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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  
 
Författare:  Frej Bergnehr, Jenny Lindberg, Filip Lundberg 
  
Handledare:  Mats Alvesson, Maria Boklund 
 
Problem: Organisationer är socialt konstruerade, de formas och omformas 

kontinuerligt genom interaktionen individer emellan. Detta gör möten 
mellan människor i den organisatoriska vardagen till intressanta 
studieobjekt. Alla möten påverkas av känslor och individers sätt att 
hantera dessa. Denna uppsats undersöker hur känslohantering, genom 
t.ex. sociala försvar, tar sig uttryck i möten samt vilka konsekvenser 
dessa uttryck kan tänkas få för mötens genomförande  

 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att försöka tolka, och därmed bidra till 

förståelse för hur en av dessa känslor hanteras i mötessituationer, samt 
att belysa den eventuella betydelsen av åtföljande sociala försvar för 
genomförandet av ett möte. 

 
Metod:  Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv, 

med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. 
Material samlades främst in genom indirekt deltagande observationer. 

 
Slutsatser:  Uppsatsen visar att teorier om känslor och åtföljande sociala försvar 

kan användas som ett alternativ för att förklara de processer som 
återfinns i en mötessituation. Vidare behandlas hur individernas 
beteenden, i form av t.ex. känslohantering, påverkar strukturen på ett 
möte. Sammanfattningsvis kan uppsatsen sägas vara ett försök att 
belysa vikten av att betrakta ett relativt förbisett område inom 
organisationsforskningen, nämligen känslornas inverkan på 
interaktionen mellan ett mötes deltagare och därmed även deras 
inverkan på organisationen i stort.   

 
 
 
Nyckelord: sociala försvar, känslor, möte, grupp, sammanträde 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
Vi konfronteras dagligen med ett vitt spektrum av känslor. Självfallet är våra arbetsplatser 
inte förskonade från de utmaningar och möjligheter som våra känsloliv ständigt skapar. På 
möten i arbetet kommer mänskligt interagerande ofrånkomligen att resultera i komplicerade 
relationer, något som till stor del kan tillskrivas våra respektive känsloliv. Det var relativt 
länge sedan vi som enskilda individer sågs som fullt rationella (Ward 1995), och därmed till 
stor del förutsägbara, aktörer i de sociala situationer som uppkommer såväl i vardagen som i 
våra roller i olika organisationer. Det finns ett närmast obegränsat antal känslor, vilka utövar 
inflytande på oss i varierad utsträckning. Kärlek, lycka, glädje, hat, ilska och rädsla utgör 
exempel på känslor som påverkar oss och vår interaktion med omvärlden på olika och ofta 
svårförståeliga sätt. 
 
Efter att ha studerat ett urval av den litteratur som producerats inom organisationsforskningen, 
och efter att ha genomfört ett antal observationer, noterade vi att förekomsten av forskning 
rörande känslors betydelse för möten var tämligen begränsad, åtminstone med en 
företagsekonomisk utgångspunkt. Sett ur ett övergripande perspektiv kan vår uppsats sägas 
höra hemma där psykologin möter den företagsekonomiska organisationsforskningen. En 
följd av att vi valt ett delvis psykologiskt perspektiv är att vi kunnat begränsa studiet av 
känslor och fokusera på förekomsten av negativa känslor, såsom ångest och oro, och hur 
dessa sedan manifesteras i det kollektiva eller organisatoriska försvar som brukar kallas 
sociala försvar. Uppsatsens teoretiska del ger en mer ingående bild av hur och varför denna 
avgränsning gjorts.  
 
De flesta av oss upplever dagligen någon form av oro. Även om vi inte ständigt ägnar oss åt 
introspektion finner vi ofta att vardagliga situationer ger upphov till visst obehag. Våra 
relationer till familj, vänner eller arbetskamrater är exempel på sociala situationer som inte 
alltid är okomplicerade. Krav på att prestera eller på att inta en viss social roll kan bidra till 
vardaglig oro. Så kan även vissa situationer där vi känner oss osäkra, som t.ex. att tala 
offentligt. Höga ångestnivåer riskerar att ha en paralyserande verkan på såväl prestationer som 
sociala relationer (Bion 1961). Allt för låga nivåer av ångest och oro tycks också få negativa 
konsekvenser, då dessa känslor har en drivande effekt på individen och organisationen. 
Därmed blir förekomsten av ångest och oro inte nödvändigtvis något som måste motarbetas. 
Snarare kan det finnas situationer där ångest och obehag behövs i viss utsträckning för att 
sociala relationer eller prestationer ska kunna frodas, t.ex. genom att graden av slentrian eller 
likgiltighet minskas (Moxnes 1984). Eftersom oro är vanligt förekommande i vardagen blir 
vår förmåga att hantera densamma väldigt viktig. Genom en ofta omedveten användning av 
olika sociala försvar kan grupper reglera sin ångestnivå så att den anpassas till vad den 
specifika situationen kräver (Menzies-Lyth 1984).  
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1.1  Problemdiskussion 
 
Eftersom andras känslor ofta kan vara svåra att kartlägga och förstå kan forskaren tvingas att 
undersöka hur känslor yttrar sig på ett mer synligt plan. Att tränga in i människors inre värld 
är inte alldeles enkelt, och försök att göra så lämpar sig inte alltid för situationer utanför mötet 
mellan terapeut och patient. Vi har därför funnit att det kunde vara intressant att studera hur 
grupper av individer1, genom olika sociala handlingar, försöker kontrollera och därmed 
minimera de obehagliga känslor som den specifika mötessituation kan ge upphov till. 
 
Organisationsforskning har länge avhandlat förutsättningar för skapande av lärande, 
kreativitet och effektivitet i organisationen. Många forskare har fokuserat på 
inomorganisatorisk kunskapsspridning (t.ex. Senge 1996; Nahapiet & Ghoshal 1998; Nonaka 
1994; 1996; 2000), medan andra har valt att studera hur organisationen bör vara strukturerad 
för att tillvarata innovationsförmåga eller för att uppnå effektivitet (t.ex. Pfeffer 1995; 
Tushman & Nadler 1996). Även relationen mellan gruppen, individen och organisationen har 
varit föremål för otaliga studier. Undersökningar av organisationskulturer (t.ex. Hofstede 
1991), managementstrategier och ledarskap (t.ex. Kotter 1990; 1998; Smircich & Morgan 
1982; Smircich & Stubbart 1985) och av organisatoriska symboler, normer och värderingar 
(t.ex. Pfeffer 1981) är exempel på forskning som åtminstone implicit behandlat sociala 
relationer ur ett organisatoriskt perspektiv. Traditionellt har studier om förekomsten av och 
problemen med olika sociala försvar nästan uteslutande rört förhållanden inom vården, eller 
mer specifikt hur förhållandet mellan personalen och patienterna genererar ångest som i sin 
tur får konsekvenser på organisationsstrukturen (se t.ex. Menzies-Lyth 1984; Moxnes 1984). 
Organisationsforskningen förefaller emellertid inte att i nämnvärd utsträckning ha intresserat 
sig för betydelsen av sociala försvar och dess påverkan på företagets eller gruppens 
möjligheter att uppfylla sina mål. I de fall där nämnda typ av emotionsforskning tangerat 
organisationsteori har forskningen berört sjukvårdens aktörer och de förhållanden som råder i 
den ganska unika vårdmiljön (Moxnes 2001). 
 
Ovan ges en fingervisning om varför vi ansett att känslohanteringen i mötessituationen kan 
vara intressant att studera. Fineman (2000) påpekar att organisationsforskningen under senare 
år i allt större utsträckning vänt blicken mot emotionernas betydelse för organisationer. Detta 
innefattar ett ökat intresse för vad som är ett väldigt omfattande vetenskapligt fält. Vi har 
emellertid noterat en relativ avsaknad av forskning rörande ångest och de sociala försvarens 
betydelse. Utöver vad som nämnts ovan om forskningsläget vill vi betona att befintliga 
empiriska studier av sociala försvar nästan uteslutande anammat ett övergripande 
organisationsperspektiv. Vi anser att det kunde vara intressant att försöka vända blicken inåt 
och fokusera på ett något mer avgränsat studieobjekt, nämligen sammanträdet eller mötet. 
Detta dels eftersom vi inte anser att en studie av denna begränsning kan ge upphov till 
intressanta slutsatser angående organisationen som helhet, och dels med tanke på att en ökad 

                                                           
1 Inom ramen för denna uppsats kommer begreppet grupp att avse den grupp som befinner sig på det enskilda 
studerade mötet. Med andra ord bör gruppen ses som bestående av mötesdeltagarna i den specifika 
mötessituationen. Varje grupp definieras således av de tidsmässiga och rumsliga ramar som det studerade mötet 
ger. 
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fokusering kanske skulle kunna rendera andra slutsatser än de som varit möjliga om hela 
organisationer hade studerats.2         
 
 
1.2  Syfte  
 
Vi avser att studera hur grupper hanterar känslor i olika mötessituationer. Detta görs i syfte att 
försöka identifiera och lyfta fram tänkbara möjligheter och problem som kan uppkomma i 
samband med att gruppen genom olika sociala handlingar hanterar sina känslor. Med andra 
ord avser vi att studera de processer som äger rum i ett möte då deltagarna ägnar sig åt att 
hantera känslor, t.ex. med hjälp av sociala och individuella försvar. Vi har inte för avsikt att 
undersöka varför sociala försvar uppkommer, utan försöker endast att studera kopplingen 
mellan sociala försvar och mötens utfall eller genomförande. Vidare syftar uppsatsen inte 
primärt till att åstadkomma några definitiva svar eller förklaringar till de problem som vi har 
observerat, snarare bör uppsatsen ses som ett försök att illustrera ett möjligt sätt att betrakta de 
processer som äger rum i ett möte. 
 
 
1.3 Disposition 
 
Efter inledningskapitlet diskuteras, i kapitel 2, uppsatsens metodologiska utgångspunkter, 
med fokus på hur föreliggande studie utformats samt på hur den empiriska undersökningen 
genomförts. I kapitlet förklaras hur urvalet av källor gjorts samt vilka principer som väglett 
uppsatsens materialhantering. Dessutom diskuteras de principer som utgjort grunden för såväl 
problemformulering som det teoretiska vägvalet, samt konsekvenserna av dessa val för 
uppsatsen som helhet.  
 
I kapitel 3 behandlas de utgångspunkter som utgör fallstudiens teoretiska sammanhang och 
som ligger till grund för den empiriska undersökningen. Relevanta aspekter på de känslor som 
arbetet behandlar diskuteras och problematiseras, vilket möjliggör skapandet av den 
arbetsdefinition som presenteras i avsnitt 3.5.1. Dessutom berörs forskningen om 
gruppfenomenet sociala försvar. 
 
Kapitel 4 beskriver de möten som utgör uppsatsens empiriska grund. Kortfattat berörs utvalda 
observationer, i syfte att illustrera de mötessituationer som studerats. Varje möte presenteras 
överskådligt, med betoning på vissa element som vi ansett vara synnerligen karaktäristiska för 
det specifika mötet. Efter varje presentation följer en analys av mötet och av de sociala 
försvar som vi anser oss ha observerat. 
 
I kapitel 5 presenteras slutligen arbetets slutsatser, vilka i enlighet med uppsatsens 
metodologiska utgångspunkter utgörs av analytiska generaliseringar. Avslutningsvis 
presenteras uppslag till vidare studier inom ramen för uppsatsens intresseområde. 

                                                           
2 Uppsatsens avgränsningar behandlas utförligare i kapitel 2. Det kan även vara på sin plats att påpeka att vi 
fortfarande anser att uppsatsen rör sig inom organisationsforskningens område, eftersom de möten som studerats 
äger betydelse för de organisationer inom vilka de hålls. Däremot har vi valt att inte diskutera sambandet mellan 
det enskilda mötet och organisationen.  
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2 Metod 
 
 
 
 
 
I Tolkning och reflektion (1994) presenterar Alvesson och Sköldberg principer som utgör 
vägledning för forskning inom det samhällsvetenskapliga fältet. Författarna påpekar vikten av 
att synliggöra för läsaren vilka epistemologiska och ontologiska3 antaganden som ligger till 
grund för arbetet. Dessutom bör författare redovisa synen på hur empiri behandlas i enlighet 
med de antaganden som stipulerats (Alvesson & Sköldberg 1994). Vi ämnar i detta kapitel 
redogöra för de antaganden som utgör basen för vår undersökning, varefter den empiriska 
undersökningens praktiska utformning redovisas. Det övergripande syftet med föreliggande 
metodkapitel är att belysa vilket empiriskt material som har insamlats samt hur detta har legat 
till grund för analys och slutsatser. 
 
 
2.1 En kvalitativ ansats 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg är en undersökning kvalitativ om den bl.a. tar hänsyn till de 
empiriska observationernas mångtydighet samtidigt som icke-standardiserade metoder 
används. Vidare anser författarna att kvalitativ forskning i vissa fall kan komma att behöva 
kompletteras med kvantifieringar, varför distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning bör ses som något flytande (Alvesson & Sköldberg 1994).4  Lennart Lundquist 
menar att den kvalitativa metoden är anpassad för att med hjälp av ospecificerade och 
ostrukturerade observationer nå djupare förståelse för sammanhang och strukturer i anslutning 
till det fenomen som studeras. Dessutom eftersträvas insamling av rikligt med information om 
ett fåtal undersökningsenheter, snarare än lite information om ett stort antal enheter 
(Lundquist 1993). Vår studie är av kvalitativ art och syftar till förståelse av ett relativt 
avgränsat organisatoriskt fenomen. Dessutom tas en utgångspunkt i en hermeneutisk ansats, 
vilken förklaras närmare i nästa avdelning.  

 
 

2.2 En hermeneutisk kunskapssyn 
 
Den kvalitativa metodens vetenskapsteoretiska ursprung kan spåras till den hermeneutiska 
forskningstraditionen (Tebelius 1987). Då denna studie är kvalitativ förefaller det därmed 
rimligt att uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats hamnar inom den hermeneutiska 
traditionen. För att tydligt motivera valet av metodologiska utgångspunkter, samt för att ge en 
förståelse av de mer operativa aspekterna på dessa, anser vi att det kan vara av intresse att 

                                                           
3 Epistemologi, eller kunskapsteori, berör frågor angående vilken kunskap som är möjlig samt hur forskaren bör 
förhålla sig till det som studeras. Ontologi rör verklighetens väsen och berör frågor angående synen på huruvida 
det existerar en objektiv verklighet samt hur verkligheten är beskaffad.   
4 Bjereld, m.fl. går steget längre än Alvesson och Sköldberg och hävdar att det inte finns anledning att skilja 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, eftersom kvantitativ forskning med nödvändighet innehåller 
kvalitativa element och vice versa (Bjereld, m.fl. 1999).         
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kortfattat redogöra för metodens vetenskapsteoretiska grunder. I denna avdelning presenteras 
de övergripande följder som den hermeneutiska ansatsen har för uppsatsens metod.  
 
Hermeneutiken och positivismen utgör två starkt kontrasterande huvudfält inom 
vetenskapsteorin. Ingen av dessa skolbildningar är enhetliga, utan består snarare av ett antal 
olika förhållningssätt till såväl kunskapsteori som ontologi.5 Kortfattat kan det nämnas att den 
klassiska positivistiska samhällsvetenskapen syftar till att finna lagbundenheter i de fenomen 
som studeras. Statistiska modeller anses vara viktiga för att nå generaliserbar kunskap som 
korresponderar mot en objektiv verklighet (Lundquist 1993).  
 
Även den hermeneutiske forskaren kan anse att det finns en objektiv verklighet som kan 
efterforskas.6 Till skillnad från positivisten anser emellertid hermeneutikern att de fakta som 
genereras genom forskningsprocessen inte omedelbart går att relatera till en objektiv 
verklighet. Snarare bör forskaren ägna sig åt att skapa förståelse för det studerade fenomenet 
genom att tolka relevanta fakta ur ett helhetsperspektiv, syftande till att skapa en enhetlig bild 
av övergripande strukturer och processer (Alvesson & Sköldberg 1994). 
 
Denna uppsats kan sägas hämta sina metodologiska utgångspunkter i hermeneutiken i och 
med att studien är av kvalitativ art, samtidigt som syftet är att uppnå förståelse genom 
tolkning, snarare än generaliserbara och kvantifierbara resultat. Den diskussion som förs i 
uppsatsen bör därmed ses som ett utfall av de utgångspunkter som presenterats här, i den 
bemärkelse att intrasubjektiv7 giltighet inte nödvändigtvis eftersträvats.  
 
 
2.2.1  En abduktiv förklaringsmodell 
 
Antagandet av en hermeneutisk ansats implicerar ett visst förhållningssätt till vetenskapliga 
förklaringar. I denna avdelning kommer vi kortfattat att redogöra för de principer som väglett 
undersökningen. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) presenterar synen att all forskning är teoribunden, i 
bemärkelsen att forskaren medvetet eller omedvetet gör vissa vetenskapsteoretiska 
antaganden. Eftersom vetenskapliga fakta bör ses som ett resultat av en tolkningsprocess är 
alla fakta med nödvändighet teoriladdade. En logisk följd av ett sådant förhållningssätt är att 
den induktiva förklaringsmodellen måste ses som problematisk. Det främsta skälet till detta är 
att induktion8 innefattar ett språng från enskilda teorineutrala observationer till generellt 

                                                           
5 En följd av detta är att det vid en första anblick förefaller meningslöst att tala om de båda skolorna som två 
tydligt definierade ansatser. I och med att de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för 
undersökningen i denna uppsats trots allt äger drag av hermeneutisk, eller interpretativ, ansats kan det emellertid 
vara av intresse att kortfattat beröra relevanta aspekter härrörande från båda vetenskapsteoretiska ansatser.  
6 Här avses den variant av hermeneutik som Alvesson och Sköldberg benämner som objektiverande. Den 
aletiska varianten av hermeneutiken ser emellertid förhållandet mellan subjektet och den objektiva verkligheten 
som oupplösligt, vilket bl.a. leder till att det inte kan anses möjligt att åstadkomma definitiva uttalanden om den 
objektiva verkligheten.  
7 Intrasubjektivitetskravet innebär att ett forskningsprojekt ska vara utformat så att det kan reproduceras och 
generera samma resultat (Bjereld, m.fl. 1999). 
8 Induktion har traditionellt varit den modell för vetenskapliga förklaringar som använts inom positivismen 
(Lundquist 1993). 
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giltiga påståenden. Deduktiva förklaringar utgår från närmast motsatta principer, där generella 
teorier används för att generera påståenden om enskilda fall. Sett ur ett hermeneutiskt 
perspektiv är det problematiskt att den generella teorins giltighet inte alltid kan förutsättas, 
bl.a. eftersom teorin i grunden består av fakta som frambringats genom diverse 
tolkningsprocesser (Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
Den metod som emellertid används i praktiken vid flertalet hermeneutiska studier är 
abduktion. Den abduktiva förklaringsmodellen skiljer sig från såväl induktionen som 
deduktionen i och med att den utgår från teoribundna observationer syftande till att förklara 
anomalier i en teori (Alvesson & Sköldberg 1994). I föreliggande studie kommer främst den 
abduktiva förklaringsmodellen att användas. Detta beror till stor del på att undersökningen är 
teoribunden, utan att vara deduktiv. 
 
Vidare hoppas vi att de slutsatser som föreliggande undersökning ligger till grund för kan 
användas som bas för intressanta analytiska generaliseringar. Förhoppningen är att studien 
kan ge upphov till en förståelse av hur de känslor och den oro som återfinns i olika 
mötessituationer påverkar såväl mötesdeltagarnas beteende som mötets utformning och 
resultat, en förståelse som går utanför denna undersöknings ramar.9  
 
 
2.3 Den empiriska studiens genomförande 
 
I denna avdelning kommer vi att redogöra för hur vi valt att gå tillväga i vårt arbete med 
insamling av material. Vi kommer att redogöra för hur vi ställer oss till befintlig litteratur 
samt vilka avvägningar vi gjort för att försöka nå en begränsad objektivitet10. 
        
 
2.3.1 Undersökningens trovärdighet 
 
För kvalitativa studier är begrepp som validitet och reliabilitet knappast relevanta i syfte att 
beskriva undersökningens trovärdighet. Trovärdigheten i kvalitativ forskning kan inte 
beskrivas med hjälp av de mättekniska utgångspunkter som generellt tillämpas inom den 
kvantitativa forskningen (Patel & Tebelius 1987).  
 
