer vi att undersöka om informella kanaler karaktäriserar förbundet i större 

utsträckning än formella. 

Teknikens utveckling 

Stora tekniska förändringar i och med datoriseringen och informationsteknologins 

frammarsch har skapat nya villkor för företag och organisationer. Omvärlden har blivit mer 

komplex, framtiden har blivit allt svårare att förutsäga och kravet på snabba interna 

förändringar och anpassning har ökat kraftigt (Lundh, 2002). Med den tekniska utvecklingen 

har de nya formerna för informationsspridning och kommunikation vuxit fram, så som: e-

post, intranät, mobiltelefoner (inklusive sms) och möten med vidoelänk (till exempel Skype).  

Denna utveckling har gjort att kommunikationens betydelse inom organisationen och med 
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omvärlden har blivit ännu viktigare. Utan en välfungerande kommunikation är det omöjligt att 

exempelvis snabbt genomföra interna förändringar och anpassningar till omvärldens nya krav. 

Chefer kan inte ensamma styra informationsspridning som sker internt och externt. Frågan 

man kan ställa sig är ”Har traditionella möten spelat ut sin roll nuförtiden?”. Samordning i 

moderna organisationer är en mycket komplicerad fråga på grund av större mängder av 

uppgifter, deras komplexitet, osäkerhet och ömsesidigt beroende. Detta ställer stora krav på 

samtliga mötesformer för att koordinera arbetet. 

Metod 

Val av metod 

Syftet med en uppsats är att undersöka ett konkret fenomen i en specifik organisation. Därför 

är en fallstudie den mest lämpliga undersökningsmetoden (Creswell, 2007, s.73). Fallstudien 

ger inblick i hur mötena fungerar och hur mötesstrukturen ser ut. Uppsatsen är till viss del 

deskriptiv, vilket delvis beror på den begränsade tidigare empiriska forskningar inom 

området.  

Datainsamling och tillvägagångssätt 

Den initiala kontakten med fackförbundet och förfrågan gjordes via samtal med en av 

företagets personalvetare och med dess personalchef. Insamlingen av data för denna studie har 

skett genom enkätundersökning, intervjuer och observationer. Datainsamlingen pågick under 

en period av omkring 4 veckor, från och med den 15 april till och med den 13 maj 2011, och 

utfördes i två omgångar. Den första omgången omfattar en tvåveckorsperiod då vi gick ut med 

en enkät till samtliga medarbetare på förbundet. Enkätundersökningen underlättades av att vi 

fick tillgång till förbundets egna enkätverktyg, Text talk websurvey.  Den andra omgången av 

datainsamling omfattade fyra intervjuer. Detta för att få kvalitativt underlag och för att kunna 

tolka enkätens resultat. I och med att vi tillbringade tid på förbundet genomfördes viss 

datainsamling genom observation. 

Vi valde av både praktiska och teoretiska skäl att som första steg genomföra en 

enkätundersökning och att sedan fördjupa studien med ett antal intervjuer. Resultatet av 

enkätundersökningen gör det möjligt att dra slutsatser om hur mötesstruktur och 

informationsspridning ser ut på företaget. Genomförandet av intervjuer och observationer ger 

fördjupning i undersökningsresultat när det gäller medarbetarnas uppfattning om informella 
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och formella mötesformer. Uppsatsens teoretiska bakgrund arbetades fram parallellt med 

enkätfrågorna. Den teoretiska referensramen kopplades sedan ihop med resultatet av 

enkätundersökningen och intervjuerna för att mynna ut i uppsatsens analys och avslutande 

diskussion.    

Enkät 

Enkäten skickades ut till 287 anställda genom e-post via företagets interna webbenkätssystem. 

Med enkäten bifogades ett introduktionsbrev som informerade om uppsatsens syfte samt 

betydelsen av vars och ens deltagande. Detta ökade förhoppningsvis respondenternas 

engagemang till att svara. Frågorna besvarades av respondenterna på nätet. Respondenterna 

hade omkring tre veckor på sig att besvara enkäten. För att få fram enkätfrågor använde vi oss 

av en tidigare undersökning om kommunikation på förbundet, samt en studie av fackliga 

representanter som tidigare genomförts av forskare på Arbetslivsinstitutet och Stockholms 

Universitet. Enkäten innehöll 30 frågor uppdelade i tre områden: formella möten, informella 

möten samt övriga frågor. Enkätens samtliga frågar bifogas som bilaga till denna uppsats.  

Svarsfrekvens och bortfall 

Antalet inkomna svar är 144, vilket ger en svarsprocent på 50 procent av den totala 

populationen. Svarsfrekvensen påverkades troligen negativt bland annat av att en annan enkät 

hade gått ut till de anställda en vecka tidigare. Men även det faktum att påskhelgen kom några 

dagar efter utskicket bidrog troligen till en lägre svarsfrekvens. Enligt Bryman (2002) bör 

svarsfrekvensen överstiga 60-70 procent för att vara giltig, men de 50 procent svar som vi fick 

är ändå inte ovanligt lågt för undersökningar idag. Den svarsfrekvens som erhållits kan anses 

vara tillräcklig givet att de svarande är representativa för populationen. Av de 144 

medarbetare som har svarat på undersökningen finns representanter från organisationens alla 

avdelningar och befattningar. Bland annat chefer, ombudsmän, processägare, 

regionsekreterare och journalister. Av respondenterna är 68 % kvinnor och 31 % män. De 

slutsatser som man kan dra är att det inte finns någon befattning eller avdelning som är 

överrepresenterad bland de medarbetare som har svarat på enkäten. 

Intervjuer 

Intervjuerna ägde rum i fackförbundets lokaler, i ett avskilt rum där inga andra personer 

kunde störa.  Totalt intervjuades fyra personer. En intervjuform med öppna frågor användes 



11 

 

för att få fram synpunkter och respondenternas egna uppfattningar om problemområdet. 

