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Abstract 

 

To work in an unpredictable work environment requires communication that functions well. In 

every organization it’s important that employees receive information that is relevant yet not 

confusing. Due to that, our ambition with this study is to understand how rescue effort 

organizations communicate in meetings; and whether their communication is clear or not. Our 

subject for this case study is the Emergency Services in the region of Karlstad. 

 

It is important to understand how the co-workers in one of the shift teams at the fire department 

evaluate the communication that takes place during routine staff meetings. To help understand 

this we have examined how the meetings at the fire department are structured, and how the co-

workers interpret the communication in both formal and informal meetings. We have also 

examined the importance of sensemaking communication in meetings at the fire department. 

 

Karl E. Weicks’ theories about sensemaking serve as a foundation to the theoretical framework 

of our study. We focus on sensemaking for both formal and informal meetings and our study was 

conducted by eight qualitative interviews with co-workers at the fire department at the 

Emergency services in the region of Karlstad.  

 

The conclusions of the study show that informal meetings contribute to communion at the work 

place, this because the co-workers get to know each other. In addition informal meetings serve as 

a scene for interpreting information. When the co-workers discuss the information in informal 

meetings they exchange experiences and opinions, and information that might have lacked 

context instead makes sense. Good information is that kind of information that is associated with 

the co-workers’ everyday reality. The study also shows that the information given in formal meetings 

relatively often is perceived as meaningless, and that the opportunity to raise questions and 

additional dialogue is often ignored. 
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services, fire department 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Att arbeta i oförutsägbara arbetsmiljöer ställer höga krav på kommunikationen. I alla 

organisationer är det viktigt för medarbetarna att få relevant information med så lite utrymme 

som möjligt för feltolkningar. Därför är vår ambition att med denna uppsats utveckla en 

förståelse för hur meningsskapande i samband med möten, ser ut i en organisation som operativt 

har till uppgift att göra räddningsinsatser i samhället. Organisationen vi studerar är 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur medarbetarna i en av 

räddningstjänstavdelningens uttryckningsstyrkor på Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

upplever kommunikationen i möten. Vi har undersökt hur mötespraktikerna ser ut på 

Karlstadsregionens räddningstjänstavdelning samt hur medarbetarna upplever kommunikationen 

i formella respektive informella möten. Vi har också undersökt vilken betydelse meningsskapande 

kommunikation i möten har på räddningstjänstavdelningen. 

 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel där vi presenterar vårt teoretiska ramverk. Till grund för vår 

studie ligger Karl E. Weicks teorier om meningsskapande. Fokus ligger på formella och informella 

möten samt meningsskapande. Vi har använt oss av kvalitativ samtalsintervju som metod. Empirin är 

hämtad genom intervjuer med 8 anställda på Räddningstjänsten Karlstadsregionens 

räddningstjänstavdelning. 

 

Studiens resultat visar att informella möten leder till gemenskap på arbetsplatsen samt att 

medarbetarna lär känna varandra. Informella möten fungerar som en arena för att tolka 

information. Genom att medarbetarna diskuterar informationen i informella möten utbyts 

erfarenheter och uppfattningar och den tidigare, kontextlösa informationen, har placerats i rätt 

kontext och mening har därmed skapats. Bra information är den information som är kopplad till 

medarbetarnas vardagsverklighet. Vidare visar studien att informationen i formella möten relativt 

ofta uppfattas som kontextlös samt att möjligheten till dialog ofta förbises. 

 

 

Nyckelord: meningsskapande, internkommunikation, formell, informell, möten, 

Räddningstjänsten, räddningstjänstavdelningen 



 

 

Förord 
 
Den här uppsatsen är samskriven av Felicia Berglund och Emelie Röjeskog. Vi vill främst rikta ett 

stort tack till Räddningstjänsten Karlstadsregionen som trots ett fullspäckat schema tog sig tid att 

delta i vår studie. Utan Nils Weslien och skiftlaget hade uppsatsen inte varit möjlig. Vi vill även 

tacka vår handledare Ulf Buskqvist för genomläsning av materialet samt den konstruktiva 

feedback som vi har fått. 

Tack!  

 

Karlstad, januari 2012 

Felicia Berglund & Emelie Röjeskog
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1 Inledning  

 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en verksamhet med 300 medarbetare med ansvar för 

kommunerna Karlstad, Hammarö, Forshaga, Kil, Grums och Munkfors. Räddningstjänsten är en 

”dygnet runt-verksamhet” alla dagar under året och larmet kan gå när som helst. Att arbeta i en 

sådan oförutsägbar arbetsmiljö, ställer höga krav på kommunikationen. För alla organisationer är 

det viktigt att medarbetarna får relevant information med så lite utrymme som möjligt för 

feltolkningar. Det torde vara extra viktigt för Räddningstjänsten och i synnerhet för den 

avdelning som arbetar med att rädda liv. Räddningstjänsten är en strukturerad organisation där 

allt är noga planerat i månader, ibland år i förväg. Med tanke på att skiftmedarbetarna arbetar i 

ovissheten om att larmet kan gå, är alla arbetsuppgifter noga schemalagda. Varje dag börjar 

klockan åtta med ett morgonmöte där vem som ska göra vad under skiftet gås igenom. Om 

däremot larmet går avbryts allt pågående arbete och brandmännen har 90 sekunder på sig att 

avbryta, byta om och vara på väg.1 I dessa situationer som kan handla om liv och död finns det 

inget utrymme för oklarheter om vem som ska göra vad. Detta innebär att de formella mötena 

med den operativa arbetskommunikationen måste fungera.  

 

De formella mötena spelar en viktig roll inom den internkommunikativa praktiken på 

Räddningstjänsten, men hur fungerar meningsskapande i en organisation där allt ska gå snabbt 

och effektivt? Utryckningsverksamheten är indelad i fyra skiftlag med cirka 10 personer i varje 

lag. Att arbeta i skift under de omständigheter som råder på en arbetsplats som 

Räddningstjänsten, gör att medarbetarna kommer varandra nära. De tränar tillsammans, åker på 

övningar tillsammans, äter tillsammans och om de jobbar nattskift sover de till och med 

tillsammans. En miljö där så pass mycket tid tillbringas ihop, inbjuder till informella möten. De 

informella mötena har ofta en viktig roll för sammanhållningen på arbetsplatsen, vilket kan vara 

särskilt avgörande i en utryckningsstyrka där det gäller att alla är överens och samarbetar när 

larmet går. Vilken betydelse har egentligen de informella mötena i en utryckningsenhet på 

Räddningstjänstavdelningen? 

                                                             
1 Nils Weslien stf. Räddningschef Räddningstjänsten Karlstadsregionen, intervju den 28 november 2011. 
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Inom organisationskommunikationsforskningen ses idag kommunikation som en förutsättning 

för att en organisation ska kunna existera. Organisationspsykologen Karl E. Weick var tidig med 

att poängtera att ”utan kommunikation, ingen organisation”. Ett av de största kommunikativa 

problemen i dagens organisationer är inte bristen på information, utan svårigheten i att tolka och 

skapa mening kring den stora mängd information som finns (Weick 1995). Trots att det talas om 

kommunikation som en förutsättning för organisation, finns det tämligen lite forskning om 

möten och i synnerhet om meningsskapande kommunikation i möten. Det finns en del forskning 

om den externa kommunikationen, riktad mot medborgarna, men det internkommunikativa 

området hamnar ofta i skymundan. Fallet med Räddningstjänsten Karlstadsregionen är unikt då 

det inte finns någon tidigare forskning gjord inom fältet för meningsskapande och 

mötespraktiker, inom en organisation som Räddningstjänsten. Hur skapar då medarbetarna i ett 

av skiftlagen, mening kring informationen de får och på vilka arenor sker meningsskapandet? 

Vilken roll spelar de formella och de informella mötena? När liv kan stå på spel är det en 

förutsättning att man har tolkat informationen och skapat en gemensam mening. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetarna i en av räddningstjänstavdelningens 

utryckningsstyrkor upplever kommunikationen i möten utifrån ett meningsskapande perspektiv på 

kommunikation. Vår ambition är att utveckla en förståelse för hur meningsskapande i samband med 

möten ser ut i en organisation som operativt har till uppgift att göra räddningsinsatser i samhället. 

Resultatet av vår empiri hoppas vi ska vara till hjälp för Räddningstjänsten och andra liknande 

organisationer. Vi kommer att utgå ifrån frågeställningarna: 

 

 Hur ser mötespraktiken ut på Karlstadsregionens räddningstjänstavdelning? 

 

 Hur upplever medarbetarna kommunikationen i formella respektive informella möten? 

 

 Vilken betydelse har meningsskapande kommunikation i möten på 

räddningstjänstavdelningen?  
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1.2 Definitioner och avgränsningar 

 

Möte: I uppsatsen antar vi ett öppet förhållningssätt till begreppet ”möte”. Det kan vara ett möte 

mellan två personer i ett informellt eller formellt sammanhang, men det kan även avse ett 

informellt eller formellt möte med flera deltagare. Interaktion mellan människor är kärnan i vårt 

förhållande till begreppet ”möte” i denna uppsats. Simonsson (2002:65) beskriver ”möten” som 

ett forum där flera människor samlas och kommunicerar öga mot öga, vilket innebär att det är ett 

rikt medium. 

Medarbetare: Med begreppet ”medarbetare” avses i denna uppsats brandmän och brandförmän 

i det skiftlag som vi har hämtat vår empiri från. Vi har avgränsat oss till ett av fyra skiftlag på 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen, mer om hur urvalet har gjorts kan läsas i kapitlet om 

metod.  

Meningsskapande: Meningsskapande handlar om att skapa associationer mellan nya 

erfarenheter och befintlig kunskap. Mening är den innebörd som en händelse eller ett föremål 

tilldelas när den kopplas till en persons referensramar. (von Platen 2006:36)   

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med att vi ger en kort bakgrund till vår fallstudie. Vidare kommer syfte och 

frågeställningar tas upp samt definitioner och avgränsningar. Det andra kapitlet handlar om 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Efter detta övergår vi till teorikapitlet där vi tar upp 

tidigare forskning samt vår teoretiska bakgrund till uppsatsen. Efterföljande del presenterar vår 

metod och hur vi har gått tillväga för att få fram resultat som kommer att presenteras i följande 

resultat- och analyskapitel. Vi avslutar med en slutdiskussion där vi återkopplar till vårt syfte och 

ger förslag till vidare forskning.  
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2 Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

För att läsaren ska kunna få en bättre förståelse för mötespraktiken inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen, 

följer nedan en kort presentation av vår empiriska bakgrund. Denna presentation kan även hjälpa till att ge en 

djupare förståelse vid läsningen av vårt resultat- och analyskapitel.  

 

På Räddningstjänsten Karlstadsregionens hemsida2 kan man läsa att det är ett kommunalförbund 

med gemensam räddningstjänst som består av kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, 

Grums och Munkfors. Detta innebär att de är en egen juridisk person som därmed kan jämställas 

med en egen kommun. Parallellt med den utryckande verksamheten jobbar de med trygghets- 

och säkerhetsfrågor. För att minska antalet olyckor och tillbud läggs ett stort arbete ner på att 

förebygga, utbilda och informera i regionen. Det är cirka 300 personer som är anställda i 

förbundet varav 80 personer är heltidsanställda i Karlstad, ungefär 50 av dem är med i 

utryckningsstyrkan. 

