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Sammanfattning 

Globalisering och teknisk utveckling bidrar till att organisationer ständigt är i behov av förändring 

för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Detta aktualiserar behovet av formella ledningsmöten 

med uppgift att leda och utveckla organisationen. Syftet med studien är att undersöka hur åtta 

mötesdeltagare upplever en svensk kommuns ledningsgrupper. För att förstå vilka funktioner 

ledningsmötet har för organisation, arbetsuppgiften och individen används Robert Mertons 

funktionalistiska analys med manifesta och latenta funktioner samt dysfunktioner. Studien 

analyserar dessutom hur ledningsmötet kan förstås utifrån Erving Goffmans begrepp främre och 

bakre regioner samt teamframträdande. Studiens resultat visar att det går att se att ledningsgruppen 

skapar såväl manifesta som latenta funktioner och manifesta och latenta dysfunktioner vilka 

påverkar flera av organisationens nivåer. Ledningsmötet leder bland annat till en utveckling av 

organisationen, samt att en levande vision skapas och upprätthålls, att organisationens arbete följs 

upp och att organisationsmedlemmarnas förståelse för den interna verksamheten ökar. 

Mötesdeltagarna får med hjälp av ledningsmötet ett annat förhållningsätt för sina arbetsuppgifter, 

både en ökad förmåga att genomföra sina uppgifter och en ökad motivation. De funktioner som 

ledningsmötet skapar på individnivå är att mötesdeltagarna utvecklas som individer. Dessutom 

skapar ledningsmötet förväntningar på att deltagarna ska prestera, men är också en plats där de kan 

få hjälp och stöd. Resultatet visar att ledningsmötet är betydelsefullt för organisationen och leder 

till många relevanta funktioner, men också att det finns ett behov av att kartlägga dysfunktionerna 

för att skapar förutsättningar att ledningsmötet ska genomsyra verksamheten så effektivt som 

möjligt.  

 

Resultatet som framkom utifrån analysen av Goffmans begrepp visade att ledningsmötet erbjuder 

deltagarna en bakre och en främre region och att de växelvis befinner sig i de olika regionerna. 

Resultatet visar därmed att de olika regionerna inte enbart behöver ses som tydligt uppdelade utan 

i stället kan existera i samverkan och överlappa varandra.  

 

Nyckelord: ”ledningsgrupper”, ”offentlig sektor”, ”meetings”, ”management team” och 

”funktioner” 

 

  



Abstract 
Due to globalization and technical development, organizations continually need to change to be 

able to retain their competitive force. This highlights the need for formal management meetings to 

lead and develop the organization. The purpose of this study is to examine how eight meeting 

participants experience a Swedish municipality’s management teams. To understand the 

management meeting’s functions for the organization, its tasks and the individuals themselves, 

Robert Merton’s functionalist theory with manifest and latent functions and dysfunctions will be 

used. Furhermore, how the management meetings can be understood on the basis of Erving 

Goffman’s concepts front and back stage and team performance will be analysed. The results of 

this study show that the management teams create both manifest and latent functions and 

dysfunctions which have an impact on the organization at many levels. The management team will 

result in the development of the organization, and to the promotion and enforcement of the vision. 

It will also monitor the operations of the organization and entail a deeper understanding for the 

internal actions. The members of the management team learn to approach their tasks in new ways 

and improve their motivation. At the level of the individual, the management team will help the 

individual to grow as a human being, but also professionally and in his or her position as a leader. 

Being a member of the management team implies expectations, but the management team also 

offers support. To sum up, the management team is important for the organization and entail 

relevant functions. In order to make the management team as efficient as possible, the dysfunctions 

must also be analysed. Based on Goffman’s theory, it is possible to state that the management 

meeting gives the participants a front stage and back stage, and that they are themselves alternately 

in the different stages.  

 

Keywords:”boards”, “public sector”, “management teams” and “functions” 
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1 Inledning 
I en tid med en hög grad av förändring på makro-, meso- och mikronivå, nationellt, internationellt 

och transnationellt, får mötet mellan människor stor betydelse. Globalisering och teknisk 

utveckling bidrar till att människor och organisationer ständigt upplever behov av förändring -

(Nationalencyklopedin, A). Den anpassningsförmåga som behövs aktualiserar behovet av formella 

arbetsmöten som organisationsstabilisator och organisationsutveckling, där har ledningsmötet en 

central roll. Ur ett sociologiskt perspektiv är det intressant att undersöka ledningsgruppens arbete 

och då med fokus på ledningsmötet. Forskningsstudier visar att ledningsarbetet, tillsammans med 

ledningsgruppens sammansättning och samverkan, är avgörande för organisationens konkurrens-

kraft och framgång på arbetsmarknaden (Eisenhardt, Kahwajy & Bourgeois 1997; Finkelstein & 

Hambrick 1990). Studiens strävan efter att första det kommunala ledarskapet är intressant att 

undersöka ur ett sociologiskt perspektiv då den tidigare forskningen visar att ett politiskt ledarskap 

där ansvar och styrning delegeras är komplext. Artikeln som skrivits av Nyman, Nilsson och Rapp 

(2005) ger en god översikt hur den komplexitet som präglar kommunal styrning försvårar 

transparens i verksamheten trots en aktiv strävan efter att uppnå detta (se Tidigare forskning 4.3). 

Inom sociologin betraktas organisationen som ett socialt system, vilket innebär att organisationens 

grupper och nivåer påverkar varandra ömsesidigt (Kaufmann & Kaufmann 2010:24). 

Ledningsmötet i den politiska verksamheten är en viktig del av det sociala systemet eftersom det 

generellt sett består av verksamhetens nyckelpersoner. Denna mötesgrupp har möjlighet att 

utveckla och förändra verksamheten tack vare sin position, sina befogenheter, grad av makt och 

inflytelse i verksamheten. Det betyder att det komplexa ledningsarbetet kan påverka andra delar i 

det sociala systemet och lägga till rätta för en hög måluppfyllnad och hög grad av välmående internt 

i verksamheten. Därmed är det relevant att få insikt och kunskap om ledningsmötet för att kunna 

skapa en mer välfungerande ledningsgrupp och förhoppningsvis även en mer välfungerande 

organisation. I den här studien fokuserar jag på ledningsmötets funktioner och hur dessa får 

konsekvenser på följande nivåer: organisationen som helhet, mötesdeltagarnas förhållningssätt till 

sina arbetsuppgifter samt effekter på individnivå. Dessa tre nivåer valdes på grund av att de går att 

identifieras med hjälp av mina informanters erfarenheter och upplevelse i ledningsgruppen. 

Dessutom är avsikten med undersökningen att undersöka hur ledningsmötet går att förstås utifrån 

Erving Goffmans begrepp bakre region, främre region och teamframträdande. Dessa begrepp blir 

analysverktyg för att förstå hur individer agerar under ledningsmötet utifrån de förväntningar och 

krav som riktas mot dem. Studiens undersöks i ljuset av Wilson (2013) ifrågasättande av Goffmans 

tydliga segregation av de främre och bakre regionerna och menar att de kan existera samtidigt och 

gå in i varandra. Eftersom ledningsmötets genomförande, agerande samt dess funktioner får 

konsekvenser för andra delar i det sociala systemet finns det ett många fördelar med att få en 

djupare förståelse av ledningsmötets växelverkan mellan dessa regioner. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka en norrbottnisk kommuns ledningsmöten utifrån dess 

funktioner. 

 

De frågeställningar jag använder för att besvara syftet är: 

 Hur kan ledningsmötets funktioner förstås utifrån följande nivåer: organisationsnivå, 

deltagarnas arbetsuppgifter och individnivå?  

 Hur kan ledningsmötet förstås utifrån Goffmans begrepp ”främre och bakre regioner” samt 

”teamframträdande”? 

 

1.2 Disposition 

Denna studie är upplagd på följande sätt: Efter inledande ord redovisas syftet med studien och de 

frågeställningar, med vars hjälp syftet ska uppnås. Därpå följer en bakgrund som sätter in 

föreliggande studie i en kontext. Det teoretiska ramverk som tillhandahåller tidigare forskning och 

analysredskap avhandlas därnäst. Metodavsnittet presenterar datainsamlingsmetod, studiens design 

och genomförande., innan resultatet redovisas och analyseras. Avslutningsvis diskuteras resultatet. 
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2 Bakgrund  
I avsnittet som följer ges en bakgrund för att sätta in föreliggande studie i en kontext. Bakgrunden 

fokuserar på två områden: definitioner av centrala begrepp och regelverk för kommunal styrning.  

 

2.1 Definitioner 

Arbetsmöten 

Termen ”arbetsmöte” syftar på möte som hålls i ”en mer eller mindre uttalad organisation” (Granér 

1991:17), i syfte att arbetstagarna ska utföra en gemensam uppgift. Arbetsmöten kan ha olika 

syften, exempelvis verksamhetsutveckling, uppföljning, erfarenhetsutbyte och överföring av 

budskap (Almgren & Österling 2005:56). Förutsättningar för att utföra uppgiften är ömsesidigt 

beroende av varandra samt kommunikation mellan deltagarna i mötet (Jonsson 2015:35). Antalet 

arbetsmöten varierar beroende på organisation, personalens arbetssituation samt kultur och struktur 

i organisationen. Möten innebär en investering för organisationen som satsar resurser i form av 

arbetstid, kompetens och lön (Irving 2004:11).  

 

Ledningsgrupp 

Med termen ”ledningsgrupp” avses en mindre grupp deltagare och ledare vilka träffas kontinuerligt 

för att diskutera ledningsfrågor. Den kan beskrivas som en ”inre cirkel” i en organisation. De som 

står utanför den gruppen har begränsad eller ingen insyn i arbetet och kan ha svårt att koppla sitt 

arbete till den inre cirkelns (Mattson 1992:11). Ledningsgruppens deltagare förväntas intressera 

sig för organisationen som helhet och ska förutom sina egna områden också engagera sig i och ta 

ansvar för organisationens gemensamma arbetsområden och frågor (Mattson 1992:14). Hur detta 

arbete kan se ut och hur ofta ledningsgruppen träffas ser olika ut. Det är vanligt att ledningsgruppen 

har rutiner för när, var och hur man träffas och att det upprepar sig i liknande konstellationer från 

gång till gång (Mattson 1992:15). I och med detta är det vanligt att ledningsgruppen blir en 

referensgrupp, med liknande värderingar och att deltagarna identifierar sig med varandra och att 

de lär känna varandra väl genom sitt arbete (Mattson 1992:16). 

 

Funktion 

Termen ”funktion” syftar på sociala objekts ordning, relationer till varandra och samverkan. Inom 

samhällsvetenskapen förklarar termen ”funktion” den relation och påverkan som uppstår mellan 

två sociala fenomen. Det vill säga ett fenomens konsekvens är nödvändig eller viktig för ett annat 

fenomens egenskaper eller existens (Nationalencyklopedin, B). 

 

2.2 Regelverk för kommunal styrning 
Kommunal styrning regleras i lagar och förordningar. I regeringsformen står det kommunala 

självstyret formulerat som en princip i en av grundlagarna och bidrar till att kommunen har rätt att 

styra kommunen, fatta beslut och ta in kommunalskatt från invånarna med förutsättning att de följer 

de ramar och riktlinjer som regeringen och riksdagen har beslutat (Svensk författningssamling 
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1974:152, 1 kap 1§). Kommunens arbete och uppdrag styrs av bland annat kommunallagen 

(Kommunallag 1991:900, hädanefter KomL). 

 

Arbete i offentlig sektor har som målsättning att skapa samhällsnytta för medborgarna genom 

uppdragsgivarna riksdag och regering (Arbetsgivarverket 2016). Inom sektorn återfinns olika 

yrkesgrupper som ska sträva efter att använda sig av ett transparent och rättssäkert arbetssätt samt 

följa, implementera och tillämpa de lagar som riksdag och regering har fastställt (Statskontoret 

2017). Det kan vara problematiskt att ge en korrekt och sammanhållen bild av alla Sveriges 

kommuner eftersom kommunen varierar i geografisk storlek och invånartal. Samtidigt finns många 

gemensamma paralleller mellan kommunerna som har samma regelverk att förhålla sig till. 

Kommuner har generellt en komplex och varierad verksamhet och har bland annat ansvar för 

utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder, omsorgsverksamhet för funktionsnedsatta och äldre 

människor, byggnadsfrågor, trafik, brandväsende samt teknisk verksamhet (Granberg 2012:193f). 

 

2.3 Kommunstyrning 

Kommunfullmäktige  

Svenska kommuner är politiskt styrda organisationer vilka företräds av förtroendevalda politiker, 

valda av folket genom demokratiskt fria val vart fjärde år. Dessa förtroendevalda arbetar för 

kommunmedborgarna och ta beslut som rör kommunens strategi, ekonomi och verksamhet i 

politiska församlingar, det vill säga kommunfullmäktige, vilket är det högsta beslutande organet 

inom kommunen (Granberg 2012:195). Kommunens ledning består av kommunfullmäktige samt 

av kommunstyrelsen med sina arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsen 

I svenska kommuner väljer kommunfullmäktige ledamöter till kommunstyrelsen och har som 

arbete att samordna och leda kommunens arbete och ansvara för dess ekonomi (KomL 3 kap 2§). 

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige. Därefter är det 

kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna som genomför de beslut som kommunfullmäktige 

har fastställt (KomL 3 kap 3§). 

 

Nämnder och förvaltningar 

Även de ledamöter som sitter i nämnderna samt vilka nämnder som ska finnas i kommunen utses 

av kommunfullmäktige (KomL 3 kap 3§). Politikerna i nämnderna har ansvar för ett arbetsområde, 

exempelvis kultur och miljö. De frågor som beslutas av kommunfullmäktige förbereds i 

nämnderna, och i frågor av mindre komplex karaktär har nämnderna möjlighet att ta beslut 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2017). Varje nämnd har en förvaltning med anställda 

tjänstemän som förbereder ärenden, genomför och implementerar politikernas beslut och bedriver 

den dagliga verksamheten inom nämndens arbetsområde. Det är de förtroendevalda politikerna 

som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten (Sveriges Kommuner och Landsting 

2017). 
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3. Bakgrund om aktuell kommun 
Avsnittet som följer redogör hur ansvar och befogenheter är fördelade i den kommun där studien 

genomförs därefter. Därefter kommer en beskrivning av ledningsgruppernas ansvarsområden och 

mötesfrekvens i den aktuella kommunen.  

 

Styrning av aktuell kommun 

I kommunen som ingår i denna studie omfattar kommunfullmäktige 49 ledamöter från nio politiska 

partier. Kommunstyrelsen består av tre kommunalråd från olika partier samt tolv ledamöter från 

sju av de politiska partierna i kommunfullmäktige. Det finns åtta nämnder i kommunen och de har 

alla en egen förvaltning med tjänstemän som bereder ärenden och genomför politiskt genomförda 

beslut.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen är en större förvaltning som arbetar för kommunstyrelsen och har 

ansvar för kommunens övergripande ansvarsområden såsom ledning, styrning, utveckling och 

samordning. Förvaltningen är uppdelad i ett kansli och ett flertal kontor: ekonomikontoret, 

kommunikationskontoret, IT-kontoret, samhällsbyggnadskontoret och personalkontoret. Den som 

har huvudansvar och är chef för samtliga kontor och anställda är kommunchefen.  

 

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp 

Varje kontor har ansvar för specifika uppgifter inom kommunen och har en ansvarig chef. Dessa 

kontorschefer sitter med i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. Informanterna uppger 

att ledningsgruppen består av fem mötesdeltagare och att de har regelbundna ledningsmöten en 

halv dag varje månad. Av dessa fem mötesdeltagare har kommunledningsförvaltningens 

kanslichef, IT-chef, personalchef och samhällsbyggnadschef intervjuats om funktioner som 

ledningsmötet har i organisationen. Flera av informanterna är också aktiva i andra ledningsgrupper.  

 

Ledningsgruppernas ansvarsområden och mötesfrekvens i den aktuella kommunen. 