Intervjuerna innehöll dessutom en utvärdering av enkäten. Syftet med intervjuerna var att ta 

reda på vad de valda personerna tycker om de olika mötesformerna och hur de upplever 

informationsspridningen på fackförbundet. Intervjufrågorna formulerades utifrån de 

svarsmönster vi fick från enkätundersökningen. Respondenternas svar ledde till följdfrågor 

vilka användes för att tydliggöra våra uppfattningar.  Intervjupersoner valdes utifrån olika 

befattningar och arbetsuppgifter. Tanken var att få olika perspektiv på problemet med olika 

mötesformer och informationsspridningsprocessen. Intervjuerna tog mellan 35 till 45 minuter.  

Observationer 

I och med att vi tillbringade tid på förbundet genomfördes viss datainsamling genom 

observation. Med hjälp av detta fick vi möjlighet att se hur de anställdas samarbete ser ut i 

praktiken. Vi fick inte möjlighet att delta i möten, vilket innebär att vi inte fick tillfälle till 

någon systematisk deltagande observation, men genom närvaron på förbundet kunde vi iaktta 

klimatet på huvudkontoret.  

Analys av datamaterial 

Den här undersökningen är först och främst deskriptiv eftersom det saknas kunskap om hur 

möten och informationsspridning på förbundet går till. Resultatdelen innehåller därför 

procentandelar på svarsalternativ. För att analysera enkäten gick vi igenom varje fråga för att 

se om det finns något mönster överlag. Sedan valdes några specifika frågor ut som har 

väsentlig betydelse för frågeställningen. För att enkätens resultat inte enbart skulle vara 

deskriptivt bestämde vi oss för att fördjupa analysen genom sambandsanalyser mellan 

urvalsvariabler utifrån hypoteser, samt utifrån material som framkommit i intervjuer.  

Intervjumaterialet analyserades genom en så kallad helhetsanalys (Creswell, 2007), utifrån de 

frågeställningar som formulerats. Vi gick igenom samtalen och transkriberade varje intervju 

för att kunna spinna vidare på vår studie. Hur mycket av det inspelade intervjumaterialet som 

transkriberades berodde bland annat på syftet med undersökningen. Tanken var att betona 

medarbetarnas syn på olika mötens betydelse för informationsspridning. En analys har 

genomförts genom att mönster i intervjumaterialet har tolkats och citat har lyfts fram som 

stödjande exempel.  
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Studiens tillförlitlighet 

Både planeringen och det praktiska genomförandet av fallstudien har präglats av stor frihet 

och öppenhet för ny kunskap även om förbundet tog fram förslaget. Personalchefen på 

fackförbundet har informerat samtliga anställda om vårt projekt vid flera olika tillfällen. 

Eftersom initiativet till undersökningen kommer från fackförbundets ledning kan det innebära 

att svaren har blivit färgade av de svarandes åsikter om ledningen. Det finns också en 

möjlighet att de som valde att delta i vår undersökning är personer som har ett intresse för 

ämnet i sig och har starka åsikter om det, medan de som inte har så stort intresse för ämnet 

kanske valde att inte delta. Detta innebär en risk för att potentiellt intressanta åsikter har gått 

förlorade. Vad gäller generaliserbarhet, menar vi inte att våra resultat går att applicera på 

annat än det förbund vi undersökte. I studien valde vi att komplettera datainsamlingen med 

intervjuer och observationer, eftersom vi tror att personliga samtal och observationer ger mer 

information och intryck i mötet än annan form av kontakt för att kunna få svar på våra 

frågeställningar. Denna studies validitet ökas genom att tre metoder används för att undersöka 

en företeelse.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (VR) principer bör man för en forskningsuppgift välja en metodik 

som minimerar de tänkbara skadliga konsekvenserna för berörda människor (Gustafsson, 

2004). Individskyddskravet handlar om att individen ska behandlas utifrån godkända etiska 

principer som kan delas upp i fyra huvudkategorier: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I början av enkäten och innan vi påbörjade intervjuerna informerade vi de deltagande om 

syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan om och när de ville. I missivbrevet till enkäten hade vi tydliggjort att det inte var 

möjligt för arbetsgivaren, kollegor eller några andra att se vad individen svarat. Vi förklarade 

kortfattat hur studien och resultaten skulle komma att gestaltas samt att de endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Efter godkännandet från de deltagande har vi kunnat gå vidare 

med studien. Vi har skyddat personerna genom att inte ange vilket fackförbund vi undersöker. 

I vår metod som består av tematiska öppna intervjuer har vi ledsagats av VR:s riktlinjer för 

god forskningssed. Dessa krav är ärlighet, öppenhet, ordningsamhett, hänsynsfullhet och 

objektivitet. (Gustafsson, Hermerén, 2004) Vi har i forskningssyfte haft en bandspelare för att 
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kunna spela in och lättare transkribera samtalen i text och har då förtydligat detta för 

respondenterna.  

Resultat och analys 

Om förbundet 

Fackförbundet är uppdelat på fem olika avdelningar; administrativa avdelningen, avdelningen 

för yrke och villkor, förbundssekretariatet, tidningsavdelningen, samt elva regionala 

avdelningar. Totalt arbetar på förbundet 289 medarbetare. Förbundets struktur är hierarkiskt 

uppbyggd och där finns flera olika befattningar så som chefer med personalansvar, 

ombudsmän, regionombudsmän, processägare, regionsekreterare och journalister. Alla 

medarbetare har klara positioner och befogenheter. Utifrån detta kan förbundet betraktas som 

en byråkrati enligt Webers definition. Den organisatoriska uppdelningen i mindre enheter som 

specialiserar sig på olika uppgifter underlättar kommunikationen och koordineringen av 

arbete på förbundet enligt de klassiska organisationsteorierna. 

Hur mycket tid ägnar man åt formella och informella möten på förbundet?  

Vi börjar med att undersöka frågeställning 1, det vill säga hur mycket tid ägnar man åt 

formella och informella möten på förbundet. 

Tabell 1. Tid på formella möten under en vecka. 

Fråga    0-5 
timmar 

  5-10 
timmar 

  10-20 
timmar 

Mer än 20 
timmar 

Antal 

Hur mycket tid i snitt 
spenderar du på formella 
möten under en vecka? 