 

 

Förbundet leds av en direktion, 

motsvarande kommunfullmäktige, 

som består av 15 ledamöter. De 

beslutar om övergripande mål, 

vision och handlingsprogram för 

varje mandatperiod. Ledningen 

består av en räddningschef som har 

det övergripande ansvaret och tre 

avdelningschefer.  

 

Figur 2: Egen figur avbildad från Räddningstjänsten Karlstadsregionens hemsida3 

 

I dokumentet Uppdrag, mål och vision för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund4 2011-2014 

hittar man hur de själva har definierat sin vision och uppdrag; Vårt uppdrag: Räddningstjänsten ska 

aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, 

Kil och Munkfors. Vår vision: Ett tryggt och säkert samhälle. 

                                                             
2 http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/var-verksamhet.html?open 
3 http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/organisation.html?open 
4
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten_mm.nsf/lupgraphics/Maldokument.pdf/$file/Maldok

ument.pdf 

 

http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/var-verksamhet.html?open
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/organisation.html?open
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten_mm.nsf/lupgraphics/Maldokument.pdf/$file/Maldokument.pdf
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten_mm.nsf/lupgraphics/Maldokument.pdf/$file/Maldokument.pdf
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Räddningstjänstavdelningens huvuduppgift är att ansvara för utryckningsverksamheten. 

Målsättningen är att vara en del av det totala säkerhetsarbetet i förbundet och viktiga inslag i 

verksamheten är underhåll av material, egen utbildning, planering och övningar inför olyckor. 

Räddningstjänsten i Karlstad har fyra heltidsanställa skiftlag som jobbar delat dygn på vardagar, 

där dagpasset börjar 08.00 och slutar 18.00 och efter 18.00 startar nattpasset. I styrkan finns det 

en brandmästare, två brandförmän och fem brandmän samt en räddningschef i beredskap. I vår 

studie fokuserar vi på en av de fyra utryckningsenheterna på räddningstjänstavdelningen i 

Karlstad. 

 

Figuren visar räddningstjänstavdelningens 

organisationsstruktur. Anledningen till att brandmästarna 

inte är representerade i figuren, är på grund av att 

brandmästaren inte är direkt knuten till skiftlaget. 

Brandmästarna har ett eget schema och cirkulerar i de fyra 

lagen. De har egna arbetsuppgifter men intar en 

chefsposition när larmet går och är då över förmännen.   

 

Figur 3: Egen figur från information ur intervjuer.5 

 

På dagtid finns det även en flexstyrka som består av sex stycken brandmän. Deras huvuduppgift 

är att arbeta med förebyggande verksamhet. På hemsidan6 läses att syftet med flexstyrkan är att 

de ska synas ute i samhället. Deras arbetsuppgifter är varierande; det kan röra sig om att utbilda 

skolelever, kontrollera trapphus och rökluckor samt informera boende. Flexstyrkan är också en 

resurs operativt under dagtid. En person i flexstyrkan har beredskap och har en inställelsetid på 

15 minuter för att kunna stötta med resursfordon eller annat, på order av brandmästaren.7 

 

 

 

  

                                                             
5 Intervju med brandförmän 
6 http://www.raddningkarlstad.se  
7 http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/raddningstjanst-avdelnigen.html?open  

http://www.raddningkarlstad.se/
http://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/raddningstjanst-avdelnigen.html?open
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för teorier om meningsskapande. För att kunna förstå vad 

meningsskapande handlar om börjar vi med att beskriva begreppen organisationskommunikation och 

internkommunikation, eftersom det är meningsskapande i intern kommunikation vi studerar. Därefter följer en 

kort presentation av det perspektiv som kapitlets teorier tar avstamp i, följt av tidigare forskning på området samt 

vad grunderna i meningsskapande är. Därpå redovisas ”den meningsskapande processen” som följs av ett avsnitt 

om dialog. Det avslutande avsnittet handlar om mötespraktikers formella och informella strukturer Det som 

presenteras i detta kapitel kommer att fungera som teoretiskt ramverk för analysen av vår empiri.  

 

3.1 Internkommunikation 

 

Begreppet organisationskommunikation kan uppfattas som otydligt och fragmenterat, då det är 

ett område som sträcker sig över flertalet akademiska ämnen, bland annat 

kommunikationsvetenskap, organisationspsykologi och företagsekonomi (Heide et al. 2005:40). 

Det finns delade uppfattningar vad som avses när man talar om organisationskommunikation. 

Deetz (2001:4) anser att frågan ”vad är organisationskommunikation?” är missledande och att en 

mer intressant fråga att ställa sig är ”vad kan vi se, eller vad kan vi göra om vi tänker på 

organisationskommunikation på ett sätt kontra ett annat?”.  

Deetz har identifierat tre olika perspektiv att se på organisationskommunikation. Ett av dem är 

att se på organisationskommunikation som ett ”fenomen” som existerar inom organisationer, där 

man försöker urskilja vad som är kommunikation och inte i organisationen. Underförstått råder 

antagandet att det finns ett isolerbart fenomen som kan studeras i sig. Ett sådant fenomen 

existerar emellertid inte. I kontrast mot föregående perspektiv kan organisationskommunikation 

ses som ett sätt att beskriva och förklara organisationer. På samma sätt som sociologi, 

företagsekonomi och psykologi kan användas för att förklara organisationsprocesser, kan också 

ett kommunikationsperspektiv appliceras på dessa processer. Intresset i detta perspektiv ligger 

inte i teorierna om organisationskommunikation, utan i att producera en kommunikationsteori ur 

organisationer. (Deetz 2001:4f) Ofta definieras dock begreppet organisationskommunikation som 

organisationsmedlemmars formella och informella kommunikation internt i organisationer, det 

vill säga internkommunikation (Heide et al. 2005:40) vilket vi i följande två avsnitt kommer att 

behandla närmre. 
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Begreppet internkommunikation är ett brett begrepp som är svårt att benämna med en enda 

definition, istället bör internkommunikation delas in efter dess olika kommunikativa funktioner. 

Informativ internkommunikation handlar om att medarbetarna har den information som krävs för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Informativ internkommunikation kan dels vara information 

uppifrån eller nedifrån, men också vertikalt mellan medarbetare. Regulativ internkommunikation 

berör regler, policys, normer och värderingar. Integrerad internkommunikation innebär att fokus 

ligger på koordinering av arbetsuppgifter, arbetstilldelning, gruppkoordinering eller att få 

medarbetarna att arbeta i samma riktning. Ledningsbaserad internkommunikation är kommunikation 

som koncentreras till att få medarbetarna att göra vad som krävs för att uppnå målen, att lära 

känna sin personal och bygga starka relationer med dem. En viktig funktion inom 

internkommunikation är socialiseringsfunktionen som handlar om att medarbetare ska integreras i 

existerande kommunikationsnätverk. Det handlar också om att lära sig informella normer i 

organisationen. Socialiseringsfunktionen avgör om en individ överlever i organisationen. 

(Richmond & McCroskey 2001) 

 

Internkommunikation kan delas in i två olika kommunikationspraktiker; formell och informell 

kommunikation. Den formella kommunikationen tenderar att följa organisationens hierarkiska 

struktur (Kandlousi et al. 2010). Johansson (2005:82) talar om formella strukturer bestående av 

regler och arbetsbeskrivningar, policys och standardiserade arbetsprocesser. Formell 

kommunikation kännetecknas framförallt av nedåtgående information från chef till medarbetare, 

snarare än ett uppåtgående informationsflöde (Johansson 2005:83). Informell kommunikation är 

ett ganska löst definierat begrepp som ofta behandlas som den ”återstående” kategorin inom 

organisationsteori. Sett ur det perspektivet är informell kommunikation det som finns kvar när 

regler och hierarkier, som syftar till att koordinera organisatoriska aktiviteter, är eliminerade. En 

mer positiv definition är att informell kommunikation är spontan, interaktiv och rik 

kommunikation. (Kraut et al. 2002:5) Framförallt är informell kommunikation baserat på sociala 

relationer människor emellan (Kandlousi et al. 2010). Med dessa två begrepp i bakhuvudet går vi 

vidare till hur människor skapar mening av verkligheten med hjälp av kommunikation. En mer 

ingående redogörelse för formell och informell kommunikation följer under rubriken 

”Mötespraktikers formella och informella strukturer”.   
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3.2 Meningsskapande 

 

I denna uppsats antas ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på verkligheten. Genom dialog 

mellan människor skapas och upprätthålls en viss social verklighet bland en grupp människor. 

(Shotter 1993) Det är sedan genom denna mentala bild – vår uppfattning av verkligheten – som 

vi tänker och agerar (Heide et al. 2005). Inom det organisationsteoretiska forskningsfältet har 

synen på människan sedan länge varit mekanisk (jfr Weber 1964) men på senare år har den 

utvecklats till att ha blivit mer humanistisk. Inom organisationer har även synen på 

kommunikation förändrats. Från att det länge har varit en transmissionssyn på kommunikation 

d.v.s. överföring av budskap, har utvecklingen lett till att många organisationer nu antar ett mer 

meningsskapande synsätt på kommunikation. Det meningsskapande synsättet kan ses som en 

efterträdare till den etablerade kommunikationsmodellen om sändare och mottagare. 

Transmissionssynsättet är en kommunikationsmodell som grundades av Claude Shannon och 

Warren Weavers (1949), vilket antar ett annat perspektiv på kommunikation än det 

meningsskapande synsättet. Modellen bygger på fyra grundläggande element; sändare, 

meddelande, kanal och mottagare och har genom åren fått mycket kritik bland annat för sin brist 

på möjlighet till feedback och för sin rätlinjighet. Ett annat vanligt förekommande ord för denna 

modell är ”överföringsmetaforen”. (Heide et al. 2005) Man utgår från att ord innehåller bestämda 

betydelser som mottagarna enkelt kan inhämta från ett meddelande (Heide et al. 2005:32).  

 

I vår studie ligger fokus på meningsskapande ur ett organisatoriskt kommunikationsperspektiv 

och detta område tog fart under 1980-talet. 1978 presenterande organisationspsykologen Karl E. 

Weick sina teser om meningsskapande och hans bok ”Sensemaking in organizations” är den som 

många forskare väljer att referera till (se von Platen 2006; Simonsson 2002). Samtliga av de 

forskare vars material vi har tagit del av, har på ett eller annat sätt inspirerats av Weicks teorier 

om meningsskapande. Två svenska forskare har valt att studera meningsskapande ur ett 

förändringsperspektiv (se von Platen 2006; Ericson 1998) Meningsskapande sätts då i relation till 

förändringskommunikation. Von Platens studie (2006) bygger på fallstudier gjorda på Sveriges 

Television i Örebro och Malmö, där internkommunikation och meningsskapande studeras i 

organisationsförändringar. Av sin studie drar von Platen fyra centrala slutsatser som presenteras 

nedan: 

- Ju sämre internkommunikationen är desto mer påfallande blir konsekvenserna i 

organisationsmedlemmarnas sökande efter mening. Alternativa tolkningar sprids vilket 

försvårar för gemensamma tolkningar och därmed förändring. 
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- Den mest avgörande faktorn för hur en person skapar mening i kommunikation om 

förändringar är personens praktiska vardagsverklighet som utgör dennes referensramar. 

Ovilja att utgå från andra aktörers förförståelse leder till att den interna kommunikationen 

blir missriktad, vilket i sin tur leder till att ny förståelse uteblir och att förändring därmed 

uteblir. 