Den intervjuade kanslichefen har två års arbetserfarenhet av sin arbetsbefattning och har 

övergripande ansvar för kommunledningsförvaltningens verksamhet och anställda. Kommun-

ledningsförvaltningens kansli har ansvar över att ge service till den politiska organisationen, 

ansvara över kommunarkivet och överförmyndarärenden samt ge tillstånd till alkohol, 

begravningsombud och borgerliga vigslar. Den andra informanten, IT-chefen, har arbetat som chef 

inom kommunen sedan 2008 och har till arbetsuppgift att leda kommunens IT-arbete, både 

operativt och strategiskt. IT-kontoret har ansvar för support, förvaltning och utveckling av IT-

miljön. Jag har dessutom intervjuat personalchefen som har ansvar över personalkontoret med dess 

medarbetare och har som huvudansvar att arbete med personal- och lönefrågor. Informanten har 

arbetat som chef inom kommunen i sex år. Personalchefen är också aktiv i två andra 

ledningsgrupper inom kommunen. Kommunledningsgruppen som träffas en gång i månaden samt 

ett kortare möte, en och en halv timme, varannan vecka. Dessutom deltar personalchefen i ett 
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ledningsmöte med sin lönechef två timmar varannan vecka. Samhällsbyggnadschefen uppger sig 

ha arbetat som chef i olika delar av kommunens verksamhet i cirka 25 år och som 

samhällsbyggnadskontorets chef i sex-sju år. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för byggande, 

markfrågor, miljöskydd, livsmedelskontroll och hälsoskydd. Samhällsbyggnadschefen har utsett 

tre underchefer, då kontoret har många anställda med olika arbetsuppgifter. 

Samhällsbyggnadschefen uppger sig framförallt ha ledningsmöten med under-cheferna i sin egen 

förvaltning cirka en gång i månaden och med en möteslängd på cirka en till två timmar. 

Informanten har under intervjuerna framförallt lagt fokus på interna ledningsmöten. 

 

De kommunala förvaltningarnas ledningsgrupper 

Utöver kommunledningsförvaltningen där kommunledningsförvaltningens kansli och fem kontor 

finns det i kommunen åtta förvaltningar under kommunstyrelsen. Av dessa har fyra förvaltnings-

chefer intervjuats: chefen för arbetsmarknadsförvaltningen, kultur-, fritids- och ungdoms-

förvaltningen, tekniska förvaltning samt utbildningsförvaltningen. Arbetsmarknadsförvaltningens 

ansvar rör arbetsmarknadsåtgärder, integrations- och vuxenutbildningsfrågor samt att öka antalet 

människor i sysselsättning. Förvaltningschefen som intervjuats har haft fokus på de ledningsmöten 

som bedrivs med staben inom arbetsmarknadsförvaltningen. Informanten har arbetat i kommunen 

i snart tio år och som chef för arbetsmarknadsförvaltningen i två år. Den interna ledningsgruppen 

på förvaltningen träffas varannan vecka och har då avsatt fyra timmar på förmiddagen till mötet. 

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen ansvarar för att erbjuda medborgarna ett varierat och 

attraktivt utbud inom kultur-, fritids- och ungdomsaktiviteter. Informanten har varit chef för 

förvaltningen i snart tre år. En intervju är genomförd med kultur-, fritids- och ungdoms-

förvaltningens chef och fokus har varit på denna förvaltnings interna ledningsmöten. Denna interna 

ledningsgrupp träffas varannan vecka. Varannan gång är ett avstämnings- och informationsmöte 

med ledningsstaben, där inga mötesanteckningar görs. Varannan gång är det fråga om ett formellt 

möte, med dagordning och minnesanteckningar. Det är vid det formella mötet som beslut tas och 

delegeringar sker. Den här mötesuppdelningen har, enligt informanten, gjorts för att avkorta 

mötestiden. Avstämningsmötet tar cirka 40 minuter medan beslutsmötet tar upp till tre timmar. 

Tekniska förvaltningen får uppdrag från kommunstyrelsens tekniska nämnd och ansvarar för 

vatten, avlopp, parker, avfallshantering, väg och trafik. Den tekniska chefen har arbetat i 

kommunen i cirka två år. Fokus i intervjun med förvaltningschefen ligger på kommunlednings-

gruppen samt informantens interna ledningsmöten med sin stab. Ledningsgruppen på förvaltningen 

träffas varannan vecka i cirka två timmar. Utbildningsförvaltningen har ansvar för utbildning i 

kommunen vilket innefattar skola, förskola och fritidshem. Förvaltningschefen, även kallad 

skolchef, har arbetat i sin nuvarande position i nästan två år. Skolchefen har interna ledningsmöten 

med sina medarbetare som består av sex deltagare varannan vecka en hel eftermiddag. 
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http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
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4 Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet inleds med att jag presenterar mina teoretiska analysredskap som används för att 

förstå mötesdeltagares upplevelser av ledningsmötets funktion i organisationen. Dessa redskap 

utgörs av centrala begrepp i två sociologiska teorier: funktionalistisk analys och social 

interaktionsteori. Jag redogör också hur begreppen används i min studie. Därefter presenterar jag 

aktuell forskning inom följande områden: lokal styrning, funktionalistisk analys samt en 

dramaturgisk aspekt. I avsnittet som följer presenteras några av de artiklar som sökts fram, och där 

visar jag vad läsningen av dessa artiklar tillfört denna studie.  

4.1 Funktionalism ur ett sociologiskt perspektiv 

Tidigt inom sociologin drevs Max Weber, Karl Marx och Èmile Durkheim av ambitionen av att 

skapa förståelse för den föränderliga värld de levde i. De utvecklade olika perspektiv och 

tillvägagångssätt och Weber tog utgångspunkt i den enskilda individens kapacitet att agera i 

förhållande till sin omvärld. Marx och Durkheim fokuserade istället på faktorer som låg utanför 

den enskilda individen. Det var Durkheim som presenterade tanken om att studera ett socialt 

objekts funktion och påverkan på helheten. Hans arbete har lett fram till det perspektiv som idag 

kallas strukturfunktionalism, ofta omtalad enbart som funktionalism (Giddens 2007:38). 

 

Ur ett sociolgiskt perspektiv bygger funktionalismen på tanken att samhällstrukturer består av delar 

som var och en har sin uppgift och funktion där varje del bidrar till samhällets helhet. De sociala 

fenomens funktioner studeras i den kontext fenomet befinner sig och dess funktion och påverkan 

för sin omgivnings fortsatta överlevnad i ett helhetsperspektiv. Samhället är komplext och dess 

delar påverkar varandra och skapar gemesamt stabiltet och ordning (Giddens 2007:38).  

 

Mertons funktionalistiska analys 

Robert Merton som lämnat ett betydelsefullt bidrag till funktionalisemen. Merton har både 

kritiserat flera av funktionalismens aspekter som inte var hållbara i ett större perspektiv, men även 

hans egna bidrag har gjort funktionalismen användbar (Ritzer 2009:209). Där de tidigare 

funktionalisterna hade fokuserat på samhället som helhet, menade Merton att den funktionalistiska 

analysen också kan fokusera på organisationer, institutioner och grupper. För att ett objekt ska vara 

aktuellt för en funktionalistisk analys ska det kontinuerligt upprepa sig och följa ett specifikt 

mönster. Det kan röra sig om sociala processer, institutionella mönster, sociala positioner, sociala 

strukturer, grupporganisationer och redskap för social kontroll (Merton 1968:104).  

 

Mertons definition anger att en funktion är ”de observerade konsekvenser som leder fram till ett 

visst systems anpassning eller justering” (Merton 1968:105). Med definitionen ”systems 

anpassning och justering” hänvisas det till en funktions positiva konsekvenser. Ett socialt fenomen 

kan dock ha negativa konsekvenser för ett annat socialt fenomen. Av den anledningen utvecklade 

Merton begreppet dysfunktion (Ritzer 2009:212). Dysfunktioner är de delar som ifrågasätter den 

struktur och ordning som finns. De kan motverka de funktioner som är funktionella och som 
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eftersträvas och därför  påpekade Merton att dessa begrepp måste avskiljas från varandra (Giddens 

2007:39). Det är också viktigt att vara medveten om att ett socialt fenomen kan ha funktionella 

funktioner för en del sociala system men negativa för andra sociala system. Detta gör att det är 

lättare att analysera hur funktionellt ett fenomen är om det är avgränsat till en specifik nivå (Ritzer 

2009:212).  

 

Merton har också myntat begreppet manifesta och latenta funktioner. Begreppet manifesta 

funktioner syftar på de funktioner som är uppenbara och förväntade för utövarna, kanske till och 

med medvetet och aktivt skapade. De latenta funktionerna är de som följer av en aktivitet som 

deltagarna själv inte är medvetna om eller aktivt eftersträvade. Merton menade att utifrån den 

sociologiska analysen  är det viktigt att synliggöra de latenta funktionerna som en del av de sociala 

aktivieterna (Giddens 2007:39). En handling har därmed både avsiktliga och oavsiktliga 

konekvenser. Att synliggöra oavsiktliga konsekvenser av ett socialt fenomen kan, enligt vissa, till 

och med räknas som sociologins kärna (Ritzer 2009:213). 

 

Kritik mot funktionalismen 

Funktionalismen har på senare tid kritiserats för att i alltför hög utsträckning fokusera faktorer som 

bidrar till social sammanhållning och bortse från faktorer som bidrar till splittring, konflikt och 

segregering. En annan kritik som har riktats mot funktionalismen är utsagan att samhällets normala 

tillstånd består av ordning och stabilitet. Detta gör att orättvisor som har sin grund i kön, klass och 

etnicitet inte tas på tillräckligt stort allvar (Giddens 2007:39). Slutligen har Mertons definition av 

manifesta och latenta funktioner kritiserats, då den inte ansetts vara tillräckligt tydlig (Ritzer 

2009:213). 

 

Användningen av begrepp från funktionalistisk analys 

För att analysera empirin och besvara syftet har jag använt begreppen manifesta och latenta 

funktioner. Jag har också använt begreppet dysfunktioner men då gjort distinktionen mellan 

manifesta och latenta dysfunktioner. Då jag analyserat empirin har jag urskilt dessa fyra kategorier 

i informanternas utsagor för att få svar på syftet hur deltagarna upplever ledningsmötets funktioner 

i organisationen.  

 

4.2 Interaktion ur ett sociologiskt perspektiv 

Ur det sociologiska perspektivet symbolisk interaktionism formas samhället av interaktion mellan 

människor. Ett centralt begrepp är socialisation, och Georg Herbert Meades indelning av 

socialisation i tre stadier bygger på människors förmåga att tolka beteenden, gå in i roller och 

utveckla medvetande om normer och regler som styr roller (Johansson & Lalander 2010:29f). 

Andra sociologer, som Charles Horton Cooley, Georg Simmel och Herbert Blumer, har utvecklat 

begrepp som används för att analysera interaktion, exempelvis spegeljag, mikrosociologi och 

aktörer. Den symboliska interaktionismens intresse för socialisation och interaktionshändelser 

utvecklas av Erving Goffman. Han har i studier av vardagslivet utvecklat  dramaturgiska perspektiv 
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på interaktion (Goffman 2014:35). Goffmans dramaturgiska perspektiv har senare varit 

utgångspunkt för andra  sociologers arbeten, däribland Davies och Harré (1990), vars teori om 

positionsbestämning handlar om att människor i en interaktion intar olika subjektspositioner genom 

sina val att positionera sig diskursivt (Hinton 2003:139f). 

 

Goffmans interaktionsteori  

Goffmans fokus ligger på interaktionsordning, på att analysera och kartlägga ”regler, procedurer, 

metoder, strategier (…) som aktörer använder  sig av när de tillsammans konstruerar meningsfulla 

och ordnade sociala situationer” (Aakvaag 2011:77). I Jaget och maskerna (1959/2014) presenterar 

Goffman sin interaktionsteori, där paralleller dras mellan mänsklig interaktion och dramaturgi. 

Vardagslivet jämförs av Goffman med en teater, där olika områden väcker förväntning på, kräver 

respektive tillåter olika beteenden. Teaterns, eller vardagslivets, bakre regioner är ställen där den 

agerande tillåts ”koppla av (…) lägga av sin fasad, vila från sina repliker och kliva ur sin rollgestalt” 

(Goffman 2014:102). Till de bakre regionerna har inte vem som helst tillträde. Teaterns, eller 

vardagslivets, främre regioner är ställen ”där framträdandet äger rum” (Goffman 2014:97). Där 

upprättshålls och förkroppsligas, enligt Goffman, vissa normer, dels sådana som rör hur den 

agerande talar till publiken, dels hur den agerande uppför sig ”inom hörhåll för publiken” (Goffman 

2014:98). Goffman talar om intrycksstyrning, om tekniker som den agerande nyttjar för att 

uppfattas på ett visst sätt av sin publik (Goffman 2014:182f).  

 

Ett ”teamframträdande” är en grupp individer som i ett nära samarbete presterar och samverkar för 

att bevara en viss illusion av ett fenomen från den övriga omvärlden (Goffman 1959/2014:73ff). 

För att den gemensamma prestationen ska kunna vara trovärdig måste individerna tillsammans 

följa de skyldigheter och rättigheter som förväntas av dem (Goffman 1959/2014:23). Samtliga i 

gruppen har en skyldighet att förbli gruppen lojal, kontrollera sitt agerande och hålla hemligheter 

inom gruppen. När teamet tydliggjort vad som är accepterat skapar det en känsla av trygghet 

(Goffman 1959/2014:87). Det ömsesidiga beroende av varandra som grupp ger dem möjlighet att 

dela åsikter på ett ostraffat sätt som inte är accepterat i den främre regionen. Regiteknik innebär att 

gruppen tillsammans i den bakre regionen diskuterar och analyserar de framträdanden som 

genomförs i den främre regionen för att med varandras hjälp göra dessa mer trovärdiga till nästa 

gång (Goffman 1959/2014: 156). Goffman menar att trots att teamet kan vara mer avslappnat i den 

bakre regionen behöver ändå deltagarna spela de roller som teamet definierat tillsammans. Under 

mötet använder sig mötesdeltagarna av regivinklar som är instruktioner som används för att styra 

och varna andra teamindivider från att agera felaktigt samt för att förmedla när det är accepterat att 

gå in i en annan region eller position (Goffman 1959/2014:162). 

Kritik mot det dramaturgiska perspektivet 

En kritik som kan riktas mot Goffmans dramaturgiska perspektiv är att det erbjuder en 

tolkningsram snarare än en analysmodell. Även om sociala sammanhang kan tolkas som ett 

dramaturgiskt framträdande, innebär det inte att ramen – ”teaterföreställningen” – är statisk. Ramen 
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kan omgestalas, förändras eller ersättas av nya ramar (Ritzer 2009:310). Det finns också en risk att 

jämförelsen mellan vardagslivet och en teaterföreställningen utmynnar i synen på allt agerande 

som styrt och icke-autentiskt. 

 

Användningen av begrepp från social interaktionsteori 

För att analysera upplevelsen av ledningsmötet har jag använt begreppen bakre och främre regioner 

samt teamframträdande. Ledningsmötet, kan i sig kategoriseras som en bakre region, kan också 

förstås som en plats som inrymmer båda regionerna. I analysen av empirin har jag därför urskilt 

utsagor som visar i vilka avseenden ledningsmötet uppfattas som en främre region, med krav på 

vissa normer, och i vilka avseenden mötet uppfattas som en bakre region, där mötesdeltagaren kan 

vila från sin roll. Teamframträdandet innebär att gruppen skapar skyldigheter och rättigheter vilket 

analyseras med gruppens faktiska agerande. Termen ”roll” kommer inte att användas när jag tolkar 

mötesdeltagarna utifrån det dramaturgiska perspektivet. Det beror på att rollbegreppet skapar en 

illusion av att individer fastnar i passiva roller. Istället används termen ”position”, det vill säga att 

en individ intar en viss position i ett specifikt sammanhang. 

 

4.3 Tidigare forskning kring ledningsgrupper 

Lokal styrning 

Förutom de artiklar som presenteras nedan har en sökning gjorts över tidigare forskning inom 

området lokal styrning som visar på en kunskapsspridning i lokala styrningspraktiker och 

motsättningen mellan gamla och nya styrningstraditioner. Utöver forskning som presenteras i 

artikelform, finns några avhandlingar med bäring på ledning, exempelvis Andersen (1994), 

Tomicic (1998) samt Mattsson (1990;1992). De tre forskningsartiklar som presenteras i följande 

avsnitt berör alla lokal styrning som inte begränsas till en maktnivå utan består av ett flertal.  

 

I artikeln ”Local Government Reforms in (Seven) European Countries: Between Convergent and 

Divergent, Conflicting and Complementary Developments” (2012) analyserar Hellmut Wollmann 

utvecklingen av lokala styrelsereformer. Wollmann noterar att reformerna å ena sidan handlar om 

att stärka den traditionella lokala styrningen, den som är folkvald och har som mål att arbeta för 

det lokala samhällets bästa. Å andra sidan, skriver Wollmann, att EU:s marknadsliberala politik 

har resulterat i en omorganisation av den lokala styrningen, genom privatiseringar och entreprenad. 