   56 %   32 %    11 %     1 %              143 

Tabell 1 visar att en majoritet av de som svarade spenderar upp till fem timmar på formella 

möten varje vecka. Men det finns en spridning i tid som man lägger på mötena. Bland de 56 

procent som svarade 0-5 timmar, finns det de som spenderar en halvtimme på möten, men 

även de som sitter 5 timmar på möten varje vecka. Detta betyder att mer än hälften av de 

svarande inte spenderar särskilt mycket tid på formella möten under en vecka. 32 procent av 

de svarande lägger mellan fem till tio timmar per vecka, medan 11 procent av de svarande 

anger att de sitter mer än tio timmar på formella möten under en vecka.  
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Tabell 2. Tid på informella möten under en vecka. 

Fråga    0-1 
timme 

   1-2 
timmar 

       2-3                 
timmar 

   3-4 
timmar 

Mer än 4 
timmar 

Antal 

Hur mycket tid i snitt spenderar 
du på informella möten under en 
vecka? 

21 % 22 % 27 % 7 % 23 %     140 

Tabell 2 visar hur mycket tid de anställda i snitt spenderar på informella möten under en 

arbetsvecka. Tabellen visar att hela 43 procent av de svarande lägger högst två timmar per 

vecka på informella möten. Det omfattar cirka 20 minuter per dag, vilket betyder att många 

medarbetare verkar ganska isolerade eller att de inte har tid att diskutera med varandra på ett 

informellt sätt. Samtidigt spenderar 23 procent av de svarande mer än 4 timmar på informella 

möten per vecka. Detta innebär att de spenderar minst 45 minuter per dag på informella 

möten. Det är trots allt en större andel av respondenterna som inte ägnar så mycket tid åt 

informella möten per dag. 

Tabell 3. Informella möten under lunchen eller fikarasten. 

Fråga Väldig 
ofta 

Ofta  Sällan Aldrig Vet ej Antal 

Hur ofta diskuterar du arbetsrelaterade  
frågor med dina kollegor, till exempel 
under lunchen eller fikarasten? 

    8 % 81 % 10 %         0 % 1 % 143 

Utifrån tabell 3 anger 89 procent respondenterna att de ofta använder fika- och lunchraster för 

att diskutera arbetsrelaterade frågor med sina kollegor. Det är ingen som inte någon gång 

diskuterar arbetsrelaterade frågor under rasterna.  

Detta har även vi uppmärksammat under vår tid på förbundet. Under fikarasterna kunde vi se 

att ett öppet klimat rådde på de olika avdelningarna. Att de sitter och äter tillsammans, 

eftersom en restaurang finns i huset, ökar möjligheterna för samarbete och goda relationer 

bland de anställda. När det handlar om kontinuerliga arbetsuppgifter inom enheten, och när 

det handlar om arbetsfördelning är informella möten ett viktigt sätt att koordinera arbetet. 

Intervjupersonerna poängterar också betydelsen av informella möten på förbundet: 

”Det finns möjlighet till informella möten och vi äter ofta lunch ihop. Vi försöker 

passa på att äta lunch med olika personer för att, ibland vill vi prata ekonomi, 

ibland vill man sitta med dem och så. Vi gör det ganska medvetet. Vi försöker inte 

vara bara internationella enheten.” Respondent 1 
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Detta stämmer överens med de svar vi fick gällande tid på informella möten under en vecka. 

Många som inte spenderar mycket tid på informella möten under ordinarie arbetstid använder 

fika- och lunchraster för att diskutera arbetsrelaterade frågor. Det är just vad Dalton vill visa: 

formella möten är inte alltid starkaste och viktigaste banden bland anställda. Lunchraster är 

obetalt tid och då bestämmer man själv med vem man vill äta och på ett informellt sätt 

diskutera arbetsrelaterade frågor med. De olika personliga, politiska och kulturella skäl som är 

grund för relationer mellan individer är viktigare än hierarkisk struktur. De sociala 

relationerna påverkar därmed hur informationsspriddnig sker på förbundet.  

En jämförelse av tabell 1 och tabell 2 visar att de svarande spenderar mer tid på formella än 

på informella möten. 56 procent av de svarande sitter upp till 5 timmar på formella möten 

medan resten, hela 44 procent sitter ännu längre. Däremot spenderar enbart 23 procent av 

respondenterna mer än fyra timmar på informella möten varje vecka. De övriga tillbringar 

ännu mindre tid på informella möten under en vecka. I större organisationer, där det finns 

många anställda underlättar formella möten med sina skrivna dokument koordinering av 

arbetet enligt Weber (1978). Att anställda lägger mer tid på formella möten behöver dock inte 

betyda att de informella inte är viktiga. Våra intervjuresultat visar att de två formerna snarare 

upplevs vara komplementära. Därför kan vi inte förkasta Daltons teori. De informella 

kanalerna spelar också en viktig roll på förbundet. För att kunna genomföra arbetsuppgifter i 

en organisation krävs det att anställda använder sig av både formella och informella kanaler. 

En av respondenterna bekräftar detta med sitt resonemang: 

”Jag tror att det måste vara mix. För formella möten är bra, så att inget tappas 

bort och så vidare. Men informella möten är också absolut nödvändiga för att 

man ska kunna driva arbetet framåt, och man ska kunna vara spontan och kreativ. 

Och man ska kunna få infall, kunna kolla om det jag tänker verkar vara vettigt 

eller om det borde vara på ett annat sätt.” Respondent 2 

”Jag tycker att i mitt jobb är vissa saker informella och vissa saker är formella, 

med det är olika saker jag diskuterar på dem. Jag kanske jobbar mer informellt 

med kommunikation, för jag vill gå och prata med dem om just den punkten. Jag 

har informella möten till exempel när det inte rör hela enheten, eller så. Men jag 

tror att vi skulle ha svårt att klara oss utan informella möten, för det är så mycket 

man behöver fråga om.” Respondent 1 
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Vidare undersökte vi om de som ofta sitter på formella möten också har mycket informella 

möten. Vi valde att använda oss av Pearson Chi-squarevärden. Med chi-squaretest 

kontrollerar man sannolikheten om de givna variablerna kan bekräfta eller förkasta hypotesen. 