- I förändring bör frågor som rör individens arbete och vardag prioriteras. Tolkningsramar 

som roller eller yrkesidentiteter är inte ett problem i sig i en organisationsförändring, det 

är när dessa kombineras med en dåligt skött internkommunikation som problem uppstår i 

organisationsförändringen. 

- Mellanchefens kommunikativa och meningsskapande funktion blir än mer utslagsgivande 

vid förändring. Att kommunicera, sålla, förtydliga och skapa dialog är väsentliga uppgifter 

för en mellanchef. Grunden till väl fungerande internkommunikation ligger i att inte 

förväxla information och kommunikation. (von Platen 2006:226ff) 

 

Resultatet av Ericsons (1998) forskning kan relateras till teoriområdet ”managerial and 

organizational cognition” och forskningsområdet strategisk förändring (Ericson 1998:259). I sin 

avhandling diskuterar han likatänkande och oliktänkande i organisationer i relation till förändring 

och till grund ligger Weicks teorier om meningsskapande. I avhandlingen visar han på betydelsen 

av att fokusera på aktörers innebörder vid genomförandet av förändringsidéer i 

sjukhusorganisationer. (Ericson 1998) Den forskare som närmast har berört vårt område är 

Simonsson (2002) och hennes studie om meningsskapande i kombination med möten. Hon har 

däremot inte gjort den avgränsning som vi har valt att göra mellan formella och informella 

möten. Empirin har hon hämtat genom etnografiska studier på en utvecklingsenhet på Volvo 

personvagnar. Vidare argumenterar hon för ett idébaserat ledarskap, där meningsskapande sätts i 

relation till dialog – ett ämne vi kommer att beröra vidare i detta kapitel.  

 

Von Platen (2006) skriver att meningsskapande handlar om att skapa associationer mellan nya 

erfarenheter och befintlig kunskap. Mening är den innebörd som en händelse eller ett föremål 

tilldelas när den kopplas till en persons referensramar. (von Platen 2006:36) Brown et al. 

(2008:1039) menar att “through processes of sensemaking people enact (create) the social world, 

constituting it through verbal descriptions which are communicated to and negotiated with 

others.”  
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När data, information eller budskap väljs ut eller strömmar in i en organisations kognitiva system, 

tolkas informationen och tilldelas mening. Information är ofta tvetydig och kommer sällan 

”prydligt förpackat”, vilket innebär att deltagarna i organisationen skapar meningskonstruktioner i 

syfte att förstå den organisatoriska miljön. Meningskonstruktion sker genom att deltagarna 

konstruerar och rekonstruerar deras tolkningar, och det är det som är essensen i 

meningsskapande. (Sutcliffe 2001:219) 

 

Vi ansluter oss till Weick och det grundläggande i hans teori; att meningsskapande är en 

tillbakablickande process. Det krävs tre byggstenar för att denna process ska vara möjlig och de 

är cue, frame och connection. Med cue menar Weick (1995) att det finns ”frågor” i vår vardag och att 

”frågorna” i sin tur är olika händelser och företeelser. För att något ska bli en fråga, måste vi välja 

att göra någonting till en fråga. Man kan säga att det hela tiden pågår ett ständigt 

”bakgrundsbrus” som innehåller en mängd potentiella frågor som vi individer kan ”sålla i”. När 

en fråga rycks ut ur ”bakgrundsbruset” blir den möjlig att tilldela mening. (Ericson 1998:33) 

Weick (1995) kallar även cue för ”present moment of experience”. Begreppet frame kommer ifrån 

att vi, via våra tidigare erfarenheter har tolkningsramar där vår förförståelse för diverse olika 

händelser finns. De två byggstenarna cue och frame måste sättas i relation (connection) till 

varandra för att mening ska kunna skapas. Meningsskapande handlar alltså om att skapa 

kopplingar mellan redan existerande kunskap och nya erfarenheter. (Weick 1995:110f) Mening 

kan omöjligen skapas förrän sammankoppling mellan frame och cue är gjord. (Ericson 1998:32f)  

 

A cue in a frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone. Said differently, the 

substance of sensemaking starts with three elements: a frame, a cue and a connection. (…) The 

combination of past moment + connection + present moment of experience creates a meaningful 

definition of the present situation. (Weick 1995:110f) 

 

3.3 Den meningsskapande processen 

 
För att få en bättre förståelse för hur människor gör när de skapar mening av information, 

kommer vi nedan att presentera sju grundläggande principer för att den meningsskapande 

processen ska kunna möjliggöras. Till grund för detta resonemang ligger Karl E. Weicks (1995) 

”Sensemaking in organizations”. Weick försöker förklara och förstå meningsskapande genom att 

förstå de processer som ligger bakom organisationer och individers handlande. (Ericson 1998) 
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Vår identitet är central för hur vi skapar mening, den är med andra ord ”grounded in identity 

construction” (Weick 1995). All den tolkning som sker är i relation till den personliga identiteten 

och de händelser som vi har varit med om tidigare. Att vi förstår det som händer i nuet med hjälp 

av det som vi har varit med om förut kallar Weick ”a retrospective process”. Detta kan även göra att 

vi får en bättre förståelse för det som vi tidigare har varit med om. Weick (1979) diskuterar 

huruvida meningsskapande är medvetet eller omedvetet. Å ena sidan att vi omedvetet hanterar 

jobbiga händelser på ett visst vis, eftersom att vi har lärt oss hur vi ska hantera detta genom 

tidigare erfarenheter. Å andra sidan är meningsskapande en medveten process, då vi reflekterar 

över vardagen och skapar ordning i oss utifrån detta. Meningsskapande kan därför ske både 

omedvetet och medvetet. Därför är det enligt Weick (1995) ”ongoing”. I de situationer som 

individen är van att vara i sker kopplingen mellan identiteten och den tidigare erfarenheten 

automatiskt. Där krävs det inte så mycket av individen själv för att mening ska skapas. Till 

skillnad från den situation som är främmande, där det krävs mer av individen för att mening ska 

kunna skapas. (Ericson 1998)  

 

Med tanke på tidigare resonemang kan det vara lätt att tro att mening är något som skapas av 

individen helt själv. Men det är ett socialt samspel mellan människor som leder till att mening skapas 

(Weick 1995). Von Platen (2006:39) menar att meningsskapande är en social aktivitet i två 

avseenden. För det första har meningsskapande alltid en anknytning till de människor som finns i 

vår omgivning, och för det andra är mening socialt eftersom det skapas när vi kommunicerar med 

andra människor. Ett begrepp som ibland används synonymt med meningsskapande är tolkning. 

Det är genom tolkningar individer förstår och tilldelar världen innebörd. (Ericson 1998) Den 

meningsskapande processen startar när en fråga uppmärksammas ur informationsflödet 

(Simonsson 2002). För att koppla till det inledande stycket om frames, cues och connection som 

byggstenar, väljer Weick (1995) att kalla detta för “focused on and by extracted cues”. När nya 

erfarenheter kopplas till gamla erfarenheter skapar individen mening – något får alltså en 

innebörd. Ericson (1998) menar att en fråga (cue) inte kan bli någon fråga förrän den isoleras. 

 

Med isolera avses att individer så att säga ’rycker ut’ fragment ur det ’bakgrundsbrus’ som 

omger dem. När ett fragment ’rycks ut’, dvs. isoleras, ur bakgrundsbruset blir fragmentet 

till en fråga. (Ericson 1998: 229) 
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Möten rymmer större möjligheter att skapa mening kring komplexa och svårtolkade budskap. 

Detta för att de baseras på personlig och direkt kommunikation, vilket ger möjlighet till 

omedelbar återkoppling och användning av signaler i form av kroppsspråk, tonläge och ord. 

(Weick 1995; Daft & Lengel 1986) Som nämnts tidigare startar en meningsskapande 

kommunikationsprocess med att en viss fråga dras ut ur det ständiga informationsflödet som 

omsluter oss och sätts i en kontext, eftersom det är då budskapet blir tillgängligt för tolkning och 

meningstilldelning (Weick 1995; Ericson 1998). Oftast har anställda, på till exempel ett företag, 

själva tillgång till en stor del information, men brist på tid och svårighet att sålla i 

informationsflödet gör att anställda i stor utsträckning förlitar sig på informationen från chefen.  

 

Simonsson (2002) menar att chefen har ett kommunikativt uppdrag i att sålla, förklara och 

förädla information samt att skapa förutsättningar för dialog. Chefen har trots den ökade 

öppenheten en roll som ”gatekeeper” gentemot de anställda. Trots att anställda behöver filtrerad 

information är det ett problem att en del chefer försöker undvika denna roll genom att 

vidarebefordra så mycket information som möjligt, vilket troligtvis ökar den informationsstress 

som en del anställda upplever. (Simonsson 2002) 

 

Enligt Simonsson (2002) räcker det inte med att en fråga uppmärksammas för att budskapet ska 

kunna tilldelas mening. Hon menar att informationen måste förädlas och anpassas till 

mottagaren. Informationen behöver sättas i relation till något annat – den behöver 

kontextualiseras. Chefen har därmed förutom uppgiften att förmedla utvald information också 

uppgiften att sätta informationen i ett sammanhang. Det kan exempelvis handla om att få de 

anställda att förstå vad konsekvenserna av vissa beslut kan bli, eller hjälpa till att tolka och 

beskriva hur den egna gruppens arbete hänger ihop med organisationens övergripande mål och 

visioner. Budskapets form bör även anpassas till de anställda genom att använda olika språkliga 

verktyg och symboliska handlingar som bidrar till meningsskapandet. En del chefer strävar efter 

att vidarebefordra informationen i samma form som de själva fick den, i tron att de ska förvanska 

informationen genom att bearbeta den. Konsekvenserna av att ett abstrakt och tvetydigt budskap 

inte tolkas av chefen kan bli att den kontextlösa informationen uppfattas som ointressant för de 

anställda. Detta öppnar i sin tur upp för skilda tolkningar, vilket inte är tanken i en 

meningsskapande process. (Simonsson 2002) 
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Individer kännetecknas i sin tur av att de är aktiva medskapare av verkligheten (von Platen 2006). 

Weick (1979) kallar detta för ”enactment”. Begreppet innebär att individer själva genom sina 

handlingar är medproducenter av det underlag och det ”bakgrundsbrus” som de sedan skapar 

cues av. (von Platen 2006) Vidare menar von Platen att vi genom våra handlingar skapar 

möjligheter och begränsningar. 

 

Weick (1995) menar att meningsskapande ”is driven by plausibility rather than accuracy”. När vi skapar 

en ny mening gör vi det med fördel till det som verkar rimligt snarare än till det som verkar 

riktigt. Det handlar om en tolkning som görs med tanke på tidigare tolkningar och som förskönas 

i ljuset av nuvarande känslor och tolkningar. (Weick 1995) Meningsskapande handlar om ett 

förskönande eller ändringar av frågor som vi isolerar i bakgrundsbruset (Ericson 1998). Med 

detta som bakgrund är det inte relevant att se meningsskapande som en process styrd av 

korrekthet (von Platen 2006). Ett inslag i Weicks teorier om meningsskapande är dialog som vi i 

följande avsnitt kommer att behandla mer ingående. 

3.3.1 Dialog 

 

 

Ofta tycks begreppet dialog likställas med tvåvägskommunikation, det är dock lite väl förenklat. 

Dialog bör istället ses som en av flera olika typer av tvåvägskommunikation (Heide et al. 