Insamlingen av våra empiriska data har främst skett genom indirekta deltagande 
observationer. Principerna och de teoretiska utgångspunkterna för dessa diskuteras i avdelning 
2.4. Detta innebär att vi svarat för både insamlingen och analysen av data. Vi har alltså varit 
instrumentet för insamling och bearbetning av information. 
 
En studies tillämplighet beror på valet av insamlingsteknik samt på hur urvalet av 
undersökningsgrupp genomförts. För att det insamlade materialet ska vara tillämpligt i 
undersökningens syfte, strävar man efter att nå bred och djup information kring det område 
                                                           
9 Se Yin (1994) för en mer ingående diskussion kring analytiska generaliseringar. 
10 Med begränsad objektivitet menas att en studie ska äga relevans och dessutom kunna ge upphov till sannolika 
slutsatser (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997). Fullständig objektivitet är, om alls möjligt att åstadkomma, 
omöjligt att uppnå i detta fall med tanke på att all relevant information inte finns tillgänglig (se Lundahl & 
Skärvad 1992).   
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som är centralt för studien (Patel & Tebelius 1987). Genom att observera 15 möten har vi 
strävat efter att skapa möjligheter till förståelse för hur sociala försvar uttrycks inom ramen 
för specifika och avgränsade situationer, samt hur dessa påverkar såväl beteende som 
mötessituationerna som helhet. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att intervjua ett stort 
antal mötesdeltagare och försöka få dessa att verbalisera sina intryck av t.ex. ångestnivån i 
mötessituationen.  
 
Vi valde emellertid att inte i första hand genomföra studien med hjälp av intervjuer. Det 
faktum att vi ansåg intervjuer mindre givande än observationer berodde på ett par faktorer. 
För det första ansåg vi att enskilda individer troligen skulle ha svårt att uttala sig någorlunda 
nyanserat om de känslor, och de sociala försvar, som återfinns i den grupp som de själva är 
deltagare i. Det finns en uppenbar risk för att de mötesdeltagare som vi stött på är mer eller 
mindre fast i ett organisatoriskt paradigm, varför deras syn på sin egen situation inom gruppen 
i så fall vore färgad av de värderingar och normer som genomsyrar respektive organisation, 
möte och/eller subkultur. Problemet är att risken förefaller alltför stor att individer är 
drabbade av någon form av organisatorisk närsynthet, varför de skulle kunna tänkas ha svårt 
att ägna sig åt introspektion syftande till att klargöra annat än ytstrukturer. Gruppångest är ett 
exempel på ett fenomen som ofta återfinns latent, eller främst i djupstrukturer, och som 
därmed inte låter sig avslöjas i intervjuer med individer som är ”skolade” i att betrakta sin 
egen verklighet på ett visst sätt. För det andra kräver givande samtal kring individers upplevda 
känslor ett stort mått av klinisk erfarenhet hos intervjuaren. Detta kan vara ett tämligen 
känsligt och delvis farligt ämne att behandla om syftet är att försöka nå insikter som inte bara 
skrapar på ytan. För det tredje intresserar sig vår undersökning främst för uttryck för 
känslohantering och de sociala försvar som återfinns på gruppnivå. Om fokus istället hade 
varit på de enskilda individernas upplevelser av dessa och hur de själva känt under de möten 
som observerats hade intervjuer sannolikt varit nödvändiga att genomföra i större utsträckning 
än vad som gjorts. 
  
En studies rimlighet kan bl.a. bedömas efter huruvida den information som framkommit vid 
en observation eller en intervju överensstämmer med verkligheten (Patel & Tebelius 1987). 
Vid indirekta deltagande observationer förefaller detta problem vara relativt begränsat, 
eftersom allt som observeras de facto har inträffat, även om det självfallet finns risk för en 
viss observerareffekt, genom att observatörernas närvaro får deltagare att bete sig på ett sätt 
som de inte hade gjort om observatörerna inte varit närvarande.  
 
Med en studies pålitlighet avses dels forskarens möjlighet att hindra störande faktorer från att 
påverka utbytet mellan observatören och de observerade och dels att tolkningen av insamlad 
data bearbetas på ett sätt som gör att den inte blir missvisande. Detta är dessutom av stor vikt 
för den kvalitativa studiens trovärdighet (Patel & Tebelius 1987)11. Pålitligheten under 
intervjuerna kan utvärderas mot huruvida dessa påverkats av observerareffekter12. Kortfattat 

                                                           
11 Patel och Tebelius diskuterar främst de problem som kan uppstå i samband med en intervjusituation. Dessa 
problem är emellertid så allmänna till sin karaktär att de med fördel kan tas upp i samband med en diskussion 
kring observationen som metod.  
12 Med observerareffekt avses en negativ effekt av det samspel som uppstår mellan observatör och de som 
observeras. Definitionen är analog med termen intervjuareffekt (se Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997). Patel 
och Tebelius menar vidare att denna effekt tar sig uttryck i att en intervjuad individ uppträder på ett visst sätt till 
följd av intervjuarens påverkan (Patel & Tebelius 1987). 
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bör nämnas att vi försökt minimera risken för dessa genom att tydligt, i samband med att vi 
ombetts att presentera oss i början av varje möte, poängtera att all information från mötet 
anonymiseras och att varken organisationen eller enskilda individer skulle komma att hängas 
ut. Vi valde vidare att vara mycket vaga och kortfattade i vår beskrivning av vad vi ämnade 
observera. Begrepp som ”sociala försvar” eller ”känslor” kom därför aldrig att nämnas eller 
antydas. Vidare valde vi konsekvent att som mer påtaglig för mötesdeltagarna under de första 
minuterna av respektive möte. Det faktum att vi presenterade oss, eller blev presenterade, gav 
förmodligen upphov till att många reflekterade över sin roll som deltagare på mötet och över 
observatörernas möjligheter att tränga in i gruppens trots allt ganska personliga och privata 
sfär. Närvaron av observatörer måste trots allt ses som något av ett normbrytande orosmoment 
i många observerade situationer. Betydelsen av detta orosmoment ska emellertid inte 
överdrivas. Efter ett par minuter föreföll ett övervägande antal mötesdeltagare på varje möte 
ha inträtt i sina roller som mötesdeltagare, utan att låta observatörernas medverkan hämma 
beteendet på något för oss märkbart sätt.        
 
Vidare påpekar Patel och Tebelius att det inte finns ”absoluta kriterier” mot vilka man kan 
utvärdera information som insamlats med kvalitativ metod, utan att det snarare är viktigt att 
det råder noggrannhet i bemärkelsen att hantering av material sker på ett ärligt sätt (Patel & 
Tebelius 1987).  

 
 

2.4 Indirekt deltagande observationer 
 
Primärdata är data som författaren själv har samlat in (Lundahl & Skärvad 1992). Med detta 
avses inte att den information som samlats in är fri från tolkningar. Snarare äger termen 
primärdata relevans som en förklaring att uppsatsens empiriska underlag inte har bearbetats 
eller tolkats av någon annan än oss.  
 
En övervägande del av den empiri som ligger till grund för analysen har samlats in med hjälp 
av indirekt deltagande observationer. Enligt Bryman (1989) kräver denna metod ett närmast 
antropologiskt tillvägagångssätt, där observatörerna under en relativt lång period följer de 
individer som observeras. I förhållande till detta kriterium är det antropologiska elementet i 
denna studie ytterst begränsat. Inom ramen för denna uppsats har det indirekta observerandet i 
princip inskränkt sig till att vi närvarat och fört anteckningar under en period som tidsmässigt 
begränsats av längden på de möten som observerats. Vi har med andra ord inte observerat 
individerna utanför de studerade mötessituationerna. Att det trots allt kan vara värt att 
benämna observationerna såsom indirekt deltagande sådana har att göra med att vi inte intagit 
någon aktiv roll på något möte, samtidigt som vi tydliggjort vår närvaro för 
mötesdeltagarna.13  
 
Rent praktiskt genomfördes observationerna genom att två eller tre personer ur 
uppsatsgruppen närvarade på det studerade mötet och förde anteckningar. Vid inga tillfällen 
tilläts vi medföra bandspelare. Alla möten var mellan en och tre timmar långa.  
 

                                                           
13 Det är viktigt att påpeka att observationerna inte är vad Bryman kallar direkt (full) eller dold (covert) (se 
Bryman 1989; se även Holme & Solvang 1997).   
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Vidare har vi i vissa fall ansett det nödvändigt att komplettera det material som genererats ur 
observationerna med information som vi ansett behövlig. Det har främst varit fråga om att 
försöka utröna vilka formella roller enskilda mötesdeltagare intagit i en viss grupp eller 
organisation. Vidare har vi ansett att det kunde vara av intresse att ta reda på de officiella 
bevekelsegrunderna för varje möte, samt vad mötesledaren, eller någon annan nyckelperson, 
ansett att mötet skulle syfta till att åstadkomma. Det kompletterande materialet har samlats in 
med hjälp av intervjuer, såväl via e-post och telefon som genom personliga möten. 
Intervjuförfarandet kan sägas ha varit ostandardiserat, i bemärkelsen att vi inte i någon större 
utsträckning förberett några specifika frågor, eller någon ordningsföljd på de frågor som 
ställts (se Lundahl & Skärvad 1992 för en diskussion kring olika intervjuformer). Snarare har 
vi försökt få intervjuobjektet att tala fritt kring mötessituationen och gruppens roll. Syftet med 
detta har varit att vi velat få den intervjuade att, genom att det skapats en relativt opressad 
situation, uttrycka sina spontana tankar kring vad han eller hon ansett vara av betydelse.  
 
Det bör även nämnas att vi valt att anonymisera såväl organisationer som individer, främst i 
syfte att säkerställa tillgång till de studerade mötena. 

 
 
2.4.1 Urval 
 
Valet av undersökningsobjekt är sällan okomplicerat. Ett tänkbart tillvägagångssätt hade varit 
att försöka följa en grupp eller en organisation under en längre period. Detta var emellertid 
inte möjligt av två skäl. För det första är vårt val av studieobjekt delvis att betrakta som 
resultatet av ett bekvämlighetsurval. Vi har med andra ord inte haft tillgång till någon 
organisation eller grupp som varit villig att bereda oss möjligheten att observera i den 
utsträckning som hade varit nödvändig för att säkerställa tillräcklig empiri. För det andra 
ansåg vi att det kunde vara intressant att försöka studera ett antal fall av tämligen skiftande 
karaktär. 
 
Således har vi valt att observera 15 olika möten, vilka är hämtade från tio organisationer. De 
verksamheter som kommit att beröras inom ramen för uppsatsen är såväl inom offentlig som 
privat sektor, såväl kunskapsintensiva som mer traditionellt produktionsinriktade 
organisationer. Vidare har mötessituationerna varit allt ifrån ledningsmöten till möten på lägre 
hierarkisk nivå, och från avrapporteringsmöten till möten av mer strategisk karaktär. Vi är 
medvetna om att vårt urval vid en första anblick riskerar förefalla godtyckligt. Vi anser dock 
att ett större antal observerade möten, vilka inbördes äger stora olikheter på ett ytligt plan, 
skulle kunna ge upphov till empiri som kan illustrera intressanta och generella drag rörande 
känslohantering i mötessituationer. Sedermera valde vi att redogöra för tre av de 15 
genomförda observationerna. Grunderna för detta val diskuteras vidare i kapitel 4.  
 
Det kan även vara värt att kortfattat beröra litteratururvalet. Vid en första anblick kan stora 
delar av den litteraturdiskussion som presenteras i kapitel 3 förefalla överdrivet 
”psykologisk”. Vi har trots detta ansett att det kan vara givande att få insikt i en för många 
företagsekonomer relativt okänd teoribildning. Syftet med detta har delvis varit att försöka 
belysa ett organisatoriskt fenomen, nämligen mötet, utifrån ett perspektiv som inte 
nödvändigtvis ingår i den företagsekonomiska grundutbildningen. Därmed inte sagt att den 
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litteratur som behandlas i uppsatsen inte äger företagsekonomisk relevans, tvärtom så kan den 
användas som ett bidrag för att förstå och tolka organisatoriska fenomen. 
 
 
2.4.2 Teorins betydelse för metod och urval 
 
Som nämnts ovan valde vi att enbart observera mötesdeltagarna i tydligt avgränsade 
mötessituationer. Vi har således valt att inte följa mötesdeltagarna utanför mötet. Vi har heller 
inte försökt att i nämnvärd utsträckning försöka undersöka mötets sammanhang, och t.ex. 
sätta mötet i dess historiska och sociala kontext. Det faktum att vi valt att betrakta varje möte 
som en relativt isolerad företeelse är en följd av de teoretiska utgångspunkter som beskrivs i 
kapitel 3. I ett försök att förklara och därmed begripliggöra såväl metod som urval kommer 
teorins betydelse för metod och urval att beröras i detta avsnitt.14 
 
Det finns (åtminstone) två principiella sätt att se på möjligheterna och tillvägagångssättet för 
att studera känslornas betydelse för en grupp eller en organisation. Enligt Fineman (2000) 
anser förespråkare för en socialkonstruktivistisk syn att individer inte bör studeras utan att 
tillräcklig hänsyn tas till den sociala och kulturella kontext som de är produkter utav. 
Individers, och därmed även gruppers, känsloliv ses med andra ord som resultat av 
intersubjektivitet, i bemärkelsen att individerna och deras känslor ständigt (re)produceras i 
interaktionen med andra individer i och utanför gruppen. Samtidigt tar såväl individ som 
grupp med sig emotionellt bagage in i t.ex. en mötessituation, bagage som forskaren, enligt 
socialkonstruktivismen, inte kan förstå utan att betrakta relevant historisk, social eller 
kulturell kontext. 
 
Den psykoanalytiska forskningen kring känslornas betydelse för grupper eller organisationer 
har en något annorlunda syn på såväl individers som gruppers egenskaper och därmed även på 
vad forskaren behöver undersöka för att första ett specifikt fenomen, som t.ex. varför ett möte 
utvecklas som det gör. Med mötet, eller sammanträdet, som exempel, tar den psykoanalytiska 
forskaren en utgångspunkt i de egenskaper som individerna tar med sig in i mötessituationen. 
Mötet ses till stor del som ett forum där en grupp styrs av eller ger uttryck för de känslor som 
redan ”finns i” gruppen. De sociala försvaren ses som faktum som påverkar en mötessituation, 
oavsett historisk, social eller kulturell kontext. Således blir kontexten inte heller lika intressant 
att undersöka i en studie med psykoanalytisk utgångspunkt (Fineman 2000; De Board 1978). 
Förenklat uttryckt skulle en grundläggande skillnad mellan de olika skolorna kunna sägas 
vara att socialkonstruktivismen till stor del ser kontexten som central för att förklara 
känslorelaterade beteendemönster i gruppen, medan psykoanalytisk organisationsforskning 
fokuserar på gruppens sociala försvar.  
 
När vi började fundera på att undersöka hur känslor påverkar möten så kom vi att ställas inför 
det val av teoretiska perspektiv som beskrivits här. Vi valde då att ta låta våra teoretiska 
utgångspunkter influeras av psykoanalytisk teori. Följaktligen kom sociala försvar att ges en 
                                                           
14 Detta avsnitt kan möjligtvis tyckas förekomma den teoretiska genomgången i kapitel 3, varför avsnittet med 
fördel kan läsas efter detsamma. Avsnittet har emellertid placerats i metodkapitlet då det, i vår mening, har en 
tydlig koppling till uppsatsens metod. Om inte annat därför att vi här försöker förklara varför vi inte i nämnvärd 
utsträckning försökt att beakta ett större sammanhang. och t.ex. följt medlemmarna i en grupp över en längre tid 
eller gått på fler möten med samma individer.   
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relativt stor betydelse (se kapitel 3 för en noggrannare genomgång av de teoretiska 
utgångspunkterna). För oss verkade denna angreppsvinkel äga ett par fördelar. För det första 
fann vi att den psykoanalytiska forskningen om känslor i organisationer var relativt sett 
ovanlig15. För det andra gavs vi möjlighet att fokusera på mötet i större utsträckning. Vi kunde 
därmed i högre grad undvika utsvävningar i form av allmänna analyser av berörda 
organisationer.  
 
I sammanhanget vill vi påpeka att vi inte anser oss kunna säga något om de organisationer 
inom vilka de observerade mötena ägt rum. Fokus ligger här på mötessituationen. Uppsatsens 
organisatoriska relevans ligger i att mötet, eller sammanträdet, är en viktig del av det 
organisatoriska livet och att liknande studier skulle kunna genomföras med ett vidgat 
perspektiv och hela organisationen i fokus.          
 
 

                                                           
15 Detta påstående finner även stöd hos Fineman (2000). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
  
 
 
 
 
Organisationer utgörs av människor och vår förmåga att förstå och förutsäga människors 
beteende är fortfarande mycket begränsad på grund av ämnets komplexitet. För att närma sig 
en förståelse om individernas beteende inom en organisation måste den person som söker 
kunskapen i största möjliga utsträckning förstå helheten och således även sambandet mellan 
individ, grupp och organisation (Bolman och Deal 1997). Det är dock praktiskt omöjligt att 
kontrollera samtliga variabler som kan ligga bakom ett visst beteende eller händelse inom en 
organisation, då en organisation sällan har en klar avgränsning mot yttervärlden. Detta 
resulterar i att orsakerna till en händelse inom en organisation kan ha sina rötter långt bort i 
t.ex. andra organisationer eller i anställdas privata angelägenheter. Samtliga av dessa variabler 
är givetvis omöjliga att kontrollera vid studier av organisationer. Enligt Bolman och Deal bör 
forskarens ambition dock vara att ständigt söka ett perspektiv som innefattar en mångfald av 
variabler, vilka i sin tur kan ligga till grund för slutsatser rörande organisationer. 
 
Som tidigare nämnts är ambitionen med det här arbetet inte att skapa förståelse om 
organisationer, utan strävan är att skapa förståelse om en specifik organisatorisk företeelse, 
nämligen det formella mötet eller sammanträdet. Napier och Gershenfeld (1993) menar att vi 
lever i ett ”samhälle av möten”, där möten utgör grunden för all organisatorisk verksamhet.  
Enligt vår uppfattning kan mötet ses som en viktig pusselbit, vilken sedan kan bidra till en 
övergripande förståelse om organisationer. Det formella mötet har ofta en mycket central roll 
i dagens organisationer och alla arbetande personer har troligtvis erfarenheter av 
sammanträden av olika slag från sina arbetsplatser. Enligt Napier och Gershenfeld (1993) 
tillbringar en genomsnittsanställd mellan 20 – 40 % av sin arbetstid i möten. Desto högre 
personen befinner sig i företaget desto mer av arbetstiden tillbringar han/hon i möten. Att 
möten upptar en så stor del av personalen i dagens företag innebär givetvis att möten och 
sammanträden utgör en stor kostnad för dagens företag. Trots detta är litteraturen kring mötet 
och sammanträden som en isolerad händelse mycket knapp.  
 
I det här arbetet avser vi att undersöka formella möten (sammanträden) som äger rum inom 
organisationer. Med formella möten menar vi möten som ryms inom en organisations 
planerade verksamhet. Med denna definition vill vi begränsa oss kring möten som ryms inom 
planeringen hos ett företag och som har en avtalad plats, tid och syfte. Vi har lånat begreppet 
från gruppforskningen som talar om formella grupper som de grupper som är skapade för att 
utföra de arbetsuppgifter som behövs för att organisationen skall nå sitt mål (Bruzelius & 
Skärvad 1995). Det här arbetet avser således inte att belysa de informella möten som äger rum 
då två eller flera personer spontant möts. 
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3.1 Det formella mötets natur  
 
Förändring av ett möte kan enligt vår uppfattning vara både medveten och omedveten för 
mötets deltagare. Vi anser dock att de flesta möten genomgår någon form av förändring vare 
sig deltagarna är medvetna om detta eller ej. En förändring av ett möte kan givetvis ske på 
olika nivåer av mötet. Med detta menar vi att förändring kan äga rum vad det gäller t.ex. 
maktstrukturer, kommunikationen eller i den formella agendan för mötet. En förändring kan 
givetvis även äga rum på en mer känslomässig nivå så att mötets deltagare känner en annan 
typ av känslor när de lämnar mötet än vad de gjorde vid mötets inledning. Gersick (1992) 
menar att försök att söka generella förklaringar till förändringsprocesser under möten 
traditionellt har fokuserat på att möten äger en viss karaktäristisk utveckling som sker stegvis 
under mötets gång. Hennes forskning visar dock att möten tycks genomgå en markant 
förändring då ganska exakt halva tiden av mötet gått. Vidare talar Gersick om att första delen 
av möten ägnas åt mer social verksamhet och att fokus på uppgiften är låg. Efter ganska exakt 
halva tiden sker dock en markant förändring och mötets deltagare blir mer fokuserade på 
uppgiften. Detta kallar hon för midpoint transition. Gersicks forskning visar därmed att 
externa faktorer som klockan och deadlines har betydelse för mötets utveckling.  
 