Hypotesen lydde att det inte finns något samband mellan de som sitter mycket på formella 

möten och de som spenderar mycket tid på informella möten.  Chi-Squarevärde är 40,260 

med signifikansnivå på 0.00, vilket innebär att sambandet är starkt signifikant. Därmed kan vi 

förkasta hypotesen. Vissa anställda lägger mycket tid på möten, både de formella och 

informella. Anställda på förbundet diskuterar på ett informellt sätt det som bestäms på 

formella möten.  

Hur väl fungerar formella och informella möten på förbundet och finns det en 

fungerande form för informationsspridning? 

I nästa steg undersöker vi hur väl fungerar formella och informella möten på förbundet och 

finns det en fungerande form för informationsspridning. 

Tabell 3. Anställdas uppfattning om struktureringsgraden av formella möten. 

Fråga Väldig 
ofta  

Ofta  Sällan  Aldrig   Vet ej Antal 

Finns det dagordning inför formella  
möten? 
 

    33 % 54 % 11 % 1 % 1 % 141 

Förs det minnesanteckningar/ 
protokoll under mötena? 
 

    33 % 54 % 8 % 4 % 1 % 142 

Brukar mötena sluta i tid?     13 % 72 % 12 % 0 % 3 % 139 

Hur ofta vet du syftet med mötena?     39 % 55 % 6 % 0 % 0 % 143 

Hur ofta upplever du att mötena 
resulterar i något konkret? 
 

    10 % 68 % 20 % 0 % 2 % 143 

Präglas, enligt din bedömning, era  
möten av sakliga och kreativa  
diskussioner? 
 

    25 % 65 % 8 % 1 % 1 % 143 

Präglas, enligt din bedömning, era  
möten av tidspress, korta deadlines  
Och otillräcklig tid? 
 

      9 % 58 % 27 % 6 % 0 % 143 

Hur ofta upplever du att möteskulturen 
i sin helhet fungerar bra, till exempel 
att man respekterar varandras olika 
synpunkter, att alla får komma till tals 
och bjuds in i samtalet etc.  

    17 % 62 % 19 % 1 % 1 % 141 
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Förutom att formella möten på förbundet förekommer ofta så tenderar de också att upplevas 

som strukturerade. Tabell 3 ger en översikt över frågorna gällande de anställdas uppfattning 

av struktureringsgraden av formella möten och presenterar resultatet i procentandelar. De 

flesta av svarande uppfattar att det finns dagordning inför möten, och att det förs 

minnesanteckningar. Formella möten upplevs sluta i tid. Hela 94 procent av svarande 

uppfattar att de känner till syftet med möten. 90 procent av de svarande anger att de formella 

mötena präglas av sakliga och kreativa diskussioner. Även resultatet från intervjuerna 

bekräftar att de formella mötena uppfattas som väl strukturerade inom avdelningarna. De 

återkommer regelbundet, följer agendan och de flesta är delaktiga. 

 ”Alla är delaktiga. Vi turas om att skriva minnesanteckningar. Vi provar också 

att leda mötena. Alla är delaktiga och man har möjlighet att anmäla punkter. Då 

står det på dagordningen vem som håller den här punkten. Då vet man, när 

dagordningen kommer, att de här punkterna ska jag förbereda. Så vi har ganska 

effektiva möten tycker jag. Vi har också en rutin.” Respondent 1 

Enligt en av våra respondenter skapar medarbetarna på vissa avdelningar även egna 

arbetsrutiner vid behov i form av till exempel de ”gulningar” som underlättar deras arbete 

kring mötena.  

”Och sedan har vi också system med ”gulningar”, som vi kallar det. Man 

gulmärker det som inte är gjort eller som någon ska göra, och så nästa möte så 

tar man upp om man har några gulningar. Och ibland så tittar processägaren 

efter gulningar så att ingenting halkar efter. Det är ett system som gör att även 

om jag inte var där då vet jag att det finns saker som ligger på mig.”  

Respondent 2 

Att anställda anpassar sig till varandra på ett informellt sätt när man arbetar i små grupper 

bekräftar Minzbergs synsätt som betonar vikten av ömsesidigt anpassning som en av fem 

koordineringsmekanismer enligt vilka organisationer samordnar sitt arbete. I det här fallet är 

systemet med gulningar en favoriserad metod för koordinering av arbete. Genom system med 

egna markeringar kan de se till att information inte bara sprids utan att den faktiskt leder till 

koordinering av verksamheten.  

Mötena anses vara effektiva och uppfyller de grundläggande förutsättningarna för 

koordinering av arbete. Men trots i överlag positiva siffror tyder resultat utifrån tabell 3 på att 
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det förekommer även vissa problem och brister med möten. 20 procent av svarande, dvs. en 

av fem anser att möten sällan eller aldrig resulterar i något konkret. Två av tre respondenter 

(67 procent) upplever ofta eller väldig ofta tidspress, korta deadlines och otillräcklig tid. 

Samtidigt tycker en av fem att möteskulturen sällan eller aldrig fungerar bra. Enligt våra 

intervjupersoner kan mötena gå ut över de ordinarie arbetsuppgifterna och därmed skapa 

stress hos de anställda.  

”Jag tycker att det är frustrerande när jag tror att ett möte ska ta en timme, 

medan andra deltagare tror att det ska ta tjugofem minuter. Då plötsligt blir 

ganska stressigt.” Respondent 3 

”Det som kan vara stressande är när man kommer från ett möte och öppnar 

mailboxen och ser 15 e-mail som ska åtgärdas.” Respondent 1 

Detta beror på att medarbetarna sitter på många möten som kräver förberedelser för att vara 

delaktiga. 

”Det kan ju vara att måndagsmötena kan vara lite sena. Det kommer kallelser på 

fredag eftermiddag så ska man hinna läsa igenom. Det kan ju också hända att 

någon säger ’skulle du kunna förbereda det här’ eller ’kan du titta på det här’ 

strax innan mötet börjar.” Respondent 2 

Stressen uppstår enligt de intervjuade oftast på grund av att mötesagendan kommer strax 

innan mötenas början, vilket gör att deltagarna inte hinner förberedda sig ordentligt. En annan 

orsak är att de övriga arbetsuppgifterna blir lidande på grund av att mötena drar ut på tiden. 

Möte som kommunikationslinje orsakar brott i arbete. Medarbetare som ska vara närvarande 

på möten går ifrån sina vanliga uppgifter för att gå på möte.  