2005:25). Flera forskare är eniga om att dialogbegreppets kärna är skapandet av betydelse och 

mening. Dialog innebär att utnyttja våra olika erfarenheter och kunskaper för att uppnå en ny och 

djupare form av förståelse. Ett visst djup krävs i samtalets innehåll för att en riktig dialog ska 

kunna uppstå; dialog är inte enbart en specifik samtalsform. (Simonsson 2005:108f) Den 

gemensamma tråden i alla olika definitioner av dialogbegreppet är att varje part i dialogen måste 

respektera varandra, var och en måste lyssna noga på varandras erfarenheter, var och en måste 

försöka lära och förstå snarare än att övertala och förändra den andras uppfattning. Ingen 

deltagare i dialogen behöver ge upp sina egna värderingar, men istället måste de anspråkslöst 

försöka förstå den andras värderingar. (Hoover 2011:205) Många av de problem som 

organisationer ställs inför idag är så svåra att de inte kan lösas av en individ. Det krävs därför en 

dialog och ett samarbete mellan människor med olika erfarenheter och kompetens för att 

problemet ska kunna lösas. Genom dialogen kan vi nå nya insikter och kunskaper som vi aldrig 

hade kunnat erhålla på egen hand. (Simonsson 2002) 
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Det dialogiska perspektivet inom kommunikationsforskningen växte fram under början av 1900-

talet när filosofen Martin Buber använde termen för att beskriva utbytet människor emellan, där 

vi uppriktigt vänder oss till varandra och uppskattar varandra som personer och inte som objekt i 

sociala funktioner, utan som genuina varelser (Isaacs 1993). 

 

The word dialogue comes from two Greek roots, dia and logos, suggesting ‘meaning 

flowing through.’ This sense of the word stands in stark contrast to what we normally 

think of as ‘dialogue’ – a mechanistic and unproductive debate between people seeking to 

defend their views against one another. In dialogue, as we use the term, people gradually 

learn to suspend their defensive exchanges and further, to probe into the underlying 

reasons for why those changes exist. (Isaacs 1993:25) 

 

Dialog är enligt Isaacs (1999) konsten att tänka tillsammans – genom dialogen skapas en 

förståelse som vi inte hade kunnat skapa på egen hand. Isaacs betonar även att dialog inte främst 

handlar om ord mellan två personer utan om att “vi” tänker tillsammans. En dialog syftar till att 

komma fram till ny förståelse som de inblandade gemensamt kan handla och tänka utifrån.(Isaacs 

1999) Han menar att ”in a dialogue, we begin to reflect what we have been doing but not 

noticing.” (Isaacs 1999:38) 

 

Simonsson (2002) menar därför att dialogen bjuder in till att utforska nya idéer, synsätt och 

handlingsmönster i en organisation. Det centrala syftet i en dialog är att etablera ett område med 

genuina möten där människor tillåter ett fritt flöde av meningar och en vital utforskning av 

varandras kollektiva bakgrunder gällande tankar, personliga benägenheter, naturen av deras 

delade uppmärksamhet och de rigida kännetecknen av deras individuella och kollektiva 

antaganden (Isaacs 1993). En genuin dialog mellan två personer har kapaciteten att skapa mening 

i ”the between”, det som är emellan, det är inte meningsskapande vare sig i en av parterna eller i 

båda två utan mellan de två. Båda parter i en dialog måste ge upp sin rätt till ”sanningen” i avsikt 

att genom konversationen eventuellt anlända till en ”sanning”.  I detta förhållande inryms inte 

meningen i någon individ, utan skapas när de båda parterna interagerar. (Buber 1965 refererad i 

Hoover 2011) 

 

I vardagsprat vill man gärna likställa dialog med tvåvägskommunikation, men Simonsson (2002) 

hävdar att det är mer rimligt att se dialog som en eller flera olika former av 

tvåvägskommunikation. Vidare är begreppet dialog nära förknippat med delaktighet, vilket är en 
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av de aspekter som skiljer dialog från andra ytligare former av tvåvägskommunikation 

(Simonsson 2002). I en dialog kanske ena parten uttrycker en idé och noterar att responsen från 

den andra endast antyder likhet, men inte en identisk förståelse med originalidén. I processen där 

skillnaden upptäcks, kan den första personen eventuellt se något nytt, som är relevant både för 

sina egna och den andra personens åsikter. Under tiden detta utbyte fortsätter skapar båda 

parterna något nytt tillsammans. Denna nya produkt hade inte kunnat uppstå om någon part hade 

försökt att influera den andra, eller om de inte hade lyssnat på varandra. Ingen av deltagarna kan 

inta auktoritetsrollen, men heller inte inta rollen som passiv lyssnare. (Hoover 2011:205) 

3.4 Mötespraktikers formella och informella strukturer 

 

Inom organisationer råder både formella och informella strukturer. Kommunikationen i 

organisationer består av både formella och informella element. I den internkommunikativa 

diskursen kategoriseras möten ofta in i “formella möten” och “informella möten”. Nedan 

redogörs för skillnaderna mellan formell och informell kommunikation, samt formella och 

informella mötens roll inom organisationer. Viktigt att ta i beaktning är att gränsen mellan dessa 

två former, i praktiken kan vara svår att dra. Detta med tanke på att de båda strukturerna 

kompletterar varandras svagheter och samverkar med varandra. (Johnson et al. 1994) 

 

Redan under tidigt 1900-tal var organisationsteoretiker som Follett (1924) och Barnard (1938) 

medvetna om att formella organisationsstrukturer misslyckades med att fånga många av de viktiga 

aspekterna i organisationskommunikation. Av denna anledning diskuterade de vikten av informell 

kommunikation och vardagligt skvaller. Senare utvecklade forskaren Davis (1953) en teknik för 

att spåra spridningen av rykten och annan information personer emellan i organisationer. 

Stevenson och Gilly (1991) använde en variant av Davis teknik. I deras studie upptäckte de att 

chefer tenderade att vidarebefordra problem till personliga kontakter, snarare än till formellt 

utsedda problemlösare. Således kringgicks den formella strukturen. Albrecht och Ropp (1984) 

upptäckte liknande det föregående exemplet, att arbetare mer sannolikt pratade om nya idéer med 

de kollegor som de också diskuterade arbete och personliga frågor med. Snarare än att följa de 

föreskrivna kanalerna baserade på hierarkiska rollrelationer. Sedan dessa studier gjordes, under 

1900-talet, har distinktionen mellan formella och informella strukturer försvagats de senaste åren. 

Anledningen till detta fokuseras till förändringar i organisationsstrukturer och ledarskapsfilosofi. 

(Monge, P.R. & Contractor, N.S. 2001:445f) 
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Formell kommunikation kan beskrivas som den mening eller attribut av 

organisationskommunikation som bildar, förklarar, genomdriver, åtlyder, motverkar eller 

förutsätter existens, makt och auktoritet i en organisations struktur. Formell kommunikation kan 

ta sig form i allt från organisationsscheman, artiklar i personaltidningen om strukturella 

organisationsförändringar, till en chefs förklaring av strukturen, till en medarbetares förklaring av 

vad chefen egentligen menade och så vidare. Denna typ av kommunikation skiljer sig i kvantitet 

och kvalitet inom och tvärsöver organisationer, perioder och kontexter. Den formella 

kommunikationen kan fungera som ett substitut för direkt kommunikation. Exempelvis kan 

chefer bestämma en hierarki av tjänstemän som ansvarar för beslut om nya produkter, istället för 

att eviga diskussioner ska uppstå. Vanligtvis meddelar sedan organisationen den nya strukturen, 

cheferna förklarar och genomdriver strukturen, åtgärdar eventuella problem och sedan är det 

inget mer med det. Envägskommunikativa processer som denna berövar 

organisationsmedlemmarna på de lägre nivåerna, deras röst i bildandet och förhandlandet av 

strukturen. Massvis av kommunikation uteblir, däribland beslutsfattande tillsammans med det 

informella meningsskapandet bland medarbetarna. De försöker komma underfund med 

strukturen, genom att prata om den med kollegor.(McPhee, R.D. & Poole, M.S. 2001:529f) 

Vidare menar Kraut et al. (2002) att formell kommunikation kännetecknas av bland annat 

planerad information, ett rollbaserat deltagande och ofta envägskommunikativt med ett fattigt 

innehåll. Som nämnts ovan hamnar medarbetare ofta i skymundan av den formella 

kommunikationen och med anledning av det går vi nu vidare till den del inom 

internkommunikationen där värderingar formas och historier skapas – den informella 

kommunikationen. 

 

Ekman (2003:19) skriver att många tror att formella möten är lösningen på att enkelt och 

effektivt förmedla hur medarbetare bör tänka kring viktiga ämnen. Han problematiserar detta 

tankesätt och menar att ”människors sätt att tänka kring sitt arbete snarare formas i det 

informella”. I det ständiga småpratet utbyts erfarenheter och värderingar formas. När kollegor 

berättar om sitt arbete bildas historier som sprids medarbetare mellan och dessa historier 

signalerar enligt Ekman, vad som är bra respektive dåligt. Berättelserna kan handla om 

medarbetare, organisationen och dess texter, men de kan också handla om chefen. Vidare skriver 

Ekman att många chefer idag är ”informellt avsatta” av sina medarbetare på grund av bristande 

förtroende och att cheferna inte tar sig tid att lära känna medarbetarna i de informella samtalen. 

(Ekman 2003:19)  
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Kraut et al. (2002) beskriver kortfattat informell kommunikation som oplanerad kommunikation 

där deltagarna uppträder utanför sina roller, med ett rikt innehåll och avslappnat språk. 

 
Figur 1: Fritt översatt från Kraut et al. (2002). Informal communication in organizations: form, 

function and technology. White paper. s. 5. 

Större delen av arbetet som människor gör i organisationer kräver en viss nivå av aktivt 

samarbete och kommunikation med andra, såväl i kontorsarbete som kreativt arbete. Individer i 

grupper behöver kommunicera med varandra för att kunna utföra sitt arbete och underhålla 

sociala funktioner. Inom organisationer behöver grupper kommunicera med andra grupper i 

organisationen. Typen av kommunikation de använder är av både formell och informell karaktär. 

Informell kommunikation är den dominerande formen av aktivitet inom organisationer - 

människor sitter vid sina skrivbord men blir avbrutna av telefonsamtal, de stannar i korridoren 

för att diskutera en fråga med en kollega, råder det frågetecken kring en arbetsuppgift är det 

vanligare att vi frågar en kollega än att leta i manualer. De informella konversationerna sker 

flytande och ostrukturerat, trots detta blir arbetet utfört. (Kraut et al. 2002)  

Informell kommunikation grundas i människors sociala relationer; när kollegor interagerar med 

varandra upptäcker de liknande attityder, åsikter och värderingar, vilket gör att de därmed lär 

känna varandra och blir vänner (Kandlousi et al. 2010).  