Bolman och Deal (1997) menar att sammanträden inte skall ses som rationella företeelser med 
sakliga diskussioner som alltid leder till förbättringar av organisationen. Sammanträden 
innehåller dock alltid enligt Bolman och Deal ett inslag av att känslor utbyts, vilket kan bidra 
med såväl negativa som positiva delar till organisationen som helhet. Bolman och Deal menar 
att sammanträden skall ses som symboliska arenor för organisationen där individernas känslor 
intar den centrala rollen. Nya känslor genereras i möten mellan individer, samtidigt som 
möten även kan fungera som en avlastningszon där personer kan göra sig fria från obehagliga 
känslor som har sitt ursprung utanför mötet eller organisationen. Dessa känslor kan enligt vår 
uppfattning skapa obehag i gruppen och hos individen som försvarar sig mot detta. Detta är 
olikt den förändringsprocess som Gersicks (1992) beskriver då Bolman och Deals 
förändringsprocess kan ses som en intern variabel som påverkar sammanträdet i en viss 
riktning.   
 
 
3.1.1 Typer av möten 
 
Den befintliga forskningen om möten är ganska begränsad, vilket innebär att vi tvingat oss att 
söka kunskap inom gränsande ämnesområden som grupputveckling och 
organisationsforskning. Svårigheten med detta är att dessa ämnesområden ofta kräver en 
större kontextuell förståelse av de system som möten är en del av. Ytterligare ett problem som 
vi mött med den bristfälliga forskningen inom mötesområdet är att det i många fall tycks 
saknas en begreppsapparat för företeelser i möten. Till exempel tycks det inte finnas några 
klart definierade begrepp som särskiljer olika typer av möten. Napier och Gershenfeld (1993) 
föreslår dock att möten kan delas in i sju olika kategorier utifrån dess syfte och karaktär.  
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• Informationsförmedlande möten har som syfte att förmedla information mellan de 
olika nivåerna i ett företag. Dessa möten kallas ofta även för kommunikationsmöten. 

• Diagnostiska eller faktasökande möten syftar till att ta pulsen på företaget och 
identifiera problem på olika nivåer av organisationen. Dessa möten är oftast 
fokuserade kring ett visst ämne som exempelvis produktion och syftet blir då att 
upptäcka problem och brister i produktionsapparaten.  

• Brainstormingmöten syftar till att generera idéer genom att kritiskt bemötande av idéer 
reduceras. 

• Beslutsfattande möten syftar givetvis till att fatta beslut för olika nivåer i 
organisationen. 

• Planeringsmöten syftar till att planera för de mål som beslutats på beslutsmötena. 
• Koordineringsmöten är periodiska möten som avser att övervaka hur 

implementeringen av exempelvis en managementstrategi fungerar. 
• Pågående affärsmötet är de möten där utvalda representanter kontinuerligt träffas för 

att arbeta med så kallade systembevarande verksamheter. Detta är ämnen som t.ex. val 
av personal, disciplinproblem, marknadsföring osv.  

 
Vi anser att Napier och Gershenfelds (1993) möteskategorier är något förenklade och att 
verkligheten troligtvis är mer nyanserad, då det med ganska hög sannolikhet förekommer 
möten som är kombinationer av två eller flera av dessa möteskategorier. Vi anser dock att 
deras kategorisering utgör en fullgod grund för att beskriva möten utifrån dess syfte. 
 
Napier och Gershenfeld (1993) menar vidare att samtliga av dessa möteskategorier brottas 
med sina egna specifika karaktärsproblem som vid fel hantering kan leda till att mötet 
misslyckas. Författarna anser emellertid att när möten misslyckas så beror det oftare på den 
interpersonella kontakten mellan mötesdeltagarna än på mötesuppgiftens natur. Detta kan ses 
som ett tungt argument för att undersöka hur känslor påverkar mötetssituationen.   
 
Granström (2000) beskriver förutsättningar för ett bra möte och lyfter fram fem villkor bör 
eftersträvas för det ideala mötet: 
 

1. Varje deltagares bidrag måste tas till vara oberoende av position. 
2. Det ska vara tillåtet att yttra sig fritt utan att riskera att bli bestraffad. 
3. Varje åsikt skall mötas med respekt. 
4. Varje yttrande bör prövas i relation till andra bidrag. 
5. Deltagarna bör visa ödmjukhet inför sina egna åsikter. 

 
Enligt Granström (2000) visar forskning på att det är viktigt att i mötessituationer ha vissa 
grundläggande ramar för mötet, såsom dagordning och ordförande. Han menar vidare att det 
är viktigt att deltagarna är närvarande och att man har en talarlista som följs. Det är 
oacceptabelt att deltagarna talar i mun på varandra. Granström påpekar att det finns en risk 
med att försöka vara informell och genomföra mötet utan ledare och bestämd dagordning. 
Istället för en avspänd atmosfär kan avsaknaden av struktur istället skapa osäkerhet i gruppen, 
vilket leder till ineffektivitet. 
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3.2 Vad är en grupp? 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) uppstår en grupp när två eller flera personer har ett 
ömsesidigt beroende genom att de påverkar varandra i ett socialt samspel. Författarna skiljer 
på olika grupper genom hur många deltagare gruppen har. Dyaden är en grupp på två 
personer. Triaden består av tre personer och den lilla gruppen definieras som en grupp som 
innehåller mellan fyra till sju personer. Den stora gruppen består av åtta personer eller mer. 
Bruzelius och Skärvad skiljer på formella och ickeformella grupper där den formella gruppen 
är tillskapade för att utföra de arbetsuppgifter som behövs för att organisationen skall nå sina 
mål. Den formella gruppen kan enligt författarna delas in i avdelningsgrupper och 
projektgrupper där avdelningsgruppen har en gemensam chef medan projektgruppen arbetar 
att nå ett gemensamt projektmål. De informella grupperna är de grupper som uppstår spontant 
och bäst beskrivs som vänskapsgrupper.  
 
Utöver dessa gruppindelningar kan man dela in gruppen i primär- och sekundärgrupper. 
Sekundärgrupperna är de grupper som består även om gruppmedlemmarna byts ut. Detta kan 
tillexempel vara ett företag. Dessa grupper har oftast på förhand definierade ramar som t.ex. 
vem som skall vara ledare. Primärgruppen kan beskrivas som en grupp med mycket nära och 
varaktiga relationer, som t.ex. familjen och de närmaste vännerna (Svedberg 1997). 
Referensgrupper är ytterligare en typ av grupp som fungerar som en måttsstock för 
värderingar hos personer. Dessa grupper står i motsatts till medlemsgrupper, där person har ett 
formellt medlemskap vilket man oftast inte har i referensgrupper (Bruzelius och Skärvad 
1995).   
 
 
3.2.1 Mötets utveckling 
 
Ett stort antal författare intresserat sig för de processer som rör hur en grupp utvecklas och hur 
detta manifesteras i olika stadier i grupputvecklingen. Tubbs (1995) menar att det är främst 
interna faktorer som bidrar till grupputvecklingen och att en grupp genomgår dessa stadier 
såväl under loppet av sin livstid som varje gång den sammanstrålar inom ramen för ett möte. 
Enligt Tubbs är de främsta av dessa interna faktorer de individuella psykologiska behoven och 
de sociala normer som råder i gruppen. Författaren framhåller att en grupp går igenom dessa 
faser på två nivåer. Först och främst kan man se att gruppen passerar dessa faser under hela 
sin livshistoria. Tubbs menar även att faserna är relevanta på mötesnivå, eftersom han anser 
att en grupp i princip går igenom dem varje gång den möts. De fyra nämnda faserna är: 
 

• Orienteringsfasen är den första fasen som inleder mötet. Under den här fasen tycks 
deltagarna försöka bryta isen mellan varandra och social band knyts mellan 
deltagarna. Deltagarna orienterar sig och försöker hitta sin plats i gruppen, vilket ofta 
uttrycks genom frågor mellan deltagarna.  

• Konfliktfasen är den andra fasen under ett mötte. Konfliktfasen karaktäriseras av 
konflikter mellan mötets deltagare. Konflikterna kan även uppstå mellan mindre 
kotterier som bildats under orienteringsfasen. Enligt Tubbs (1995) uppstår 
konflikterna ofta av att deltagarna känner sig pressade att åstadkomma något efter den 
lugna orienteringsfasen vilket skapar stress i gruppen. Det är ofta svårt att få igenom 
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beslut under konfliktfasen då idéer som kommer upp oftast renderar ett negativt 
bemötande från de andra deltagarna. Konflikterna kan även ses som ett sätt att 
åstadkomma en social hierarki i gruppen.  

• Alarmfasen är den tredje fasen och karaktäriseras av att deltagarna blir observanta 
över konfliktsituationen i gruppen, vilket tvingar fram lösningar på problemen. 
Gruppen börjar nu att arbeta mer som en enhet mot ett mål.  

• Förstärkningsfasen är den fjärde och sista mötesfasen. Detta är den fas där gruppen 
har högst produktivitet och gruppkänslan växer sig stark hos deltagarna. Alla 
konflikter är nu som bortblåsta och deltagarna ägnar sig åt att klappa varandra på 
ryggen och utdela komplimanger.  

 
 
3.3 Gruppnormer 
 
I alla grupper finns normer. Normer är outtalade regler genom vilka en grupp definierar vilket 
typ av beteende som accepteras eller förkastas av gruppen. Normerna uppkommer i den 
gruppprocess som uppstår när gruppmedlemmarna arbetar tillsammans mot ett gemensamt 
mål och fungerar genom att reglera gruppens gemensamma prestationer (Napier & 
Gershenfeldt 1993). 
 
Enligt Nilsson (1993) fungerar grupper bättre om de har klara regler som styr interaktionen 
och som tydligt visar vad som är accepterat eller ej i gruppen. Gruppen belönar eller bestraffar 
den som följer eller bryter mot de normer som existerar i gruppen. Detta leder till att reglerna 
förankras i gruppen och ses som legitima och gällande. Gemenskapen i gruppen stärks om 
medlemmarna är eniga angående de normer som växt fram. När det kommer in en ny medlem 
i en grupp så tenderar denne att vara avvaktande och studera gruppen för att föröka läsa av 
vilka normer som råder. Om gruppmedlemmarna har olika uppfattning om vilka normer som 
gäller i gruppen så riskerar konflikter och spänningar att uppkomma. Eftersom normerna är 
abstrakta och delvis omedvetna kan dylika problem vara svårt att lösa, då man ej är medveten 
om orsaken till konflikten. Konflikter som tillsynes verkar vara ytliga kan i själva verket ha 
sin grund i oförenliga normer i gruppen. 
 
Gruppnormerna skapar också en större trygghet för gruppens medlemmar. Dessa normer är 
mycket centrala för det här arbetet då vissa beteenden som inträffar under mötet kan vara ett 
beteende som har sitt ursprung i gruppens normer. Gruppnormer blir enligt Jacobsen och 
Torsvik (1995) formaliserade i form av rutiner och regeluppsättningar för gruppen. Således 
kan man anta att brott mot gruppnormer skapar oro i gruppen, vilket kan resultera i att 
gruppen försvarar sig mot obehaget. Enligt vår uppfattning kan det sociala försvaret bli till en 
gruppnorm, vilket innebär att gruppen socialt agerar på ett formaliserat sätt mot en viss 
orossituation. Om gruppnormen blir allt för dominerande kan ett tillstånd uppstå i gruppen 
som populärt brukas kallas groupthink. Detta är ett tillstånd då gruppens normer gör att 
deltagarna tänker mycket likvärdigt vilket även innebär att gruppens tappar sin förmåga att 
kritiskt reflektera kring sitt arbete (Tubbs 1995). 
 
Normerna ger gruppen trygghet genom att de hjälper medlemmarna att förutsäga hur 
eventuella situationer kan komma att hanteras, som t.ex. vid konflikter. Normerna är delvis ett 
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resultat av regelbundenhet hos gruppmedlemmarna, denna regelbundenhet ligger till grund för 
det som sedan uppfattas som normalt i gruppen. Nilsson (1993) delar upp normerna i två 
grupper, dels de som rör gruppens uppgift, de instrumentella normerna, dels de som rör 
gruppens samspel, de expressiva normerna. De instrumentella normerna rör mål, metoder, 
arbetstakt etc. De expressiva normerna styr istället känslomässiga behov, respekt, bekräftelse 
osv. Normtyperna aktiveras i olika situationer och fyller olika funktioner. 
 
 
3.3.1 Mötesblockerare 
 
Napier och Gershenfeld (1993) hävdar att det finns fem faktorer som i större utsträckning än 
andra bidrar till att ett möte fallerar. Den första av dessa är att en eller ett fåtal personer 
dominerar mötet. Författarna redovisar en studie som visar att i en stor del av alla möten 
disponerar några få mötesdeltagare sammanlagt cirka 80 % av tiden. Detta kan i sin tur leda 
till att övriga deltagare reagerar med passiv aggressivitet, vilket innebär att aggressiviteten 
växer på grund av att deltagarna känner sig förfördelade och dessa känslor uttrycks i en trotsig 
passivitet. Den andra viktiga faktorn som lätt blockerar ett möte är att mötesdeltagarnas 
negativa inställning till förslag och idéer tycks öka ju längre mötet varar. Den tredje 
mötesblockeraren som Napier och Gershenfeld tar upp är ett mönster där beslut blir svårare 
och svårare att fatta ju längre mötet pågår. Detta beror på att beslutsfattande kan uppfattas 
som försök att ta makt över mötet. Personerna tänker inte sakligt på frågan utan försvarar 
istället sin egen ståndpunkt utan att närmare analysera dess innebörd då det kan ses som 
prestige att få igenom sitt eget beslut. Det fjärde stora problemet som kan sätta stopp för ett 
möte är enligt Napier och Gershenfeld när det kommer in nya medlemmar i gruppen. Detta 
medför ofta kotterier och gamla medlemmar av gruppen har ofta problem med att acceptera 
nya medlemmars åsikter och idéer. Den femte och sista faktorn som kan bidra till låsningar i 
ett möte har att göra med mötets fysiska struktur och den fysiska lokalen som mötet äger rum 
i. Den fysiska lokalen och deltagarnas placering i rummet har stor betydelse för hur mötet 
utvecklas enligt författarna. Ofta avslöjar deltagarnas placering i rummet de hierarkiska 
strukturerna i gruppen. Detta kan enligt författarna bidra till att personer med lägre status får 
det svårare att aktivt delta i mötet. 
 
 
3.4 Teoretisk bakgrund till psykoanalytiska organisationsteorin 
 
Basen för den sociala försvarsteori som presenteras i detta kapitel utgår i hög utsträckning 
från ett psykoanalytiskt perspektiv, där de sociala försvaren anses syfta till att minimera oro i 
gruppen. För att ge läsaren en bakgrund till de sociala försvarens uppkomst i gruppen inleder 
vi med en redogörelse om Bions teorier, vilka haft ett mycket stort inflytande på området. Vi 
kommer inte att direkt använda oss av Bions teorier i analysen av det här arbetet men 
eftersom modernare teorier i stor utsträckning har hämtat inspiration från Bions teorier anser 
vi att en viss grundläggande förståelse om Bions teorier är nödvändigt eller åtminstone 
allmänbildande för personer som är intresserade av detta ämnesområde. Bion (1961) menar att 
varje grupp kan delas in i två undergrupper nämligen arbetsgruppen och 
grundantagandegruppen. Arbetsgruppen är den aspekt av gruppen som har att göra med 
gruppens verkliga uppgift. Arbetsgruppen är medveten om sitt syfte och arbetar mot ett visst 
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mål. Grundantagandegruppen, å andra sidan, har sina rötter i det omedvetna och dess 
funktioner är infantila och ickerationella, vilket innebär att den här delen av gruppen handlar 
om känslor och trygghet för individen i gruppen. Vidare menade Bion att 
grundantagandegruppen kan delas in i tre kategorier, beroende på vilken beteendemässig form 
de tar. Dessa är beroende-, flykt/kamp- och parbildningsgruppen.  
 
Beroendegruppen karaktäriseras av att gruppens medlemmar beter sig som hjälplösa och 
lägger allt hopp i ledarens händer. Ledaren får samma funktion som föräldern för det lilla 
barnet och tillskrivs övermänskliga, idealiserade, egenskaper. Gruppens oro minskar då de 
känner trygghet i skyddet av den allvetande ledaren. Denne påpekar att ett annat mönster för 
att hantera tryggheten i gruppen är flykt/kamp-beteendet. Som namnet antyder kännetecknas 
flykt/kampgruppen av flykt från eller kamp mot en gemensam fiende (Bion 1961). Den 
gemensamma fienden står ofta utanför gruppens trygga gemenskap och kan t.ex. utgöras av en 
kund, en leverantör, en myndighet eller av en annan avdelning inom organisationen.  
 
Den sista av de grundantagandegrupper som Bion (1961) föreslår är parbildningsgruppen. I 
denna förförs gruppens medlemmar av en rosaskimrande syn på sig själva. Enligt Morgan 
(1997) upptas medlemmarna av tanken på att en messiasfigur ska komma och befria gruppen 
från dess obehag. Vidare menar Morgan att gruppens upptagenhet av frälsartanken förlamar 
dess kreativitet samt dess förmåga att vidta adekvata åtgärder för att lösa situationen.  
 
 
3.5 Känslor i mötessituationen 
 
Svedberg (1997) menar att människans perceptuella processer har till syfte att strukturera och 
kategorisera de sinnesintryck som tas upp från omvärlden. Det centrala i de kognitiva, 
perceptuella, processerna är att utifrån tidigare erfarenheter skapa mening i och förståelse för 
de nya sinnessintrycken. Om denna process skulle fallera så kommer omvärlden och 
sinnesintrycken att uppfattas som kaotiska och gränslösa. Människan är ständigt upptagen av 
ett omedvetet arbete att finna en balans mellan sina inre föreställningar och de intryck som 
hon får från den yttre världen. Svedberg (1997) beskriver hur individer och grupper 
interagerar med varandra på ett sätt som ger mening och förståelse utifrån individernas 
tidigare erfarenheter. Många grupp- och organisationsprocesser bygger på det fundamentala 
mänskliga behovet att skapa mening åt de sinnesintryck som erhålls i varje enskild situation. 
Om en person inte lyckas skapa en kongruens mellan sin inre och yttre värld i gruppen så 
kommer hon att känna obehag. De negativa känslor som uppstår hos individen karaktäriseras 
ibland som ångest, vilket är ett svårdefinierat och omfattande begrepp. Vidare definieras 
ångest ofta inte på samma sätt av olika författare. May (1977) definierar ångest som den oro 
som utlöses av ett hot mot något värde som individen uppfattar som väsentligt för sin existens 
eller sin personlighet. Hotet kan enligt May gälla den fysiska eller psykologiska existensen. 
Definitionen utgår från ett psykoanalytiskt, existentiellt och delvis även samhällsvetenskapligt 
tänkande. I det här arbetet har vi valt att betrakta begreppet ångest som en synonym till oro, 
dvs. som ett samlingsbegrepp för de negativa känslor som en grupp upplever och som de på 
något plan genom sociala handlingar försöker att avvärja.  
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Begreppet ångest är delvis stigmatiserat i det allmänna medvetandet och förknippas ofta med 
ickenormala tillstånd. I det här arbetet har vi emellertid valt att delvis utgå ifrån en definition 
där ångest ses som något naturligt och nödvändigt i grupper och organisationer. En definition 
av ångest är hämtad från Moxnes (1991). Moxnes hävdar att ångest och otrygghet är 
desamma, och att dessa tillstånd infinner sig i organisationer och möten mellan människor då 
något stör den rådande ordningen, med följden att förutsägbarheten och individernas kontroll 
över situationen minskar. Moxnes menar att ångest ständigt strömmar i möten mellan 
människor. För att det sociala livet ska bli uthärdligt har människan dock konstruerat sociala 
system för att reglera den ångest som uppstår i grupper. Vi anser dock att Moxnes tillskriver 
ångestbegreppet en omnipotens, eftersom han verkar se ångest som drivkraften bakom alla 
organisatoriska skeenden. Vi vill här passa på att varna för att överdriva ångestens betydelse 
och vi anser att andra känslor troligen har en lika central roll för förändring av ett möte som 
ångest.  
 