Wollman talar om utvecklingen två parallella institutionella strömningar av lokal styrning och om 

lokal styrning på flera nivåer. 

 

I Sverige har, enligt artikeln ”Accountability in local government: a principal-agent perspective” 

(2005), frågan om ökad ansvarsskyldighet och transparens diskuterats. Artikelförfattarna, Caroline 

Nyman, Fredrik Nilsson och Birger Rapp, tar upp såväl företag som kommunal verksamhet. 

Kommunal verksamhet regleras i lag, men även denna verksamhet organiseras i många mindre 

enheter med olika ansvarsområden. Att styrning och ansvar delegeras gör det komplext, mindre 

transparent och svårare att utkräva ansvar av individer och olika delar av verksamheten.  
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Lokalt ledarskap är fokus för artikeln ”Lokalt politiskt ledarskap i en konstitutionell brytningstid” 

(2007) av Malgorzata Erikson, David Karlsson, Henry Bäck och Björn Hombach. Artikeln 

beskriver ett projekt, där syftet är att ”överbrygga klyftan mellan demokrati- och management-

forskning genom att lyfta fram den faktor som binder dem samman: det politiska ledarskapet” 

(2007:138).  

 

Funktionalistisk analys 

Användning av begrepp som Robert Merton (1968) myntade  står i fokus för artikeln ”Unintended 

but not unanticipated consequences” (2015), där Frank de Zwart analyserar skillnaden mellan och 

implikationerna av unitended (oavsiktlig) och unanticipated (oförväntad). de Zwart argumenterar 

för en åtskillnad i användningen av dessa ord, de, enligt honom, får konsekvenser i sociala och 

politiska analyser. Att ställa dessa ord mot varandra hindrar, enligt de Zwart, insikten att det som 

är oavsiktligt inte nödvändigtvis är oförväntat. Att säga att konsekvenser är oavsiktliga kan 

innebära att man friskriver sig från ansvar.  

 

Dramaturgiska aspekter 

Två forskningsartiklar, som presenteras av studier gjorda med Goffmans teorier, visar att den 

främre och bakre regionerna inte är knutna till en fast plats eller behöver vara tydligt avskilda från 

varandra. I artikeln “Enacting ‘team’ and ‘teamwork’: Using Goffman’s theory of impression 

management to illuminate interprofessional practice on hospital wards” (2011) undersöks 

samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor på sjukhus i England. I artikeln påpekas det att det var 

problematiskt att få tillgång till en bakre region i sjukhuslokalen när aktörerna interagerade. 

Sjukpersonalen hittade strategier för att skapa provisoriska bakre regioner för att kunna utföra sitt 

arbete. Hierarkiskillnaden gjorde att de samtal som noterades mellan sjuksköterskan och läkaren 

var professionella med fokus på uppgiften. De samtal som observerades mellan yrkesgrupper på 

samma hierarkinivå präglades mer av informella samtal och humor. I artikeln “Interaction without 

walls: Analysing leadership discourse through dramaturgy and participation” (2013) ifrågasätter 

författaren användningen av Goffmans begrepp ”främre och bakre region” och att dessa enbart kan 

användas åtskilda från varandra. I studie fanns inte en tydlig uppdelning mellan den främre och 

bakre regionen utan de flöt samman i ett ständigt föränderligt ramverk.  

  

Studiens användning av tidigare forskning 

Till den inläsning som gjordes hörde vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Läsningen gav mig 

förståelse och perspektiv inför de resultat som jag fick fram. Artikeln som skrivits av Nyman, 

Nilsson och Rapp (2005) gav en god översikt hur den komplexitet som präglar kommunal styrning 

gör det svårt att skapa transparens, trots en uttalad önskan om detta. Potentiella intressekonflikter, 

svårigheter med informationsspridning och tröghet i systemen motverkar transparensen. 

Wollmanns artikel (2012) fick mig att klarare se den parallella organisation som politisk styrning 

och administrativa nätverk konstituerar. Politiskt ledarskap framhålls i artikeln av Erikson, 

Karlsson, Bäck och Hombach (2007) som den faktor som kan sammanbinda de parallella 
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styrningsmodellerna. Läsningen av denna artikel fick mig att reflektera över mina informanters 

position; de är tjänstemän, inte politiskt valda och därmed inte heller utåt ansvariga för 

organisationens vision, den politik som ska bedrivas i kommunen, men en av ledningsmötets 

funktioner gör dem ansvariga, i och med att mötet gör att de blir lojala med organisationens vision. 

de Zwarts artikel (2015) om användningen av begrepp och de konsekvenser som det får i sociala 

och politiska analyser gav mig anledning att under denna studie reflektera över och noggrant pröva 

de begrepp som används. I artikeln “Enacting ‘team’ and ‘teamwork’: Using Goffman’s theory of 

impression management to illuminate interprofessional practice on hospital wards” (2011) var 

intressant för min studie då deltagarna som ingår i ledningsgruppen har, i likhet med artikeln, få 

tillfällen att få tillgång till en bakre region i organisationen. Det skiljer också i hierarkinivå mellan 

mötesdeltagaren och många av de övriga organisationsmedlemmarna vilket försvårar en bakre 

region som kan präglas av vila från sin yrkesposition. Artikel “Interaction without walls: Analysing 

leadership discourse through dramaturgy and participation” (2013) är relevant för mig med tanke 

på det perspektivet som presenteras som menar att skillnaden mellan den bakre och främre regionen 

inte är så stor i alla situationer utan att dessa går in i varandra och kan existera samtidigt.  
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5 Metod 
I avsnittet som följer redovisas metodologiska ställningstaganden och studiens design. Avsnittet 

belyser forskningsetiska riktlinjer och hur dessa har beaktats i studien samt diskuterar studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen presenteras ledningsgruppernas ansvarsområden och 

mötesfrekvens i den aktuella kommunen. 

 

5.1 Metodologiska ställningstaganden och studiens design 

Den här studien startade med att avgränsa mig till ett ämnesområde jag upplevde intressant ur ett 

sociologiskt vetenskapligt perspektiv. Mitt val föll på arbetsmöten organisationer bedriver i sina 

verksamheter. Läsningen av ett antal artiklar och avhandlingar gav kunskap om möten. I 

kombination med vetskapen att arbetsmöten är vanligt förekommande i organisationer insåg jag 

ämnets relevans. Kontakter med en norrbottnisk kommun styrde mitt intresse mot deras 

ledningsmöten. Utifrån läsningen och samtalen med kontaktpersoner formulerade jag syftet att 

undersöka hur deltagarna i en norrbottnisk kommuns ledningsgrupper upplever vilka funktioner 

som ledningsmötet har i organisationen, vilket i denna undersökning är liktydigt med kommunen. 

 

Kvalitativ metod 

Det valda problemområdet ledde fram till valet av kvalitativ metod som var mest lämplig för att 

besvara det valda ämnesområdet (Nyberg 2000:99). Den kvalitativa forskningsmetoden har som 

ambition att tolka och förstå verkligheten med hjälp av språket (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2008:47). Denna studie är mer inriktad på att undersöka och förstå informanternas upplevelse och 

erfarenheter av ledningsmötet än att skildra en objektiv sanning.  

 

Fallstudie 

En fallstudie undersöker en del av en större verklighet. Det begränsade fallet som väljs ut för 

undersökning får representera en övergripande kontext och på så vis bidra med kunskap i ett mer 

generellt sammanhang. En fördel med att välja att genomföra en fallstudie är att det inte finns behov 

i resultatet göra anspråk på att ge en bild av alla ledningsgrupper i samtliga situationer. Nackdelen 

är att det är svårt att förklara och fånga in helheten och att det därmed kan vara svårt att ge en rättvis 

bild av verkligheten (Ejvegård 2003:33f). Metodologiska överväganden resulterade i att den här 

undersökningen är en fallstudie, då jag vill förstå informanternas syn på ledningsmötet i den 

aktuella kommunen. Utifrån resultatet av fallstudien kan jag diskutera generella lärdomar om 

ledningsmötets funktion i organisationer.  

 

Abduktiv forskningsansats 

I ett första skede har jag läst vetenskaplig litteratur kring arbetsmöten, ledningsgrupper och 

funktioner, främst Robert Mertons funktionalistiska analys. Såtillvida utgick jag från teori, vilket 

innebär att ansatsen i detta skede var deduktiv (Thurén 2007:28). I ett andra skede urskildes 

mönster i empirin, vilket innebär att ansatsen då var induktiv. De mönster som urskilts analyserades 
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därefter med hjälp av det teoretiska ramverket. I den mån är forskningsansatsen abduktiv, då den 

hela tiden rört sig mellan teori och empiri (Esaisson m.fl. 2007:124). 

 

Den hermeneutiska cirkeln 

Hermeneutiken är vanlig forskningsmetod inom samhällsvetenskapen. Den hermeneutiska 

forskningsmetoden går ut på att förstå och analysera människan, hennes handlingar och de 

konsekvenser som följer. Människors förkunskap präglar och påverkar deras tolkning. En korrekt 

förförståelse kan kallas förkunskap och en falsk förkunskap kan definieras fördomar. Den 

hermeneutiska cirkeln kan användas för att undvika fördomar och istället skapa fördjupad 

förförståelse (Thurén 2007:58ff).  

 

Under studien har jag förhållit mig till den hermeneutiska cirkeln som understryker att forskningen 

är en pågående process. Det innebär att forskaren har en förförståelse av de intryck som tas in, och 

denna förförståelse påverkar tolkningen. Under studiens gång har jag anpassat syfte, 

frågeställningar, intervjuguiden och teorier utifrån den nya kunskap som förvärvats. Därmed har 

ny förståelse vuxit fram och min förståelsehorisont kring det undersökta har vidgats. 

  

5.2 Datainsamling och urvalsmetod   

I avsnittet som följer redovisas hur data insamlats och vilka beaktanden som gjorts vid urval. 

 

Informationssökning 
Studien inleddes med att jag orienterade mig i undersökningsfältet. Till en början använde jag mig 

av en osystematisk sökning där jag sökte med bred räckvidd (Nyberg 2000:164f). Vid det här laget 

var inte allt vetenskapligt utan jag läste olika informationskällor vilket gav mig en större grad av 

förståelse och var ett viktigt kunskapssteg för mig inför undersökningen. Det gick fort att få in 

resultat och informationskällor vilket gjorde att det blev en översiktlig sortering (Ejvegård 

2003:45f). 

 

Därefter begränsade jag mig till en mer systematisk sökning som är mer inriktad, avgränsad och 

centrerad för att hitta relevant material (Nyberg 2000:164f). Det innebar att jag systematiskt sökte 

artiklar och litteratur i universitetets nätbaserade databaser i Libris samt artikelsök med hjälp av 

bibliotekets klassifikationskoder eller specifika sökord. De här kombinationerna av sökord som jag 

har använt är följande: ”meetings in the workplace”, ”meeting purpose”, ”management team”, 

”staff meetings”, ”ledningsgrupper offentlig sektor”.  

 

Dessa sökord har också legat till grund för de nyckelord som valts för studien: ”ledningsgrupper”, 

”offentlig sektor”, ”meetings”, ”management team” och ”funktioner”. Jag har även använt mig av 

en så kallad kedjesökning vilket inneburit att jag utifrån de forskningskällor jag har hittat sökt med 

hjälp av de referenser de hänvisar till.  På det sättet har jag kunnat lokalisera tidigare forskning som 

har varit relevant (Nyberg 2000:164f).  
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Studiens avgränsningar 

Studien genomförs i en enda norrbottnisk kommun, på grund av studiens begränsade omfattning. 

Informanterna deltar i minst en ledningsgrupp i den aktuella kommunen. I och med detta är termen 

”organisation” i analysen av det empiriska materialet synonym med kommunen, inte med någon 

enskild förvaltning. Mötesprocessen, det vill säga det faktiska mötet med dess upplägg, gruppens 

samverkan och upplevelser av funktioner för organisationen står i fokus, men kartläggningen har 

inte gjorts med hjälp av observationer utan har gjorts utifrån intervjuer (se avsnitt 4 Metod).  
 

Jag har förståelse för att det inte är enbart ledningsmötet som skapar funktioner i den dagliga 

verksamheten utan att det är flera fenomen som tillsammans påverkar organisationen. Dessutom 

ska det noteras att de funktioner som produceras av ledningsmötet och som mötesdeltagarna lyfter 

fram som önskvärda för den organisationsnivå de befinner sig på samtidigt kan samtidigt skapa 

konsekvenser för andra organisationsnivåer och grupper i kommunen och kan då uppfattas som 

negativa, destruktiva och splittrade. En funktion påverkar inte alla grupper i samma organisation 

på samma sätt. Den här studien begränsas dock enbart till hur funktionerna upplevs av deltagarna 

i ledningsgruppen, även om insikten finns att verkligheten är mer komplex än det studien beskriver.  

 

Tillträde till fältet samt val av studieobjekt   

Jag hade inga personliga kontakter som hjälpte mig att få tillträde till den kommun där studien 

genomfördes. Jag har själv tagit kontakt med kommunen för att fråga om intresse att medverka i 

min studie och fick kontakt med en central person som blev min så kallade ”portvakt”, den som 

gav mig tillträde till fältet (Fangen 2005:72). Min portvakt var tillmötesgående och hjälpte mig att 

få kontakt med de personer som sitter i kommunens ledningsgrupper. Jag fick kontaktuppgifter till 

tolv ledningsgruppsdeltagare. Åtta av dessa valdes ut. 

 

Urval 

Antalet intervjuer som bokas beror på vilka informanter som ska intervjuas och hur mycket empiri 

som behövs för att kunna besvara studiens syfte (Nyberg 2000:107). Jag begränsade mig till åtta 

semistrukturerade intervjuer, utifrån bedömningen att mina informanter kunde ge tillräckligt 

utförlig empiri för att underbygga studien, dra konklusioner och diskutera ledningsmötets 

funktioner. En annan aspekt som påverkade valet av informanter var studiens begränsning i tid och 

vetskapen om att kvalitativa metoder samt transkribering av intervjuer är tidskrävande. Samtliga 

informanter var okända för mig. Urvalsgruppen kom att bestå av två kvinnor och sex män där 

samtliga informanter har en chefsposition i samma norrbottniska kommun och är aktiva i en eller 

flera ledningsgrupper. 

 

5.3 Empirinsamling 

Empirin för denna studie insamlades genom intervjuer, vilka bokades via e-post och telefonkontakt. 

Empirin baseras på det som sägs vid ett intervjutillfälle, och studien följer inte ledningsgruppen 

under en längre tid. 
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Intervjuer 

I förberedelserna inför datainsamlingen skapade jag en intervjuguide med utgångspunkt i den 

förförståelse och den kunskapsnivå jag befann mig på i forskningsprocessen för tillfället (se 5.1). 

Intervjuguiden formades utifrån syfte och frågeställningar, samt för att täcka in områden som var 

relevanta utifrån det teoretiska ramverket. Intervjuguiden delades in i relevanta ämnesområden för 

att säkra att jag fick med de områden jag behövde för att besvara mitt valda syfte (se bilaga 1). 

Dessutom underlättade ämnesindelningen för mig, då jag under intervjutillfällena kunde få en 

bättre översikt över områden som skulle avhandlas under intervjun. Intervjuguide var 

semistrukturerad med ett grundläggande och relativt omfattande frågebatteri, men dessa var endast 

en utgångspunkt och skulle följas upp med följdfrågor. Eftersom jag ville förstå informanternas 

erfarenheter och syn på ledningsmötets funktioner bedömde jag att det var viktigt att låta dem 

fördjupa sig i de perspektiv som de ansåg vara relevanta (Alvesson 2011:16).  

 

Genomförande av intervjuer 

Kvalitativa intervjuer definieras som professionella samtal där den som intervjuar kontrollerar 

samtalet. Avsikten med intervjuerna är att få kunskap från de informanter som intervjuas och ger 

en översikt över informanters uppfattning om samma ämnesområde. Svaren kan vara likartade eller 

motsägelsefulla (Kvale 1997:19). Samtliga åtta intervjuer ägde rum vid ett fysiskt möte, på 

informantens arbetsplats och tog ungefär en timme. Intervjuerna spelades in efter att informanten 

samtyckt till det och det gjorde att jag kunde koncentrera mig på svaren och ställa följdfrågor. Jag 

antecknade uppföljningsfrågor som skulle ställas senare. Intervjuerna inleddes med öppna och 

neutrala frågor och avslutades med att fråga om det var något de ville lägga till. Intervjuerna med 

informanterna genomfördes i april och början av maj 2017 i följande ordning: kanslichef, 

personalchef, arbetsmarknadsförvaltningschef, teknisk chef, skolchef, IT-chef, samhällsbyggnads-

chef och kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningens chef. 