Den formella kommunikationen följer ofta organisationens hierarkiska struktur. Informationen 

kan gå i både uppåtgående och nedåtgående riktning samt horisontellt. Formell kommunikation 

kan förklaras genom definitionen, att formell kommunikation handlar om den grad av 

information om själva arbetet som förmedlas av en organisation till dess medlemmar och 

organisationsmedlemmar emellan. Genom åren har forskare relaterat formell kommunikation till 
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begrepp som; produktivitet, nöjdhet med sitt arbete, minskade koordineringskostnader, 

konfliktreducerande, förstärkt tillit och generell tillfredsställelse. Den formella kommunikationen 

reducerar även de negativa effekterna av ryktesspridning vilket hjälper till att uppnå 

tillfredsställelse inom organisationen. (Kandlousi et al. 2010) Johansson (2005:82) talar om att 

formella strukturer syftar till att ge organisationen stabilitet, ordning och förutsägbarhet. Formella 

och informella strukturer reglerar en organisations kommunikationsprocesser - kommunikation 

mellan jämlikar skiljer sig från kommunikation mellan överordnad och underordnad, då hierarki 

och auktoritet påverkar kommunikationen. Det är lättare att kommunicera med människor på sin 

egen nivå än med överordnade på grund av de gemensamma referensramarna. (Johansson 

2005:83) Ursprunget till informell kommunikation kan beskrivas som “anställdas privata syften” 

medan den formella kommunikationens grund är tanken att tjäna “organisationens syften” 

(Kandlousi et al. 2010:52). Gilsdorf (1998) menar att information som förmedlas genom formella 

system antingen är otillräcklig eller tvetydig och att informella system vanligtvis kompenserar 

dessa svagheter. 

Weick (1995) talar om att möten hjälper till att skapa gemensamma betydelser i en organisation. 

Organisationer skyller ofta internkommunikativa problem på information istället för att se 

problemen som något som har uppstått genom mångtydighet. En och samma händelse har olika 

betydelse för olika människor och mer information är inte lösningen för att uppnå gemensamma 

betydelser. En miljö där organisationsmedlemmarna kan argumentera utifrån informationen och 

därigenom konstruera handlingsmönster som innefattar medlemmarnas olika tolkningar, är en 

förutsättning för att kunna skapa gemensamma betydelser. En sådan miljö är möten. Ekman 

(2003) spinner vidare på Weicks teori om mötets värde och säger att formella möten är nästintill 

heliga i dagens organisationer och att de är viktiga när det kommer till att sprida information vid 

ett samlat tillfälle.  

Ekman menar dock att det verkar som att människor börjar tröttna på dessa formella möten – 

”Möten med långa agendor, där den ena punkten efter den andra gås igenom. Texter och 

arbetsuppgifter presenteras och bestäms, men ofta utan att så mycket händer” (Ekman 2003:18). 

Weick (1995) anser att organisationer bör granska de möten de har och att många 

informationsmöten är ineffektiva då de riktas mot att lösa informationsproblem som istället kan 

hanteras av andra, mer effektiva medier. Möten där mångtydighet uppstår, fungerar enligt Weick 

dåligt på grund av faktorer som att dialogen tystas ner av ett överlägset ledarskap, av ovilja att 

riskera den personliga prestigen genom att inte vara överens med chefen samt motviljan att visa 
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sin okunskap (Johansson 2005:93). Vidare menar Ekman (2003) att formella möten bör 

kompletteras med ett deltagande i informella möten, för att chefer i förväg ska förstå hur deras 

budskap kommer att uppfattas – cheferna behöver delta i de sammanhang där budskap prövas 

och tolkas. Den informella kommunikationen eller “småpratet” som Ekman (2003) uttrycker det, 

spelar stor roll i situationer där formella beslut som kommer uppifrån uppfattas som dåligt 

förankrade eller verklighetsfrämmande. I den informella kommunikationen tolkar de anställda 

beslutet och bestämmer hur de ska förhålla sig till det.  
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4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gjort vid insamlingen av vår empiri. Detta för att läsaren ska 

kunna se hur vi har gått tillväga vilket bidrar till studiens transparens. Vi kommer även att föra en diskussion 

kring uppsatsens förväntade validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Kvalitativ samtalsintervju  

 

Val av metod ska ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till aktuella frågeställningar. 

Om frågeställningarna gäller att förstå eller att hitta mönster ska man göra en kvalitativ studie. 

(Trost 2005:14f) Vi har valt att göra intervjuer som är en del av den kvalitativa forskningen. 

Enligt Larsson (2000:50) lämpar sig denna metod väl då man vill få grepp om människors 

personliga uppfattningar enskilt, utan att deras berättelser påverkas av någon annan, samt för att 

forskaren ska kunna ta del av informantens tankar och värderingar (Østbye et al. 2003:101). I 

denna studie har vi som mål att skapa förståelse för och undersöka: 

 

1.       Hur ser mötespraktiken ut på Karlstadsregionens räddningstjänstavdelning? 

2.       Hur upplever medarbetarna kommunikationen i formella respektive informella möten? 

3.       Vilken betydelse har meningsskapande kommunikation i möten på 

räddningstjänstavdelningen?  

 

Qualitative research allows researchers to get at the inner experience of participants, to determine how 

meanings are formed through and in culture, and to discover rather than test variables.  

(Corbin & Strauss 2008:12) 

 

Den kvalitativa intervjuns funktion är bland annat att förstå hur intervjupersonen känner och 

tycker, vilka erfarenheter den har och hur intervjupersonens föreställningsvärld ser ut (Trost 

2005:23). Med tanke på detta lämpar sig denna metod väl för vårt syfte och våra frågeställningar. 

En viktig förutsättning för en framgångsrik kvalitativ intervjuundersökning är att forskaren 

skaffar sig goda förkunskaper om det ämne som ska studeras (Larsson 2000:68). Därför inledde 

vi vår studie med en mötesobservation innan vi gick ut i fält och genomförde intervjuerna med 

medarbetarna. Vidare följer ett kort avsnitt om vår mötesobservation. 
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4.1.1 Mötesobservation 

 

 Om man vid en intervju har egen konkret erfarenhet av det man talar om, skapas en naturlig och 

gemensam bas för samtalet och intervjuare och respondent kan tillsammans utforska händelser 

och tankar kring dessa (Davies 1999). Med detta i bakhuvudet frågade vi 

samordningsbrandmästaren om det skulle vara möjligt för oss att sitta med på ett av de möten 

som Räddningstjänsten Karlstadsregionen har under en dag. Vi fick ett godkännande och var på 

plats en morgon i december kl 08.00. Samordningsbrandmästaren talade om för oss att om det 

skulle framkomma sekretessbelagda uppgifter under mötet, skulle de be oss att lämna rummet, så 

det var vi väl medvetna om. Denna dag var många från de olika avdelningarna bortresta och 

rollerna hade fördelats om i mötet. Vi ansåg dock det vara bättre att vara med på ett möte än inget 

alls innan vi skulle påbörja våra intervjuer, än att komma till intervjusituationen utan att ha en 

gemensam grund att stå på. Vi satte oss ned och mötet började med att brandmästaren 

presenterade oss för de andra deltagarna, sedan följde vidare information till deltagarna. Eftersom 

mötet var 15 minuter ansåg vi inte att det var nödvändigt att anteckna under mötet. Vi 

diskuterade istället upplevelsen av mötet i några minuter efter dess slut och antecknade det som 

vi uppfattade som ”typiskt” för morgonmötet. Vi hoppas att vår närvaro inte spelade någon roll 

angående deltagarnas beteende på mötet. När vi nu i efterhand tänker tillbaka på mötet är vår 

uppfattning att vår närvaro inte spelade någon roll.  

Anledningen till att ett möte är kursiverat är för att vi vill uppmärksamma att ett möte inte är 

representativt för att kunna dra generella slutsatser om meningsskapande och tolkningar. Vi 

kommer därför inte att använda oss av mötesobservationen i särskilt stor utsträckning i vår 

analys. Observationen genomfördes just för att ge oss en uppfattning om hur ett möte kan gå till 

och för möjligheten att genomföra bättre intervjuer. Ekström (2000:39) skriver ”typiskt för den 

etnografiska forskningen är att man försöker förstå sociala handlingar och verksamheter i sitt 

sammanhang och inte isolerade från detta sammanhang.” Även om en mötesobservation inte kan 

räknas som etnografisk forskning är syftet detsamma; vi ville förstå verksamheten i sin kontext 

före intervjupersonernas uppfattning om den. 
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4.1.2 Tematisering 

 

En intervjustudie följer enligt Kvale & Brinkmann (2009:118) sju stadier, varav den första fasen 

är tematiseringen av studien. Tematisering innebär att syftet med studien fastställs – varför 

intervjuerna ska göras, samt att klargöra temat för studien genom att utveckla en teoretisk 

förståelse för vad som ska undersökas. Först efter att studien har tematiserats är det möjligt att 

planera för hur den ska genomföras. Frågorna ”varför” och ”vad” måste besvaras innan frågan 

”hur” kan ställas på ett meningsfullt sätt. (Kvale & Brinkmann 120ff) Larsson (2000:54) beskriver 

kortfattat tematisering som att forskaren ska förklara vad som ska studeras och varför, detta 

innebär också att studien avgränsas med hjälp av teori. 

För att man ska kunna finna målet eller visa någon annan vägen till målet behöver man 

veta vad målet är. Det är nödvändigt att identifiera ämnet för en intervjuundersökning och 

syftet med den för att kunna fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska 

användas på de olika stadierna fram till målet. (Kvale & Brinkmann 2009:121) 

Syftet med vår studie är att undersöka hur medarbetarna i en av räddningstjänstavdelningens 

utryckningsstyrkor upplever kommunikationen i möten utifrån ett meningsskapande perspektiv 

på kommunikation. Ett fenomenologiskt perspektiv har applicerats i studien då syftet var att 

undersöka hur ett fenomen, i detta fall kommunikationen, upplevs. Vi söker förståelse för 

fenomenet ur den intervjuades perspektiv. (Kvale & Brinkmann 2009:39ff) Ur syftet utvecklades 

därefter tre frågeställningar som identifierar studiens huvudsakliga teman. Syftet bröts ned i 

frågeställningarna om hur fenomenet ”mötespraktiken” ser ut, samt hur kommunikationen 

upplevs både i formella och i informella möten. 

För att kunna ställa relevanta frågor är det nödvändigt att vara bekant med temat. Utan att ha 

tagit del av tidigare forskning om ämnet för studien blir det svårt för både forskaren och läsaren 

att fastställa om den kunskap som utvinns ur intervjuerna är ny, och således svårt att avgöra 

studiens vetenskapliga bidrag. (Kvale & Brinkmann 2009:122f) Även Larsson (2000:54) beskriver 

vikten av att göra en litteraturöversikt på tidigare forskning och teoribildning för att få en skaplig 

bild av forskningsläget. Under vår insamling och inläsning av litteratur fann vi att det har gjorts 

en del studier om meningsskapande kommunikation, men då främst i förändringsprocesser (se 

Ericson 1998; von Platen 2006). Endast en forskare som vi funnit (se Simonsson 2002) har 

studerat meningsskapande i möten, dock har hon undersökt kommunikationen i formella möten. 

Med tanke på att vår studie även behandlar informella möten, insåg vi därmed vår möjlighet att 
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kunna fylla det existerande kunskapshålet inom fältet. Eftersom vi vill studera det 

meningsskapande perspektivet föll det sig naturligt att vår tematisering av uppsatsen skulle bygga 

på Weicks teorier om meningsskapande. Underliggande teorier kom att handla om formella och 

informella strukturer, med tanke på att syftet med uppsatsen är att undersöka kommunikationen i 

olika typer av möten. 

Kvale & Brinkmann (2009:123f) poängterar att kännedom om innehållet i en undersökning inte 

enbart skaffas genom litteratur. De menar att man genom att befinna sig i den miljö där studien 

ska genomföras, lär känna den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och 

att detta i sin tur ger forskaren en känsla av vad intervjupersonerna kommer att tala om. Detta 

resonemang tog vi hänsyn till genom att göra en inledande intervju med den ställföreträdande 

räddningschefen Nils Weslien som även visade oss runt på arbetsplatsen, samt att vi gjorde en 

mötesobservation. 