Vi anser att ångest och oro kan ses som ett inre tillstånd av osäkerhet. Denna osäkerhet kan 
dock ha en mer existentiell karaktär än vad som oftast uppfattas vid första ögonkastet. 
Moxnes (1984) skiljer på två typer av ångest. Den första typen av ångest är driftsångest. 
Driftsångest uppkommer i organisationer som saknar struktur. Driftsångest dyker upp när 
organisationens medlemmar saknar något fast att hålla sig till. Den andra typen av ångest som 
finns inom organisationer är systemångest. Enligt Moxnes skiljer sig de två typerna av ångest 
åt genom att driftsångesten har sitt upphov i så kallade primärprocesser.  
 
Enligt den psykoanalytiska teorin är primärprocesser psykiska processer som domineras av 
primitiva drifter och åtföljande primitiva försvar (Sjöbäck 1984). Driftsångest kommer ur 
djupa och primitiva lager av sinnet, där de drifter och fantasier som representerar barnet i den 
vuxne bor. Driftsångest uppkommer när inga sociala strukturer längre dämpar upp den ångest 
som kommer från oacceptabla impulser som bildas i kontakten mellan människor. Enligt 
Moxnes (2001) kännetecknas driftsångest av en känslomässig intensitet och våldsamhet som 
många står helt främmande inför. Driftsångest är ett hot som resulterar i ett behov av stabilitet 
och förutsägbarhet.  
 
Systemångest, å andra sidan, har mycket litet med primärprocesser att göra. Systemångest 
uppkommer istället till följd av maktlöshet och av en känsla av att strukturen hindrar personen 
från att leva ut sina behov. Systemångesten förkommer i organisationer där det är hög grad av 
struktur. Organisationens medlemmar känner att systemet ställer för höga krav i förhållande 
till deras egna behov. Systemet känns som en tvångströja för individerna som hindras att göra 
vad de helst vill göra, samtidigt som de känner hur deras kreativitet dör. Om en organisation 
har hög struktur för att förhindra driftsångest, så riskerar den istället att präglas av 
systemångest (Moxnes 2001). Det motsatta förhållandet gäller givetvis om organisationen 
väljer ett strukturförsvar mot systemångest.  
 
Enligt Moxnes (1984) återfinns lösningen på strukturproblemet inte i skapandet av en 
halvstrukturerad organisation. Snarare bör man försöka skapa en strukturerad organisation 
som ger utrymme för ostruktur. Moxnes menar vidare att ångest inte alltid måste avlägsnas, 
utan att det mest kreativa för en organisation är att lära sig att hantera ångest. Det första steget 
i denna utveckling är att organisationen lär sig att tolerera ångest. Denna syn kan med fördel 
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betraktas utifrån Bions (1993) teorier om att härbärgera ångest. Uttrycket är hämtat från det 
individualpsykoterapeutiska fältet, där terapeutens uppgift är att härbärgera analysandens 
ångest. Detta kan kortfattat sägas innebära att terapeuten, i enligt med psykoanalytisk teori, 
ska överta olustkänslor från patienten. Enligt Bion (1993) krävs en härbärgerande miljö för att 
detta ska lyckas. Med andra ord krävs att klimatet i som tillåter personliga känslor och att 
dessa känslor bemöts på ett sätt som inte genererar försvar hos personen. Vår tolkning av 
Moxnes är att han i linje med Bion menar att gruppen eller organisationen bör försöka skapa 
ett klimat som kan härbärgera gruppkänslor, eller personliga känslor, i den grad att inte allt för 
starka sociala försvarsstrukturer genomsyrar och hämmar organisationen.  
 
Denna undersökning skiljer sig från exempelvis Moxnes studier genom att vi valt att studera 
organisationer utanför sjukvården, vilket skiljer sig från Moxnes som uteslutande studerat 
sjukvårdsorganisationer. Detta innebär även att vi inte oavkortat kan använda oss av Moxnes 
begrepp, då många av de känsloyttringar som han beskriver troligen är ganska ovanliga i de 
organisationer som vi valt att studera. Moxnes forskning utgår även från ett 
organisationsperspektiv där organisationens sociala kontext har en central roll. I det här 
arbetet studeras mötet som en isolerad händelse bortkopplat från organisationens sociala 
kontext vilket medför ytterligare en utmaning vid användning av Moxnes teorier. Följaktligen 
har vi valt att utvidga fokus och delvis även beakta andra emotioner, såsom t.ex. rädsla, skam, 
ånger och ilska. Fineman (2000) menar att känslorna i en organisation eller grupp är viktiga 
styrverktyg för gruppen. Han menar vidare att det är viktigt att vi lär oss att läsa emotionernas 
språk så att grupper kan regleras utifrån de känslor som återfinns i gruppen. Detta är dock inte 
helt lätt på ett medvetet plan. Ofta styrs gruppen av sina emotioner, även om det sker 
omedvetet.  
 
 
3.5.1 En arbetsdefinition av känslor i det formella mötet 
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att öppna upp den tidigare litteraturens syn på ångest genom 
att använda mer generella termer, såsom oro. Oro kan ses som ett samlingsnamn på de 
negativa känslor som individen och gruppen kan uppleva och som de försöker att avvärja med 
hjälp av försvar. Genom att öppna upp ångestbegreppet anser vi även att ångestens positiva 
sidor lättare åskådliggörs, då begreppet för lekmän ofta har negativ konnotation. Ett exempel 
på positiv ångest är nervositet, som i lagom dos kan ha en drivande och 
koncentrationshöjande effekt på både individ och grupp. Således kan ångest och oro ses som 
ett rörligt fenomen där myckenheten avgör om det är positivt eller negativt för gruppen och 
gruppens mål. 
 
 
3.6 Det sociala systemet som försvar mot oro 
 
Trygghet i vardagen uppnås genom att människor skapar struktur omkring sig, vilken i sin tur 
bidrar till skapandet av mening och till en förståelse av omvärlden. De organisationer som vi 
människor lever och verkar inom har dels en formell funktion, men de har även en funktion 
som försvarsverk mot obehag. Det hot som organisationen skyddar mot är dels de känslor som 
härstammar från individens egna själsliv, men organisationen erbjuder även ett skydd mot de 
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känslor som skapas genom yttre fenomen, som t.ex. att chefen har allt för höga krav på de 
anställda.  
 
Enligt Moxnes (1984) minskar oron i takt med att en organisation ökar den byråkratiska 
ordningen. Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) kan en byråkratisk organisation beskrivas 
som en organisation där effektiviteten uppnås genom formella regler, rapporter, fast hierarki, 
strikta kommunikationskanaler och väl avgränsade ansvarsområden. Risken är emellertid 
påtaglig att byråkratiska organisationer ofta uppträder som livlösa och psykologiskt döda, då 
praktisk taget alla emotioner, inklusive de positiva, förtryckts. Moxnes (1984: 103) beskriver 
den byråkratiska organisationen som ”levande begravd”. Ju livlösare organisationen ter sig, 
desto tryggare är den för medlemmarna. Moxnes (1984) talar om sju element som är 
karaktäristiska för den byråkratiska organisationen:  
 

• Anställda är metodiska och disciplinerade. 
• Personalens beteende i den byråkratiska organisationen är förutsägbart och stabilt över 

tiden. 
• De anställda har en stark likriktning i sina beteendemönster. 
• Det råder disciplin och ordning. 
• De anställda känner en pliktkänsla för sitt arbete, vilket innebär att de är beredda att 

göra personliga uppoffringar för den byråkratiska enhetens bästa. 
• De anställda är väl insatta i sina auktoritetsområden och vet vem som styr vad och var 

på arbetsplatsen. 
• Rutinarbete utförs metodiskt. 

 
Enligt Moxnes (1984) kommer medlemmar av byråkratiska organisationer att känna mycket 
lite oro eftersom det personliga ansvaret minimeras. Vår uppfattning är att även ett möte kan 
ta sig byråkratiska former som kan jämföras med Moxnes byråkratiska organisation, varför 
Moxnes punkter således även kan omsättas i en mötessituation. 
 
En grundläggande tanke är att organisationer utvecklar sociala system, vilka försvarar 
individen mot oro. Genom den sociala strukturen kan organisationer eller grupper reglera 
orosnivån, så att den bäst passar gruppens mål och medlemmar. Menzies (1984) har skrivit en 
mycket uppmärksammad artikel om sociala försvar i en organisation. Artikeln bidrog till en 
teori rörande hur sociala strukturer kan ändvändas som ett skydd mot individuell oro i 
organisationen. Menzies menade att kulturen, strukturen och funktionssättet i en organisation 
bestäms av medlemmars psykiska behov. En av Menzies huvudpoänger var att 
organisationens sociala försvar är en externalisering av medlemmarnas intrapsykiska 
försvarsmekanismer. Ett socialt försvarsverk utvecklas genom ett långvarigt samförstånd 
mellan gruppens individer. Detta samförstånd kan vara såväl omedvetet som uttalat och 
medvetet.  
 
I samband med en undersökning fann Menzies (1984) att en organisation använder sig av en 
rad olika sociala mekanismer för att skydda sig mot oönskade känslor. Forskningen 
resulterade i en rad sociala handlingar som en grupp under press ibland tar till:  
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• Försök att undgå att fatta beslut genom rituellt utförande av uppdrag. Att fatta beslut 
innebär att välja mellan olika handlingsalternativ, vilket kan skapa oro. För att undgå 
denna osäkerhet införs rituella arbetsuppgifter inom organisationen, vilket kan ta sig 
uttryck i precisa instruktioner, tidsscheman etc. De rituella arbetsuppgifterna kan ofta 
te sig onödiga eller överflödiga för en utomstående betraktare.  

• Reduktion av beslutsansvar genom ständiga bordlägganden. Det slutgiltiga 
beslutsfattandet i en fråga uppskjuts genom en utbredd vana att kontrollera och åter 
kontrollera om besluten är välgrundade. Detta kan också ta sig uttryck i att beslut 
skjuts på framtiden för att mer fakta ska samlas in.  

• Avsiktlig oklarhet i den formella fördelningen av ansvar. Personerna i organisationen 
försvaras genom att de inte kan lastas för fel som uppstått då det inte är klart vem som 
bär ansvaret för felet. Den formella strukturen är så diffus att det inte går att avgöra 
vem som bär ansvaret. 

• Reduktion av ansvarsbörda genom att delegering till överordnad. Det är vanligt i 
organisationer att ansvarsbördan delegeras nedåt i organisationen. Menzies menar 
emellertid att ett det omvända utgör ett relativt vanligt socialt försvar, nämligen då 
ansvarsbördan förskjuts uppåt i organisationen. Följden av detta är att besluten 
förskjuts uppåt i organisationen, vilket påverkar rationaliteten då de övre cheferna 
tvingas fatta beslut som ur effektivitetshänsyn skulle ha kunnat fattas på en lägre nivå.  

• Motstånd mot förändring. Vid organisationsförändringar uppstår ofta en hög ångest 
till följd av den stora osäkerhet som råder om framtiden. Organisationsförändringar 
kan även innebära att organisationen måste förändra sina sociala försvarsstrukturer, 
vilket skapar osäkerhet på det omedvetna planet hos individen.  

 
Menzies (1984) menar att ovannämnda sociala försvarsverk har till syfte att hantera de 
dagliga emotionella faror som uppstår inom en organisation. Vidare menar Menzies att de 
sociala försvaren tenderar att få negativa konsekvenser om de brukas i allt för hög 
utsträckning inom en organisation. De kan då få en hämmande effekt på medlemmarnas 
förmåga att vara kreativa och skapande.  
 
Moxnes (1984) anser att en av de mest förekommande sociala försvaren är utpekandet av 
syndabocken. Begreppet syndabock innebär att en eller flera personer drabbas av andras vrede 
för att dessa själva skall slippa känna sig skyldiga. Syndabockar lättar därmed andras 
frustrationer, då de överför sina egna känslor på honom eller henne. Syndabocken fungerar 
således som organisationens emotionella dränage, vilket medför att denne sprider en behaglig 
känsla hos dem som projicerar sina känslor mot honom. Problemet är dock att syndabocken 
själv får bära en hel grupps oro, vilket givetvis kan kännas betungande. Syndabocksförsvaret 
är inte heller speciellt rationellt, eftersom den egentliga, bakomliggande, orsaken till ångesten 
kvarstår i organisationen.  
 
Moxnes (1991) menar att den största orosregulatorn i gruppsammanhang utgörs av gruppens 
förhållande till struktur. Med begreppet struktur menar Moxnes i detta sammanhang vilken 
grad gruppens individer ställer upp på de dikterade mål och medel (inklusive de regler som 
skapats för att nå målet) som gruppen tagit fram. En strukturerad grupp ger riktlinjer för hur 
gruppen ska vara samt för hur samspelet mellan gruppens individer bör ske. Ju fler riktlinjer 
som finns, desto mer struktur har gruppen. Riktlinjerna kan handla om allt från hur arbetet ska 
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utföras till hur individerna i gruppen eller organisationen ska klä sig eller uttrycka sig. I 
motsats till den hårt strukturerade gruppen innehåller den löst strukturerade gruppen få 
liknande riktlinjer.  
 
Grupper som har ett tydligt uttalat mål och en klar struktur kallas av Moxnes (1991) för 
sociogrupper, medan grupper som har en lägre struktur, för att därmed istället prioritera 
gruppmedlemmarnas känslor och affekter, benämns som psykogrupper. Nämnda begreppspar 
kompletteras genom att Moxnes väljer att kalla de processer som strömmar inom en grupp 
och som syftar till att skapa struktur för socioprocesser. De motsatta tendenserna, som verkar 
för att lösa upp strukturen till förmån för de personliga känslorna, betecknas som 
psykoprocesser. Enligt Svedberg (1997) tenderar personer som har behov av struktur och 
ordning att söka sig till situationer och organisationer som är uppbyggda runt sociogrupper. 
På ett liknande sätt tenderar personer som känner sig hämmade av allt för hög struktur att 
söka sig till mer psykogruppsdominerande organisationer.  
 
I vissa grupper är inte den formella strukturen ett tillräckligt försvar, varför gruppen eller 
organisationen skapar informella strukturer för försvar mot obehagliga känslor (Moxnes 
1991). Moxnes beskriver detta fenomen i termer av att psykiskt försvar har institutionaliserats 
i organisationen. Varje organisation och grupp har följaktligen sitt eget individuella 
försvarssystem, vilket internaliserats i kulturen och därmed även i individerna. De personer i 
organisationen vars individuella försvarssystem i stor utsträckning skiljer sig från 
organisationens försvar, kommer att känna sig missanpassade och otillfredsställda. Det är 
således upp till varje individ att anpassa sig till det rådande systemet, annars riskerar de att 
misstrivas i gruppen.  
 
 
3.7 Ledarskapsfunktionen i en grupp 
 
Bolman och Deal (1997) poängterar vikten av att ledaren under ett möte hjälper gruppen att 
utveckla en gemensam uppfattning av ansvar och riktning. Om detta inte sker finns en risk att 
gruppen förlorar fokus på det egentliga målet med mötet. Vidare anser författarna att 
ledarskapet är viktigt för gruppens effektivitet och för gruppmedlemmarnas välbefinnande. 
Ledare som styr och kontrollerar mötet för mycket eller för lite kan skapa ineffektivitet och 
frustration i gruppen. Ledare som försöker att dominera och driva igenom sina förslag är ofta 
ineffektiva. En bra ledare är öppen och lyhörd för de grupprocesser som äger rum och är 
samtidigt medveten om de krav som uppgiften och målet med mötet kräver (Bolman och Deal 
1997). 
 
Enligt Nilsson (1993) handlar ledarskap om ett ömsesidigt förhållande mellan ledare och de 
övriga gruppmedlemmarna, ett samarbete som bygger på att ledaren accepteras i sin roll av 
gruppen. Vidare anser författaren att ledarens syfte är att motivera gruppen och se till att 
grupprocesser och rollfunktionerna uppfylls. Ledarskapets betydelse ökar i stressfyllda 
situationer, som t.ex. vid konflikter i gruppen. Det är av stor vikt att ledaren lyckas balansera 
sin roll genom att t.ex. sätta gränser utan att därigenom kväva gruppens självständighet och 
kreativitet. Ett bra ledarskap är en balansgång där ständiga avvägningar görs för att hitta en 
harmoni mellan uppgift och samspelsfunktionerna. 
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Nilsson (1993) delar in gruppledarfunktioner i två dimensioner. 
 

• Planering, igångsättning och styrning  
• Stöd och bekräftelse 
 

Den första dimensionen handlar om att skapa struktur i gruppen och dess arbete. Uppgifterna 
bör vara klart definierade, målen klara samt allmänna normer för gruppen uttalade. Ledaren 
skall se till att viss arbetsfördelning görs samt att vägen till de uppsatta målen diskuteras. Den 
andra dimensionen, ”stöd och bekräftelse”, innebär ett kontinuerligt stödjande och 
bekräftande av gruppmedlemmarna i deras respektive gruppfunktioner. Det är viktigt att 
ledaren uppmärksammar medlemmarna, ger både positiv och negativ kritik samt bidrar till att 
lösa eventuella konflikter i gruppen. I andra dimensionen skapas laganda och en trygghet i 
gruppen. För att en grupp skall fungera optimalt så krävs det dels att gruppen kan arbeta för 
att uppfylla de uppsatta målen, dels att grupprelationerna fungerar. Dessa två dimensioner är 
högst beroende av ledaren och utifrån detta menar Nilsson (1993:105) att man kan definiera 
ledarskap som ”de handlingar som hjälper gruppen att uppfylla sina mål och se till att 
samarbetet fungerar”. 
 
 
3.7.1 Olika ledarstilar 
 
Lewin, Lippitt och White gjorde på 1940-talet ledarskapsforskning som är tillämplig än i dag 
(Nilsson 1993). De fann tre typer av ledarstilar, en eftergiven, auktoritär samt en demokratisk 
ledarstil. 
 
Den eftergivne ledaren (låt gå ledaren) är en passiv ledare som inte engagerar sig i vare sig 
gruppens arbetsuppgifter eller eventuella konflikter i gruppen. Den eftergivne ledaren är ofta 
otydlig i sin ledarroll och reagerar och ingriper endast på begäran av någon annan. Gruppen 
får ta fullt ansvar för målutformning och beslut. En konsekvens av denna ledarstil är ofta att 
gruppen reagerar aggressivt och förskjuter sin frustration på en syndabock, vilket kan 
resultera i mobbing. Bristen på ett mer aktivt ledarskap skapar en osäkerhet i gruppen, vilket 
resulterar i olösta konflikter, låg gruppsammanhållning och svaga arbetsprestationer. 
 
Den auktoritära ledaren är bestämd och sätter sina egna åsikter främst i gruppen. Ledaren 
håller hårt på sina övertygelser och kan verka diktatorisk i sitt styrsätt. Han eller hon kräver 
lydnad och är ointresserad av relationerna och stämningen i gruppen. Denna ledarstil innebär 
ett stort ansvar för ledaren som till fullo går in i sitt ledarskap. Den auktoritära ledarestilen 
kan fungera i stora grupper och när det främst rör sig om rutinuppgifter. Gruppen tenderar att 
passiviseras om ledaren lämnar stort ansvar till deltagarna själva. Den auktoritära ledarstilen 
ger liksom den eftergivna ledarstilen ofta upphov till frustration i gruppen, uttryckt i 
aggressivitet bland deltagarna. Den auktoritäre ledaren är sällan omtyckt i gruppen. 
 