För att undersöka om det finns eventuella skillnader på hur bra mötena är strukturerade, har vi 

kontrollerat om olika befattningar och avdelningar kan vara faktorer som påverkar dessa. 

Först har vi skapat ett index på hur bra mötena upplevs vara strukturerade genom en 

summering av enskilda frågor gällande struktureringsgraden av formella möten. Indexet är en 

indikator på hur väl strukturerade mötena är på förbundet. Frågorna som används i index är 

följande:  

1. Finns det en dagordning inför formella möten? 

2. Förs det minnesanteckningar/protokoll under mötena? 
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3. Brukar mötena sluta i tid? 

4. Hur ofta vet du syftet med mötet? 

Svarsalternativ ”vet ej” i frågorna är utesluten. Minimum värde för indexet är 1 och maximum 

värde är 4. Testet om frågorna i indexet samvarierar med varandra har gjorts med hjälp av 

Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha värdet är 0,631. Det är givetvis lägre än 

rekommenderade 0,7 men visar ändå på visst mönster. De fångar upp hur bra mötena upplevs 

vara strukturerade på förbundet. 

Vi valde att använda oss av Chi-squarevärden och t-värden då variablerna har olika skalor; 

nominal- och ordinalskalor. Både vid chi-squaretest och vid kontroll av t-värde kontrollerar 

man sannolikheten om de givna variablerna kan bekräfta eller förkasta hypotesen. Analyser 

visar att det inte finns någon skillnad i upplevd strukturering av möten baserad på befattning 

(då Chi-squarevärdet är 40,988 med degrees of freedom 42) och avdelning (då Chi-

squarevärdet är 26,934 med degrees of freedom 28).  

I nästa steg undersökte vi om det finns ett samband mellan de anställda som sitter mycket på 

formella och informella möten och de som känner tidspress och frustration. Detta för att 

undersöka om de som sitter mycket på möten inte har tid till övriga arbetsuppgifter, och 

därmed upplever frustration och tidspress. I variabel mötestid ingår frågorna om tid som 

spenderas på formella och informella möten samt den tid som läggs på förberedelser inför 

möten. Variabel frustration kommer utifrån en fråga där man kunde med fritt alternativsvar 

förklara känslan efter avslutat möte. Hypotesen lydde att det inte finns något samband mellan 

de som sitter mycket på möten och de som upplever tidspress och frustration. Chi-sqarevärdet 

är 26,816 med signifikansnivån på 0,083 vilket innebär att det kan finnas ett samband mellan 

de som sitter mycket på möte och de som känner tidspress. Därmed kan vi inte förkasta 

hypotesen med tillräcklig säkerhet. Tidspress och frustration upplevs av de anställda som 

sitter mycket på formella och informella möten. Att Chi-squarevärdet inte är lägre kan bero på 

det låga antalet svar samt att det inte är så stor spridning i variablerna. 

Vidare har vi analyserat om det finns en korrelation mellan de olika befattningar och den tid 

som spenderas på formella och informella möten. Här valde vi att använda oss av t-värde då 

variablerna har nominalskala. t-värdet för tid som spenderas på formella möten är -3,146 med 

en signifikansnivå på 0,002 vilket betyder att vi kan förkasta en H0-hypotes. Det vill säga, det 

finns ett samband mellan befattningar och den tid som man spenderar på möten. Man har 

olika mycket möten beroende på vilken befattning man innehar. Mest tid åt möten ägnar 
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chefer med personalansvar och ombudsman. Däremot spenderar regionsekreterare minst tid 

på mötena. 

I nästa steg har vi analyserat om det finns något samband mellan olika avdelningar på 

förbundet och den tid som spenderas på möten. t-värdet för tid som spenderas på möten är -

1,916 med en signifikansnivå på 0,057 vilket betyder att vi kan förkasta en H0- hypotes. Det 

finns ett samband mellan avdelningarna och den tid man spenderar på möten. På vissa 

avdelningar spenderar medarbetare mer tid på möten än på andra. De som spenderar mest tid 

på möten är anställda som jobbar på förbundssekretariatet och avdelningen för yrke och 

villkor. Däremot spenderar anställda på regionala avdelningar minst tid på mötena. 

Vilken typ av stöd ger teknik och IT för informationsspridning? 

Vidare analyserar vi vilken typ av stöd ger teknik och IT för informationsspridning. 

Tabell 5. Vilken roll spelar olika kanaler för informationsspridning. 

Fråga Väldig 
ofta 

   Ofta   Sällan    Aldrig  Vet ej  Antal 

Hur ofta får du information, 
som är viktig för att genomföra  
dina arbetsuppgifter via: 
 

      

formella möten? 
 

  15 %   57 %    27 %    0 %     1 % 143 

”korridorsnack”? 
 

   2 %   50 %   44 %    3 %     1 % 143 

massutskick av e-post? 
 

12 % 42 % 45 % 1 % 0 % 143 

e-post enbart till dig? 25 % 52 % 22 % 1 % 0 % 143 

virtuella möten? 3 % 25 % 52 % 17 % 3 % 143 

 

Tabell 5 visar att anställda på förbundet använder flera kommunikationskanaler som är 

tillgängliga för samtliga medarbetare. Enligt tabellen är formella möten och e-post de sätt som 

den största andelen av anställda oftast får viktig information. 72 procent av de svarande får 

information som är viktig för att genomföra sina arbetsuppgifter väldigt ofta eller ofta via 

formella möten. Drygt hälften av de svarande får information när det gäller egna 

arbetsuppgifter via e-post. Detta bekräftar vikten av skrivna dokument och formella möten 

enligt Weber. Däremot angav 52 procent av de svarande att de ofta får information som är 

viktig för att genomföra sina arbetsuppgifter via korridorsnack, det vill säga genom olika 
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informella samtal. Nackdelen med informella möten i form av korridorsnack är att de bär med 

sig risken att man går miste om viktig information. 