 

Efter varje intervjutillfälle vidgades min förståelsehorisont, i och med att jag fick mer insyn i och 

information om organisationen eller arbetssituationen i ledningsgrupperna. Dessutom insåg jag 

också att vissa frågor kunde omformuleras för att bli tydligare eller ta bort frågor som jag upplevde 

överflödiga med tanke på mitt syfte. Nya frågor som kunde vara relevanta att ställa lades till. Under 

den här processen har jag fått uppleva det att den kvalitativa forskningen är en lärprocess och 

inriktningen kan anpassas efter att förförståelsen ökar och därmed behövs flexibilitet och 

improvisation (jfr. Alvesson).  

5.4 Empiribearbetning 

Bearbetningen av empirin omfattar transkribering av intervjuer samt kodning och analys av den 

insamlade empirin. 

 

Transkribering av intervjuer 

http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
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De åtta intervjuerna transkriberades kort tid efter genomförandet och skrevs ner ord för ord. Då 

transkriptionen inte hade som målsättning att ge en autentisk bild av språkbruket, använde jag mig 

av standardspråk, det vill säga skriftspråk. Jag skrev upp vad informanterna sade, inte hur de 

uttryckte sig. Pauser och utfyllnadsljud utelämnades. Jag skrev däremot upp skratt för att underlätta 

förståelse för den specifika situationen och underlätta tolkning av vad informanten försökte 

förmedla. Transkribering var nyttig i analysprocessen, då jag blev påmind om vad som hade sagts 

på nytt och mentalt kunde starta kodningen.  

 

Kodning av empiri 

Vare sig det rör sig om det är kvalitativ eller kvantitativ metod, måste empiri analyseras och 

bearbetas (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008:41). För denna studie har empirin analyserats och 

tolkats i flera steg. Den kvalitativa textanalysens första steg handlar om att systematiskt läsa 

igenom intervjuutskrifterna ett flertal gånger för att få en översikt över och förståelse för resultatet. 

Forskaren behöver läsa texten både snabbt och helhetligt, men också långsamt och eftertänksamt 

för att urskilja textens faktiska innebörd (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud 2007:237). 

Det första jag gjorde var att läsa igenom intervjuerna på det sätt som beskrivs ovan. I detta steg 

kunde jag se att olika begrepp och kategorier återkom i intervjuerna. Kodningen av empirin har 

därför gjorts i två steg. En kategori tog sin utgångspunkt i de begrepp som det teoretiska ramverket 

tillhandahåller, och som bygger på Mertons funktionalistiska analys (se 4.2). En annan kategori 

urskildes ur empirin, där jag kunde se att det fanns tre olika nivåer av funktioner. De tre nivåerna 

handlade om hur det påverkar organisationen, arbetsuppgiften samt mötesdeltagaren som individ. 

Jag strukturerade funktionerna utifrån nivåer, hur de hör ihop och påverkar varandra samt hur de 

stämde överens med teorier och frågeställning. Genom att göra på det sättet synliggörs struktur, 

innehåll och betydelse av olika delar och teman. Jag har studerat mönster och samband utifrån 

informanternas svar för att hitta kopplingar mellan ledningsmötet och dess funktioner i 

organisationen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008:42).  

 

5.5 Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer syftar till att skydda individer som deltar i forsknings-

studier. Nedan redogörs för de fyra huvudkraven – informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – och hur dessa har beaktats i den föreliggande studien. 

 

Informationskravet 

Informationskravet handlar om att den som genomför en vetenskaplig undersökning ska informera 

dem som deltar om studiens syfte och vilka rättigheter deltagarna har. För att uppfylla 

informationskravet har jag redan vid den första kontakten med min kontaktperson hos kommunen 

lämnat information om studiens syfte. Kontaktpersonen har i sin tur informerat informanterna. 

Dessutom har jag förmedlat denna information vid samtliga intervjutillfällen. Informationen har 

innehållit en presentation av mig och av mitt uppsatsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Jag har 

förklarat syftet med min undersökning samt kortfattat redogjort för intervjuupplägget. 
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Informanterna har getts möjlighet att ställa frågor om något uppfattats vara oklart. Slutligen har jag 

förklarat hur det inspelade och transkriberade materialet behandlas samt hur studien och dess 

resultat offentliggörs. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Jag har tydliggjort att deltagandet är frivilligt och att informanterna kan välja att 

avbryta och att de har rätt att avstå från att svara på ställda frågor. Samtliga av mina informanter 

intervjuades, vilket kräver en aktiv insats från informanternas sida, och därmed är det viktigt att 

deltagarna samtycker till deltagande. När jag informerade om deras rättigheter och möjligheter att 

själva välja, fick jag en positiv respons.  

 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om att hantera, skydda och förvara personuppgifter så att obehöriga 

inte har möjlighet att ta del av dem. För att skydda mina informanter har jag informerat att namn 

tas bort. I undersökningen har jag valt att konsekvent använda yrkestiteln och inte deras namn. 

 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas och berör enskilda individer enbart får 

användas till forskningsändamål och får inte lånas ut till andra brukare. Efter genomförd studie och 

med handledarens tillstånd raderas alla inspelningar och de används bara för den här studien 

(Vetenskapsrådet u.å.). 

 

5.6 Undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet 

Vetenskapliga studier måste granskas kritiskt i fråga om giltighet, trovärdighet och potentiella 

felkällor. Detta görs i följande avsnitt, där undersökningen granskas utifrån dessa parametrar. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet (giltighet) handlar om man har undersökt det man önskade att studera och inte något 

annat. Är undersökningens studieobjekt irrelevanta för det som studien avser undersöka är 

validiteten låg, eller obefintlig (Thurén 2007:34). I och med att undersökningen endast inkluderar 

informanter som är mötesdeltagare på kommunens ledningsgruppsmöten belyses endast dessa 

deltagares perspektiv och en sanning. Resultatet hade varit mer nyanserat om fler perspektiv hade 

inkluderats, men då syftet undersöker hur deltagarna i en kommuns ledningsgrupper upplever 

ledningsgruppsmötets funktioner i organisationen, får validiteten anses vara tillfredsställande. 

 

Reliabilitet (trovärdighet) innebar att undersökningar är utförd på ett korrekt och tillförlitligt 

tillvägagångsätt. En korrekt genomförd, ett relevant underlag och frånvaron av undersökningsfel, 
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bidrar till hög reliabilitet (Thurén 2007:34). Eriksson och Wiedersheim-Paul påpekar att det i 

kvalitativa metoder är mer relevant att se över validiteten än reliabiliteten, då det inte finns 

objektiva mätinstrument (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008:33). Bristande reliabilitet orsakas av 

slump och slarvfel vid datainsamling och bearbetning (Esaisson m.fl. 2007:70). För denna studie 

har inspelningar av intervjuer gjorts för att säkra att det inte finns minnesfel, att svaren inte 

missförståtts och att analysen är underbyggd (Nyberg 2000:106). Sekundärkällor har undvikits och 

fakta kontrollerats, så att konklusioner inte blir missvisande och felaktiga (Ejvegård 2003:17ff). 

Att vara helt objektiv är omöjligt, men det är relevant att genomgående under hela 

forskningsprocessen sträva efter det (Ejvegård 2003:19f). Det jag har gjort är att presentera olika 

perspektiv och har lyft in kritiska röster när det kommer till mina huvudteorier. Utifrån detta får 

studiens reliabilitet anses vara tillfredsställande. 

 

Begränsningar 

Informanterna i denna studie deltar i ledningsgruppskonstellationer som de har ett fortsatt 

engagemang också efter studien. Detta kan bidra till att det är svårt att rikta kritik mot sin egen 

ledningsgrupp. När kommunen dessutom lever på att inneha förtroende från sin omgivning, kan 

också bidra till att informanter väljer vad de delar med sig. Eftersom den här studien består av 

empiri från endast åtta informanter från samma kommun och dessa personer har en officiell 

ställning, är det tänkbart att mina informanter inte har känt sig anonyma.  

 

Ibland har det framkommit motsägelsefulla citat i intervjuerna om hur situationen ser ut eller hur 

de har lagt upp ledningsmötet i en specifik ledningsgrupp. Min enda informationskälla har varit 

intervjuerna, och jag inte säkrat informationen genom en deltagande observation. Därmed har jag 

ibland fått tolka och välja mellan citat och det gör att verkligheten kan vara presenterad felaktig.  
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas och analyseras resultatet av den empiriska undersökning som gjorts i avsikt 

att besvara studiens syfte. De formulerade frågeställningarna är utgångspunkt för avsnittets 

struktur, med följande underrubriker: Ledningsmötets struktur och genomförande, Ledningsmötets 

funktioner samt Ledningsmötet som dramaturgi. Inom varje delavsnitt analyseras resultatet med de 

teoretiska analysverktyg, begrepp, som tidigare presenterats (se avsnitt 3 Teoretisk referensram). 

6.1 Ledningsmötets struktur och genomförande 

Innan resultatet som rör ledningsmötets funktioner i organisationen redovisas och analyseras ges 

här en kort redovisning av informanternas utsagor om ledningsmötets struktur och genomförande.  

Detta utgör en bakgrund till resultatet som rör ledningsmötets funktioner och analysen av denna. 

 

Samtliga informanter uppger att det måste finnas en avsikt med ledningsmötet. IT-chefen 

sammanfattar sin upplevelse av möten med fyra perspektiv. Mötesdeltagarna ska företräda sin 

profession och verksamhet och föra in sitt perspektiv, sina erfarenheter och kunskaper från 

respektive kontor in i ledningsgruppen. De ska tillsammans bidra till ett helhetsperspektiv, de ska 

utveckla och leda kommunens verksamhet samt utveckla kommunen som samhälle.  

 

Ledningsgrupperna har en dagordning som förbereds och skapas innan mötestillfället och som 

systematiskt följs. Tillvägagångssättet för att skapa en dagordning varierar, men samtliga 

informanter säger sig kunna påverka innehållet på dagordningen. Huvudansvaret för innehållet har 

respektive ledningsgruppschef.  

 

Förberedelse är ett viktigt förarbete för ledningsmötet. Personalchefen säger att innan beslut tas 

kan ärendet behöva förberedas och förankras på interna ledningsmöten innan det tas upp på, 

exempelvis, kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. Några informanter, däribland IT-

chefen och tekniska chefen, betonar vikten av rimlig längd på ledningsmötet dagordning. Båda 

informanterna har tidigare erfarenheter från ledningsgrupper där man under några timmar skulle 

gå igenom 20 ärenden. Detta gav inte tid att reflektera, resonera och problematisera innan beslut 

skulle tas. Färre punkter på dagordningen har, enligt dessa informanter, möjliggjort utrymme för 

grundliga diskussioner och därigenom mer genomtänkta beslut. 

 

För att kunna bidra under ledningsmötet är det, menar informanterna, viktigt att som deltagare 

förbereda sig inför ledningsmötet. Förberedelsen kan handla om att läsa in sig på andra 

mötesdeltagares punkter och eventuellt underlag för att kunna ge feedback eller fatta beslut. Ibland 

handlar förberedelsen om att presentera ett ärende. Personalchefen säger att den största utmaningen 

med mötet är att hinna läsa in sig, förbereda och förankra innan mötet. Ibland kommer punkterna 

med eventuellt underlag in allt för sent för att möjliggöra goda förberedelser.  Kanslichefen säger 

att det händer att deltagare inte alltid lämnar tillräckligt med information så att de övriga deltagarna 

vet vad som bör förberedas. 
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Vid mötet kontrolleras minnesanteckningar från föregående möte, så att ledningsgruppen vet om 

ärenden kvarstår. Vissa ledningsgrupper har avstämningar, medan andra går igenom vilka ärenden 

som ska gå till politikerna. Utöver den formella mötesprocessen innehåller ledningsmötena också 

informellt samtal, före eller efter ledningsmötet. En ledningsgrupp har avsatt tid på dagordningen, 

i början av mötet, för informellt samtal, uppger samhällsbyggnadschefen.  

 

I intervjuerna går det att notera att ju högre upp i organisationsstrukturen en ledningsgrupp befinner 

sig, desto mer av mötestiden läggs på strategiska frågor och därmed mindre på operativa frågor. 

Samtliga informanter tycker att den strategiska funktionen ska prioriteras i ledningsgrupperna. 

Tidsmässigt är det inte möjligt att engagera sig i operativa frågor. Den tekniska chefen berättar att 

de i kommunledningsgruppen verbalt bett om att inte få operativa frågor.  

 

Samtliga ledningsgrupper tar beslut på sina möten. Personalchefen är tydlig med att det inte finns 

några gruppbeslut, utan det är högsta chefen på ledningsmötet som tar beslut. De andra mötes-

deltagarna ska hjälpa chefen att ta bra och välgrundade beslut. Chefen kan, om det behövs, ta ett 

beslut som går emot de övriga i gruppens åsikt. Det är dock viktigt att ha en dialog med gruppen, 

och som chef eftersträvas dialog, sessa vill ta in de övriga mötesdeltagarnas åsikter. Skolchefen 

påpekar att utrymme för dialog är ett sätt att få delaktighet och att få en förståelse. Av den 

anledningen får dialogen ta tid, för när ett beslut tagits ska det verkställas. 

 

Alla ledningsgrupper dokumenterar det som sägs under mötet kring punkterna på dagordningen. I 

alla ledningsgrupper utom skolchefens delar mötesdeltagarna på ansvaret att föra anteckningar. 

Skolchefens sekreterare antecknar under mötet, vilket skolchefen ser som fördelaktigt, då chefen 

kan lägga mer fokus på att vara processledare och skapa ett möte med kvalitet. Informanterna 

nämner att det här området i många fall går att förbättra. Att, som personalchefen gör, sammanfatta 

punkterna på dagordningen, underlättar för den som ska anteckna. Alla gör dock inte på samma 

sätt, och eftersom diskussioner kan vara omfattande och allt inte ska skrivas ner utan endast det 

man kommer fram till, kan det vara svårt att anteckna det som är relevant och gör att det kan leda 

till brister i dokumentationen. Ibland sker ingen dokumentation, men flera informanter betonar 

vikten av dokumentation. Kvaliteten på minnesanteckningarna är viktig, uppger personalchefen. 

Är minnesanteckningarna bra, underlättas uppföljning.  

 

Det finns vissa skillnader när det gäller informationsspridning till övrig verksamhet om det som 

behandlats på ledningsmötet. Arbetsmarknadsförvaltningschefen skriver informationsbrev 

varannan månad. Skolchefen skickar ut information efter varje internt ledningsmöte till övriga 

medarbetare i förvaltningen och påpekar att eftersom de är en offentlig verksamhet är de vana vid 

att handlingar är offentliga:  
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Ledningen måste kommunicera beslut som tas för att det ska kunna bli någonting utav det. Det räcker inte att 

bara skicka ut minnesanteckningar från ett möte, men det är ju en faktor för att verkligen få kännedom om vad 

som pågår i hela förvaltningen. När övergripande beslut tas så påverkar det hela förvaltningen så det är helt 

avgörande. Men det är så självklart att om vi inte skulle ha de här tillgängliga i vår verksamhet så skulle man 

fråga efter dem. Man följer med och ser vad som händer, och det har betydelse. (Muntlig kommunikation, 

skolchefen 27 april 2017) 

 

Skolchefen anser att det är nödvändigt att informera medarbetare eftersom beslut ska 

implementeras i organisationen. Att en ledningsgrupp är öppen och transparent mellan olika 

arbetsgrupper och över organisationsnivåer är ingen självklarhet. I kommunledningens lednings-

grupp och kommunförvaltningens ledningsgrupp finns mötesanteckningar enbart tillgänglig för de 

berörda mötesdeltagarna.  