Den demokratiske ledaren lägger stor vikt vid deltagarnas förslag och åsikter och jobbar 
aktivt för att skapa ett bra och stimulerande klimat i gruppen. Ledaren försöker engagera 
samtliga deltagare och eftersträvar jämlikhet och ansvar i gruppen. Grupper med en 
demokratisk ledare fungerar oftast bra även om ledaren inte är närvarande. Tillskillnad från en 
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grupp som har en auktoritär ledare så är gruppen med en demokratisk ledare bättre på 
problemlösning när ledaren ej är närvarande. Den grupp som är auktoritärt styrd är däremot 
bättre på att prestera, kvantitativt sett, vad gäller rutinuppgifter. Den demokratiske ledaren är 
ofta omtyckt och aggressivitet förekommer sällan i grupper som är demokratiskt ledda. 
 
Nilsson (1993) menar att de flesta ledare uppvisar en blandning av ovannämnda ledarstilar. 
Ofta är ledarskapet situationsbundet, ledaren tenderar att välja den stil som fungerar bäst i det 
läge som gruppen befinner sig i. En eftergiven ledarstil kan fungera bra i en grupp där 
medlemmarna är mogna, ansvarsfulla och kompetenta. Ledaren kan då delegera vissa 
uppgifter och på så sätt ge större ansvar till gruppmedlemmarna och därmed tona ned sin egen 
roll som ledare. I situationer som kräver snabba beslut kan en auktoritär ledarstil komma väl 
till pass för att undvika fördröjning. 
 
 
3.8 Kulturen 
 
Överallt där människor finns med varandra finner vi kultur som ett nedärvt mönster av åsikter 
och etiska koder (Jacobsen och Thorsvik 1998). Kulturen är grundvalen för identiteten och 
gruppbildningen. Enligt författarna socialiseras alla människor in i kulturen vare sig de vill 
eller ej. Det är kulturen i en grupp som präglar hur individen uppfattar verkligheten. Givetvis 
har kulturen en avgörande effekt på ett sammanträde och hur det utvecklas och det är även 
troligt att kulturella faktorer ofta ligger bakom intressekonflikter och låsningar i möten. 
Kulturella skillnader i hur verkligheten ska tolkas och mötet utformas kan enligt Jacobsen och 
Thorsvik ofta skapa en kulturell konkurrens mellan olika grupper under ett möte, vilket kan 
leda till att mötet fallerar. Författarna påpekar emellertid även att den kulturella konkurrensen 
kan ligga till grund för kreativt tänkande inom gruppen. Alvesson (2001) menar att kulturen 
skiljer sig från sociala strukturer genom att individen utifrån kulturen tolkar sina erfarenheter 
och söker vägledning för sina handlingar. De sociala strukturerna är sedan en produkt av 
dessa handlingar i en specifik situation. Utifrån detta menar författaren att kulturen inte kan 
uttolkas ur socialt handlande utan att kulturen bör förstås utifrån symboler och idéer. 
 
Alvesson och Billing (1997) beskriver organisationskulturen som en uppsättning idéer och 
symboler som delas av medlemmarna i organisationen. Att tala om kultur utifrån Alvesson 
och Billings beskrivning innebär således att tala om den betydelse som symbolik (ritualer, 
myter, berättelser och legender) har för människor och hur det i sin tur påverkar individens 
idéer om hur han tolkar sig själv och omgivningen. Författaren menar att kulturen ofta 
kommer till utryck i tre grundläggande former. Dessa är handlingar (ritualer), materiella 
objekt (artefakter) och verbala uttryck (metaforer). Ritualer kan beskrivas som den form som 
vissa händelser tar, som till exempel ett möte. Vid ett möte lär sig individen att reproducera 
rätt värderingar och normer. Makt i rummet kan till exempel reproduceras genom vilka stolar 
personer intar under ett möte. Artefakterna omfattar fysiska ting som byggnader, möbler och 
kläder. Även dessa säger mycket om underliggande strukturer i organisationen. Metaforer i 
organisationskulturen handlar t.ex. om hur personer uttrycker sig och om vilka underliggande 
antaganden som kan manifesteras i olika sätt att uttrycka sig beroende på vem som talar och 
till vem personen talar (Alvesson & Billing 1997).   
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4 Tre observationer 
 
 
 
 
 
I syfte att skapa förståelse för hur känslor kan påverka individer och grupper i formella möten 
samt för hur personer förmår interagera med varandra i samband med att dessa känslor 
uppkommer avser vi att, i detta kapitel, redogöra för och analysera tre observerade möten. 
Dessa möten har valts ut därför att de, i vårt tycke, illustrerar tre olika sätt som känslor och 
känslohantering kan påverka genomförandet av ett möte.     
 
Vi har valt att något schablonmässigt kategorisera de tre mötena utifrån deras syften och 
karaktär, med utgångspunkt i Napier och Gershenfeld (1993). Det bör kanske påpekas att 
kategoriseringen är ett resultat av våra tolkningar, och att vår bild av mötena inte 
nödvändigtvis överensstämmer med hur organisationerna eller mötesdeltagarna skulle se på 
dem. På Taylor AB observerade vi ett diagnostiskt möte, där personer från olika delar inom en 
avdelning samlades för att diskutera olika problem med produktion och produktkvalitet. 
Mötet syftade även till att åstadkomma en öppen idégenererande dialog mellan deltagarna. 
Mötet på Kommunkontoret kännetecknades av att man försökte planera och koordinera 
verksamheten, genom att diskutera och utvärdera hur deltagarna genomfört sina 
arbetsuppgifter. Dessutom återfanns inslag av planering av kontorets verksamheter. På 
Techno AB genomfördes vad som skulle kunna kallas ett pågående affärsmöte, där deltagarna 
diskuterade skiljda delar av verksamheten. 
 
 
4.1 Techno AB 
 
Techno AB är ett litet kunskapsintensivt företag, vars verksamhet till stor del består i att man 
är en paraplyorganisation som koordinerar projekt åt andra kunskapsintensiva företag. 
Företaget har omkring 40 anställda och består av ett moder- och två dotterbolag. Var fjärde 
vecka hålls ett informations- och personalmöte där personal från de tre bolagen är välkomna. 
Vi var två observatörer på mötet. Som nämnts ovan har vi valt att karaktärisera mötet som ett 
pågående affärsmöte, där personal regelbundet träffas för att diskutera vad som anses vara 
viktiga frågor för verksamheten. 
 
 
4.1.1 Personalmöte på Techno AB 
 
Vi möttes i företagets reception av Lennart, en sympatisk man i medelåldern, som visade oss 
in i Techno AB:s lokaler. Vi leddes in i företagets kök där mötet skulle komma att äga rum. 
Rummet kändes mycket trivsamt, med en öppen planlösning och ljus inredning. Det fanns tre 
höga bord med barstolar och tre låga bord av kafétyp. De sistnämnda flyttades undan för att 
ge plats åt en filmduk. På de höga borden stod fruktkorgar och på de låga fanns stora 
stearinljus utplacerade. I köksutrymmet fanns en genomskinlig kyl med mineralvatten i olika 
smaker. För den som hellre ville ha något varmt fanns en kaffemaskin av exklusiv modell. All 
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förtäring var gratis och vi fick känslan av att detta var ett företag som var generöst gentemot 
sina anställda. På ett kylskåp fanns s.k. kylskåpspoesi och vi skymtade några enstaka dikter. 
På en anslagstavla fanns vykort från exotiska semestermål, samt allmän information om 
utflykter och seminarier. I rummets ena hörn stod ett stort pelarakvarium med färggranna 
fiskar och i en annan del av rummet återfanns en soffgrupp med inbjudande fåtöljer. På flera 
ställen i rummet fanns tidningsställ, med såväl vetenskapliga tidskrifter som dagstidningar. 
 
När vi kom in i lokalen möttes vi av Håkan, koncernens VD, som stod och förberedde mötet 
på en laptop. Håkan var avslappnat klädd i jeans och en marinblå skjorta. Han hade skägg och 
lite längre hår och stämde därmed inte in på den traditionella, mer stereotypa, bilden av hur en 
VD ser ut. Lennart presenterade oss för Håkan och frågade om vi kunde presenteras i början 
av mötet. ”Visst”, sade Håkan och satte sig med sin dator på en pall borta vid en av 
köksbänkarna. 
 
Mötesdeltagarna började samlas i köket och satte sig och småpratade runt borden. Deltagarna 
var totalt 18 stycken i alla åldrar. Fem av dem var kvinnor. Det verkade inte finnas någon 
särskild klädkod, utan klädseln varierade från mörk kostym till tröja och jeans. Stämningen 
kändes avslappnad, många passade på att ta en frukt, dricka kaffe och småprata. En del tittade 
nyfiket på oss och hälsade, medan andra kom fram, tog i hand och presenterade sig.   
 
När alla var på plats presenterades vi av Håkan. Därefter tittade Håkan ner i sina papper och 
sa att det var dags att reda ut ”det här med Ingrids flytt”. Ingrid reste sig upp på sin plats och 
berättade att hon ämnade sluta och att hon skulle börja på ett nytt företag i Malmö. Hon 
berättade att hon även i sitt nya arbete skulle komma ha regelbunden kontakt med tre av de 
nuvarande medarbetarna. Håkan lade till att sökandet efter en ny VD, att ersätta Ingrid, var på 
gång.  
 
Håkan lämnade ordet till Åke, en man i 60 års ålder. Åke var VD för ett av bolagen. Åke satt 
kvar på sin plats och berättade att när han kom tillbaka i förra veckan efter att ha varit borta i 
en vecka, så tyckte han att det var dålig stämning på arbetsplatsen och att det hade uppkommit 
tydliga grupperingar. Åke sa, med lugn och saklig röst, att detta problem berodde på bristande 
information angående Ingrids avgång. Vissa visste tydligen om att hon skulle avgå, andra inte. 
Åke själv hade inte blivit informerad. Åke började nu låta upprörd, men talade fortfarande 
sakligt och bestämt. Han framhöll för de övriga att det tillhör kutym inom företagsvärlden att 
man informerade alla som berörs samtidigt och detta med samma material, framförallt då 
stora förändringar är på gång. Han upprepade sig, vilket vi fick intryck av att han gjorde 
medvetet. Åke verkade vara mycket upprörd, näst intill förbannad, och påpekade att han varit 
med ett tag och att ”så här beter man sig inte” i den riktiga företagsvärlden. Åke var mycket 
välformulerad och gav ett rutinerat intryck. Vi fick känslan av att hans ord vägde tungt, och 
att han upplevdes som respektingivande när han talade. Åke gav dessutom ett sympatiskt 
intryck och verkade inte vara ute efter att sätta dit någon. Han verkade snarare vilja att 
företaget skulle leva upp till den standard som han ansåg vara bruklig inom företagsvärlden. 
 
Ingrid började försvara sig, och det blev ett allmänt sorl i lokalen. Några uttryckte sitt stöd för 
Åkes kritik, medan andra verkade anse att det inte förelåg något problem. Ingrid sa att hon 
hade informerat sin avdelning. Åke undrade då, ganska högljutt, om Ingrid hade tänkt ta med 
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sig personalen också och sa även att han upplevde bristen på information som respektlös och 
oförskämd. Ingrid lät förolämpad och hävdade bestämt att det var klart att hon inte tänkte göra 
det. Stämningen var spänd då Håkan bröt in och påpekade att det inte låg på Ingrid att 
informera, utan att detta var styrelsens uppgift. Han verkade dock missnöjd och tillade att han 
inte heller visste något om avgången, trots att nästan hela personalen visste. Håkan försökte 
åstadkomma en öppen diskussion kring problemet, men deltagarna såg obekväma ut. Vissa 
tittade ner i bordet, andra stirrade på Håkan och verkade precis som vi vänta på att han skulle 
reda ut situationen. Håkan valde att gå vidare till nästa punkt, med kommentaren: ”det är bäst 
vi håller oss till dagordningen”. 
 
”Jaha”, sa Håkan, satte ena handen i bakfickan, och lutade sig tillbaka mot bardisken. Håkan 
berättade vad han själv hade för planer den närmaste tiden. Deltagarna började se uttråkade ut, 
någon gäspade andra satt och viskade. Håkan gav ordet till Åke som gick fram och ställde sig 
framför OH-duken. Åke gav nu ett glatt och positivt intryck och såg avslappnad ut. Åke var 
karismatisk och deltagarna lyssnade intresserat när han berättade om ett projekt med 
bekämpningsmedel för någon form av baggar. Åke lyfte fram företaget och sa att ”vi är unika, 
bäst på det här”. Åke avslutade sin presentation, tackade sina medarbetare och återvände till 
sin plats. 
 
Ordet gick vidare till Sune, en äldre man klädd i kortärmad skjorta. Sune satt kvar på sin plats, 
längst inne i ett hörn. Sune satt något undanskymd och var knappt synlig. Han tittade hela 
tiden ner i sina papper när han pratade. Han mumlade och verkade besvärad. Många av 
deltagarna vände sig inte om, utan satt med ryggen mot Sune när han pratade. Några deltagare 
satt och småpratade medan Sune talade. Under anförandet reste sig Kalle upp och gick in på 
sitt rum. 
 
Håkan tog över efter Sunes dator börjat krångla. Sonja, som var huvudsekreterare, gavs ordet 
och började prata om anmälningar till en utflykt. Hon sa att hon tyckte det var dåligt att bara 
hälften hade svarat, och påpekade skämtsamt att Håkan minsann var en av dem som inte 
svarat. Håkan sa att han självfallet ämnade följa med och att han hade haft utflykten inbokad 
sedan länge. Någon sa rakt ut att anmälningstiden inte skulle gå ut förrän i slutet av maj och 
att de som inte hade anmält sig ännu inte skulle behöva skämmas. Deltagaren lät allvarlig när 
han påpekade detta. Sonja svarade lite surt ”nänä”.  
 
Håkan gav ordet till Roland, en medelålders man i mörk kostym. Roland var upprörd och 
menade att det var ett jävla svineri i köket. Han hävdade att han kom in tidigt varje morgon 
och att han då möttes av svineriet i köket. Problemet hade tagits upp flera gånger förut, men 
det hade dittills aldrig hänt något. Roland föreslog ett schema med motiveringen: ”klarar man 
av att sköta vattningsschemat på somrarna, borde man väl klara av att sköta ett städ- eller 
köksschema”. Håkan såg lite villrådig ut, kläckte ur sig ett tafatt ”jaha…” och tittade ut över 
deltagarna. Ingen sa något och det hela verkar rinna ut i sanden. Håkan framhöll att ”vi får 
göra ett försök till”.  
 
Ian, en yngre man i mörkkostym gick fram och ställde sig. Stämningen blev lite stökig och 
många satt och pratade. Ian påbörjade sitt föredrag som hölls på engelska. Han genomförde en 
omfattande PowerPoint-presentation med mycket text och långa citat. Deltagarna suckade och 
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gäspade. Roland såg ut att lida svårt, med huvudet i händerna. Kalle kom tillbaka och det blev 
ännu mer stökigt. Någon utomstående kom in, hämtade vatten, och gick sedan igen. När Ian 
hade pratat i 20 minuter blickade Håkan oroligt ut över deltagarna. Alla utom Håkan gäspade 
och vred på sig. Roland hade lagt huvudet på bordet och såg ytterst förtvivlad ut. Ian frågade 
om han pratade för snabbt, varpå Ingrid svarade ”no it’s perfect”. Efter 35 minuter började Ian 
runda av sitt anförande. Han hade då dragit över tiden med ca 20 minuter och märkte att 
deltagarna började tröttna, varför han påpekade att han snart skulle vara klar. Allt färre 
verkade nu lyssna på föredraget och började istället småprata. Några lämnade lokalen 
samtalandes. Ian bad om ursäkt för att han drog över tiden, men ingen besvarade ursäkten. 
Håkan tog över och frågade ”är vi nöjda nu?”. Några mumlade jakande, deltagarna rörde på 
sig och mötet tog slut. 
 
 
4.2 Analys av Techno AB 
 
Det observerade mötet hade till stor del karaktären av ett pågående affärsmöte, där personer 
med olika funktioner och på olika nivåer inom företaget förväntades diskutera olika projekt. 
Som empirin visat ovan var mötet till en början relativt ostrukturerat, ohierarkiskt och 
informellt, i bemärkelsen att spontana utfall och tyckande samt en öppen diskussion 
prioriterades. Mötesrummet gav flera signaler om att mötet skulle ha en informell karaktär. 
Majoriteten av de andra möten som vi observerat har ägt rum i speciellt mötesanpassade rum. 
Dessa kan beskrivas som rum med en steril inredning, där estetiska aspekter, såsom blommor 
och konst, fått ge vika för mer praktiska hänsyn. I dessa rum fanns oftast ett ovalt eller 
långsmalt konferensbord. Vid bordsändan återfanns i regel ett kabinettsskåp innehållande en 
vit skrivtavla. I motsats till sådana lokaler hölls mötet på Techno AB i en köksliknande lokal 
där borden var osymmetriskt utplacerade i rummet. På borden fanns frukt och ljus, vilket gav 
en signal om att personernas välbefinnande prioriterades. Det signalerade även att det gick bra 
att äta ett äpple eller liknande under mötet. På kylskåpet fanns poesi som ytterligare gav 
signaler om att kreativitet och känslor spelade en viktig roll på arbetsplatsen. Mötesdeltagarna 
hade avspänd klädsel och placerade sig i rummet efter eget tycke. Några förblev stående, 
andra satte sig ned. Dialogen mellan personerna var kaotisk och högljudd innan mötet tog fart. 
Sammantaget anser vi att både rummets fysiska utformning och individernas sätt att 
kommunicera kan ses som kulturella symboler. Dessa symboler signalerar att klimatet i 
gruppen var i det närmaste ickeformellt och personligt. Samtliga deltagarna tog plats i 
samtalen och respekten för överordnade tycktes frånvarande.  
 
Mötet inleddes med en allmän diskussion och vi tycktes oss märka att samtliga 
mötesdeltagare gavs möjligheter att delta aktivt. Det verkade inte finnas någon agenda, 
diskussionen tilläts flyta fritt och bestod till betydande del av allmänt tyckande. Håkan, som 
var att betrakta som formell mötesledare, sa efter en tid att ”nu ska vi reda ut det här med 
Ingrids flytt”. Han menade vidare att det verkade finnas ett behov av att reda ut 
omständigheterna kring situationen, eftersom den givit upphov till viss ryktesspridning. Det 
föreföll uppenbart att Håkan sökte en diskussion kring personalens känslomässiga 
uppfattningar om ärendet och att vissa negativa känslor behövdes redas ut. Detta är enligt vår 
uppfattning ett typiskt exempel på hur personalens känslor prioriteras framför en 
målfokuserad konkret lösning på en specifik situation.  
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Den ickeformella stämningen kom dock drastiskt att bytas ut mot ett mer byråkratiskt 
mötesklimat och det är den förändringen som vi avser att beskriva och analysera nedan. Den 
drivande kraften till förändringen var Åke som på ett öppet och tydligt sätt uttryckte sitt 
missnöje mot vissa i gruppen, på grund av informationshanteringen då en medarbetare skulle 
sluta i organisationen. Åke upprepade ett flertal gånger att ”så här uppför man sig inte i den 
riktiga affärsvärlden”. Åke upplevde troligen mötet som ganska improduktivt och skapade 
genom sina känslomässiga utfall en för oss tydlig stress i gruppen. Mötet kan nu sägas ha gått 
in i en konfliktfas, illustrerad av Åkes utfall mot övriga deltagare.  
 
De övriga mötesdeltagarna, som tidigare samtalat öppet och livligt, upphörde nu att delta i 
den allmänna diskussionen. Vi noterade dels att många blev tysta och dels att det bildades 
smågrupper, där deltagare viskade med varandra istället för att engagera sig i den konflikt 
som nu var öppen på mötet. Reaktionerna kan ses som sätt att bearbeta den uppkomna oron, 
genom att deltagarna vände sig bort från konflikten genom tystnad eller genom att stoppa 
huvudet i sanden och inte delta i konflikten. Tystnaden kan ha varit ett sätt för gruppen att 
hantera det obehag som Åkes uttalande skapade och kan därmed ha fungerat som en 
mötesblockerare, genom att enbart ett fåtal personer aktivt deltog i mötet under konfliktfasen. 
Gruppens medlemmar försvarade sig genom att försöka hålla sig osynliga i den otrygga 
situationen, varför de därmed slapp ta ställning och riskera att drabbas av olustiga känslor. 
 