4.1.3 Planering 

 

Efter att ha tematiserat studien och fastställt dess varför och vad, var det nu möjligt för oss att 

planera hur studien skulle genomföras. Det är i detta stadium som själva studien designas. Först 

och främst ska det bestämmas vilken organisation som ska undersökas om detta inte redan är 

givet, hur många fall som ska ingå, vilka kategorier av personer som ska intervjuas och eventuellt 

bestämma om kompletterande källor behövs. (Larsson 2000:55) För vår del var det i syftet redan 

klart att det var Räddningstjänsten som skulle undersökas. Eftersom det är en organisation som 

studeras kan studien betecknas som en fallstudie. Fallstudier har möjligheten att ge unik kunskap 

om organisatoriska frågor, särskilt när det gäller frågor om hur och varför. (Larsson 2000:53) Vi 

genomförde sammanlagt åtta samtalsintervjuer varav sju var med skiftlaget och den första 

intervjun vi gjorde var med den ställföreträdande räddningschefen. Den sistnämnda intervjun 

gjordes för att få en förståelse för organisationen innan vi intervjuade själva styrkan. Som 

kompletterande källa valde vi som ovan nämnt, att observera ett av morgonmötena. 

I planeringsfasen bestämde vi oss för att utföra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi 

på förhand definierat teman i vår intervjumanual. Anledningen till att vi valde semistrukturerade 

intervjuer är på grund av intervjuformens flexibilitet då den ger möjlighet att ställa följdfrågor. 

(Østbye et al. 2004:103) Innan vi genomförde den första intervjun med den ställföreträdande 

räddningschefen, samt intervjuerna med utryckningsstyrkan planerade vi för vilken frågestrategi 

vi skulle använda oss av i intervjuerna. Detta redogör vi för i avsnittet ”Intervjumanual”. 
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Kvale & Brinkmann (2009:129) skriver att antalet personer i kvalitativa intervjuer ofta tenderar att 

antingen bli för stort eller för litet. De menar att om antalet är för litet blir det svårt att 

generalisera och om antalet är för stort går det inte att göra särskilt ingående tolkningar av 

intervjuerna. På frågan om ”Hur många intervjupersoner behövs?” svarar de ”Intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta.” Syftet med vår studie är att ta reda 

på hur medarbetarna i ett av skiftlagen upplever möteskommunikationen. I och med att vi har 

fått möjligheten att intervjua alla medarbetare i ett av skiftlagen har vi också intervjuat så många 

personer som vi behöver. Värt att nämna är att en av brandmännen i skiftlaget valde att avstå från 

att delta. Istället fick vi då intervjua den brandmästare som arbetade den dagen. Brandmästarna är 

inte knutna till ett specifikt skiftlag utan går på ett eget schema och cirkulerar mellan de fyra 

lagen. Om vi skulle ha intervjuat personer ur olika skiftlag skulle vi inte ha följt vårt syfte. De 

menar också att vissa kvalitativa intervjustudier tycks ha planerats på basis av ett missförstått 

kvantitativt antagande att ”ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt.” (Kvale & Brinkmann 

2009:130).  

4.1.4 Urval 

 

Att göra ett urval innebär att en ändamålsenlig grupp intervjupersoner selekteras fram ur det 

fenomen som ska studeras. Till skillnad mot kvantitativa studier handlar det i en kvalitativ studie 

inte om att använda rätt slumpteknik med krav på representativitet mot populationen. Urvalet i 

en kvalitativ studie beror på studiens syfte och vad man vill att urvalet ska representera. (Larsson 

2000:56) 

På Räddningstjänstavdelningen i Karlstad finns det fyra utryckningsstyrkor. I vårt första möte 

med den ställföreträdande räddningschefen, Nils Weslien, kom vi överens om vilket skiftlag vi 

skulle komma att hämta vår empiri från. Valet gjordes med hänsyn till skiftlagens schema och vad 

som tidsmässigt passade oss bäst för att kunna hinna med analysen av utskrifterna, som vanligtvis 

är den mest tidsödande delen i en intervjustudie (Kvale & Brinkmann 2009:129). Vi hade hela 

tiden frågan om ”hur mycket tid vi har till förfogande” i bakhuvudet och vi kom fram till att 

intervjuerna bör genomföras i början av december för att vi skulle ha god tid på oss för utskrifter 

och analys. Vi blev då tilldelade den styrkan som arbetade under denna tid. Eftersom vi i vårt 

syfte inte utgår från några hypoteser utan antar ett mer explorativt förhållningssätt, där vi vill 

kartlägga området kommunikation i mötespraktiker, ser vi inte vårt tilldelade urval som en 

nackdel. Oavsett vilket av de fyra skiftlagen vi hade intervjuat hade det inte påverkat vårt syfte. 



Berglund & Röjeskog 
 

25 

 

Givetvis kan studien ha visat ett annorlunda resultat, men eftersom vi i denna explorativa studie 

söker information om och nya infallsvinklar i ämnet har det ingen betydelse i vilket av skiftlagen 

studien genomfördes. (Kvale & Brinkmann 2009:121f) 

Det urvalet som har gjorts kan betecknas som ett typurval som är lämpligt att använda när man är 

ute efter att hitta mönster i fenomenet, vilket är det vi söker efter i vår analys av intervjuerna. I ett 

typurval eftersträvas personer eller fall som representerar det typiska. (Larsson 2000:57) Eftersom 

brandmän är det vi avser med ”medarbetarna” är det också de som representerar det typiska. 

Räddningstjänsten är en organisation som finns över hela landet och detta innebär att det kan 

vara adekvat att studera fenomenet även på andra orter (Larsson 2000:58). Syftet med vår 

undersökning är dock inte att göra en komparativ studie, vilket medför att vi kan bortse från 

denna urvalsaspekt. På grund av tids- och resursskäl har vi valt Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen då vi inte haft resurser att resa landet runt. Det betyder att vi har använt oss av 

en bekvämlighetsteknik. (Larsson 2000:58) 

4.1.5 Intervjumanual 

 

Kvale & Brinkmann (2009:146) skriver att en intervjumanual för en semistrukturerad intervju 

innehåller en översikt över de ämnen som ska täckas, med förslag till frågor. Det var också på 

detta vis vi utformade våra två intervjumanualer, en för den inledande intervjun med 

ställföreträdande räddningschef Nils Weslien och sedan en för intervjuerna med skiftlaget. I vår 

första intervjumanual (se bilaga 1) delade vi in den första halvan under rubriken ”inledande 

frågor” och den andra halvan innehöll frågor ”om möten”. Till skillnad från den första 

intervjumanualen som utformades i egenskap att ge oss en översikt över verksamheten, 

utformades en mer detaljerad andra manual. Den andra intervjumanualen konstruerades dels på 

de svar som framkommit i vår första intervju och dels på teorin som ligger till grund för vår 

studie. I denna intervjumanual (se bilaga 2) delade vi upp manualen i olika teman; ”inledande 

frågor”, ”om morgonmötet”, ”om personalmötet”, ”om utvärderande möten”, ”om informella 

möten”, ”om intervjupersonens roll i möten” samt ”övriga frågor”. Mer om hur vi resonerade i 

framtagningen av intervjumanualen och operationalisering av begrepp följer längre ned i detta 

avsnitt. 

Intervjuarens huvuduppgift är att skaffa sig beskrivningar för att få ett relevant och pålitligt 

material som det går att bygga tolkningar på (Kvale & Brinkmann 2009:149). Detta har vi tagit 

hänsyn till i utformningen av båda intervjumanualerna då de flesta frågorna söker få 



Berglund & Röjeskog 
 

26 

 

intervjupersonerna att beskriva fenomen utifrån frågeställningar som börjar med ”hur” eller 

”vad”. De viktigaste frågorna bör formuleras i deskriptiv form för att kunna framkalla spontana 

beskrivningar från intervjupersonerna. Att fråga intervjupersonen varför den har upplevt eller 

handlat som den gjort är främst en uppgift för forskaren att bedöma, då intervjuaren här kan gå 

längre än intervjupersonens självförståelse. ”Varför”-frågor bör undvikas då de kan påminna 

intervjupersonen om muntliga examensförhör. (ibid.) Detta har vi också tagit hänsyn till i 

framtagningen av vår intervjumanual då inga frågor börjar med ”varför”, däremot har ”varför/ 

varför inte?” samt ”Kan du utveckla ditt svar?” tagits med som ett förslag till följdfrågor att 

kunna ställa vid svar som kan behöva utredas ytterligare. Denna typ av följdfrågor som ”Kan du 

utveckla ditt svar?” eller ”Kan du ge ett exempel på detta?” är vad Kvale & Brinkmann 

(2009:151) beskriver som sonderande frågor, vilka används när intervjuaren söker efter svar och 

utforskar innehållet men utan att ange vilka dimensioner som ska uppmärksammas. 

Under temat ”övriga frågor” ställer vi frågorna ”vad tycker du är bra information?” och ”vad 

tycker du är ’onödig’ eller irrelevant information?”. Dessa två frågor är exempel på den tematiska 

dimensionen i en intervjustudie som relaterar till intervjuns ”vad” och som är tänkt att bidra till 

kunskapsproduktionen. (Kvale & Brinkmann 2009:147) Exempel på ”hur”-frågor i vår manual är; 

”Hur ser rutinerna ut kring morgonmötet?”, ”Kan du beskriva hur ett typiskt personalmöte kan 

se ut?” samt ”Kan du beskriva hur ett idealt möte skulle se ut för dig?”. Detta är exempel på 

dynamiska frågor som relaterar till intervjuns ”hur”. De är tänkta att få intervjupersonen att berätta 

om sina upplevelser och därmed stimulera till en positiv interaktion. Frågorna är korta och 

befriade från akademisk jargong. (ibid.) I vår första intervju med Weslien utgör svaret på frågan; 

”Vilka olika typer av möten har ni på Räddningstjänsten?”, grunden för utformningen av vår 

huvudsakliga intervjumanual. I denna fråga har vi operationaliserat begreppet ”mötespraktiker” 

som ingår i studiens frågeställningar. Kvale & Brinkmann (2009:147) skriver i likhet med vår 

operationalisering av frågan, att forskningsfrågorna oftast formuleras i ett teoretiskt språk medan 

intervjufrågorna bör uttryckas i intervjupersonens vardagsspråk. Hur vi utvecklade vår andra 

intervjumanual beskrivs nedan med hjälp av utdrag från manualen. 

Intervjumanualen inleds med ett par bakgrundsfrågor om brandmännens yrkesroll samt en fråga 

där intervjupersonen uppmanas att beskriva hur en typisk arbetsdag kan se ut. Larsson (2000:59) 

rekommenderar att börja en intervju med bakgrundsfrågor för att sedan ta upp mer komplicerade 

och eventuellt känsliga frågor längre fram i intervjun. Eftersom våra frågeställningar lyder ”Hur 

upplever medarbetarna kommunikationen i formella respektive informella möten?” har vi i 
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intervjumanualen brutit ned och operationaliserat begrepp som ”uppleva” och ”kommunikation” 

i vad Kvale & Brinkmann (2009:151) kallar för specificerande frågor. Distinktionen mellan formella 

och informella möten har gjorts i förväg, genom manualens uppdelning i teman utifrån svaren i 

intervjun med Nils Weslien. Under dessa teman ställs sedan specificerande frågor som ”Hur ser 

du på morgonmötet?”, ”Hur är stämningen på personalmötena?” eller ”Vad gör ni när ni 

kommer tillbaka till stationen efter att ni varit på utryckning?”. Frågor som dessa är tänkta att ge 

intervjuaren mer exakta beskrivningar (Kvale & Brinkmann 2009:151).  