För ett effektivt kommunikationssystem är en väl fungerande teknik ett centralt stöd. Med 

hjälp av ny teknik har förbundet implementerat flera former av kommunikation. Hela 28 

procent av respondenter angav att de får ofta tillgång till information via virtuella möten. Med 

hjälp av virtuella möten och e-post kan anställda kommunicera med alla kollegor samtidigt 

och därmed effektivisera informationsspridningen. Men samtidigt har informationen en annan 

tyngd om den kommer från chefen. Chefer har också tillgång till information som är exklusiv 

som de kan välja att skicka ut till alla, några eller ingen.  Detta stödjer Barnards tankar kring 

chefernas roll, det vill säga att de fungerar som kommunikationskanal och att de upprätthåller 

kommunikationssystem. 

I samtalen med våra respondenter kring de olika formerna av informationsspridning, fick vi 

veta att elektroniska kontakter används regelbundet, men att de elektroniska kanalerna blir 

lättare om man har haft den verkliga kontakten innan. 

”Vi har Skypemöten och videokonferenser. Inte så jätteofta, men vi försöker ju att 

bli bättre på att ha videokonferenser inom förbundet, med regionkontor och 

sådant och mellan lokala avdelningar.” Respondent 2 

”Jag tror att det är lättare att prata i telefon eller byta mail, om jag har träffat 

personer. Jag tror att de fysiska mötena är en bra förutsättning, mer än de andra 

kontakterna. Jag tycker det är viktigt, och jag är också känslig för tonfall och 

kroppsspråk. Det kan jag tycka är svårt med e-mail ibland. Man kan lätt bli 

irriterad på e-mail. Man kan ju ha olika ton i e-mail men det behöver inte betyda 

att jag är irriterad utan kort och tydlig. Men har jag då träffat personen så vet jag 

det, liksom.” Respondent 1 

Att informera varandra på ett elektroniskt sätt kan aldrig ersätta ett fysiskt möte där 

kroppsspråket säger mer än vad vi kan utrycka genom e-post.  

Vilka eventuella problem och brister finns det? 

Avslutningsviss undersöker vi vilka eventuella problem och brister det finns. I och med att 

resultatet visar att tidspress uppstår bland anställda på förbundet valde vi att undersöka om 
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detta leder till vidare negativa konsekvenser för mötena. Brister poängterar vi för att 

organisationen ska kunna arbeta med att förbättra verksamheten.  

Resultatet visar att två av tre respondenter upplever tidspress, korta deadlines och otillräcklig 

tid under möten. Brist på tid är en faktor som skapar stressmoment. För att minska stressen 

görs ibland efterarbete redan under själva mötena, enligt våra intervjupersoner:  

”Jag försöker i större och större utsträckning göra efterarbetet under själva 

mötet. Alltså om man ska göra minnesanteckningar, om man ska skicka mail och 

sådana saker, så försöker jag göra det när jag sitter på mötet.” Respondent 2 

Att göra efterarbete under själva mötena leder till att deltagarna inte lyssnar och att de är 

mentalt frånvarande. Deltagare sitter och pratar, kollar e-mail eller skriver protokoll. 

Samtidigt betonar respondenterna hur viktigt är med delaktighet och engagemang under 

mötena. 

”Att man lyssnar på varandra. Att man har en struktur och mål med mötet, att 

man knyter ihop det syftet och kollar vad det är man har kommit fram till. Och om 

det är något särskilt olika personer ska följa upp efter mötet.” Respondent 2 

 ”Jag tycker att det är viktigt att man stänger av mobilen, att man inte svarar på 

e-mail. Det är viktigt att man är här och nu tycker jag. Med det händer att man 

har mobilen på, både av privata och jobbskäl, med det är bra att säga det innan, 

så att man vet att man väntar ett viktigt samtal eller så.” Respondent 1 

Detta tyder på att det finns ett problem när det gäller större delaktighet på mötena. Det är 

väldigt svårt att öka delaktigheten om det krävs att medarbetarna gör efterarbete under själva 

mötena. 

I enkäten valde vi även att undersöka vilken den vanligaste känslan efter ett avslutat möte är. 

Tabell 6. Anställdas upplevelse av möten. 

Fråga      1     2    3        4        5 antal 

Vilken är din vanligaste känsla efter  
ett avslutat möte? 

  47 % 8 %  2 % 29 % 14 % 143 

Svarsalternativ: 1- motiverad, 2- likgiltig, 3- uttråkad, 4- annan, 5- vet ej 

Resultatet visar att knappt hälften av svarande är motiverade efter ett avslutat möte. De som 

angav ”annat” har oftast kodats som negativt eftersom samtliga svar som framkom handlar 
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om frustration, irration och stress. Nästan var fjärde medarbetare saknar positiv energi efter ett 

möte. 

Enligt respondenterna fungerar kommunikation bra inom avdelningarna. Det finns 

regelbundna möten som har en struktur och där alla deltar. Men när det gäller information 

mellan olika avdelningar eller till ledningsgruppen så fungerar kommunikationen sämre. Det 

uppstår kommunikationsproblem, ett gap. Man får inte information om vad som pågår i övriga 

processer eller vad andra avdelningarna sysslar med.  

”Jag tycker att det fungerar väldigt bra inom grupper av medarbetare. Där vi har 

en struktur för det, och vi har regelbundna möten. Där vi stämmer av och har 

gemensam planering. Sedan så kan det vara så att mellan olika avdelningar eller 

enheter så kan informationen fungera sämre, eftersom det blir gruppbildningar 

bland medarbetare, och till exempel mellan avdelningar kommunicerar vi inte 

riktigt med varandra. Vilket ju är ganska dåligt. Det behöver förbättras.” 

Respondent 2 

”Inom avdelningen så försöker vi samarbeta, men det finns ett gap i 

kommunikationen till ledningsgruppen till exempel, eller andra avdelningar.” 

Respondent 4 

Enkäten avslutades med en öppen fråga som gäller konkreta förslag på hur kommunikationen 

på förbundet kan förbättras. Drygt 30 procent av respondenterna kom med olika förslag om 

kommunikationsförbättringar. De flesta förslagen gäller delaktighet bland anställda. 