6.2 Ledningsmötets funktioner 

I intervjun påpekade skolchefen att delta på ledningsmötet innebär inte att enbart sitta på ett möte, 

allt som formuleras och stadfästs på ledningsmötet är bara en del av en större process: ”Mötet i sig 

är bara en form där vi ska liksom sammanfatta något, reflektera och koka ihop något”. Detta 

uttalande ligger i linje med Mertons syn på att en social aktivitet, som ledningsmötet, inte enbart 

är en isolerad händelse skild från sin kontext utan att aktiviteten skapar konsekvenser för sin 

omgivning. De utfall som en aktivitet har är dess funktioner, vilka kan vara manifesta, det vill säga, 

medvetna och önskvärda, eller latenta, vilket innebär att de inte är synliggjorda eller direkt 

planerade. Först presenteras empirin för att kunna urskilja manifesta och latenta funktioner. 

Därefter analyseras de manifesta och latenta funktionerna samt dysfunktioner utifrån följande 

nivåer: organisation, uppgift och individ. Dysfunktioner är Mertons begrepp på oönskade och 

hämmande funktioner för ledningsmötet och de funktioner de för med sig. 

 

Organisation 

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningens chef jämför ledningsgruppen med en schweizisk 

universalkniv vilket innebär att den har ett flertal funktioner. Några av de funktioner ledningsmötet 

har för organisationen beskrivs punkt för punkt.  

 

Den första manifesta funktionen som påverkar kommunen som organisation är att ledningsmötet 

banar väg för politiken. Ledningsgruppen arbetar åt kommunens medborgare genom att arbeta på 

uppdrag åt de folkvalda politikerna. Ledningsmötets funktion är att arbeta för och åt politiken. 

Tekniska chefen berättar att politiken bestämmer, leder och styr kommunen, medan tjänstemännen 

är de som bereder frågor och genomför fattade beslut. Politiken säger vad som ska göras och 

ledningsmötet säger hur. Politiken pekar åt vilket håll utvecklingen ska gå. Ledningsmötet tar fram 

en handlingsplan hur det ska gå till och agerar. Ledningsmötet banar väg mot de mål som politiken 

har fastställt. Informanten påpekar att kommunallagen inte nämner tjänstemännen, då det är 

politiken som har ansvaret.  Ledningsmötet får bekräftelse på hur väl det har gjort sitt arbete om 

politiken anser att ledningsmötet har verkställt politikens vision. Ledningsmötet inger förtroende 

http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=


23 

 

och trygghet i och med att den arbetar efter den vision och de mål som formulerats av politiken. 

Denna funktion är därmed reglerad i lagstiftningen vilket gör den allmänt känd och eftersträvad 

under ledningsmötet 

 

Den andra funktionen som påverkar organisationen är att ledningsmötet säkerställer 

organisationens inriktning. Mötena sätter bollar i rullning och säkerställer organisationens 

intressen. Tekniska chefen beskriver ledningsmötet som organisationens frontfigurer, de som går 

före och visar vägen mot målen, och säger att det är en naturlig funktion när man innehar en hög 

position i organisationen. Ledningsmötet har möjlighet att göra det i ett tidigt stadium med ett 

perspektiv som sträcker sig över hela organisationen. Det är avgörande för organisationens arbete, 

måluppfyllnad och anpassningsförmåga. Personalchefen menar att det handlar om att känna av 

riktningen hela tiden för annars ”springer de runt i skogen utan kompass”. Kultur-, fritids- och 

ungdomsförvaltningschefen påpekar att avstämning i den interna ledningsgruppen i förvaltningen 

i hög grad handlar om att få ett kvitto på att undercheferna arbetar med rätt saker, i rätt takt och 

mot rätt mål: 

 

För mig handlar det om att få ett kvitto på att de som faktiskt har ett ansvar över de olika anläggningarna och 

enheterna gör det som de ska och inte seglar iväg och plötsligt håller på med något helt annat. Att jag får se att 

”Ja, men vi är på rätt spår, där har vi verksamhetsplanen, det är det här vi ska göra det är inget annat svammel 

som är på gång, vi ligger rätt i fas” Det är mycket att hålla båten på rätt köl. (Muntlig kommunikation, kultur-, 

fritids- och ungdomsförvaltningschef, 3 maj 2017) 

 

Informanten understryker att det är en balansgång och att det inte är önskvärt att deltagarna i 

organisationen upplever att de blir övervakade eller kontrollerade. Informanten beskriver 

avstämningen som en önskan att kvalitetssäkra organisationens riktning och få ut så mycket som 

möjligt av både ledningsgruppen, medarbetarna och dagliga verksamheten. Den funktion som 

ledningsmötet har som handlar om avstämning och därmed justering av organisationens inriktning 

är en allmän känd funktion som både mötesdeltagarna och mötesledaren är medvetna om. Därmed 

är detta en manifest funktion. 

 

Den tredje funktionen som ledningsmötet har och som påverkar organisationen är att det skapar en 

levande vision. Mötena påminner regelbundet deltagarna om organisationens visioner och mål. 

Arbetsmarknadsförvaltningschefen uttrycker detta på följande vis: 

 

Det blir floskler, men de [visionen och målen] blir levande på ett annat sätt. Och som jag har sagt tidigare så 

handlar det om att repetera dem, för ibland hänger man inte med om man inte pratar med varandra om var är 

vi, vart ska vi i det här läget och hur ska vi komma dit tillsammans. ”Det är jätteviktigt att hela tiden som ett 

mantra lyfta det och förflytta positionen. (Muntlig kommunikation, arbetsmarknadsförvaltningschef, 25 april 

2017´) 

 

Arbete med visionen gör att deltagarna i ledningsmötet blir medvetna om den, vilket är en 

förutsättning för att övriga delar av organisationen ska dela denna vision. Ledningsmötets uppgift 
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och ansvar sprida och införliva vision i hela organisationen. Hur deltagare i den övriga 

organisationen förhåller sig till visionen framgår dock inte av det empiriska materialet för denna 

studie. Att ledningsmötet blir lojal för att de vill och inte för att de måste vara det är en latent 

funktion som skapas som en sidoeffekt av ledningsmötets övriga funktioner.  

 

Ledningsmötets fjärde funktion som påverkar organisationskategorin rör utveckling av 

organisationen. Informanterna uppger att ledningsmötet driver fram utveckling i organisationen. 

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningschefen menar att ledningsmötet inte enbart handlar om 

att förvalta organisationen och hålla den levande och stabil, utan att det handlar om att hela tiden 

arbeta för utveckling, blir effektivare och bättre. Skolchefen säger att det är i ledningsmötet och i 

dialogen med de andra som utvecklingen av organisationen sker.  Personalchefen som är aktiv i tre 

ledningsgrupper påpekar att det inte hade blivit samma strategiska utveckling utan det 

gemensamma arbetet med kollegorna i ledningsmötena. Då hade var enskild ledare behövt leda 

utvecklingsarbetet på egen hand utan att ha det helhetsperspektiv på organisationen som präglar 

ledningsmötet. Tillsammans klarar de av uppgiften bättre eftersom de kan samverka över 

förvaltningsgränserna. Den funktion som bidrar till att utveckla organisationen är en manifest 

funktion då informanterna nämner den som en av de funktioner som de aktivt strävar efter och är 

en önskvärd effekt av ledningsmötet.  

 

Ledningsmötets femte funktion är att det skapar förutsättningar för mötesdeltagarna att få en större 

förståelse för organisationen och dess verksamhet. Ledningsmötet handlar om att chefer från flera 

olika förvaltningar och från olika ansvarsområden träffas och arbetar tillsammans. 

Arbetsmarknadsförvaltningschefen beskriver att det finns ett behov att träffas och få information 

från varandras verksamheter. På så vis förhindras kunskapsglapp. Informanterna är samstämmiga 

på denna punkt; det är av vikt att få insikt i och förståelse för varandras verksamheter och processer. 

Kommunledningsgruppen och förvaltningsledningsgruppen behöver ha ett helhetsperspektiv och 

kännedom om vad som händer i övriga delar av organisationen. Det behövs för att kunna ta 

relevanta beslut och leda på ett sätt som gynnar hela organisationen.  

 

Den sjätte funktion som ledningsmötet skapar en ökad förståelse av kommunens verksamhet även 

till de organisationsmedlemmar som inte ingår i ledningsgruppen. Den interna informations-

spridningen som sker under ledningsmötena har bidragit till ökad förståelse för organisationen även 

bland övriga organisationsdeltagare. När mötesdeltagarna går från ledningsmötet till sina 

medarbetare informerar dessa i sin tur vad som händer i ledningsgruppen och i övrig verksamhet, 

vilket bidragit till en annan förståelse bland övriga förvaltningsmedarbetare. Kultur-, fritids- och 

ungdomsförvaltningschefen berättar att de sett en förändring efter att de började med 

informationsspridning. Informanten berättar att förut var det inte ovanligt att man från lägre nivåer 

inom förvaltningen hörde kommentarer i stil med att ”de som sitter där i administrationen, de gör 

ju allt för att sabba för oss”. Informanten menar att på grund av informationsspridningen i 

ledningsgruppen skapas en annan stämning: 
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Träffar jag någon som jobbar på en av mina enheter på stan kan de till och med säga ”Ja, vi hörde att nu har ni  

i ledningen jättemycket att göra!” och så kan jag svara ”Hehe, ja, det har vi väl, men det har väl ni också?”. 

Tidigare har det funnits en form av jargong där man kanske inte har varit så snäll med varandra utan har pratat 

om varandra. (Muntlig kommunikation,  kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningschef, 3 maj 2017)    

 

Insikt i andra delar av organisationen har skapat en annan respekt, förståelse och tolerans för 

varandra. Förvaltningens olika nivåer är medvetna om vad de andra gör och att de andra också 

arbetar för att bidra till organisationens bästa. Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningschefen 

berättar också att det är en bättre prestation nu än tidigare och det antas bero på att förvaltningarna 

känner till varandras arbete genom avstämningen på ledningsmötet. Både den femte och den sjätte 

funktionen, de som berör en ökad förståelse av verksamheten, är manifesta funktioner. Samtliga 

informanter är eniga om att informationsspridningen som sker på ledningsmötet är relevant och ska 

prioriteras. Det går därmed att se att dessa funktioner aktivt upprätthålls och eftersträvas med hjälp 

av olika insatser och handlingar. 

 

En dysfunktion som påverkar kommunen på organisationsnivå är den felaktiga användningen av 

ledningsmötestiden. Informanterna har sagt sig vilja prioritera de strategiska frågorna framför de 

operativa, men trots detta letar sig operativa frågor in på dagordningen. Dessa har en tendens att ta 

tid från övriga frågor. Tekniska chefen menar att ledningsgruppens arbetsuppgift är att jobba mer 

övergripande och därmed ”måla med roller hela tiden och att de (…) sällan arbetar med en 

dekorpensel”. Informanten menar att de är för dyr arbetskraft för att styra i detaljfrågor och att de, 

om fokuset hamnar där, har missförstått sina arbetsuppgifter. IT-chefen i kommunlednings-

förvaltningsgruppen påpekar att de operativa frågorna är placerade först på dagordningen, vilket 

inte upplevs optimalt, då mötesdeltagarna kan fastna i långa diskussioner. Informantens egen 

ledningsgrupp är medveten om problemet och har diskuterat det. Felaktig tidsanvändning är 

problematiskt då ledningsmötena har som uppgift att styra och leda kommunen och ha ett helhetligt 

perspektiv, vilket till förloras när mötet sitter med detaljfrågor. Det blir en manifest dysfunktion 

för organisationen. Det kan förstås som manifest eftersom att problemet är känt, diskuterat och 

synliggjord av mötesdeltagarna och kan räknas som en dysfunktion eftersom ledningsmötet tappar 

sin strategiska funktion när detta sker och får därmed en hämmande effekt på ledningsmötets övriga 

funktioner. 

 

Ledningsgrupperna talar om att inte enbart ha effektiva beslut utan även ta välgrundade beslut som 

får ta tid. Detta är av största vikt för att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt för 

kommunen. Dock kan detta i vissa fall utvecklas till en dysfunktion då det finns ärenden som blir 

ohanterade i flera år utan att beslut tas, av flera informanter kallade ”surdegar”. Tekniska chefen 

uppger att ledningsmötet har flera hundra kommunanställda under sig, och när ledningsmötet 

funderar över dessa ”surdegar”, sitter samtliga övriga deltagare och funderar. Det kan lätt sprida 

sig en osäkerhet, förvirring och frågor i organisationen och medarbetarna hinner tänka tankar som 

”chefen har dött, han finns inte mer, han har fått hjärtinfarkt, vi är vilse”. Därför kan det ibland 

behöva tas beslut som inte är perfekta men ändå inte någorlunda välgrundade och som kan 
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korrigeras efterhand. Det är viktigt att organisationen kommer ihåg att det tar beslut för att utveckla 

kommunen. Frågor som under lång tid inte hanteras, blir snabbt en dysfunktion som hämmar 

organisationens utveckling. Informanterna är alla medvetna om de problem som dessa ”surdegar” 

för med sig för verksamheten och därmed kan denna dysfunktion förstås som manifest.  

 

Ytterligare en dysfunktion handlar om att i organisationens struktur finns en inbyggd tröghet. 

Arbetsmarknadsförvaltningens chef menar att ibland vill de komma vidare i en beslutsprocess, men 

kan inte eftersom de är beroende av andra samarbetsaktörer och myndigheter. Dessa måste väntas 

in och ärendet ska samverkas vilket gör att det kan dra ut på tiden och skapa de utdragna 

beslutsprocesserna och de tidigare nämnda ”surdegarna”. Denna dysfunktion är en manifest 

dysfunktion eftersom den är uppenbar för ledningsmötets deltagare.  

 

En annan dysfunktion är att det i en stor organisation, som kommunen, är svårt att sprida 

information till övriga organisationsnivåer. När information ska spridas från ledningsgruppen till 

underchefer, och de i sin tur ska sprida det till sina medarbetare, riskerar informationen att förlora 

påverkningskraft. Tekniska chefen säger att ju längre bort från ledningsmötet informationen sprids, 

desto mer fadd och utspädd blir den. Informanten exemplifierar detta genom att beskriva ”om jag 

är jättearg så att mina chefer fattar att jag är arg och så ska mina chefer vara arg på sina chefer och 

så blir det ’chefen är arg…’ (med snäll röst) det blir ganska tunt”. Ledningsgruppens 

mötesdeltagare är medveten om att detta är problematiskt vilket gör detta till en manifest 

dysfunktion.  

 

En dysfunktion i organisationen synliggörs då informanterna inte har något tydligt svar under 

intervjuerna vad den övriga organisationen förväntar sig av dem som ledningsmötesdeltagarna. De 

har sagt att det är svårt att veta vad andra organisationsmedarbetare förväntar sig av dem och att de 

inte tror att de övriga har förväntningar på ledningsmötet. Detta är en dysfunktion eftersom 

ledningsmötet därmed inte kan lägga till rätta för att möta de förväntningarna och lägga till rätta 

för att övrig organisationsdeltagare får de resurser de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. 

Detta gör organisationen mindre effektiv och ger sämre förutsättningar att uppnå uppsatta mål. 

Detta fenomen kan bero på att ledningsmötet blir en ”inre cirkel” (se 2.1), som inte har så mycket 

insyn i de övriga deltagarnas förväntningar. Detta går att förstås som en latent dysfunktion eftersom 

informanterna inte visade några tecken på att detta kunde vara problematiskt. De verkade inte heller 

känna behov eller intresse att ta reda på vilka förväntningar övriga organisationsmedlemmar har 

på ledningsmötet.  

 

En av ledningsmötets manifesta funktioner är att det hjälpa den enskilda mötesdeltagaren att utföra 

sina egna arbetsuppgifter, det vill säga att representera och styra sin egen förvaltning. Därmed 

kommer deltagarna till ledningsmötet för att få mandat att genomföra intressen, få resurser eller 

stöd i frågor. Dessutom har deltagarna intresse av att ta beslut som gynnar deras egen verksamhet 

när de kommer till ledningsmötet. Perspektivet vad som är bäst för organisationen som helhet kan 

förloras. Därmed kan deltagarnas verksamhetsintressen bli en dysfunktion för ledningsmötet. I 
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intervjuerna med informanterna framkommer det att några av dem är medvetna om detta och anser 

att det är ansvarig chef som måste ta beslut för att säkra organisationens intressen i ett större 

perspektiv. Det är en dysfunktion för ett ledningsmöte om dess deltagarnas främsta fokus är deras 

egna verksamheter, när ledningsmötets främsta funktion är att bidra till ett helhetsperspektiv. 

Denna dysfunktion går att förstås som latent då inte alla mötesdeltagare själva anser att det kan bli 

problematiskt, utan menar istället att deras uppgift är att driva sina sektorsfrågor så lång som 

möjligt.  