Efter att de olika mötesformerna har gåtts igenom ställs frågan ”Känner du dig som en del av 

mötet, eller är det mest chefen som pratar och ni lyssnar?”. Detta är exempel på en direkt fråga där 

vi som intervjuare introducerar intervjupersonen för ämnet, i detta fall delaktighet. Anledningen till 

att frågan ställs ganska sent i intervjun är med hänsyn till det Kvale & Brinkmann (2009:151) 

skriver; att frågor av detta slag bör vänta till slutet av intervjun efter att intervjupersonen har 

kunnat ge en spontan beskrivning, och därmed kunnat markera vilka aspekter av fenomenet som 

är centrala för denne.  

Då vi även vill kartlägga hur kommunikationen upplevs i informella möten ställs frågor som ”Hur 

pratar ni om den information ni får från chefen, ni brandmän emellan? – Var sker i så fall detta?”. 

I en sådan fråga hoppas vi få en beskrivning av hur den informella mötespraktiken ser ut och på 

vilka arenor dessa möten förekommer. I en fråga som denna har begreppet ”meningsskapande” 

operationaliserats utifrån studiens syfte, då det vi egentligen frågar är hur brandmännen skapar 

gemensam förståelse om informationen, genom att samtala med varandra.  

Intervjumanualerna är inte utformade för att frågorna ska följa en logisk ordning utan snarare en 

samtalsordning, eftersom syftet är att skapa ett samtal (Larsson 2000:61). De flesta av frågorna har 

vi dock varit noggranna med att ställa till alla intervjuade, däremot kan de ha förekommit i olika 

ordning beroende på interaktionen i samtalet. Frågorna ställdes för att få en indikation på om 

fenomen upplevs lika eller olika. Exempel på dessa frågor är ”Vilka är det som pratar under 

morgonmötena?”, ”Vilka är det som pratar under personalmötena?” eller ”Vilket eller vilka 

möten anser du är de mest givande?”. I vår kommande analys kommer vi att utgå från att söka 

mönster och olikheter i empirin. Därför ansåg vi det viktigt att ställa större delen av frågorna till 

så många som möjligt för att få stärkt validitet i uppsatsen. Mer om validitetsbegreppet följer 

längre ned i kapitlet. 
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4.1.6 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar i början av december i Räddningstjänsten 

Karlstadregionens lokaler. Anledningen till att vi valde att befinna oss i lokalerna är att 

brandmännen har 90 sekunder på sig att byta om och sitta i brandbilarna om larmet skulle gå, det 

var därmed inte möjligt att vara på ett annat ställe. En möjlighet hade varit att vi hade kunnat 

intervjua dem på deras fritid. Detta hade dock blivit problematiskt ur tidssynpunkt, samt 

svårigheten i att få människor att avvara just fritid, men vi anser inte att platsen haft någon 

nämnvärd inverkan på de svar som vi har fått. Enligt Trost (2005:44) så ska det inte finnas några 

åhörare, miljön ska vara så ostörd som möjligt och dessutom ska den intervjuade känna sig trygg i 

miljön. Därför placerade vi oss i ett bibliotek på arbetsplatsen där vi kunde sitta avskilt. Vi var 

hela tiden medvetna om att larmet kunde gå och att vår intervjuperson då skulle tvingas att 

avbryta intervjun, men detta är en situation som brandmännen ständigt lever i och det fick vi 

givetvis acceptera.  

Samtliga intervjuer som vi genomfört har gjorts face-to-face. Den inledande intervjun med 

ställföreträdande räddningschef Nils Weslien skedde en vecka innan de sju intervjuerna med 

brandmännen. Till skillnad från intervjuerna med skiftlaget som genomfördes i biblioteket, 

utfördes denna på hans kontor. Vi är medvetna om att intervjupersonens kontorsmiljö inte är 

optimal då telefoner och kollegor kan störa. Å andra sidan är Räddningstjänsten en sådan 

arbetsplats där telefoner inte stängs av hur som helst.  

4.1.7 Utskrift 

 

Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon och en mobiltelefon. Vi delade sedan 

upp ljudfilerna mellan oss så att vi fick fyra stycken intervjuer var att transkribera. Samtliga 

intervjuer var mellan 40-50 minuter långa. I utskrifterna har vi fokuserat på att extrahera 

innehållet på ett så enkelt sätt som möjligt. Vi har därför inte tagit med alla ”eh” och ”mm” i 

intervjuerna, då vi anser att detta inte bidrar till vår analys på något sätt. Larsson (2000:64) anser 

att det inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap fungerar bra att ”spara på 

resurserna” och tillåta sig att utesluta delar av intervjun som anses ovidkommande. Vi har dock 

gjort fullständiga utskrifter av intervjuerna för att försäkra oss om att inte missa något som först 

kan uppfattas som oväsentligt, men sedan visa sig vara relevant. Larsson (2000:64) menar att 

intervjuer bör skrivas ut så snabbt som möjligt efter genomförandet, eftersom man då fortfarande 



Berglund & Röjeskog 
 

29 

 

minns de reflexioner om tonlägen och ironiska utsagor. Intervjuerna transkriberades under 

samma vecka som de genomfördes när vi fortfarande hade dem ”färskt i minnet”. Vi skrev ut 

tvekljud och skratt i vissa delar av transkriptionerna för att undvika missuppfattningar i den 

kommande analysen av materialet.  

För att markera viktiga passager i intervjumaterialet använde vi oss av markeringspennor för att 

stryka under i texten samt att vi, vid sidan av texten skrev kopplingar till det meningsskapande 

synsättet på kommunikation som ligger till grund för vår uppsats. För att se en mer detaljerad 

beskrivning av hur vi har gått tillväga se bilaga 3. 

4.1.8 Analysmetod 

 

Att analysera en intervju utifrån ett bricolage innebär att uttolkaren anpassar olika tekniska 

diskurser till varandra och rör sig fritt mellan olika analytiska tekniker och begrepp. Det är en 

vanlig form av intervjuanalys som skiljer sig från de mer systematiskt analytiska former av 

intervjuanalys som kategorisering eller samtalsanalys. Genom att använda en bricolageteknik kan 

forskaren upptäcka förbindelser och strukturer som vid en första genomläsning inte tycks ha 

någon samlad mening. Intervjuerna kommer även att tolkas teoretiskt vilket innebär att vi 

reflekterar teoretiskt över specifika teman samt skriver ned våra tolkningar. Våra tolkningar av 

empirin kommer vi att förankra i det teoretiska ramverket. (Kvale & Brinkmann 2009:251ff)  

4.2 Validitet, reliabilitet och etiska aspekter 

 

Två centrala begrepp inom forskning är validitet och reliabilitet. Validitet innebär giltighet, att 

studien mäter det den är avsedd att mäta. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och avser kvaliteten i 

insamlingen av empiri samt bearbetningen och analysen av empirin. (Østbye et al. 2004:40) 

Larsson (2000:73) menar att en studies giltighet och tillförlitlighet grundas i ett genomtänkt urval, 

relevanta frågeställningar, ett gediget material och en god analys. Østbye (2004:41) skriver att 

målet är att främja analysens validitet och att forskaren därmed måste välja metod för insamling 

och bearbetning med hänsyn till sina frågeställningar. Till skillnad från Østbye som inriktar sig på 

analysens validitet menar Kvale & Brinkmann (2009:267) istället att valideringen av en studie inte 

är ett separat stadium utan genomsyrar hela forskningsprocessen. Tonvikten ska inte ligga på 

kontroll i slutet av produktionslinjen utan en kvalitetskontroll ska råda under 
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kunskapsproduktionens alla stadier. Studiens validitet vilar på forskarens hantverksskicklighet; att 

ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. (Kvale & Brinkmann 2009:267f) 

Validiteten hos en undersökning är beroende av hur väl underbyggda dess teoretiska 

antaganden är och hur logiskt härledningen sker från teori till forskningsfrågor.  

(Kvale & Brinkmann 2009:267) 

För att stärka studiens validitet arbetade vi länge med vår litteraturöversikt, cirka fyra veckor. 

Under dessa veckor omarbetades och förbättrades vårt teorikapitel. Samtidigt arbetade vi med 

vårt syfte och våra frågeställningar. Vi anser att härledningen från teori till våra forskningsfrågor 

är logisk, då studien delvis motiveras med att det inte finns mycket forskning gjord inom fältet 

för mötespraktiker, i ljuset av ett meningsskapande synsätt.  

Validiteten hos den producerade kunskapen handlar också om hur adekvata 

intervjudesignen och intervjumetoderna är för undersökningens ämne och syfte. Ur ett 

etiskt perspektiv ska en valid forskningsdesign göra gott, den ska producera kunskap som 

är till nytta för människor och samtidigt minimera de skadliga konsekvenserna.  

(Kvale & Brinkmann 2009:267) 

Även Corbin & Strauss (2008:12) instämmer i citatet ovan, som menar att frågeställningen 

bestämmer den metodologiska ansatsen. Med tanke på det syfte och de frågeställningar som styr 

vår studie föreligger hög validitet på detta stadium i forskningsprocessen. Eftersom vi vill 

undersöka hur ett fenomen upplevs hade en kvantitativ metod inte tillfört studien något, då en 

enkät eller en kvantitativ innehållsanalys inte hade kunnat besvara våra frågeställningar på samma 

sätt som intervjuer ger möjlighet till.  

Angående validitet i intervjustadiet: ”Validitet handlar här om tillförlitligheten hos 

undersökningspersonernas rapporter och kvaliteten på själva intervjuerna, som ska omfatta 

en noggrann utfrågning om meningen i det som sägs och ständig kontroll av den 

information som erhålls som validering in situ (på plats, red. anm).” 

(Kvale & Brinkmann 2009:267) 

För att säkerställa validiteten i intervjuerna har vi ställt kontrollfrågor till intervjupersonerna om 

vi har upplevt oklarheter. Vi har också använt oss av många sonderande frågor där vi bett 

intervjupersonerna att utveckla sina svar, detta för att få ett så fylligt material som möjligt med 

innehållsrika intervjuer (Larsson 2000:73). I studier som gäller arbetsmiljö eller organisationsliv 

skriver (Larsson 2000:74) att det kan finnas hinder mot uppriktiga utsagor. Larsson menar att 

olika förväntade normer kan utgöra intervjupersonens svar. Vi uppfattar att en ärlig ton är det 
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som har dominerat våra intervjuer och vi har inte fått uppfattningen att intervjupersonerna har 

svarat det som kan anses vara ”korrekt” eller förväntat. Dock var brandmästaren, en av våra 

intervjupersoner, något skeptisk och eftertänksam i sina utsagor. Detta kan tänkas sänka 

reliabiliteten något, men eftersom han inte är knuten till skiftlaget som brandmännen och 

förmännen är, tror vi inte att det har påverkat vårt slutresultat nämnvärt. 