Respondenterna uppger att de behöver mer gemensam tid för kommunikation och för att man 

ska våga framföra sina åsikter. För detta krävs större engagemang och förberedelse. Ett annat 

förslag till förbättring är större disciplin, samt att mer övergripande planering och 

koordinering skulle underlätta olika mötesformer.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att studera intern informationsspridning på ett fackförbund, med 

fokus på mötesstruktur. Den teoretiska utgångspunkten är organisationsteorier främst 

inriktade på administration. Med det redovisade resultatet kan man förklara vilken betydelse 

formella och informella möten har för verksamheten. 
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Resultatet visar att anställda på förbundet spenderar mer tid på formella möten än på 

informella. Tiden som går åt formella möten ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Informella 

möten tar inte upp mycket av arbetstid. Men anställda på förbundet använder sin obetalda tid 

regelbundet, nämligen fika- och lunchraster, för att diskutera arbetsrelaterade frågor. 

Resultatet visar att mötena på förbundet uppfyller grundläggande förutsättningar vad gäller 

mötesfunktion och informationsspridning. Men det finns en del problem och brister som är 

aktuella bland de olika mötesformerna, nämligen tidspress, korta deadlines och otillräckligt 

tid. Resultatet visar även att den nya tekniken underlättar informationsspridning. Största 

andelen av anställda får oftast viktig information via formella möten och e-post. 

I organisationens hierarkiska uppbyggnad där befattningsnivåer och positioner är tydliga, ser 

man typiska drag av Webers byråkratier. Förbundet som byråkrati måste förlita sig först och 

främst på skrivna dokument och formella möten. Inom avdelningarna är formella möten 

strukturerade och regelbundna. Resultatet visar även att formella möten upplevs ha samma 

struktureringsgrad oberoende vilken befattning eller avdelning det gäller. Men trots, i överlag, 

positiva siffror visar resultatet att knappt hälften av medarbetarna känner sig motiverade efter 

avslutat möten. Förbundet uppfyller primära villkor för informationsspridning enligt våra 

resultat. 

Även om förbundet inte kan fungera utan de formella mötena visar resultatet att informella 

möten upplevs vara betydelsefulla för organisationen. Resultatet visar att medarbetarna på 

förbundet ägnar sig i mindre utsträckning åt informella möten under arbetstid. Däremot 

använder de fika- och lunchraster för att få relevant information gällande arbetet. De två 

mötesformer upplevs av anställda som komplementära. Även Mintzberg (1983) poängterar att 

ömsesidig anpassning, där små grupper anpassar sig lättare till varandra på ett informellt sätt, 

är en favoriserad metod för informationsspridning. Det är lättare att hålla informella och korta 

möten i mindre grupper. Detta styrker även Daltons teori om betydelsen av den informella 

strukturen som är ständigt närvarande i organisationer. Enligt Dalton är ett av de viktigaste 

elementen för samverkan de sociala relationerna mellan medarbetarna i organisationen. Vår 

studie visar väl att det finns en korrelation mellan formella och informella möten som bidrar 

till bättre informationsspridning på förbundet.  

Mötesformerna uppfyller grundläggande förutsättningar vad gäller mötesfunktion och 

informationsspridning på förbundet, men vi kan inte säga att de i sin tur ger ett effektivt 
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fackförbund. Finns det däremot problem i effektiviteten beror det inte på mötesstrukturen. Där 

finns det andra faktorer som man måste ta hänsyn till.  

Hur bra möten ska vara för att få kallas bra kan man diskutera. Som vi nämnde tidigare med 

välfungerande möten menar vi möten som uppfattas som effektiva av deltagarna, där klara 

beslut fattas och information från möten sprids väl. Men det finns många andra faktorer som 

bidrar till bättre möten. Det är inte enbart viktigt med fungerande struktur, som först och 

främst undersöktes här, utan även kunskap om mänskligt beteende, att vara välförberedd inför 

möten samt kompetensen hos ledaren. Syftet med vår studie var att enbart undersöka hur 

mötena upplevs av anställda på förbundet.  

Trots de tydliga mötesformerna upplever drygt hälften av de svarande tidspress, korta 

deadlines och otillräckligt tid. Det finns även tendenser till frustation, stress och irritation efter 

avslutade möten. Dessa negativa känslor kan uppstå på grund av den tidsbrist som man 

känner. Detta kan i sin tur leda till att övriga arbetsuppgifter blir lidande. Ökad delaktighet är 

en av de främsta faktorerna som respondenterna vill förbättra. Men frågan är om mer mötestid 

leder till mer upplevd tidspress. Är det då en bra idé att utöka tid för kommunikation? En 

möjlig förklaring kan vara att det behövs en reduktion av övriga arbetsuppgifter på grund av 

koordineringsbehov. Utifrån Barnard (1938) bör man snarare fundera på att utveckla 

kommunikationskanaler som inte är brott i arbete, eftersom möten som kommunikationslinje 

är ett brott i driften.  

Resultatet visar också att anställda på förbundet använder sig av flera kommunikationskanaler 

så som: formella möten, informella möten, e-post och virtuella möten. De nya 

kommunikationskanalerna underlättar informationsspridning och används flitigt när det gäller 

fördelning av arbetsuppgifter.  Största andelen av anställda får oftast viktig information via 

formella möten och e-post. Skrivna dokument i elektronisk form betonar byråkratins 

betydelse. En väl fungerande kommunikation är nödvändig enligt Barnard (1938), för att 

förklara syftet med konkreta handlingar, så som vilka arbetsuppgifter som ska göras, och när 

och var de ska göras. Kommunikationskanalerna på förbundet uppfyller Barnards regler för 

ett väl fungerande kommunikationssystem. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att förbundet har förutsättningar för att lyckats med sina 

mötesformer och därmed öka verksamhetens effektivitet. Mötena på förbundet har en 

fungerande struktur men det finns områden som kan förbättras. Kommunikationen inom 
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avdelningarna fungerar bäst, medan informationsspridning mellan avdelningar fungerar 

mindre bra. Det kan vara brist på tid som leder till att kommunikationen mellan olika 

avdelningar blir påverkad och fungerar sämre. För att bidra till effektiviteten på förbundet 

skulle vi råda till att inventera hur kommunikationen sker mellan olika avdelningar. Vidare 

skulle det vara intressant att undersöka hur fördelningen av arbetsuppgifter är uppbyggd 

eftersom mötena används även för övriga arbetsuppgifter som inte tillhör mötena. 
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BILAGA 1 - Mötesstrukturenkät 

 

På en arbetsplats är det nödvändigt med båda formella och informella möten. Vi är intresserade av dess 

omfattning och hur de genomförs i praktiken. Enkäten är uppdelad i tre grupper av frågor som omfattar: formella 

möten, informella möten samt övriga frågor. Sist i formuläret har du möjlighet att ge förslag till lösningar på hur 

informationsflödet mellan medarbetare kan bli bättre. Besvara frågorna utifrån hur du upplever att situationen är 

just nu. 