 

Uppgift 

I detta avsnitt beskrivs de funktioner som går att utskilja som påverkar arbetsuppgiften. Både att 

ledningsmötet får effekter som underlättar chefens uppgifter, vilket är en manifest funktion, men 

också att mötesdeltagarna får ett annat förhållningssätt till sina arbetsuppgifter, vilket kan ses som 

en latent funktion.  

 

Informanterna menar att de som deltagarna i ledningsmötet har som funktion att vara till stöd för 

chefen att ta välgrundade, effektiva och kvalitetssäkra beslut, då det i slutändan är ledningsmötets 

chef som har befogenhet att ta beslut. Därmed bidrar ledningsmötet till att ansvarig chef kan fatta 

beslut på ett sätt som får genomslag i organisationen. Ledningsmötet vinner generellt på att chefen 

tar hjälp av mötesdeltagarna och låter dem vara aktiva och delaktiga i beslutsprocessen. Lednings-

mötena i studien har idag få punkter på dagordningen för att ha möjlighet att tänka efter, resonera 

och problematisera. Det innebär också att de får lyssna på varandras argument och tillvarata 

individernas kompentens, erfarenhet och insikt i organisationen och omvärlden. Skolchefen menar 

att det är en fördel att frågan är känd och hanterad och framtagen i delaktighet med berörda parter 

innan beslut fattas. Även om det tar tid att förankra beslut i ledningsmötet och i organisationen, får 

man tillbaka tiden. Prioriteras inte de processerna innan beslut, kommer processerna efter att 

beslutet tagits. Tekniska chefen menar att de gör att ledningsmötesdeltagarna blir mer ”enade i 

hjärtat” vilket gör dem mer lojala när de går ut till sin verksamhet. De är lojala för att de har fått 

större förståelse för de andras argument och förstår också varför vissa beslut tas och andra inte. 

Den delaktighet som mötesdeltagarna får uppleva när de bidrar i beslutsprocessen gör att de känner 

ett större ansvar för resultatet och utfallet av dessa och då är chansen större att de förankrar besluten 

bättre i organisationen. När till exempel ledningsmötet har bestämt att de ska investera i tio nya 

trafikljus i kommunen: 

 

Om jag istället är öppensinnad och lyssnar på mina kollegor då kanske jag köper argumenten. ”10 trafikljus det 

är ju skitbra!” Och när jag kommer tillbaka till de mina och de säger ”Jag hörde att de blir 10 fler trafikljus i 

kommunen, vilket gorm säger dom” och så kan jag säga ”Nej, nej, nej, ni förstår…”Så börjar jag förklara och 

berätta varför vi ska ha 10 trafikljus, men då lyckas jag ju vända de mina och dem de sina. Så kan kommunen 

påverkas av det. Man blir mer enade, som en kompass med kompassnål, det är ju bra att alla våra kompassnålar 

pekar åt samma håll, man får ju styrkan att vi förvaltningschefer, vi tycker så här, i hjärtat. (Muntlig 

kommunikation, teknisk chef, 26 april 2017) 
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På det sättet blir ledningsmötesdeltagarna lojala, samstämmiga på en annan nivå, för att de har varit 

en del av beslutet. De har ett ansvar och då är de mer villiga att implementera beslutet i 

organisationen. Det här skapar förutsättningar för chefen att få kloka inspel av sina medarbetare, 

men också får dem med sig när det gäller att få ut information och beslut i verksamheten på ett 

tillfredställande sätt, det hade inte varit möjligt på samma sätt utan det forum ledningschefen har 

under ledningsmötet. Den funktion som handlar om att vara ett stöd för chefens arbetsuppgifter, 

som är att ta beslut, är tydligt uttalad och därmed manifest. Den manifesta funktionen, 

mötesdeltagarnas stödfunktion till chefen, skapar även en latent funktion, lojala mötesdeltagare, 

vilket är en latent sidoeffekt. 

 

En annan, latent, funktion som ledningsmötet har i förhållande till arbetsuppgiften är att det kan 

förändra mötesdeltagarnas förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Kanslichefen menar att mötena 

bidrar till att skapa en helhetsbild av organisationen vilket gör att deltagarna mer målmedvetet kan 

leda sina enskilda verksamheter. Enligt personalchefen skapar ledningsmötet tydlighet och 

möjliggör avstämning av frågor som behövs för att informanten ska kunna gå tillbaka till sin 

verksamhet med befogenhet och resurser att jobba vidare. Informanten tror att ledningsmötet bidrar 

till att idéer blir smartare och arbetet i organisationen bättre. Många av informanterna har påpekat 

att det är lätt att fastna i sin egen verksamhet och i sina egna arbetsuppgifter och att de, när de 

kommer till ledningsmötet, ser sina arbetsuppgifter i ett större perspektiv. De ser att de 

arbetsuppgifterna i deras verksamhet har betydelse för organisationen i stort. De får se att deras 

arbetsinsats behövs. IT-chefen beskriver hur detta påverkar synen på arbetsuppgifterna: 

 

Man förstår att man ingår som en pusselbit i en större helhet gör att det blir jätte tydligt vi är inte här för våran 

skull. Vi är inte här för min skull eller för mina medarbetares skull. Det är ju för att leverera bra saker och 

utveckling i de här perspektiven operativt till samhället. Det är vårt jobb (…) Det ger mig nog energi faktiskt, 

för det är inspirerande att känna att man är en del av något större. Ibland snurrar man in i sitt stuprör, så där att 

man ser bara världen närmast om en och när man kommer därifrån så känner man ”oj, jag har ju inflytande och 

intressen som rör större saker”, så det ger mig nog energi och delaktighet. (Muntlig kommunikation, IT-chef, 

28 april 2017) 

 

Ledningsmötet är också med och skapar motivation, arbetsglädje och känsla av meningsfullhet 

inför sina arbetsuppgifter. Ledningsmötet skapar också förutsättningar för mötesdeltagarna att 

utföra sina arbetsuppgifter bättre. IT-chefen berättar det är vanligt att deltagarna, när de blir klara 

med ledningsmötet en stund före avsatt tid, tar upp frågor med en enskild mötesdeltagare, då de 

befinner sig på samma ställe. Då kan de gå och prata enskilt, vilket de anser är positivt då det inte 

är lätt att få tag i dessa mötesdeltagare som ofta är uppbokade. IT-chefen menar att det gör att det 

kan lösa arbetsuppgifter och att det sparar tid. På dessa sätt lägger ledningsmötet tillrätta för att 

skapa en funktion som påverkar individernas förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Det här kan 

förstås som latent funktion eftersom detta inte är en av ledningsmötets huvudfunktioner utan skapas 

som en sidoeffekt. 
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Individ 

I detta avsnitt beskrivs de funktioner som går att utskilja som påverkar mötesdeltagaren på ett 

individuellt plan. Den första funktionen som nämns är att ledningsmötet skapar en funktion att få 

vara en människa vilket är en manifest funktion. Avsnittet avslutas med att gå igenom tre latenta 

funktioner som ledningsmötet skapar. Det handlar om att mötesdeltagarna utvecklas i sin 

yrkesposition, att ledningsmötet skapar en jämnare arbetsfördelning för individen samt skapar 

förväntningar på mötesdeltagaren.  

 

Ledningsmötet erbjuder deltagarna ett forum där de kan få vara människa. Personalchefen betonar 

att som människa och individ är man mer än enbart sin position i organisationen. Ledningsmötet 

ger mötesdeltagarna ett forum att få blotta sin själv och ta med sig en utmaning eller ett problem 

samt avropa hjälp och stöd. Samhällsbyggnadschefen påpekar att det kan bli ensamt som chef ute 

i organisationen och det betyder mycket att ha någon annan att prata med och få möjlighet att 

diskutera fritt och med högt i tak. I forumet känner de att de kan säga vad de vill och vet att det 

stannar där. IT-chefen menar att ledningsmötet kan fungera som ”pysventil”, ett ställe där man kan 

få prata om det som känns frustrerande i arbetet. Det finns inte den möjligheten att göra detsamma 

med sin personal, eftersom det hade sänt ut konstiga signaler om det kom från en högt uppsatt chef. 

Det ska också finnas möjlighet som chef att ha fel och tänka fel vid ledningsmötet. I 

ledningsgruppen ska de kunna vara så trygga att de kan komma till gruppen med tankar och idéer 

som inte är så genomtänkta och inte har haft så lång livslängd: 

 

Man måste kunna lyfta in en idé som har haft en ganska kort livslängd och provtrycka den där och det ska vara 

okej. Man ska inte behöva känna sig dum eller mindre fast alla andra tycker att det är helt befängt och menar 

att den idéen aldrig kommer att gå. Så det är någon sorts högt i tak, öppenhet, alltså det tycker jag är det 

viktigaste. För måste man sitta där och vara taktiskt med sina närmaste arbetskompisar då blir det jätteknasigt. 

(Muntlig kommunikation, IT-chef, 28 april 2017) 

 

Informanten menar att bli lyssnad på är ett sätt att bli respekterad som människa. Det fyller en 

social funktion för mötesdeltagarna. Denna kollegiala stödfunktion är manifest då samtliga 

informanter nämner den som en relevant och uppskattad effekt. Genom att ge plats för stöd, god 

stämning och allmänt prat skapar de och upprätthåller funktionen kontinuerligt.  

 

En del av ledningsmötets funktion på individnivå är att individerna får utveckla sig i sin 

yrkesposition, som ledare och som människa. Informanterna berättar att ledningsmötet ger dem 

möjlighet att lära och utvecklas. Tekniska chefen uppger sig känna sig trygg med kommunchefen 

och med sina kollegor och att arbetet med dessa ger en möjlighet att utvecklas i sin egen position. 

Genom att reflektera över positiva och negativa förebilder menar informanten att de utvecklas som 

ledare. Personalchefen säger att det positiva med ledningsmötet är att mötesdeltagarna generöst 

delar med sig av sin kompetens och av sina tidigare erfarenheter. Det är en latent funktion då det 

inte är ett av ledningsmötets huvudsyften. Dessa funktioner skapas som en sidoeffekt. Det är ett 
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diffust område som är flytande och som kan upplevas på olika sätt för olika mötesdeltagare vilket 

gör att de inte är alltid är synliggjorda av deltagarna själva.   

  

Ledningsmötet bidrar till att skapa en jämnare arbetsfördelning för mötesdeltagarna och skyddar 

enskilda medarbetare från en överbelastad arbetssituation. När avstämningen sker på ledningsmötet 

kan deltagarna se när en enhet får för mycket arbete och justera fördelningen efter situationen. 

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningschefen berättar att, för bara några månader sedan, kom 

det upp på ledningsmötet att en av de interna enheterna hade för hög arbetsbelastning. Då löste 

ledningsmötet det genom att se över sina resurser. Informanten menar att det är en viktig funktion 

att hålla sig uppdaterad, inte enbart om sin egen situation, men om hela förvaltningen. 

Ledningsmötet får då funktionen att vara brandkåren eller så kallad räddningsplanka. Det som görs 

då är ledningsmötet hjälper enskilda individer att känna en större hanterbarhet inför sina 

arbetsuppgifter. Detta är en funktion som endast kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningschefen 

nämner, vilket kan förstås som en latent funktion då detta inte aktivt eftersträvas.   

 

En annan funktion som ledningsmötet har på individnivå är att det skapar förväntningar på 

individerna. Under intervjuerna framkom att det finns förväntningar på mötesdeltagarna, dels 

förväntningar som de ställer på sig själva, dels förväntningar som andra har på dem och som de i 

sin tur ställer på övriga deltagare. Informanterna uppger att de känner en förväntning på sig att de 

ska komma förberedda till ledningsmötet för att kunna bidra till helheten under mötet. Samtliga 

säger att det händer att de inte har haft tillräckligt tid för att hinna förbereda sig till enskilda möten. 

Flera informanter uppger att de har en viss kontroll över när de andra deltagarna förberett sig eller 

inte. Ibland säger en deltagare som kommer oförberedd att det inte funnits möjlighet att förbereda 

sig och ibland görs det inte, men att de kan identifiera en oförberedd mötesdeltagare. En lärdom 

som framkommer är att om man inte har förberett sig och gjort sin ”hemläxa” till ledningsmötet 

får man inte sinka arbetsprocessen utan överlåta diskussionen till övriga deltagare. Trots det menar 

samhällsbyggnadschefen att det inte är ovanligt att observera oförberedda mötesdeltagare som 

försöker få översikt över materialet under mötet. Flera informanter menar att deras möjligheter att 

förbereda sig kan påverkas negativt av att andra skickar in underlaget som ska läsas alltför sent. 

IT-chefen som deltar i kommunledningsgruppen menar att det kan bli en utmaning beroende på 

materialets omfattning, men att det går att säga ifrån: 

 

Blir tillfället så går det att klaga och säga ”Det var alldeles för kort tid, du la in de här igår och det var 34 sidorna 

som vi förväntas ha förberett, det fungerar inte”. Åtminstone jag brukar säga till för då hinner man egentligen 

inte reflektera över materialet…Och om det är jag som har ansvar över en punkt så är det mitt ansvar att se till 

att folk har fått dokument i förväg eller att jag gör en väldigt bra redovisning när jag är där. (Muntlig 

kommunikation, IT-chef, 28 april 2017) 

 

Även den tekniska chefen utrycker mellan raderna en förväntan om att var och en ska bidra med 

något konstruktivt och trots att man inte är lika aktiv i alla frågor så går det inte att bara sitta tyst 

utan att ”säga något vettigt”. Den förväntning som en mötesdeltagare upplever finns när det gäller 

http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/A0E46DD66A39682CC1257E4A002189CD?opendocument&ParentID=
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att komma förberedd, bidra aktivt, samt den medvetenhet och till viss del sociala kontroll som finns 

gentemot övriga mötesdeltagare, beror på medvetenheten om att ledningsmötet är en kostsam 

investering och begränsa mötestid. Dessutom vet de om att när man samlar många, högt avlönade 

människor är det nödvändigt att fokusera på uppgiften. Informanternas utsagor visar att det finns 

en viss prestige i att delta i en ledningsgrupp, en stolthet att vara en del av den grupp som driver 

organisationen framåt, vilket gör att de skapar förväntningar på sig själv och övriga. 

Samhällsbyggnadschefen menar att ambitionen med ledningsmötet är att det ska hålla en högre 

kvalitet och arbetsdisciplin än vad man förväntar sig av andra möten. Personalchefen menar att 

mötesdeltagarna är en skolad, erfaren och prövad grupp där många har erfarenhet från flera tidigare 

chefsuppdrag. I mötesprocessen synliggör varje mötesdeltagare sina kompetenser, sig själv i sin 

yrkesposition för de andra vilket kan upplevas pressande och skapar därmed förväntningar. Detta 

är en latent funktion då detta sker i hög grad omedvetet. Ingen av informanterna har sagt att detta 

är en av ledningsmötets funktioner utan det har istället framkommit av informanternas uttalanden.  

 

Analys av funktioner 

Enligt Mertons funktionalistiska analys kan funktioner vara manifesta eller latenta. Funktioner kan 

också vara dysfunktioner. Resultatet av undersökningen visar att följande funktioner är manifesta: 

att bana väg för politiken, att säkerställa organisationens inriktning, att utveckla organisationen, att 

skapa förståelse inom ledningsmötet och mellan olika delar av organisationen, att vara ett stöd för 

chefen för ledningsmötet, att göra ledningsmötesdeltagaren bättre rustad att leda sin egen 

verksamhet och vara en kollegial stödfunktion. 

 

De manifesta funktionerna som informanterna ger uttryck för är av positiv karaktär. Det handlar 

om att ledningsmötet är betydelsefullt. Det har mandat, befogenhet, och är en garanti för kvalitet. 

Att sitta i ledningsmötet är att ha makt. De flesta manifesta funktioner ligger på organisationsnivå, 

även om några, däribland att ledningsmötet gör deltagaren bättre rustad att leda den egna 

verksamheten och fungera som stöd, också gynnar individen. I och med att de manifesta 

funktionerna framför allt gynnar organisationen, finns det anledning att tro att det är en anledning 

till att funktionerna är manifesta; de har tydligt kommunicerats i ledningsmötet. Dessa går att förstå 

som synliga funktioner och som också medvetet skapas av mötesdeltagarna och organisationen. 

Samtliga informanter nämnde dessa funktioner och såg dem som avsikten med mötet. 

 

Andra funktioner, visar resultatet, är snarast att betrakta som latenta för ledningsmötesdeltagarna. 