Trots deltagarnas reaktioner fortsatte Åke att driva sin kritik, med följden att oron föreföll öka 
i gruppen. I samband med att Åkes uttalanden blev mer personliga, t.ex. då han antydde att 
ledningen agerat oförskämt i frågan. Detta visade sig i att även smågrupperna slutade samtala 
varpå tystnaden tätnade. Håkan försökte få igång en diskussion om problemet, men bemöttes 
av tystnad och stirrande blickar. Någon påpekade att det var Håkan som var chef, och därmed 
antydde att han borde ta tag i konflikten. Efter ytterligare några sekunders tystnad försökte 
Håkan att avvärja konflikten genom att hänvisa till dagordningen och bemöta kritiken med att 
upprinnelsen till problemet var styrelsens fel, snarare än Ingrids. 
 
Vi anser att gruppen i detta sammanhang använde sig av ett socialt försvar som innebar att 
ansvarsbördan reducerades genom att den delegerades till överordnad instans (se Menzies-
Lyth 1984). Vad som intresserat oss under det här mötet var att deltagarna under den 
beskrivna incidenten på ett tydligt sätt förändrades i sin uppfattning om mötets formella 
struktur. Från det att mötet haft en mycket informell struktur kom det att på ett tydligt sätt att 
förändras till ett hierarkiskt möte med klara definierade mål och strukturer. Den uppsluppna 
stämningen var som bortblåst och deltagarna tycktes kräva att ledaren skulle lösa konflikten. 
Mötet fick en klarare struktur, målfokusering kom att prioriteras och personligt tyckande och 
känslor kom att spela en väsentligt mindre roll. Vi som observatörer upplevde den här 
händelsen som mycket intressant då gruppen tycktes abdikera från sina tidigare föreställningar 
om struktur, kommunikation och ansvarsfördelning under mötet. Gruppen som tidigare enligt 
vår uppfattning klart signalerat att ledaren skulle betraktas som en person med likvärdiga 
rättigheter och skyldigheter som de övriga deltagarna. Under den oroliga situationen kom 
dock gruppen att på ett implicit sätt kräva ordning och reda genom krav på ett mer hierarkiskt 
ledarskap. Struktur och ordning skulle införas och det intressanta med detta var enligt vår 
uppfattning att dessa krav kom från gruppen och inte från ledaren själv.  
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Det kan givetvis finnas flera förklaringar till den för oss påfallande förändringen av mötets 
klimat och struktur. Vi anser dock att händelsen på ett djupare, känslomässigt plan kan 
beskrivas utifrån att gruppen upplevde situationen som mycket stressande och oroväckande, 
vilket till sist kulminerade i att gruppen hanterade situationen på ett socialt och förmodligen 
omedvetet plan som resulterade i en strukturförändring av mötet. Händelsen kan beskrivas 
utifrån teorierna om att gruppen socialt försvarade sig genom att söka en mer tydlig struktur, 
vilket fick konsekvenserna att mötet tog en annan form, då en mer byråkratisk ordning antogs 
av deltagarna. Dagordning som tidigare lyst med sin frånvaro, och som sedermera 
uppmärksammades av Håkan, kom nu att användas för att styra mötet. Diskussion blev 
mindre fri och inläggen färre. Till skillnad från tidigare, då i princip alla deltog i diskussionen, 
kom nu endast fyra personer att aktivt deltaga.  
 
Att mötet tog en annan form kan även ses ur ett perspektiv där externa faktorer inverkar.  Vi 
anser att även om mötet inte tidsmässigt var i mitten av sin avsatta tid så är Gersicks (1992) 
teorier om midpoint transition mycket intressanta och relevanta då dessa teorier beskriver en 
liknade förändring. I likhet med Gersicks forskning förändras det observerade mötet. Gersicks 
beskriver att ett mötets första halva ofta går ut på att deltagarna ägnar sig åt sociala 
verksamheter vilket häftigt förändras i samband med en midpoint transition, då deltagarna 
plötsligt börjar fokusera på uppgiften. På ett liknande sätt kan det observerade mötet beskrivas 
och att det möjligen finns externa förklaringar som t.ex. tiden som ligger till grund för mötets 
transformation. Möjligtvis upplevde deltagarna en oro över att inget produktivt (utifrån en 
företagsekonomisk syn) hände på mötet, vilket resulterade i att deras passivitet kan ses som en 
protest mot att mötet tappat sin målfokus. Deltagarna visade sedan sitt avståndstagande mot 
att diskutera Åkes känslor och de krävde struktur och ordning för att återgå till mötets syfte. 
 
När Ian tog över och genomförde sin presentation förändrades mötets syfte och övergick från 
att ha varit ett pågående affärsmöte till att bli ett informationsmöte. Redan några minuter in i 
presentationen syntes tecken på att några av deltagarna verkade finna situationen obekväm. 
En man visade tydligt sitt missnöje genom att demonstrativt begrava huvudet i sina händer. 
Andra deltagare gäspade och vred sig på sina platser. Två personer började småprata och en 
annan lämnade rummet helt. Det var tydligt att gruppen nu upplevde mötet som tråkigt och att 
de signaler som gruppen sände ut tillkännagav att de ville se ett slut på mötet.  
 
Det var tämligen uppenbart att gruppen upplevde mötet som uttråkande efter att det fått en 
tydlig informativ karaktär i samband med Ians presentation. Detta fenomen skulle emellertid 
kunna förklaras på en rad olika sätt. Många skulle förmodligen hävda att deltagarnas beteende 
kort och gott berodde på att mötet faktiskt var väldigt trist. Möjligen är detta den mest logiska 
och observerbara förklaringen till deltagarnas reaktioner under informationsdelen av mötet. 
Det kan emellertid vara intressant att försöka diskutera huruvida det kan finnas någon form av 
bakomliggande förklaring till det observerade beteendet, en förklaring som beskriver varför 
deltagarna upplevde mötet som tråkigt. Att en person upplever något som tråkigt kan vara en 
indikation på att personen inte upplever situationen som överensstämmande med sin inre 
förståelse och bild av omvärlden. Känslan av att något är tråkigt kan således beskrivas som en 
psykologisk signal som visar att personen vill bort från en situation som inte känns 
meningsfull. Att vi oftast stannar kvar trots en upplevd tristess kan bero på att den civiliserade 
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människans starka överjag lägger band på känslor och drifter i syfte att underlätta den sociala 
interaktionen mellan individer. Detta är i sin tur en viktig grund för den sociala människan.  
 
Anledningen till att vi valt att också närmare betrakta den andra delen av mötet beror på att vi 
anser att de reaktioner som gruppen uppvisade för oss upplevdes som överdrivna och icke 
adekvata. Med det menar vi att de reaktioner som vi observerade var väldigt starka och 
stundtals enligt vår uppfattning överdrivna och övertydliga. Detta fick oss att fundera kring 
vad som kan ligga bakom den starka reaktionen i gruppen. Intressant är att om gruppen endast 
upplevde situationen som uttröttade och uttråkade så skulle förmodligen en mer adekvat 
reaktion ha varit att individerna uppträtt okoncentrerat. Trötthet burkar oftast visas genom 
gäspningar och liknande. Reaktionerna som denna grupp uppvisade mot föreläsaren var dock 
av ett kraftigare och en mer fientlig karaktär, som t.ex. att kasta sig fram på bordet och sucka 
överdrivet högt och så vidare. Vår tolkning av det här beteendet är att något utöver det vanliga 
måste ha triggat personerna som tydligt ville demonstrera sitt missnöje oavsett om det var en 
ganska osympatisk gest gentemot gästföreläsaren. Händelsen blir ytterligare intressant då 
gruppens beteende var relativt homogent. Vår tolkning av situationen är gästföreläsaren 
representerade en för gruppen mycket olik kultur vilket berörde deltagarna. Föreläsaren kan 
kort beskrivas som en yngre man med mörk prydlig kostym och hårt kuten slipps. Han var 
vidare mycket strukturerad och han höll föredraget på engelska trots att han tidigare deltagit i 
diskussioner med goda svenska kunskaper. Den unga mannen sände enligt vår uppfattning ut 
signaler om att han representerade en kultur som gick stick i stäv med vad individerna på 
Techno AB förmodligen var vana vid. Vår tolkning av situationen är att Technos personal på 
ett omedvetet plan upplevde en konkurrenssituation mellan sin egen och en inkräktande kultur 
som symboliserades av föreläsaren. Utifrån det perspektivet får man en bättre förståelse för 
varför gruppen reagerade som den gjorde mot föreläsaren. Reaktionerna kan då förstås utifrån 
att personernas grundläggande föreställningar ifrågasätts vilket upprör och individerna 
manifesterar sina känslor i överdrivna reaktioner.  
 
Sammanfattningsvis har vi valt att illustrera det hör mötet därför att det på ett tydligt sätt 
innehåller två stora förändringar vilka påverkar mötet i en viss riktning. Båda händelserna har 
gemensamt att känslor tycks spela en central roll.   
 
 
4.3 Taylor AB 
 
Taylor AB är ett globalt tekniskt företag med över 10 000 anställda i ett flertal länder. 
Företaget har sitt ursprung i Malmöregionen, dit delar av forsknings- och 
produktionsverksamheten fortfarande är lokaliserad. Taylor AB anser sig vara ett synnerligen 
innovativt företag, men baserar en överväldigande del av sin försäljning på en produkt som 
företagets grundare utvecklade under 1960-talet. Även om produkten har vidareutvecklats, 
och gett upphov till spin-offprodukter, har Taylor AB inte lyckats i sina försök att diversifiera 
genom innovation. Detta till trots anser man sig vara en innovatör, vilket bl.a. tar sig uttryck i 
att man säger sig ha en, i förhållande till företagets storlek, platt organisation, anpassad för 
tillvaratagande av idéer och intern kunskapsspridning. Mellan 2-3 % av rörelsekostnaderna 
för 2001 utgjordes av kostnader för F & U och den centrala forskningsavdelningen har 
omkring 100 anställda. 
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Det möte som observerats var ett veckomöte i ledningsgruppen för en underavdelning till 
Taylor AB:s produktionsavdelning. Mötet hade en fast dagordning, vilken användes varje 
vecka. Gruppen bestod av åtta personer, varav en kvinna, vilka förväntades närvara om de inte 
var bortresta. Vi var tre som observerade mötet.  
 
 
4.3.1 Underavdelningens veckomöte 
 
Vi möttes av vår kontaktperson, Ann-Britt, i Taylor AB:s reception. Ann-Britt var en 
medelålders kvinna, klädd i en vit laboratorierock. Under småprat på väg till Ann-Britts 
kontor påpekade Ann-Britt att mötet var ett rutinmöte som regelbundet hölls en gång i veckan.  
 
Fem minuter före utsatt tid ledsagades vi av Ann-Britt till ett konferensrum. Mötets 
ordförande, en man i 30 årsåldern med doktorsring, satt redan vid det ovala konferensbordet 
och föreberedde sig på en laptop. Ann-Britt satte sig och sa till ordföranden att ”jag sa ju förra 
veckan att de [vi] skulle vara med idag, så det får ju gå bra”. ”Javisst”, svarade ordföranden 
avslappnat och fortsatte att knappa på sin dator. Möteslokalen var liten och sparsmakat inredd, 
med ett ovalt konferensbord i mahogny. Rummet kändes ganska stökigt, med teknisk 
utrustning i form av datorer, tv- och overheadapparater utspridda i rummet. Belysningen var 
dämpad och lokalen var ganska mörk. Ann-Britt höll på att lägga sina OH-bilder i en blöt 
fläck på bordet och kommenterade detta lite irriterat med att ”det är tydligen inte avtorkat här 
sen sist”. Ordföranden reagerade inte utan satt med som blicken fastnitad i datorn. En äldre 
man kom in i rummet, nickade mot oss och slog sig ned mittemot Ann-Britt. När klockan 
slagit ett kom två yngre män i rummet. De såg stressade ut och ursäktade sin sena ankomst.  
 
Klockan 13.00 öppnade ordföranden mötet genom att hälsa alla välkomna och be 
observatörerna presentera sig och förklara syftet med sin närvaro för mötesdeltagarna, som 
vid tillfället bara var fyra stycken. Vi presenterade oss, förklarade att vi enbart hade för avsikt 
att observera och att all information från mötet skulle komma att anonymiseras. Ordföranden 
skämtade angående den nämnda anonymiseringen och sa att: ”alla som kommer för sent 
hängs självfallet ut med namn i uppsatsen”. En av männen med sen ankomst verkade ta illa 
upp och sa med allvarlig röst att ”Micke [den andra mannen med sen ankomst] hjälpte faktiskt 
mig, så det är inte hans fel att han var sen”. 
 
Ordföranden satte på allvar igång mötet genom att berätta om den dagordning som alla hade 
fått ut. Därefter presenterades kritik mot gruppen som ordföranden delgivits av någon 
överordnad. ”Karlsson blev nästan mörk i ansiktet när han talade om detta”, sa ordföranden 
och skrattade nervöst. Ingen annan skrattade. Mötesdeltagarna antecknade under tystnad och 
endast ordföranden själv verkade ta kritiken med någorlunda ro. Ytterligare kritiska 
påpekanden framfördes och stämningen blev alltmer tryckt. Vi, observatörerna, sneglade på 
varandra för att verifiera våra känslor att situationen var tämligen olustig. Genomgången av 
kritik mot gruppens arbete kulminerade då ordföranden framförde att ”chefen” sagt att ”ni 
[gruppen] gör mycket, men det syns verkligen inte på siffrorna”. I samband med kritiken 
förblev deltagarna passiva. Några såg stressade ut, medan andra mer verkade vara uttråkade. 
Ingen gjorde något nämnvärt försök att försvara sig mot kritiken och det uppkom inte heller 
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någon diskussion kring de punkter som kritiken berört. Mötesdeltagarna såg uppgivna ut och 
vi lade märke till att Ann-Britt och den äldre mannen utbytte blickar. Någon påpekade att det 
”inte är vårt fel att…”. Kritiken fortsatte och ordföranden framförde att någon överordnad 
påpekat att ”ni kan inte bara sitta och vänta på klagomål, ni måste vara mer aktiva och hitta 
problemen före kunderna”. Vid ett par tillfällen försökte ordföranden lätta upp stämningen 
med hjälp av halvhjärtade försök till skämt, men ingen skrattade.  
 
Mötet var upplagt så att alla deltagarna skulle redovisa något från sin verksamhet. Alla hade 
förberett OH-bilder, vilka uteslutande bestod av stapeldiagram eller statistik i form av 
siffertabeller. Då den förste mötesdeltagaren skulle presentera sin statistik påpekade 
ordföranden att det var viktiga siffror som skulle diskuteras, eftersom ”det ligger i allas 
intresse att vi får ordning på kvalitetsproblemet”. Han påpekade vidare att det stod alla fritt att 
kommentera i och med att ”vi vill ha en öppen och givande diskussion”. Trots ordförandens 
uppmaning genomfördes briefingen relativt snabbt och utan att någon diskussion uppstod. 
 
Ekonomen, som var nyanställd, var först med sin genomgång. Han började med att förklara 
att han inte använt sig av samma sorts diagram som de andra med motiveringen att eftersom 
de ”inte går att förstå, så jag har valt att använda hemmasnickrade OH-bilder istället, säg bara 
till om det är något ni inte förstår”. Ingen svarade. Därefter presenterade han några diagram 
med siffror, vilka följdes upp med hans nya idéer för hur produktionen skulle kunna 
effektiviseras, samtidigt som kvaliteten i hans tycke skulle kunna höjas. ”Det där har jag 
redan provat”, sa Ann-Britt. Någon påpekade att han tyckte att ekonomens OH-bilder var 
svårförståeliga och att han var beredd att visa hur de normalt brukade skriva rapporterna. 
Därefter berättade ekonomen att han hade anställt en ny förman till produktionen, och att den 
nye tyckte att det skulle bli jätteskoj att börja här. Deltagarna sa inget och ekonomen tittade 
ner i sina papper. 
 
Ekonomen framförde implicit genom sina nya idéer, ganska hård kritik mot gruppens arbete. 
Han försökte vid ett flertal tillfällen initiera en diskussion kring vad han ansåg vara 
avdelningens problem. Hans trevande försök att öppna upp en dialog avvisades med 
påpekande av typen ”det ligger inte på vårt bord”. Inte sällan bemöttes hans öppna frågor med 
blickar ner i bordet och tystnad. Ordföranden verkade inte ta någon notis av vad ekonomen 
framförde, utan valde att avrunda genom att säga att ”nu får vi gå vidare med Ann-Britt”. 
Ekonomen verkade missnöjd och satte sig ner med ganska sur min.  
 
Ann-Britt och de två övriga männen höll sina anföranden med hjälp av statistik som för oss 
föreföll obegriplig. Vid ett tillfälle tittade ekonomen bort mot oss och såg uppgiven ut då han 
skakade på huvudet och ryckte på axlarna. Endast vid ett tillfälle avbröts någon i sin 
genomgång, genom att en av deltagarna påpekade att (de dåliga) siffrorna berodde på att 
maskinerna ”inte är så jävla roliga”. Detta påpekande gav ett unisont bifall. Efter 
genomgångarna frågade ekonomen om han fick ställa några frågor, eftersom han ansåg att det 
fanns en del ”viktiga saker att diskutera”. Han började därefter formligen bombardera de 
andra mötesdeltagarna med skarpa frågor. Han ifrågasatte en åtgärd som han påstod inte ägt 
rum och sa att man istället hade struntat i åtgärden och fortsatt som förut. ”Nä, sådär tror jag 
inte att det gick till”, sa Ann-Britt. Frågorna renderade endast i undantagsfall några begripliga 
och icke-defensiva svar. Vid mer än ett tillfälle svarade någon att ”det här är väl inte 
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intressant att diskutera”. Vårt samlade intryck av situationen var att ekonomen var irriterad 
och att övriga deltagare inte förstod, eller inte ville ta till sig av kritiken. Trots motståndet 
fortsatte ekonomen genom att påpeka att han bara framförde vad han ansåg vara intressant. 
Efter en tio minuter lång ”diskussion” gick ordförande in och avbröt ekonomen genom att 
säga att ”det är så här det ser ut, det är så här vi jobbar”. Ekonomen vägrade emellertid att ge 
sig och ifrågasatte huruvida gruppen verkligen hade koll på sina siffror. ”Jag kanske är 
besvärlig” sa ekonomen, men fick inget svar från deltagarna. Det hela avslutades med att den 
äldre mannen gick upp och höll sin presentation, lade på en OH-bild med ett stapeldiagram 
upp och ner och påpekade att ”nu ser siffrorna jävligt bra ut”. Alla, inklusive ekonomen, 
tyckte att det hela var kul och diskussionen rann därmed ut i sanden. 
 
Ann-Britt tog upp ett packningsproblem och uppmanade ekonomen att ta tag i det. Han 
svarade att han redan åtgärdat problemet, varpå Ann-Britt såg lite generad ut. Hon gick vidare 
och sa att hon hade mycket att göra, de hade nämligen 20 Alfa-växlar att ta hand om. ”Bara 
20?”, sa ordföranden i en ton som fick oss att förstå att 20 stycken var minimigränsen och att 
det förväntades att man strävade efter att göra fler. ”Ja, mer än 20”, svarade Ann-Britt.  
 
Stämningen kändes dämpad när ordföranden avslutningsvis tog upp de sista punkterna på 
dagordningen, som behandlade miljö och personalens trivsel. Diskussionen kring båda 
punkterna bestod i att ordföranden frågade om det var någon som ville ta upp något. Båda 
frågorna möttes av tystnad. Innan mötet avslutades sa den äldre mannen att han tyckte att man 
borde ha fler möten och ta fram mer statistik. Ordföranden avslutade mötet, varpå ekonomen 
sa att han var jättestolt över gruppens insatser. Ingen sa något, men den äldre mannen suckade 
högljutt. 
 
 
4.4 Analys av Taylor AB 
 
Mötet på Taylor AB kan delvis betraktas som ett diagnostiskt möte, där deltagarna förväntas 
identifiera och bearbeta svårigheter och problem som uppkommit på deras avdelning. Mötet 
syftade dessutom till att förmedla direktiv från högre ort. Mötet skiljer sig från mötena på 
Techno AB och Kommunkontoret dels genom att deltagarantalet var färre (fem, mot 10-20 
personer) och dels genom att det var ett möte med personer i chefspositioner.  
 