 

1. Kön    Kvinna 

                   Man 

 

2. Vilken befattning/roll har du? 

- Chef med personalansvar 

- Journalist 

- Ombudsman 

- Processägare 

- Regionombudsman 

- Regionsekreterare 

- Annan befattning 

 

3. Vilken avdelning tillhör du? 

- Administrativa avdelningen 

- Avd. för yrke och villkor 

- Förbundssekretariatet 

- Regionala avdelningen 

- Tidningsavdelningen 

 

4. Hur ofta får du information via formella möten som är viktig för att du ska kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? Med formella möten menar vi möten som har struktur, som har ett specifikt syfte och i 
förväg bokad tid, plats samt kallade deltagare. 

- mycket ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 

 

5. Hur mycket tid i snitt spenderar du på formella möten under en vecka? 

0 - 5 timmar 

5 - 10 timmar 

10 - 20 timmar 

Mer än 20 timmar 

 

6. Hur mycket tid i snitt lägger du på förberedelser inför möten, till exempel, inläsning, göra presentationer, 

leta upp, kontrollera och sammanställa information? 

Upp till 15 minuter 

15-30 minuter 

30 min-1timme 

1-2 timmar 

Mer än 2 timmar  

 

7. Finns det en dagordning inför formella möten?  

- varje gång 

- nästan varje gång 

- sällan  

- aldrig 

- vet ej 
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8. Förs det minnesanteckningar/protokoll under mötena? 

- varje gång 

- nästan varje gång 

- sällan  

- aldrig 

- vet ej 

 

9.  Brukar mötena sluta i tid? 

- varje gång 

- nästan varje gång 

- sällan  

- aldrig 

- vet ej 

 

10. Hur ofta vet du syftet med mötena? 

- varje gång 

- nästan varje gång  

- sällan 

- aldrig 

- vet ej 

 

11.  Hur ofta upplever du att mötena resulterar i något konkret? 

- varje gång 

- nästan varje gång  

- sällan 

- aldrig 

- vet ej 

 

12. Präglas, enligt din bedömning, era möten av sakliga och kreativa diskussioner? 

-instämmer helt 

- instämmer delvis 

- stämmer knappast 

- instämmer inte alls 

- vet ej  

 

13. Präglas, enligt din bedömning, era möten av frågor/beslut som i realiteten redan är avgjorda innan de 

diskuteras på möten?  

-instämmer helt 

- instämmer delvis 

- stämmer knappast 

- instämmer inte alls 

- vet ej  

 

14. Präglas, enligt din bedömning, era möten av tidspress, korta deadlines och otillräcklig tid?  

 

-instämmer helt 

- instämmer delvis 

- stämmer knappast 

- instämmer inte alls 

- vet ej  

 

15. Hur ofta upplever du att möteskulturen i sin helhet fungerar bra, till exempel att man respekterar varandras 

olika synpunkter, att alla får komma till tals och bjuds in i samtalet, att mobiltelefoner är avstängda etc. 

-väldigt ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 

 

 



31 

 

16. Hur stor del av de mötena du har under en veckas tid, anser du är nödvändiga för dig i ditt arbete?  

- alla 

- nästan alla 

- nästan inga 

- inga 

-vet ej 

 

17. Vilken är din vanligaste känsla efter ett avslutat möte? 

- motiverat 

- likgiltig 

- uttråkad  

- vet ej 

- annan, nämligen… 

 

18. Hur ofta är du aktiv på mötena, till exempel ställer frågor, deltar i diskussioner?  

-väldigt ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 

 

19. Hur mycket tid i snitt spenderar du på informella möten under en vecka? Med informella möten menar vi alla 

andra spontana, oplanerade möten utan dagordning, kallelse och minnesanteckningar. 

Upp till 1 timme 

1 - 2 timmar 

2 - 3 timmar 

3 - 4 timmar 

Mer än 4 timmar 

Fritt alternativ 

 

20. Hur ofta diskuterar du arbetsrelaterade frågor med dina kollegor, till exempel under lunchen eller fikarasten? 

- alltid 

- ofta 

- sällan 

- aldrig 

- vet ej 

 

21. Hur ofta får du information, via massutskick av e-post som är viktig för att du ska kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? 

-väldigt ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 

 

22. Hur ofta får du information, via e-post enbart till dig, som är viktig för att du ska kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? 

-väldigt ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 

 

23. Hur ofta får du information, via ”korridorsnack”, som är viktig för att du ska kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? 

-väldigt ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 
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24. Hur ofta får du information, via virtuella möten, som är viktig för att du ska kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? 

-väldigt ofta 

- ofta 

- sällan  

- aldrig 

-vet ej 

 

25. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och dina arbetskamrater, din chef/processägare fungerar i sin 

helhet? 

- mycket bra 

- bra 

- dåligt 

- mycket dåligt 

- vet ej 

 

26.  Är det lätt att få tillgång till det material som delats ut på möten, om du inte själv deltagit? 

- alltid 

- ofta 

- sällan 

- aldrig 

- vet ej 

 

27. Hur får du oftast information om organisationsförändringar? 

- formella möten 

- informella möten 

. intranät 

- e-mail 

- virtuella möten 

- annat, nämligen 

 

28. Hur får du oftast information om personalförändringar? 

- formella möten 

- informella möten 

. intranät 

- e-mail 

- virtuella möten 

- annat, nämligen 

 

29. Hur får du oftast information om frågor som rör dina arbetsuppgifter? 

- formella möten 

- informella möten 

. intranät 

- e-mail 

- virtuella möten 

- annat, nämligen 

 

30. Ge konkreta förslag eller lösningar på hur kommunikationen mellan medarbetare på jobbet kan bli bättre. 

 

 