Dit hör att hålla organisationens vision levande, att förändra ledningsmötesdeltagarnas syn på sin 

egen verksamhet, att få mötesdeltagarna lojala med organisationen, att skapa en känsla av 

meningsfullhet, motivation och arbetsglädje, att skapa en jämnare arbetsfördelning inom 

organisationen. Samt utveckla mötesdeltaren som människa och i sin yrkesposition och skapa 

förväntningar på mötesdeltagarens prestation.  

 

De latenta funktionerna är inte alltid uppenbara och tydligt synliggjorda för mötesdeltagarna. De 

kan i vissa fall vara synliggjorda av mötesdeltagarna, men är då inte den huvudsakliga funktionen 
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och har inte medvetet uppnåtts. Det gör dem särskilt viktiga att urskilja, synliggöra och 

problematisera. Att de som leder en organisation förväntas vara införstådda med organisationens 

vision torde vara självklart. Mindre uppenbart är, visar resultatet, att ledningsmötesdeltagarna inte 

enbart förväntas känna till visionen och arbeta i enlighet med denna utan också aktivt förväntas 

vara bärare av visionen. Ledningsmötesdeltagaren ska levandegöra visionen och leda andra 

organisationsmedlemmar i riktning mot denna vision. Detta är det endast en av informanterna som 

nämner, och omnämnande kom i samband med en uppföljande fråga som kan ha styrt in 

informanten på denna funktion. Att skapa en jämnare arbetsfördelning tycks inte vara 

ledningsmötets huvudsakliga funktion. Det är inte heller alla informanter som pratar om detta, så 

det är inte säkert att alla informanter tänker aktivt på att detta är en funktion ledningsmötet har.  

 

Ledningsmötet har, vilket visades i analysen av de manifesta funktionerna, till uppgift att göra 

ledningsmötesdeltagaren bättre rustad att leda sin egen verksamhet. Samtidigt har ledningsmötet 

den latenta funktionen att göra deltagaren medveten om sin egen verksamhets betydelse eller 

underordnade betydelse för organisationen som helhet. Endast en av informanterna formulerar 

denna latenta funktion och gör det i ordalag att den egna verksamheten är en del av en större helhet. 

På så sätt kan ledningsmötet sägas fungera socialiserande. Mötesdeltagaren blir å ena sidan 

inkluderad i en helhet, vilket skapar meningsfullhet och inflytande. Å andra sidan måste 

mötesdeltagaren följa de spelregler som gäller att bortse från egna verksamhetsintressen till förmån 

för organisationen. Uppenbart blir att detta, i den mån intressekonflikten inte löses, resulterar i en 

latent dysfunktion för ledningsmötet men kan, åtminstone på kort sikt, vara en funktion för den 

enskilda verksamheten (jfr. Merton, 1968). 

 

Med en manifest funktion, som den att säkerställa organisationens inriktning, följer också latenta 

funktioner. I och med att ledningsmötesdeltagarna ska vara bärare av organisationens vision, 

förväntas inte bara vara lojala i ord och handling. Den latenta funktion som följer är att deltagarna 

blir lojala mot visionen. I resultatet är denna funktion latent, i och med att endast en av 

informanterna uttryckligen säger att ledningsmötets uppgift är att göra mötesdeltagarna genuint 

lojala. Ytterligare ett exempel på kopplingen mellan manifesta och latenta funktioner kan ses vad 

beträffar funktioner som handlar om makt, betydelse, förväntningar och prestige. Där kan urskiljas 

latenta funktioner, såsom att ledningsmötet dels skapar en känsla av meningsfullhet och stolthet, 

dels att mötet skapar förväntningar på mötesdeltagarens prestation. Några informanter nämner att 

de är medvetna om huruvida de övriga deltagarna har förberett sig – de kan snabbt identifiera vilka 

som inte förberett sig och vilka som inte gjort sitt arbete. 

 

Till de funktioner som kan ses som manifesta dysfunktioner hör att tid och resurser används på ett 

felaktigt sätt, tröghet i systemet, att vissa frågor inte hanteras inom rimlig tid utan blir liggande och 

att den information som sprids inom organisationen förlorar i betydelse. 

 

I resultatet kan också urskiljas sådant som motverkar det faktiska syftet med ledningsmötet. Till 

dessa latenta dysfunktioner hör oklarheter vad beträffar förväntningar från organisations-
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medlemmar utanför ledningsmötet och verksamhetsintressen som överskuggar organisationens 

strävan efter ett helhetsperspektiv. Att hinna förbereda sig beskrivs som den största utmaningen 

med ledningsmötet vilket är en dysfunktion, för det försämrar effektiviteten under själva 

ledningsmötet och leder till att mötesdeltagarna inte har möjlighet att bidra till välgrundade beslut 

på samma sätt.  Dessutom beskriver kanslichefen att det inte alltid står utförligt vilka förberedelser 

som förväntas av deltagare. Ibland är det enbart beskrivet med ett kort ord. Kanslichefen säger sig, 

på grund av sin arbetserfarenhet, veta ungefär vad som kommer, men att det kan vara problematiskt 

för nya mötesdeltagare. Det gör att de får svårt att förbereda sig; det blir en manifest dysfunktion.  

 

Resultatet visar att manifesta dysfunktioner i ledningsmötet är synliga och synliggjorda för mötes-

deltagarna. Att dysfunktionerna är manifesta innebär inte att de är önskvärda, bara att 

informanterna identifierat dessa i tidigare eller nuvarande ledningsmötessammanhang. När 

informanterna talar om motsättningen mellan strategiska och operativa frågor, visar det att 

ledningsmötet har försökt att hantera motsättningen genom kortare dagordningar och samtal om 

vad ledningsmötet ska lägga tid och resurser på. Icke desto mindre visar resultatet att operativa 

frågor, som hör samman med enskilda verksamheters särintressen, ändå upptar utrymme i 

ledningsmötet. Urvattnad informationsspridning identifieras av informanterna som dysfunktioner, 

som mötesdeltagarna försöker motverka med hjälp av manifesta funktioner, däribland att 

säkerställa organisationens vision. 

 

6.3 Ledningsmötet som dramaturgi 

Enligt Goffman (1959/2014) kan man anlägga ett dramaturgiskt perspektiv på sociala samman-

hang. Ledningsmötet är ett socialt sammanhang och kan därför, åtminstone i vissa avseenden, 

jämföras med en teater, med främre och bakre regioner. De olika regionerna tillåter och väcker 

förväntningar på olika beteenden, och tillträdet till regionerna är reglerat. I detta avsnitt ges en 

sammanfattning av utsagor som ger vid handen att ledningsmötet också kan betraktas med ett 

dramaturgiskt perspektiv. Ledningsmötet går dessutom att förstås utifrån Goffmans begrepp 

”teamframträdande” och där analyserar jag individernas skyldigheter och rättigheter som detta 

gemensamma framträdande kräver av individen. Detta begrepp förstås i samspel med de främre 

och bakre regionerna. Därefter analyseras och problematiseras ledningsmötet som dramaturgi med 

de begrepp som nämns ovan. 

 

Ledningsmötets främre regioner 

Den goffmanska definitionen av främre regioner är att det är det område där framträdandet äger 

rum, där vissa normer och roller upprätthålls och förkroppsligas och där den agerande befinner sig 

inom hörhåll för publiken. Det är det område där den agerande måste räkna med att bli granskad 

och bedömd. Till dessa regioner är tillträdet, om inte öppet så, reglerat; den som betalar för 

biljetten, har tillträde till teatern. 
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När informanterna uppger att det finns förväntningar på mötesdeltagarna, både på sig själva och på 

varandra – att förbereda sig, att tillhandahålla information i tid, att använda tiden väl, att lednings-

mötet ska hålla hög kvalitet och att deltagarna är kvalificerade och kompetenta (se avsnitt 6.2) kan 

detta jämföras med den som agerar i Goffmans teateranalogi. Det är aktivt framträdande och 

framför en rollprestation, i och med att deltagarna i ledningsmötet inte är där som individer utan 

som chefer och företrädare för kontor och förvaltningar. Deltagarna förväntas hålla sig till det 

”manus” som den gemensamma prestationen kräver. Goffman påpekar att individer på 

ledningsnivå har mycket att vinna när de kommer till att framträda som kompetent chef. Kan 

mötesdeltagarna på ledningsmötet spela sin position trovärdigt när det kommer att bidra och 

argumentera beslutsprocesser och i diskussioner kan detta bidra till ökat inflytande, status och 

prestige. Detsamma gäller om individen inte spelar positionen tillräckligt tydligt då individen 

istället kan förlora inflytande. Även den mest ”välvilliga” publik kan bli chockad över felsteg som 

går utanför den förväntade rollen (Goffman 1959/2014:53).  

 

Ledningsmötets bakre regioner 

Till skillnad från de främre regionerna, dit tillträdet inte är förbjudet och där den som agerar måste 

upprätthålla en fasad och en roll, är de bakre regionerna ställen dit utomstående inte har tillträde. 

Det leder till att den agerande där kan vila från rollen och framträdandet. 

 

Resultatet visar att ledningsmötet för informanterna, oavsett på vilken nivå ledningsmötet äger rum, 

fungerar som de bakre regionerna på en teater. Till ledningsmötena har inte alla medarbetare, inför 

vilka chefen ska visa upp en ledarposition och skapa ett trovärdigt framträdande, tillträde. 

Informanterna säger att ledningsmötena ger dem tillfälle att tala informellt, vara människor, visa 

svaghet, be om hjälp och ta emot stöd. De kan också agera på ett sätt som går emot deras 

chefsposition: tänka fel, klaga, säga ”vad som helst” till varandra. 

 

Att den bakre regionen uppstår kan förstås med hjälp av termen teamframträdande och som innebär 

att gruppen är mån om att de tillsammans ska upprätthålla en illusion av ledningsgruppen för övriga 

deltagare i organisationen. Mina informanter lyfter upp att de tillsammans hemlighåller frågor som 

inte ska nå ut till den övriga organisationen, till exempel personalärenden. De sprider inte heller ut 

de åsikter och uttalande som sägs under informella samtal och hur de analyserar den främre 

regionen. Samtliga informanter menar att ledningsgruppen förväntas vara lojal mot gruppen oavsett 

vad man själv anser om en fråga.  

 

Ledningsmötets tillträde till regionerna 

Det framträdande, som ledningsmötet är, präglas av olika sektioner där varje del både kräver och 

tillåter olika ageranden och framträdanden av ledningsgruppens mötesdeltagare. I informanternas 

utsagor går de att utskilja regivinklar som kommuniceras under ledningsmötet och som hjälper 

mötesdeltagarna att agera rätt i den enskilda situationen. Dessa riktlinjer förtydligar hjälper och 

uppmuntrar mötesdeltagarna att förhålla sig till vad som är accepterat och varnar dem från att göra 

fel eller befinna sig i fel region vid fel tillfälle. Dessa regivinkar kommer både från andra 
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mötesdeltagare, men också från ledningsmötets struktur. För informanterna innebär detta en 

ständig balansgång som de ska läsa av, förhålla sig till och inrätta sig efter. Bland annat så är det 

en svår balansgång mellan när det är accepterat att ha roligt och vara informell i relation till när de 

förväntas fokusera på arbetsuppgiften. Den samma problematiken kan vara när mötesdeltagaren 

får ha informella samtal och när de förväntas föra enbart mötesrelaterade samtalsämnen. 

Informanterna berättar att regivinkar görs genom att ledningsmötets ansvariga chef styr manuset 

när det finns behov för det. Det kan ske genom att förhindra att mötesdeltagarna pratar om frågor 

som inte är relevanta eller hör till manus. Det kan också finnas behov att återigen rikta 

mötesdeltagarnas uppmärksamhet mot det gemensamma framträdandet när de fokuserar för 

mycket på egna sektorsintressen. Dessutom hjälper mötets struktur mötesdeltagarna att hålla sig 

till manuset och klara av övergångarna mellan olika regioner. Detta görs till exempel genom att 

mötet har tydliga sekvenser där den bakre regionen är närvarande. De handlar om att i början och 

i slutet av mötet finns det möjlighet för informella samtal. Dessutom förekommer pauser under 

mötets gång som erbjuder deltagarna att under några minuter glida ut ur den främre regionen och 

tillfälligt få möjlighet att befinna sig i den bakre regionen: 

 

Någonstans [mitt i mötet] bryter vi för att hämta kaffe eller något sådant och då blir det också naturligtvis lite 

informellt för då blir mötet lite stört. Då är alla inte där och folk kommer och går och gör behov och allt vad 

det kan vara. Så då rör det till sig. Efter det formaterar vi till oss igen och så fortsätter vi där vi slutade i princip 

(Muntlig kommunikation, IT-chef, 28 april 2017). 

 

Skolchefen beskriver också att mellan olika frågor på dagordningen kan det öppna upp sig en 

acceptans för kortare tillfällen av avslappnat prat och skämt. Vilket står i stark kontrast mot den 

formalitet som annars råder på deras interna ledningsmöte där de räcker upp handen innan de pratar 

och på så sätt får ett strukturerat arbetssätt. Några av informanterna menar att på grund av att deras 

ledningsmöten har många perspektiv att ta hänsyn till, politiken, kommunens medborgare, sin 

verksamhet, kommunen som helhet, är det en komplex och svår grupp, men också spännande 

grupp, att vara aktiv i. Informanterna menar att det stora spannet med frågor och kunna ”byta hatt” 

mellan dessa är avgörande för bra ledningsmöten. En regissör, i detta fall ledningsmötet chef, 

behövs på ledningsmötet eftersom det är många perspektiv att ta hänsyn till och olika sätt att närma 

sig de olika områdena på. Dock menar informanterna att det inte är ofta ansvarig chef för mötet 

behöver gå in och korrigera och göra regivinkar utan att de känner av situationen och vad som är 

lämpligt i hög utsträckning på egen hand.  

 

Analys av ledningsmötets regioner 

I Goffmans teateranalogi råder en distinktion mellan teaterns främre respektive bakre regioner. De 

olika regionerna fyller olika syften i det sociala sammanhang som teatern utgör. På teatern måste 

distinktionen upprätthållas, om teatern ska kunna hålla fast vid föreställningens trovärdighet. 

Publiken skulle inte acceptera att agerandet i de olika regionerna hade blandats. Ofelia i 

Shakespeares pjäs Hamlet kan, i publikens närvaro, inte ta livet av sig i en scen och sedan sitta och 
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dricka Red Bull och prata med de andra skådespelarna. Detta gör ledningsmötet som dramaturgiskt 

fenomen intressant, då det simultant inrymmer båda typerna av regioner.  

 

Samtidigt som ledningsmötesdeltagarna kan vila från sina chefspositioner, vara människa, göra fel 

och visa sig sårbara, vilket hör till den bakre regionen, måste de inför varandra inta en position som 

chefer för kontor och förvaltningar. De kan visa sig sårbara vid vissa tillfällen och i vissa 

avseenden, men de utsätter sig samtidigt för de andra deltagarnas bedömning. I forumet där 

deltagarna säger att de kan vila, ska de ändå vara effektiva, visa arbetsdisciplin och prestera för att 

förlora trovärdighet som kompetent, välutbildad och högt avlönad chef. Blir inte mötesdeltagarnas 

framträdande trovärdigt sett kan det bidra till en förlust av makt och inflytande. Ledningsmötet blir 

en föreställning, där deltagarna måste göra noggranna avvägningar för att inte gå in i fel region vid 

fel tillfälle och därmed tappa masken (jfr. Goffman 1959/2014). På så vis kan det som 

informanterna säger om ledningsmötet jämföras med en pjäs inuti pjäsen, som om skådespelarna i 

omklädningslogen spelade en pjäs inuti den officiella pjäsen.  

 

Att ledningsmöte tillåter en bakre regionen, med ett informellt samtal och att åsikter och 

känsloyttringar delas utan censur, tycks enbart uppstå om det också finns en främre regionen under 

ledningsmötet. Goffman menar att gruppen behöver veta att det finns en tillit mellan 

mötesdeltagarna och de behöver klara av att hemlighålla varandras positionsbrytning från den 

övriga organisationen. När gruppen har gjort klart för sig vad som är accepterat och vet att de övriga 

i gruppen klarar av att inta en tillåten position, har kontroll på sitt agerande och inte är illlojala, 

vilket hör till den främre regionen, då vågar de gå in i den bakre regionen. Det ställs höga 

förväntningar på mötesdeltagarna i den främre region när det kommer till deras förmåga att spela 

en kompetent och trovärdig chef för att det ska vara aktuellt att tillsammans skapa en bakre region. 