Även den fysiska miljön skiljde sig från de andra två mötena. Mötet genomfördes i ett 
konferensrum, där deltagarna satt runt ett ovalt bord med chefen placerad mitt emot övriga 
deltagare. Ekonomen, som var nyanställd, satt längst ner i ena hörnet något avskild från de 
övriga. Dessutom följdes dagordningen punkt för punkt och ordet fördelades av ordföranden. 
Sammantaget upplevde vi att mötet innehöll förhållandevis lite spontanitet och att de 
diskussioner som fördes var kortfattade. Ingen talade i mun på någon annan och gruppen hade 
uppenbara problem att komma fram till några lösningar på de problem som vädrades. Med 
andra ord tycket vi att mötet uppvisade byråkratiska tendenser, bl.a. med tanke på att 
deltagarna var metodiska och disciplinerade. Vidare var beteendet relativt förutsägbart i 
bemärkelsen att likformigheten var hög, t.ex. redovisade alla sina siffror på ungefär samma 
sätt och då ekonomen avvek genom att använda hemmasnickrade diagram reagerade övriga 
deltagare negativt.    
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Sannolikt präglades mötesdeltagarnas situation av att de upplevde en relativt hård press från 
sina chefer. Detta visade sig t.ex. i den kritik som ledningen framförde mot de 
produktionssiffror som gruppen hade presterat. Kraven uppifrån var således ganska tydliga. 
Situationen kan troligen också tänkas ha upplevts som pressande till följd av det ansvar som 
varje enskild mötesdeltagare hade inför sina respektive underordnade. Detta eftersom chefen 
väntas ta ansvar för sin avdelning. Således befann sig mötesdeltagarna i någon form av 
pressad klämsituation, med krav såväl uppifrån som underifrån.    
 
I en situation som denna kan det finnas utrymme för skapandet av relativt starka gruppnormer, 
syftande till att hantera den pressade situationen. I mötet på Taylor AB kom deltagarna att 
försvara sig genom att söka skydd i en hårt strukturerad miljö. Strukturförsvaret kom till 
uttryck i att deltagarnas oro reducerades genom att gruppen gemensamt sökte sig till 
byråkratiska strukturer, vilka illustrerades av att dagordningen följdes strikt, disciplinerat och 
rutiniserat, ingen gjorde något oförutsett. Alla redovisade sina resultat, men inte mycket mer. 
Trots att ordföranden uppmanade deltagarna till ”en öppen och givande diskussion” kom 
mötet att domineras av okritiska resultatredovisningar. Den byråkratiska mötesstrukturen kan 
ha haft ett syfte för organisationen som helhet, men enligt vår uppfattning utgjorde strukturen 
även ett skydd för mötesgruppen. Att gruppen var beroende av den hårda strukturen visade sig 
enligt vår uppfattning genom det hårda motståndet till förändring av mötets struktur. 
Ekonomen försökte vid ett flertal tillfällen skapa en öppnare, problematiserande, diskussion, 
men bemöttes av ovilja uttryckt i tystnad och uttalanden som ”det ligger inte på vårt bord”. 
 
Genom den byråkratiska strukturen kunde gruppen undslippa ansvar genom att individens 
betydelse för beslutsfattande doldes i rutiner. De enskilda individernas ansvar fördelades 
således ut till hela gruppen, samtidigt som strukturen minskade möjligheterna för gruppen att 
självständigt fatta spontana beslut. Med andra ord reducerades deltagarnas oro genom att 
strukturen undanträngde eventuella krav på initiativrikedom och kreativitet. Den byråkratiska 
strukturen fungerade även genom att gruppens möjligheter att utöva sina fria val minskades, 
vilket hade en ångestreducerande funktion i och med att frihet förknippas med ansvar och 
ansvar kan ge upphov till oro. Vidmakthållandet av den byråkratiska mötesstrukturen kan 
även ha fungerat som ett sätt för gruppen att förskjuta ansvar ifrån sig. I mötet verkade den 
byråkratiska situationen diktera att gruppen inte skulle behöva problematisera sin verksamhet 
eller producera konstruktiva idéer till förbättringar, varför viktiga element i ansvarstagande 
och beslutsfattande kunde delegeras till andra i organisationen, troligen främst uppåt. 
 
Det skapades även en tydlig uppsplittring mellan gruppen och dess omgivning. Den kritik 
som framfördes mot gruppen från externt håll avfärdades av mötesdeltagarna som beroende 
på faktorer utanför deras kontroll. Kommentarer av typen ”det är inte vårt fel” och ”de 
[maskinerna] är inte så jävla roliga” illustrerar hur gruppen under mötet försökte förneka att 
problemen emanerade från faktorer som var under deras egen kontroll. Upprättandet av 
tydliga gränser mot omvärlden bidrog till att gruppen kunde hantera sin oro inför yttre krav på 
prestationer, genom att gruppen lyckades förmå sig att betrakta omvärldens krav som 
orimliga. Vid ett par tillfällen framfördes åsikter om behovet av att ytterligare statistik och 
förbättrade siffror skulle produceras för att gruppen skulle kunna ta tag i en reell diskussion. 
Därigenom kunde problem skjutas på framtiden, varpå den omedelbara oron hanterades.  
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Den nyanställde ekonomen gjorde tydliga försök att få gruppen att göra avsteg från den 
rutiniserade resultatrapportering som präglade mötet och istället åstadkomma en öppnare 
diskussion rörande vad han ansåg vara viktiga frågor för gruppen. Gruppen var emellertid 
väldigt avvisande. Tystnad och oförstående kommentarer av typen ”det här är väl inte 
intressant att diskutera” och ”det är så här det ser ut, det är så här vi jobbar” signalerade ett 
motstånd mot ekonomens initiativ. Med andra ord kan detta tolkas som tydliga exempel på 
motstånd mot förändring. Dessutom tydde gruppens beteende även på en viss underskattning 
av de möjligheter till förändring som kanske trots allt återfanns hos gruppen. Sammantaget 
reglerades den oro som uppkom på mötet med hjälp av nämnda sociala försvar, genom att 
problem antingen förnekades eller försköts från den egna gruppen. Som nämnts tenderar 
dylika sociala försvar att ha en regressiv och därmed hämmande effekt på gruppen, om de 
sociala försvaren intar en alltför framträdande roll. 
 
Det kan vara så att gruppens motstånd mot ekonomens förändringsförslag är legitimt. 
Möjligen var ekonomens förslag ogenomtänkta, eller så hade de redan prövats med dåliga 
resultat. Det intressanta i sammanhanget är emellertid att ekonomen inte lyckas åstadkomma 
en diskussion. Avvisandet av ekonomens diskussionsförsök sker dessutom på ett närmast 
affektivt sätt, vilket tyder på att motståndet rör annat än sakfrågor. Gruppens nonchalanta 
bemötande av ekonomen kan tolkas som att denne ses som ett hot mot gruppens byråkratiska 
normer och därmed indirekt även mot den trygghet som gruppen skapat genom att de byggt en 
gemenskap i förhållande till omvärlden.   
 
Napier och Gershenfeld (1993) påpekar att en ny medlem kan fungera som en 
mötesblockerare. I mötet på Taylor AB kom ekonomen att representera förändring genom att 
han framförde tydlig kritik mot gruppens arbetsmetoder. Som nämnts föreföll de fyra övriga 
mötesdeltagarna att inte reagera nämnvärt på kritiken. En tolkning av detta kan vara att 
mötesnormen syftade till att skydda deltagarna mot den hårda press som de utsatts för utifrån. 
När ekonomen framförde kritik och ifrågasatte vad som verkade vara självklart för gruppen, 
t.ex. avsaknaden av öppen och kritisk diskussion och gruppens arbetsmetoder, kom kritiken 
att inte få något gehör. För oss som observatörer verkade det konstigt att kritik som trots allt 
är ganska allvarlig inte tycks beröra mötesdeltagarna nämnvärt. Kritik inifrån gruppen, dvs. 
från ekonomen, kom därmed att hanteras på samma sätt som kritik utifrån, dvs. från högre 
chefer.  
 
Sammantaget kom gruppens försvar mot kritik att fungera i bemärkelsen att kritik som hade 
kunnat skapa obehag inte tilläts att beröra mötesdeltagarna. Dessa tog helt enkelt inte åt sig av 
kritiken, snarare verkade kritiken rinna av mötesdeltagarna såsom vatten från en gås. Utifrån 
gruppens perspektiv kom gruppens trygghet att bevaras, trots att trycket föreföll ganska hårt. 
Samtidigt bör det kanske påpekas att gruppens sociala försvar medför att kritik blir om inte 
meningslös så åtminstone väldigt svår att föra fram. Lite hårddraget kan gruppens hårt 
strukturerade sociala försvar verka i en riktning mot att mötet framstår som tämligen 
meningslöst. Det verkar orimligt att varje vecka träffas för att framföra nästan oläsliga 
resultatrapporter, vilka dessutom i princip hade kunnat skickas ut via mejl. Sannolikt syftade 
mötet till något mer än resultatredovisning, t.ex. till att reflektion över de resultat som 
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rapporteras eller till diskussion kring de problem som rapporterna illustrerade. Frågan är om 
inte gruppens sociala försvar hämmade möjligheterna att åstadkomma dialog.            
 
Det kan vara intressant att notera att det i en mindre grupp som denna inte borde vara några 
större problem att åstadkomma resultat även om strukturen varit lägre. I ett möte med fler 
deltagare skulle den byråkratiska strukturen kunnat fylla en funktion, då en låg struktur i dessa 
sammanhang kan skapa oordning.  
 
 
4.5 Kommunkontoret 
 
Kommunkontoret är en avdelning som arbetar med kommunala frågor av en teknisk natur. 
Totalt har avdelningen omkring 100 anställda, spridda över ett antal olika enheter. Det 
observerade mötet ägde rum på avdelningens ekonomienhet. Alla enhetens tio anställda 
närvarade. Ekonomienheten har ett liknande möte varje vecka, även om var fjärde enhetsmöte 
går under benämningen ”arbetsplatsträff” och avhandlar ett specifikt förutbestämt tema. Det 
observerade mötet var emellertid ett vanligt enhetsmöte.  
 
 
4.5.1 Ekonomienhetens veckomöte 
 
Första intrycket av mötet var att stämningen var gemytlig och att alla verkade känna varandra 
väl. Mötet hölls i enhetschefens kontor. Rummet var möblerat med ett ovalt konferensbord i 
ljust trä, tillhörande stolar samt ett skrivbord. På väggarna satt foton på barn, teckningar och 
några diskreta tavlor i pastellfärg. Vi (observatörerna) fick inte plats runt bordet, utan 
placerades snett bakom chefen. Mötesdeltagarna var lika många kvinnor som män, i alla 
åldrar, och deras klädsel var vardagligt avslappnad. Chefen, en välvårdad man i 35-års ålder, 
satt tillbakalutad i en skön stol, mittemot en overheadduk, med en laptop i knät.  
 
Ett par minuter efter 09.30 (som var utsatt tid) började mötet. Efter lite allmänt sorl och prat 
om vardagliga bestyr föreslog chefen att vi skulle introducera oss för gruppen. Vi 
presenterade oss kortfattat och möttes av vänliga leenden. Efter ytterligare fem minuter 
föreslog chefen att de skulle ta en titt på dagordningen. Han klickade därför fram 
dagordningen på laptopen, som var kopplad till OH-duken. Alla deltagare kunde således 
kontinuerligt följa allting som chefen skrev på sin dator. Under mötet kom 
dagordningsdokumentet att användas som protokoll, genom att det uppdaterades i enlighet 
med vad chefen ansåg vara viktigt att anteckna från mötet.  
 
Mötet var mycket informellt och chefen ledsagade de övriga genom olika diskussionsämnen, 
dock utan att mötet föreföll följa någon tydlig struktur. Dagordningen, som gicks igenom 
initialt, följdes i princip inte. Snarare hoppade man mellan diskussionspunkterna på ett 
tillsynes godtyckligt sätt. Alla deltagare deltog i diskussionen som var spretig i bemärkelsen 
att flera ämnen ofta avhandlades samtidigt mellan mindre grupper av deltagare. Sådant som 
inte fanns på dagordningen togs upp, samtidigt som man hoppade över vissa punkter.  
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Vi hade mycket svårt att förstå vad som egentligen diskuterades på mötet, även om ett par 
ämnen till sist utkristalliserades. Ett av dessa ämnen var den framtida verksamheten och 
gruppens planer inför semestern. I samband med diskussionen kring planeringen av 
verksamheten påpekade någon att ”vi har alldeles för många möten”. Detta påpekande fick 
stöd genom spridda nickar. Allt eftersom mötet fortsatte flödade samtalen kors och tvärs 
mellan alla i gruppen, med kontinuerliga ämnesbyten. Stämningen var mycket uppsluppen 
och alla verkade ha trevligt. Ingen gav intryck av att vara nervös, även om de som för tillfället 
inte var inbegripna i någon diskussion stundtals såg uttråkade ut, gäspade och kliade sig.  
 
Efter ungefär en timme började diskussionen kretsa allt mer kring hur andra inplanerade 
möten skulle komma att genomföras. Någon påpekade ironiskt att ”vi borde ha ett enhetsmöte 
för avdelningen som är ett strategimöte för sektionen”. Skämtet gav upphov till spridda skratt 
och även chefen verkade tycka att det var roligt. Därefter började diskussionen röra sådant 
som verkade vara helt irrelevant för gruppens verksamhet och därmed även för mötet. Bl.a. 
diskuterades en tidningsartikel om ett projekt som gick ut på att fler vuxna skulle patrullera 
stan på fredagskvällar. Chefen satt hela tiden tillbakalutad och vände sig mot observatörerna 
och frågade: ”ni som är unga, hur gammal ska man vara för att få hänga på fritidsgårdarna?”. 
Ackompanjerad av spridda fniss svarade Jenny att hon trodde att man skulle gå på högstadiet. 
Diskussionen bytte därefter ämne igen. 
 
Den till synes viktigaste punkten på mötet var planeringen av den kommande 
planeringskonferensen. Chefen antecknade (fortfarande synligt för alla) punkter som skulle 
komma att diskuteras på konferensen. Punkterna hämtades från en broschyr som han suttit 
och läst under delar av mötet. Broschyren hette Att göra ett bra jobb och påminde oss om 
någon form av klischétyngd skrift från socialstyrelsen. Broschyren delades senare ut. 
 
Efter att de diskussionspunkter som skulle tas upp på konferensen gåtts igenom delade chefen 
in gruppen i tre smågrupper om tre personer vardera. Dessa uppmanades att under 15 minuter 
gå ut och diskutera den stundande planeringskonferensen. När smågrupperna reste sig och 
lämnade rummet sa chefen till oss att vi kunde följa med var sin grupp om vi ville. Dessutom 
påpekade han att han hade ”börjat dela in dem i smågrupper eftersom de aldrig förbereder sig 
inför mötena”.  
 
De två smågrupper vi observerade diskuterade inget särskilt. En kvinna läste tidningen 
samtidigt som hon gnällde över att hon var tvungen att sitta och ”slösa tid på skit”. 
Diskussionen i det ena mötet kretsade kring observatörens utbildning och hur jobbigt 
gruppmedlemmarna tyckte att det var att skriva uppsats när de gick i plugget. En av 
mötesdeltagarna såg en arbetskamrat i korridoren och försvann i tio minuter. I en av 
grupperna förstod de inte vad de skulle göra, ”tror ni vi kan diskutera vad som helst eller?”, 
frågade en ung tjej. En kvinna svarade att ”vi kan ju diskutera vad vi ska diskutera”. Gruppen 
nappade på detta och började spekulera i vad de på avdelningen bredvid gör. ”Vi kanske kan 
ha möte med dem där de kan berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dem?”, föreslog en 
av kvinnorna. Resten av gruppen tyckte att detta var en bra idé. Efter omkring 25 minuter 
återsamlades alla på chefens kontor, varpå en kort genomgång av vad som diskuterats i 
smågrupperna följde. Båda de smågrupper som vi hade vistats i improviserade ihop några 
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funderingar kring den kommande planeringskonferensen. Några personer småpratade i ett 
hörn under genomgångarna. Chefen verkade nöjd och stämningen var fortsatt uppsluppen. 
 
Efter genomgången tog någon upp att planeringskonferensen kanske borde behandla 
förebyggande åtgärder mot interna konflikter. Detta avfärdades av en i det närmaste enhällig 
grupp, med hänvisning till att det vore meningslöst att prata om konflikter eftersom några 
sådana inte skulle kunna tänkas uppkomma. Förslaget skämtades bort genom att alla började 
prata om olika ”konflikter” som uppkommit tidigare. De ”konflikter” som nämndes var bl.a. 
att något hade hällt mjölk i kaffet, trots att svart kaffe var beställt. 
 
De sista 30 minuterna av mötet gick på tomgång. Ett par gånger frågade chefen om någon 
hade något mer att ta upp. Trots att ingen tog upp något specifikt så fortsatte diskussionerna. 
Vid ett tillfälle kontrollerade chefen sin e-post, fullt synligt för alla, samtidigt som de andra 
diskuterade. ”Jag måste bara visa ett roligt mejl som Ronny har skrivit”, sa chefen och alla 
fick ta del av det roliga mejlet. Deltagarna verkade roade och vi förstod att det var ett internt 
skämt. Till slut avslutades mötet abrupt, och därmed även ganska oväntat, med att chefen 
frågade: ”alla nöjda och glada?”. Alla verkade nöjda och glada och återgick till sina 
respektive arbetsplatser. Mötet hade då varat i ungefär två timmar.   
 
 
4.6 Analys av kommunkontoret 
 
Mötet på kommunkontoret bar vissa drag av ett planeringsmöte. Deltagarna förväntades 
diskutera och dra upp riktlinjer för framtida arbete. Vidare syftade mötet till att koordinera 
deltagarnas arbeten, genom att man informerade varandra om sina göromål. Jämfört med 
grupperna på de andra två mötena bar denna grupp mer drag av vad som kännetecknar en 
primärgrupp. Detta i bemärkelsen att deltagarna visade större intresse för och tilläts att 
socialisera på ett mer vänskapligt och familjärt sätt än vad som gjordes på t.ex. Taylor AB. 
För oss observatörer verkade mötet fylla en social funktion i en utsträckning som inte 
förekom på vare sig Taylor eller Techno AB. Detta visade sig i att man diskuterade 
vardagligheter, samtidigt som den fysiska miljön möjligen kan ha haft en viss normsättande 
funktion. Klädseln var vardagligt avslappnad och lokalen utsmyckad med familjebilder och 
teckningar. 
 
På ett sätt kan mötet sägas ha fastnat i orienteringsfasen, eftersom fokus under hela mötet 
ligger på vänskapligt och socialt mingel, snarare än t.ex. på rationell krishantering. Mötet 
uppvisade ingen tendens att utvecklas mot en mer strukturerad eller givande genomgång av 
sakfrågor. 
 
Stämningen mellan deltagarna var öppen och vänskaplig. Atmosfären i mötet gav signaler om 
att deltagarnas känslor och subjektiva värderingar prioriterades framför rationell målfokus. 
Chefen, mötets ledare, tycktes ha en jämställd position med de övriga deltagarna. Detta visade 
sig bl.a. i att deltagarna gavs full insikt i vad chefen skrev, genom att mötesprotokollet 
kavlades ut som en OH-bild. Det var emellertid tydligt att viss struktur eftersöktes eftersom 
det fanns en dagordning med fasta punkter. Dessutom vädrade chefen ett visst missnöje för 
oss genom att uttala att deltagarna aldrig förberedde sig inför mötena. Gruppen verkade 
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emellertid varken acceptera dagordning eller hård struktur, något som resulterade i att 
gruppen ignorerade dagordningen till förmån för den fria dialogen mellan mötets deltagare. 
Deltagarna tycktes följa sina känslor och de diskuterade uppenbarligen allt som kändes 
angeläget, även sådant som inte verkade direkt nödvändigt att behandla på ett organiserat 
möte. Mötet karaktäriserades av att deltagarna skapade sin egen dagordning efter hand. 
Mötets ledare använde en demokratisk ledarstil. Han försökte engagera hela gruppen och ge 
dem ansvar genom att t.ex. dela in gruppen i mindre grupper. Gruppdeltagarna verkade dock 
ej vara mogna för ansvaret då de visade viss osäkerhet och förvirring genom att undrande 
diskutera vad det var som egentligen skulle diskuteras. Ledaren verkade vara mån om att alla i 
gruppen skulle uppmärksammas och känna sig delaktiga. Under detta möte visade ledaren 
öppet, till skillnad mot de övriga mötena, vad han skrev under mötet, genom att datorn var 
kopplad till en OH-duk. Det som kan tyckas saknas är struktur under mötet. En dagordning 
fanns men följdes inte utan deltagarna tilläts att ”hoppa” mellan punkterna samt lägga till 
ämnen under mötets gång. Gruppledarfunktionen saknade balans mellan de två dimensionerna 
”stöd och bekräftelse” samt ”planering, igångsättning och styrning”, vilket sannolikt kan ha 
lett till minskad effektivitet i gruppen. 
 