Dessa regioners existens på ledningsmötet behöver därmed inte vara motsättningar till varandra 

utan är ömsesidigt beroende av varandra. De skapar och upprätthåller varandra. Både den främre 

och bakre regionen är viktiga för organisationen, för individens upplevelse av stöd och ha ett forum 

där de kan få vara människa men också för teamframträdandets avsikt – att tillsammans bidra till 

en större nytta. Det som är problematiskt med tanke på dessa regioners samverkan är att de inte 

kan existera samtidigt utan att de är en flytande process där mötesdeltagarna går in och ut i de olika 

regionerna. Informanterna uppger att det upplevs komplext och att det är mycket som ska ta hänsyn 

till. Det är alltså inte helt enkelt att veta hur man ska röra sig i det ”sociala rummet”. Det är hela 

tiden relevant att känna in vad som är accepterat, lämpligt och accepterat och vad som inte är det. 

Dock verkar mötesdeltagarna klara sig bra. Informanterna menar att det inte är ofta ansvarig chef 

för mötet behöver gå in och korrigera och göra regivinkar, vilket kan ses som ett tecken på att de 

generellt lyckas röra sig i rummet med hjälp av de diskreta regivinkarna som ges, med hjälp av 

mötesstruktur och hintar från andra deltagare.  
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7 Diskussion 
Syftet med den studie som gjorts och som presenterats är att undersöka kommuns ledningsgruppers 

funktioner i organisationen. Två frågeställningar formulerades för att besvara syftet. Den första 

handlar om vilken typ av funktioner som ledningsmötet har och som påverkar organisationen, 

arbetsuppgiften och individen. Det teoretiska redskap som används för att analysera dessa 

funktioner är begrepp från Mertons funktionalistiska analys. Den andra frågeställningen handlar 

om att, utifrån Goffmans begrepp ”främre och bakre regioner” samt ”teamframträdande”, förstå 

mötesgruppens agerande. Goffmans begrepp används som teoretiskt redskap i analysen. 

 

Resultaten visar att det i mötesdeltagarnas utsagor om ledningsmötets funktioner i organisationer 

går att urskilja såväl manifesta som latenta funktioner och manifesta och latenta dysfunktioner. 

Mertons funktionalistiska analys har kritiserats för dess fokus på positiva funktioner (se 4.1). 

Denna studie visar att många av de manifesta funktioner som tas upp av informanterna är positiva, 

men studien visar också att flera av dessa positiva manifesta funktioner är sådana där det inom 

organisationen finns ett tydligt intresse att kommunicera dem. De är också av den art att de stärker 

individen, i och med att deltagandet i ledningsmötet ger individen prestige och bekräftar individens 

kompetens och kvalifikationer. Vidare visar studien att en manifest funktion för ledningsmötet kan 

vara en dysfunktion för en annan del av verksamhet. Detta är tydligt även om denna studie har 

avgränsat sig till att handla om ledningsgruppsnivå, i och med att deltagarna i studien ingår i olika 

ledningsmöten, på olika nivåer (jfr. Ritzer 2009). Mertons funktionalistiska analys visar sig därmed 

vara användbar för analys av sociala strukturer, grupper och organisationer i detta fall, även om 

den har kritiserats för sina begränsningar.  

 

Kodningen av empirin visade att ledningsmötet i informanternas utsagor beskrevs i termer som 

påminde om Goffmans dramaturgiska perspektiv på sociala sammanhang. Ledningsmötet beskrevs 

simultant som en plats där deltagarna förväntas delta i en föreställning men också som en plats där 

deltagarna kan stiga ur sina chefspositioner. Detta visar att det i ett socialt sammanhang inte med 

nödvändighet finns en tydlig skiljelinje mellan olika regioner, utan att dessa regioner finns där 

parallellt och att deltagaren måste navigera mellan dessa fält och de regler som gäller för dessa. 

Den position och status som chefspositionen medför innebär att deltagarna i ledningsmötet aldrig 

helt kan gå ur sin position som kompetenta, välutbildade, högpresterande och högt avlönade 

agerande. Precis som skickliga skådespelare möts av publikens erkännande, medför positionen och 

statusen att deltagarna i ledningsmötet behöver upprätthålla önskvärd bild av dem som chefer, även 

om de kan ägna sig åt informellt prat eller tillåta sig sådant som de inte skulle göra inför andra 

medarbetare. Det faktum att empirin i denna studie visar att Goffmans begrepp främre och bakre 

region inte behöver vara tydligt åtskilda från varandra utan kan existera i nära symbios och i en 

form av växelverkan bekräftas av den tidigare forskningsartikeln “Interaction without walls: 

Analysing leadership discourse through dramaturgy and participation” (2013), se mer om det under 

avsnitt 4.3. 
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Resultatet att ledningsmötet präglas av ”teamframträdanden” inför publik och hur mötesdeltagarna 

agerar i de olika regionerna kan tolkas som att informanterna är medvetet taktiska och går in i 

positioner. Jag anser att det inte är troligt och verkar inte informanterna heller antyda. IT-chefen 

uttrycker sig tydligt om man skulle behöva vara ”taktisk med sina närmaste arbetskompisar då blir 

det jätteknasigt” (se 6.2). Däremot så interagerar vi människor med varandra genom att framställa 

oss på ett visst sätt i olika situationer utifrån va sammanhanget tillåter. Det går att säga att den 

teater och de framträdanden människan presterar till stor del är latenta. Det teamframträdande som 

går att utskilja i resultatet och analysen är positivt för det bidrar till att gruppen får en bättre 

prestation. Gruppen sträcker sig långt för att tillsammans uppnå det gemensamma syftet och bidra 

till en större nytta. De klarar därmed uppgiften bättre än vad de hade gjort på egen hand vilket 

också bekräftas av informanterna.  

 

Resultatet har kartlagt ett stort antal funktioner som är positiva, meningsfulla och relevanta för 

organisationens överlevnad och konkurrenskraft. Det bekräftar den centrala roll som ledningsmötet 

har enligt Eisenhardt, Kahwajy & Bourgeois 1997; Finkelstein & Hambrick 1990 (se avsnitt 1. 

Inledning) och gör det också relevant att lägga till rätta för att återskapa, utveckla ledningsmötets 

interna arbete och dess sammansättning för att skapa ett så bra utfall som möjligt. Det skapar också 

ett behov av att ta dysfunktionerna på allvar då vetskapen finns att ett välfungerande ledningsarbete 

får konsekvenser och ringverkningar i hela organisationen. Den kunskap vi har fått i denna studie 

kan påverka organisationen och ledningsmötet i en positiv riktning. När vi förstår vilka arbetssätt 

som fungerar och är fördelaktiga kan vi mer medvetet använda dem. Det bidrar till att när 

ledningsgruppen kan synliggöra ledningsmötets funktioner – framförallt de latenta funktioner samt 

dysfunktionerna – skapar en möjlighet att hantera dessa funktioner på ett mer målmedvetet sätt. 

Organisationen kan då säkerställa, förstärka och medvetet sträva efter att bibehålla latenta 

funktioner som är önskvärda och skapar ett värde för mötesdeltagaren, arbetsuppgiften eller 

organisationen. Det gör att organisationen kan arbeta för att motverka dysfunktioner antingen 

genom att balansera upp dessa med positiva och manifesta funktioner eller försöka finna åtgärder 

som gör att dysfunktionens påverkningskraft minskas. Kommunens arbete mot dysfunktioner ser 

dock inte alltid ut på följande sätt. I resultatet går det att identifiera dysfunktioner som informanten 

och ledningsgruppen är medveten om, men som inte kommunen aktivt arbetar mot. Vissa 

dysfunktioner kanske organisationsmedlemmar lär sig att leva med, som tröghet i systemet, som 

känns övermäktig att övervinna. En del dysfunktioner åtgärdas inte, utan gruppen skjuter istället 

upp insatsen till framtiden, det kan till exempel handla om bristfällig dokumentation av 

ledningsmötets utfall. Hur mycket som ligger i dessa framtida åtgärder är svårt att säga eftersom 

denna studie avslutades efter intervjutillfället. Kunskapen om regionerna och teamframträdandet 

skapar en trygghet. De synliggjorda spelreglerna som finns i regionerna och hur de kan hjälpa 

varandra att röra sig mellan dem med regivinkar bidrar till en mer sammansvetsad grupp som kan 

dels uppfylla den gemensamma uppgiften och då vila och slappna av.  

 

En studie av den här begränsade omfattningen kan aldrig ge en fullödig bild. Resultatet och 

analysen grundar sig på informanternas utsagor och därmed är det troligt att andra frågor, andra 
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informanter och andra metoder hade sannolikt gett delvis annan bild. Dessutom har resultatet 

formats av mig som forskare eftersom jag har valt att fokusera på vissa områden och har därmed 

valt bort andra områden som också är relevant att belysa och analysera. Resultatet som har 

analyserats av Mertons funktionalistiska begrepp har till viss del begränsat av den kritik Merton 

också fått att definitionen av de manifesta och latenta funktionerna är vag, då Merton själv använder 

dem på olika sätt i olika situationer. Det har gjort tolkningen något begränsad och risken är att om 

man skulle genomföra studien på nytt är risken stor att de hade tolkat vissa funktioner annorlunda. 

Det beror på att det finns mycket tolkningsutrymme vad som tillhör vilken kategori. Samtidigt 

anser jag att det har gått att kartlägga flera funktioner utifrån insamlad empiri. Det går att kritisera 

de slutsatser som har framkommit i analysen av Goffmans begrepp. Jag anser att det är en klar 

begränsning att i detta fall inte ha gjort en deltagande observation för att kunna analysera hur 

mötesdeltagarna förhåller sig till den främre och bakre regionen och hur de formar deras ageranden 

och hur de tillsammans utför ett teamframträdande. Att enbart utgå från intervjupersonernas 

utsagor har fungerat för att kunna dra slutsatser och det beror på att jag har haft mycket och utförlig 

empiri att arbeta med. Med resultatet och analysens validitet hade ökat med en deltagande 

observation. Det som stärker trovärdigheten i min studie är att mycket av mitt resultat återspeglas 

i den tidigare forskningen. Dels av att främre och bakre regioner samverkar och inte har en tydlig 

åtskillnad, kan vara svårt för individer med högt hierarkiska positioner att hitta bakre regioner på 

många ställen i organisationen, vilket gör ledningsmötet viktigt för mötesdeltagarna.  

 

Under skrivandet av denna uppsats har jag också haft anledning att fundera över andra perspektiv 

på ledningsmötet, sådant som skulle kunna utgöra ämnen för fortsatt forskning. Dit hör att 

undersöka hur politiker eller andra organisationsdeltagare upplever ledningsmötets funktion. 

Ytterligare perspektiv som hade varit intressant att forska vidare på varit att undersöka hur olika 

framträdanden skapas och upprätthålls i ledningsgruppen med hjälp av Goffmans tankar. För mig 

har det varit en lärorik upplevelse att fördjupa mig i ämnet och att närma mig det med de krav som 

ett vetenskapligt förhållningssätt medför. 

 

Trots att detta är en liten studie, med avgränsningar, kan resultatet vara av intresse i en större 

kontext, då ledningsmötens struktur och funktioner har många gemensamma nämnare, även då 

mötena till det yttre förefaller olika. Informanterna uttryckte att det finns ett kollegialt lärande 

internt i ledningsgruppen vilket innebär att de lär sig nya saker av varandra, delar med sig av 

erfarenheter och utvecklas med hjälp av varandra. På samma sätt är det mellan olika 

ledningsgrupper i olika organisationer och verksamheter. Det finns mycket att lära av andra 

verksamheter och deras ledningsarbete, genom att dela erfarenheter och införliva arbetssätt som 

passar sin egna verksamhet. Jag hoppas att min studie kan vara ett bidrag och ett perspektiv till det 

kollektiva lärandet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 Hur länge har du arbetet som chef i kommunen? 

 Hur ser dina huvudsakliga arbetsuppgifter ut? 

 Hur regelbundet har ni ledningsmöte? 

 Hur många är ni i ledningsgruppen? 

 Vad anser du om mötet (ledningsmötet) som arbetsform? 

 

Mötets funktioner  

 Vad anser du är ledningsmötets funktion?  

o Vad tror du att ledningsmötet behöver uppfylla för att organisationen ska 

fungera optimalt?  

 Anser du att mötet har någon funktion när det kommer till dina egna arbetsuppgifter 

som du har i övrigt? 

 Vad anser du att ledningsmötet har för funktion för er som arbetsgrupp – er ledare 

tillsammans? 

 Vilka mål anser du att kommunen strävar mot? 

 Vad innebär det för er i ledningsgruppen – konkret? 

 

Mötet – generella aspekter 

 Vad har du för förväntningar på ledningsmötet innan du går? 

 Hur ser du på tiden du använder i ledningsmötet? 

Före mötet 

 Får du information på förhand vad som kommer tas upp under mötet? 

o Vem bestämmer innehållet? 

o Anser du att många av er mötesdeltagare är förberedda när ni kommer till 

mötestillfället? Hur märker du det? 

Avsikt 

 Anser du att syftet med mötet alltid är tydligt? 

 Vem leder mötet och vems ansvar är det att ni håller er till syftet under mötet? 

o Händer det ofta att ni går ifrån syftet under mötena? 

 Hur aktivt tänker du på syftet före, under och efter mötet? 

 Hur säkerhetsställer ni att syftet uppfylls? 

 Hur viktigt anser du att det är att ha ett syftet? 

o för mötet/mötesprocessen? 

o för det som sker efter mötet? 

 

Arbetsgång 

 Kan du guida mig genom mötesprocessen från början till slut? 

 Använder ni er av en strukturerad mötesordning eller är det mer informellt?  

o Hur länge brukar det ta från att mötet börjar till att ni är igång med första 

punkten i mötesordningen? 

 Hur långt brukar ett vanligt möte vara? 

o Hur noga anser du är ni med att hålla tider - Start och avslutning?  

o Hinner ni gå igenom det ni hade tänkt under ett möte? 
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Arbetsform 

 Hur fattar ni beslut? 

o Anser du att ni har en effektiv beslutsprocess? Kvalitetssäker?  

o Var diskussionen strukturerad och ändamålsenlig? 

o Agerar någon om beslutsprocessen drar ut på tiden? 

o Vad tänker du om den tid det tar för att komma fram till beslut?  

o Skjuter ni ofta upp frågan till senare? Vem föreslår det? 

 

Aktivitetsplan 

 Hur avslutas möten? - Sammanfattas det som har gåtts igenom? 

o Blir det någon hänvisning till syftet och i vilken grad det blev uppfylld? 

 Finns en handlingsplan på vad som ska göras efter mötet? 

o Sker delegeringar? - Är det tydligt vem som har ansvar? 

o Är det tydligt när det ska vara genomfört? 

o Hur tycker du att använda sig av handlingsplaner fungerar? 

 Kan man lägga till rätta för att alla mötesdeltagare ska känna ansvar för resultatet? 

 

Anteckningar 

 Finns det någon som antecknar det ni går igenom? 

o Hur används dem? / Följs anteckningarna upp någon gång? 

o Var lagras det? 

o Vem har tillgång till detta? 

o Fördelar och nackdelar med anteckningar? 

 

Arbetsdisciplin 

 Hur upplever du ledarskapet hos den som leder mötet? 

 När du sitter på mötet hur fokuserad är du på uppgiften/vad som sägs? 

 Vilka ämnesområden behandlas på era möten? 

o Upplevs allt lika relevant för alla? 

 

Rollen som gruppmedlem i samverkan med andra 

 Hur är samspelet i gruppen? 

o Känner du att gruppen jobbar mot samma mål? Hur märker du det? 

o Hur ser era roller ut i gruppen? 

o Hur upplever du arbetsklimatet på ledningsmöten? 

  

Åsikter om mötets funktioner 

 Vad anser du är ett effektivt möte? 

 Hur tycker du att mötesprocessen är i förhållande till mötets funktion? 

 Tycker du att alla möten ni har leder någonstans? På vilket sätt?l 

 Vad önskar ni ha för resultat och effekter i organisationen av mötet? 

 Vad har ni för faktiska resultat i organisationen som kommer på grund av mötet? 

o Vad borde ni kunna se? Vad är lagt till rätta för att påverka? 

 Hur kan ledningsgruppen stärka och främja de effekter som ledningsmötet har? 

 Om du fick möjligheten att utveckla/förändra era arbetsmöten, vad skulle du göra?   

 Hur viktig tror du mötena är för kommunens utveckling? 