Till skillnad från taylormötet verkade de yttre krav som mötesdeltagarna ställdes inför vara 
relativt begränsade. Vi upplevde mötesdeltagarnas situation som ganska opressad, vilket även 
illustrerades av att man aldrig tog upp och diskuterade någon form av kritik mot gruppens 
eller deltagarnas arbete. Snarare låg fokus på planering av framtida verksamheter, där de 
enskilda deltagarna gavs stort utrymme att själva bestämma vad som skulle göras och hur. 
Samtidigt verkade stämningen vara mycket god i gruppen och avsaknaden av synliga 
konflikter var påfallande. Deltagarna började vid ett tillfälle driva med gruppens konfliktfria 
klimat. 
 
Chefen delade ut broschyren Att göra ett bra jobb till mötets deltagare. Syftet med broschyren 
var möjligen att få mötets deltagare att reflektera över läget och att situationen i förlängningen 
skulle förändras. Ytterligare ett försök från ledarens sida att skapa högre effektivitet i gruppen 
utgjordes av gruppens indelning i mindre grupper. Handlingen fick dock en snarast 
kontraproduktiv effekt och mötets deltagare blev endast mer förvirrade över mötets funktion 
och struktur. Detta ledde i sin tur till att de små grupperna på ett symboliskt plan upplöstes, 
genom att individerna valde att gå sina egna vägar eller att diskutera sådant som uppenbart 
inte var arbetsrelaterat. Detta resulterade i att individerna i gruppen handlade i enlighet med 
personliga intressen. T.ex. började någon att läsa tidningen, samtidigt som någon gick iväg för 
att prata med en utomstående person. Gruppens sociala skyddsvärn hade helt upphört och 
flertalet personer kände inte längre någon bindning till gruppen. Gruppen hade helt enkelt 
upplösts, dess medlemmar kände således ingen tillhörighet och därför inte heller några 
skyldigheter gentemot gruppen. 
 
Det enda synliga tecknet på oro i gruppen visade sig i uttalanden som ”vi har alldeles för 
många möten”. Citatet illustrerade hur gruppens medlemmar hade börjat ifrågasätta såväl 
mötets funktion som gruppens existens. Detta kan delvis vara ett resultat av mötets diffusa 
mål. Uttalandet tycktes ha gott stöd i den övriga gruppen, i och med att de övriga 
medlemmarna visade sina sympatier genom att nicka. Att medlemmarna tappat sin tro på 
mötets funktion och existens visade sig i att individerna sökte andra vägar för att tillfredställa 
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sina behov. Mötets deltagare gjorde detta genom att starta mindre, interna, samtal, som 
emellertid inte var relevanta utifrån mötets syfte. Gruppen hade uppenbara problem att 
fokusera på ett ämne under en längre tid, vilket kan ses som ett resultat av att individernas 
subjektivitet i allt för hög utsträckning släppts fram under mötet. Således kan mötet beskrivas 
såsom präglat av en grupp individer, vilka samtliga ansåg att deras egna känslor borde ta plats 
i diskussionen, även om detta inte bidrog till mötets framåtskridande. Med andra ord tilläts de 
enskilda individerna att ta större plats i mötessituationen än vad som var fallet i Techno och 
Taylor AB. 
 
För oss var det tydligt att mötet i mycket stor utsträckning fokuserade på hur mötessituationen 
skulle kunna förbättras. Vi anser att detta kan ses som en logisk följd av den låga graden av 
struktur. Det kan vara intressant att notera att mötets agenda inte gavs ett särskilt stort 
utrymme. När strukturen och styrningen av mötet blev relativt låg kom deltagarna att vända 
fokus från sakfrågor mot sådant som man för stunden ansåg var mer intressant. Således 
började de ifrågasätta och diskutera mötets genomförande. Följaktligen kan mötet beskrivas 
som ett möte vars syfte i slutändan blev att planera så att nästa möte skulle bli lite bättre. 
Avsaknaden av fokus på vad som för utomstående skulle framstå som relevanta 
diskussionsämnen illustrerades även av att den punkt på dagordningen som gavs mest 
utrymme i diskussion var planeringen av det planeringsmöte som skulle hållas inför den 
kommande planeringskonferensen. Gruppen verkar befinna sig på nivå 1, uttryckandenivån, i 
Hares taxonomi. Deltagarna tillåts uttrycka sig men når inget egentligt beslut eller lösning. 
Ledaren har ett stort ansvar i detta då det är hans uppgift att försöka samordna och styra 
deltagarnas insatser så att mötet blir så givande som möjligt. Mötet uppfyllde många av de 
förutsättningar som beskriver det ideala mötet (se Granström 2000 och avsnitt 3.2.1). En brist 
var dock att deltagarna ej provade olika yttranden i relationen till andra bidrag. Deltagarna 
delade gärna med sig av sina idéer, men ifrågasatte varken sina egna bidrag eller övriga 
gruppdeltagares inlägg. 
 
Mötets styrkor låg på det känslomässiga planet och det tycktes inte finnas några konflikter i 
gruppen. Detta påpekades av några deltagare mot slutet av mötet. Gruppen hade ett mycket 
öppet klimat och deltagarna kunde närmast ohämmat uttrycka sina tankar och känslor. Detta 
skapade ett klimat som fångade upp deltagarnas emotioner. Mötet kan därför ses som ett 
forum för personalen att bearbeta sina känslor och det hade därmed en i det närmaste social 
funktion för deltagarna. Problemet var att mötet nästan helt tappade fokus på sitt syfte, vilket 
medförde att gruppen hade svårt att komma framåt vad det gäller sakfrågorna i mötet. Oavsett 
sammanträdets egentliga syfte så framstår det som uppenbart att mötet inte primärt var avsett 
att ha en social funktion. Chefen försökte trots allt behandla ett antal sakfrågor, samtidigt som 
han uttryckte sitt missnöje med gruppens dåliga förmåga att fokusera på verksamheten.  
 
Med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska perspektiv verkade mötet i stort sett sakna oro på 
gruppnivå och därmed även sociala försvar. Deltagarna förde öppna, känslomässiga 
diskussioner i ett trivsamt och vänskapligt klimat. I enlighet med Moxnes (2000) kan 
avsaknaden av ångest i mötet på kommunkontoret tänkas ha bidragit till att diskussionen 
aldrig kom att bli särskilt givande avseende de sakfrågor som faktiskt fanns på dagordningen. 
Kanske är det så att det krävs ett visst mått av ångest för att en individ eller en grupp ska 
förmås att göra annat än vad som känns känslomässigt tilltalande för stunden. Moxnes anser 
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att det krävs ett vist mått av ångest eller oro för att driva en grupp framåt. På ett liknande sätt 
anser vi att det observerade mötet saknade den drivkraften, vilket resulterade i ett möte utan 
progression vad det gäller dagordningens sakfrågor. 
 
Det kan även vara värt att kortfattat beröra relationen mellan observationerna av mötena på 
Taylor AB och kommunkontoret. Båda möten uppvisade problem i samband med att de 
sakfrågor som skulle tas upp inte skapade någon givande diskussion. På Taylor försökte 
ekonomen föra en kritisk diskussion som slutligen landade i ett försök att diskutera hur 
gruppen skulle kunna bli bättre på att diskutera och behandla de problem som uppkom. På 
kommunkontoret kam dagordningens sakfrågor att trängas undan av en diskussion angående 
hur gruppen borde genomföra sina möten. Med andra ord kom gruppernas arbetsmetoder att 
bli föremål för någon form av metadiskussion.  
 
Samtidigt illustrerar båda mötena i det närmaste motsatta tendenser som var för sig leder 
mötet in i en form av låsning. I taylormötet var deltagarna utsatta för en mycket hög press från 
organisationen, vilket ledde till oro och i sin tur till att de sociala försvaren hämmade den 
diskussion som hade kunnat medföra att individerna och gruppen hade konfronterats med den 
ångest som omvärldens kritik hade kunnat medföra. Vidare föreföll de sociala försvaren i 
taylormötet medföra att såväl ansvar som initiativförmåga försköts från individen till gruppen, 
med följden att individernas oro kunde reduceras. Detta innebar i sin tur att gruppen och den 
höga strukturen som mötet hade fick en stor betydelse för individerna. I motsats till detta kan 
kommunkontorsmötet beskrivas i termer av att individualismen var mycket hög och att 
gruppen inte tycktes ha så stor betydelse för deltagarna. Detta medförde troligtvis även att 
deltagarna kände ett lägre ansvar för gruppen och mötet, vilket resulterade i individernas 
intressen och känslor prioriterades framför mötets agenda. 
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5 Slutsatser 
 
 
 
 
 
Sociala försvar uppkommer för att möta ett behov hos en grupp, nämligen behovet av att 
hantera känslor. De sociala försvaren kan komma att fungera som gruppnormer och kan 
därmed styra en grupps arbete, genom att de yttrar sig i form av rutiner eller vissa 
beteendemönster. För en observatör eller en person som är ny i en grupp kan de sociala 
försvaren och åtföljande normer te sig svårförståeliga. I mötet på Taylor AB såg vi hur 
ekonomen försökte bryta igenom gruppens sociala försvar och åstadkomma förändring genom 
att försöka skapa en kritisk diskussion kring gruppens verksamhet. Försöket misslyckades 
dock vilket illustrerar hur de sociala försvaren kan bidra till ett motstånd mot förändring i 
mötet. Mötesdeltagarna har således med hjälp av sociala försvar reducerat den oro som 
troligen skapats av en hård press från omvärlden. Samtidigt verkar gruppen även ha skapat 
normer som motverkar möjligheterna till förändring av mötet och gruppens arbetsmetoder.  
Med andra ord kan den hårda strukturen motarbeta den spänning som kanske behövs för att 
gruppen ska ha möjligheter att gemensamt resonera sig fram till problemlösning genom att 
kritiskt diskutera olika alternativ. Den hårda strukturen kan således bidra till skapandet av 
group think.  
 
Napier och Gershenfeld (1993) påpekar att möten kan blockeras av fem olika anledningar (se 
avsnitt 3.1.2). Författarna tar bl.a. upp att problem kan komma att uppstå då en grupp får en 
ny medlem. Vi anser emellertid att förekomsten av en ny individ inte nödvändigtvis är en 
tillräcklig förklaring till att ett möte inte kan fortskrida som planerat. Möjligen kan 
förekomsten av sociala försvar användas som en möjlig förklaring till varför möten blockeras 
av att det t.ex. kommer in en ny medlem i gruppen, eftersom en ny person stör den rådande 
försvarsstrukturen genom att ifrågasätta gruppnormer och vädra ångestladdade frågor.    
 
De sociala försvarens konserverande funktion skulle kunna förklaras med att en förändring 
skulle innebära att de sociala försvaren luckras upp, varpå den oro som tidigare varit 
reducerad riskerar att bli öppen och svårhanterlig för berörda individer. Samtidigt är det 
möjligt att en relativ avsaknad av ångest och sociala försvar riskerar bidra till att ett möte inte 
förmår skapa den dynamik och den spänning mellan deltagarna som kan bidra till att gruppen 
förmår driva sitt gemensamma arbete framåt. 
 
I motsats till den situation som uppstod under taylormötet kan kommunkontorsmötet 
beskrivas som att individerna i en alltför hög utsträckning gavs utrymme till individuellt 
handlande, vilket skapade en mötessituation som närmast kan beskrivas som polsk riksdag. 
Kanske kan avsaknaden av ångest ha varit en bidragande orsak till detta, dels eftersom relativt 
höga ångestnivåer kan bidra till att ett möte struktureras upp av sociala försvar och dels 
eftersom ångest skapar en spänning mellan deltagarna på ett möte. Utan en viss ångest som 
skapats av press eller stress kan det finnas skäl att anta att det saknas den drivkraft som 
behövs för att deltagarna ska ta tag i saker som är jobbiga. Detta illustreras på 
kommunkontoret där mötesdeltagarna föreföll fast i ett vänskapligt och socialt gemyt, snarare 
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än i ett möte där man kollektivt eftersträvade att uppnå ett gemensamt mål. Med andra ord kan 
avsaknaden av en av sociala försvar betingad struktur tänkas bidra till att en grupp på ett möte 
inte lyckas åstadkomma konstruktiva gemensamma lösningar på de uppgifter som de ställs 
inför.     
 
Technomötet förändras i karaktär genom att det uppkom orosmoment med följden att 
deltagarna gemensamt sökte sig mot en hårdare mötesstruktur. Vi anser att den observerade 
förändring kan tänkas ha berott på att deltagarna omedvetet hanterade den oro som följde ur 
att det uppstod en konflikt, genom att vända sig mot mötesledaren och genom denne skapa ett 
mötesklimat där dagordning och talarordning gavs företräde före känslomässiga yttringar och 
fri diskussion. De sociala försvaren kan således inte enbart ha en konserverande funktion för 
ett möte, såsom i taylormötet. De sociala försvaren kan således även fungera som en 
katalysator för förändring, genom att de kan förändra t.ex. mötesstrukturen som led i 
ångestreduktion på individ- eller gruppnivå i ett möte. Behovet av ångestreduktion på mötet 
kan i sin tur ha varit en konsekvens av att någonting har skett som skapat en högre ångestnivå, 
i technomötet illustrerat av konflikten rörande VD:s avgång.    
 
Det bör noteras att det kan finnas individualpsykologiska förklaringar till strävan efter 
struktur. Vissa individer har möjligtvis större behov av struktur än andra och kan därför 
förväntas söka sig till organisationer där de kan inrätta sig i ett system som de trivs i. Oavsett 
om strävan efter struktur uppkommer till följd av individens behov eller som gruppfenomen 
kan det vara värt att notera att individers och gruppers behov av den trygghet och 
ångestreduktion som sociala försvar och åtföljande struktur erbjuder kan påverka 
möjligheterna att åstadkomma fria och känslomässiga diskussioner i en mötessituation. Det är 
inte alldeles självklart att alla grupper eller individer kan förmås att agera konstruktivt i t.ex. 
ett möte av brainstormande karaktär.  
 
Sociala försvar är inte enbart hämmande. De flesta välfungerande grupper har sociala försvar, 
vilka hjälper till att reglera gruppens orosnivå (Moxnes 2000). Noterbart är att vi observerat 
15 olika möten och att de tre möten som behandlats i uppsatsen utgör exempel på situationer 
där de sociala försvaren fyller olika funktioner. 
 
Under senare tid finns det tendenser mot att individer ska motiveras och ges möjligheter att ta 
en aktivare del under möten och därmed även i sin organisatoriska vardag (se t.ex. Sandberg 
& Targama 1998; Tubbs 1995). Detta har man försökt åstadkomma genom att reducera den 
byråkratiska ordningen på möten och i organisationer. Med ovanstående resonemang i åtanke 
kan det emellertid vara värt att beakta att det inte är alldeles självklart att alla personer och 
grupper gynnas av en avbyråkratisering. Vi anser därför att en del av svårigheter vid 
övergången till en mindre hierarkiskt struktur delvis kan ha sitt ursprung i det faktum att 
struktur ofta upplevs som nödvändigt för människor som behöver det sociala skyddsvärn som 
en organisation eller grupp erbjuder. Kanske har forskning rörande känslors inverkan på 
mötessituationer något intressant att bidra med i sammanhanget. 
 
Under uppsatsarbetet tycker vi oss ha noterat en relativ avsaknad av litteratur om 
förändringsprocesser i samband med möten. Vidare förefaller mycket av mötesforskningen ha 
inriktat sig på hur möten genomgår vissa faser (se Gersick 1992; Tubbs 1995). Denna uppsats 
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kan ses som ett försök att illustrera ett möjligt sätt att betrakta de processer som äger rum i ett 
möte. Kanske är det så att känslor och sociala försvar kan fungera som förklaringar till i 
vilken utsträckning och varför ett möte genomgår nämnda förändringsfaser. 
Kommunkontorets möte kan ses som ett exempel på ett möte som i princip inte verkar 
genomgå några faser, vilket skulle kunna förklaras med att det saknas den driftkraft som ett 
visst mått av ångest kan generera i en grupp. 
 
Enligt Napier och Gershenfeld (1993) tillbringar anställda över 20 % av sin tid på olika 
möten. Därmed kan det antas att möten faktiskt är av betydelse för företags resursanvändning, 
varför det även förefaller naturligt att undersöka hur möten genomförs. Vi har här försökt att 
presentera ett perspektiv som kan användas för att förklara i vilken mån, hur och varför möten 
genomgår förändringar eller fastnar i en låsning. Känslor har länge intagit en undanskymd roll 
i organisationsforskningen. I den forskning som trots allt behandlar känslornas betydelse i 
mötessituationen har fokus ofta legat på hur mötens struktur påverkar individers beteende (se 
t.ex. Gersick 1992; Bolman & Deal 1997). Vi har emellertid försökt påvisa det omvända, 
nämligen att individernas beteenden, i form av t.ex. känslohantering, påverkar 
mötesstrukturen. 
 
Med tanke på att möten är resurskrävande blir de företagsekonomiskt problematiska om de är 
ineffektiva. Ett centralt syfte med denna uppsats har varit att försöka att identifiera och lyfta 
fram problem och möjligheter som kan uppstå till följd av förekomsten av sociala försvar. 
Med hjälp av de tre observationerna i kapitel 4 har vi försökt illustrera olika sätt på vilka 
känslor och känslohantering kan medföra problem genom att mötesdeltagarnas känslor på 
olika sätt hindrar mötet från att uppfylla sitt syfte, t.ex. genom att eftersträvad öppen och 
kritisk diskussion inte åstadkoms (Taylor AB) eller genom att ett möte helt enkelt förefaller 
vara ett slöseri med tid (Kommunkontoret). Parallellt med insikten att känslohanteringen kan 
medföra problem i en sammanträdessituation uppkommer möjligheter att tillvarata känslornas 
och känslohanteringens potential genom att skräddarsy utformningen av ett sammanträde med 
utgångspunkt i sammansättningen av den grupp som möts. Kunskapen om de processer som 
äger rum på ett möte skulle således kunna ge upphov till såväl reaktiva som förebyggande 
åtgärder från t.ex. företagsledning (ifråga om gruppsammansättningar), eller från mötesledare 
(vid mötesplanering). Huruvida psykoanalytiska förklaringar kan bidra till dylika förbättringar 
av sammanträdens effektivitet är emellertid osäkert. Vår tanke är att det kanske vore 
intressant att undersöka saken vidare. Det kan självfallet finnas ett antal förklaringar till varför 
enskilda sammanträden stöter på problem. Vår förhoppning är att denna uppsats visat att det 
kan finnas skäl att beakta värdet av psykoanalysens försök att förklara hur människor hanterar 
känslor i grupp, särskilt då i samband med att förståelse för och förklaringar av t.ex. 
mötesineffektiviteter eftersträvas.  
 
Denna uppsats har fokuserat på känslor och på hur dessa påverkar möten. Vi anser att det är 
tydligt att de sociala försvaren kan spela en betydande roll för hur möten utvecklas. Därmed 
kunde det vara givande att, med hjälp av liknande tvärvetenskaplig forskning, ytterligare 
belysa känslornas och de sociala försvarens betydelse för såväl möten som organisationer. 
Detta eftersom även organisationer kan dra nytta av kunskap rörande hur känslor hanteras på 
företag samt rörande hur människans känsloliv kan påverka den organisatoriska vardagen. 
Kanske kan det även vara intressant att belysa hur ledarskap kan användas för att hantera 
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gruppers och organisationers ångest, i syfte att skapa kreativitet samt för att undvika att 
sociala försvar skapar låsningar.   
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