Frågan om vad som är en valid översättning från muntligt till skriftligt språk gäller valet av 

språklig stil för utskriften. (Kvale & Brinkmann 2009:267) 

Kvale & Brinkmann (2009:202f) menar att det inte finns någon korrekt valid utskrift, att det inte 

finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Istället menar de att man 

bör fråga sig: ”Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte?” I vår analys söker 

vi främst efter mönster utefter en bricolageteknik, där det allmänna kravet med rika beskrivningar 

och välkontrollerad information råder. (Kvale & Brinkmann 2009:251ff)  

Ofta kritiseras intervjuforskningen då det påstås att det finns för få intervjupersoner för att kunna 

generalisera resultaten. Frågan man istället kan fråga sig är: ”Varför ska man generalisera?” En 

fallstudie har ett värde i sig som gör att man får bättre förståelse för det enskilda fallet. (Kvale & 

Brinkmann 2009:280f) För att återkoppla till sista stycket i avsnittet ”planering” vill vi återigen 

poängtera det missförstådda kvantitativa antagandet ”ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt.” 

(Kvale & Brinkmann 2009:130)  

4.2.1 Etiska aspekter 

 

När vi som forskare eller studenter ska samla in vår empiri måste vi ta ställning till vissa etiska 

frågor. Østbye et al. (2004:126f) talar om fyra krav som ställs på insamlingen; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

 

1. Informationskravet: Innebär att forskaren är skyldig att informera de personer som berörs av 

forskningen. De som ingår i studien ska veta vad de har för roll och vad syftet med studien är. 

2. Konfidentialitetskravet: Innebär att den information som deltagarna lämnar ska behandlas på 

ett sätt som gör att den personliga integriteten skyddas och deltagande personer ska inte kunna 

identifieras. 
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3. Samtyckeskravet: Innebär att de som lämnar uppgifter och deltar i studien ska ha rätt att 

avgöra om de vill delta eller inte och de måste veta under vilka villkor detta sker. 

4. Nyttjandekravet: Innebär att de insamlade uppgifterna enbart får användas i forskningssyfte. 

 

Vi uppfyller informationskravet genom att vi i missivbrevet till vår andra intervjumanual (se bilaga 2) 

skriver vad syftet med uppsatsen är. Vi läste upp detta brev för våra intervjupersoner innan vi 

startade intervjuerna. Till vår första intervju med ställföreträdande räddningschef Nils Weslien 

skrevs inget missivbrev då han genom studien fungerat som vår kontaktperson och därmed varit 

medveten om dess syfte. Det är svårt att uppnå full konfidentialitet då andra personer i skiftlaget 

kunde se att en medarbetare gick iväg för att bli intervjuad. Men konfidentialitetskravet uppfylls 

genom att vi inte skriver ut intervjupersonernas namn i vår text om denne inte vill det, studiens 

undantag är Nils Weslien. De som deltog i intervjuerna var med på frivillig basis, samt att de fick 

information innan intervjun startade om vilka villkor som gällde och vi har därmed uppfyllt 

samtyckeskravet. Vi talade även om för intervjupersonerna att de insamlade uppgifterna enbart 

kommer att användas i forskningssyfte och således är även nyttjandekravet uppfyllt. 

 

För att öka studiens transparens har vi tydliggjort vem som har sagt vad i vår resultat- och 

analysdel. Vi har valt att benämna intervjupersonerna med siffror efter titeln. Exempelvis 

”Brandman 3” eller ”Brandförman 1”. Detta för att skydda intervjupersonernas konfidentialitet 

samtidigt som vi tydliggör för läsaren att det är flera personers uttalanden som behandlas. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiri. I samband med att resultaten redogörs kommer de även att 

analyseras. Analysen görs delvis enligt en bricolageteknik, men resultaten kommer även att tolkas teoretiskt 

utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av de olika analysverktygen 

för att läsaren enklare ska kunna förstå våra tankegångar. 

5.1 Om formella möten 

 

5.1.1 Morgonmötet 

Morgonmötet är ett rutinmässigt möte som hålls varje dag kl 08.00 och pågår i 15-20 minuter där 

alla avdelningar finns representerade. Brandmästaren läser upp vilka arbetstroller som gäller för 

brandmännen vid larm. Sedan tar samordningsbrandmästaren och den ställföreträdande 

räddningschefen över ordet och frågar de olika avdelningarna vad de har planerat för dagen. 

Mötet avslutas och var och en går till sitt och påbörjar dagens arbete. Enligt våra intervjupersoner 

hålls mötet ”som det alltid har gjorts” med enkel och entydig information. Formen för 

morgonmötet kan liknas vid de möten som Simonsson (2002) observerat i sin studie. Chefen står 

bakom dagordningen och mötet följer en traditionell hierarkisk struktur. I slutet av mötet 

uppmanas deltagarna (dock ej brandmännen) att komma med synpunkter eller ställa eventuella 

frågor, vilket skulle kunna ge utrymme för dialog. (Simonsson 2002:234) Med tanke på att 

brandmännen inte tillfrågas på samma sätt som resterande deltagare i mötet kan detta tyda på att 

morgonmötet inte är en optimal arena för brandmännens möjlighet att skapa mening av 

informationen. Detta med bakgrund mot Isaacs (1999) tankar om dialogens betydelse i skapandet 

av förståelse, vilket i sig är en förutsättning för meningsskapande. Vilken mening som tilldelas en 

fråga, som ”rycks ur” bakgrundsbruset eller ”isoleras”, beror enligt Weick på de olika 

tolkningsramarna som vi har. Enligt von Platen (2006) består dessa till största del av vår 

vardagsverklighet. På morgonmötet kommer deltagarna från olika avdelningar på arbetsplatsen 

och de har i och med detta skilda vardagsverkligheter. 

”/…/ Ju högre upp bland cheferna man kommer, desto längre blir det från vår vardag. Så 

ja, det finns absolut som man inte, ja man sitter och lyssnar men man bryr sig inte /…/ 

annan information som är direkt involverat för oss brandmän är bra, så det är både och.”  

– Brandman 3 

Ju närmre individens vardagliga kontext en fråga ligger, ju mer angeläget blir det att skapa en 

mening kring denna (von Platen 2006:37). På morgonmötet är förmedlingen av informationen 
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kontextlös och som citatet ovan indikerar, avlägsen, för brandmännen. Kontextlöshet handlar om 

att information inte sätts in i ett större sammanhang (Simonsson 2002:232). Därmed saknas en av 

de grundläggande förutsättningarna för meningsskapande. Ur intervjuerna har det framkommit 

en viss skepticism mot formen för morgonmötet. Dels för att brandmännen upplever att 

informationen på mötet i många fall inte är relevant för dem. Den information som tas upp på 

mötet anser brandmännen ligga långt ifrån deras vardagsverklighet, vilket gör att informationen 

uppfattas som kontextlös.  

”Nej men just som brandman /…/ vi säger ju nästan ingenting, det är ju vår förman i så fall som 

tar upp om skiftlaget har någonting, så det är ju mest att sitta och lyssna.” – Brandman 3 

Ovanstående citat är representativt för skiftlagets åsikter om formen för morgonmötet. Mot 

bakgrund av Shannon & Weavers (1949) teori om transmissionssyn kan vi här dra paralleller till 

den klassiska överföringsmodellen. Brandmännen sitter till största del och lyssnar på det som 

brandmästaren läser upp från ett papper, utan att vara särskilt delaktiga i samtalet. Därmed kan 

det ses som att denna form av kommunikation grundas i en påtaglig informationsöverföring. Den 

information som brandmännen upplever att de behöver för att kunna genomföra sina dagliga 

arbetsuppgifter, skulle lika gärna kunna kommuniceras i en annan kanal än morgonmötet. 

”/…/ Det är ju 2011 och det finns ju datorskärmar i hela huset, det skulle räcka med att schemat 

satt där så att man skulle kunna söka sin egen information vad man ska göra det passet.”  

– Brandförman 1 

Förmannens tankar om morgonmötet ligger i linje med Weicks (1995) resonemang om fel sorts 

information i möten. Weick menar att en stor del av den information som tas upp på möten ofta 

är av entydig karaktär och därför borde förmedlas via andra medier. Samtidigt påpekar några av 

brandmännen att de vill ha mycket information och en av intervjupersonerna vill till och med ha 

mer information och oftare. Utifrån våra intervjuer kan vi dock inte se att den sistnämnda åsikten 

är något som är representativt för skiftlaget. Informationen som ges på morgonmötet kan ses 

som informativ internkommunikation där det handlar om att medarbetarna får den information som 

krävs för att utföra sina arbetsuppgifter (Richmond & McCroskey 2001). Det är denna typ av 

information som anses mest relevant för brandmännen i morgonmötet, men som nämns ovan, 

lika gärna kan kommuniceras i ett annat format.  

Sammanfattningsvis kan morgonmötet betecknas som ett formellt möte som kännetecknas av 

planerad information, ett rollbaserat deltagande och ofta envägskommunikativt med ett fattigt 
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innehåll, sett ur brandmännens perspektiv (Kraut et al. 2002). Hierarkin och rollerna framträder 

tydligt i morgonmötet. Strukturen är även den utpräglad med vem som pratar om vad och när. 

5.1.2 Personalmötet 

En gång i månaden hålls en arbetsplatsträff – APT. Skiftlaget samlas i dagrummet och det är 

förmännen som håller i mötet. Förmännen går igenom vad som är planerat under nästa månad 

och sedan är ordet fritt. I APT-mötet ligger fokus delvis på koordinering av arbetsuppgifter, 

gruppkoordinering och arbetstilldelning. Detta kan liknas vid integrerad internkommunikation. 

(Richmond & McCroskey 2001) Detta är ett möte som samtliga av våra intervjuade ser som det 

mest ”värdefulla” mötet. De samlas och mötet håller på så länge det behövs. 

”/…/ Oftast ser vi till att APT läggs in när det inte är något inbokat, så att det inte blir stress och 

press, för det funkar ju inget bra.” – Brandman 4 

Öppenhet och ”man kan prata om vad som helst” är två vanligt förekommande beskrivningar av 

mötet. Det pratas om allt från jobbet och hur de trivs där, till hur de har det hemma. Att veta hur 

andra medarbetare mår, framhäver flera av intervjupersonerna som något viktigt. Dels för att de 

spenderar mycket tid med varandra när de jobbar dygn, men som en av intervjupersonerna 

beskriver; att de måste kunna lita på varandra när det kommer till insatser.   

”Jag gillar sådana möten som man kan prata öppet i och alla känner att man kan prata om vad som 

helst, från hjärtat. Så sett är APT väldigt bra, för det är en fin balans mellan formellt och informellt, 

man kan prata om vad som helst samtidigt som man får information som rör en själv.”  

– Brandman 3 

”/…/ Det är ju en ventil, där du verkligen har möjlighet att sitta ned och prata.” – Brandman 4 

Intervjupersonerna betonar också att de upplever att man lyssnar på varandra och 

uppmärksammar varandras uttalanden. Det ömsesidiga lyssnandet kan associeras med Hoovers 

(2011:205) tankar om att varje part i dialogen måste respektera och lyssna på varandras 

erfarenheter, för att gemensam förståelse ska kunna uppträda. Isaacs (1993) menar att det är i 

genuina möten där ett fritt flöde av meningar tillåts och en aktiv utforskning av varandras 

kollektiva bakgrunder, gällande tankar och personliga benägenheter, som utgör grunden för 

dialog. 
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5.1.3 Utvärderande möten 

 

Med utvärderande möten avses de möten som skiftlaget har efter att de har varit ute på en större 

insats. Vid stora olyckor är även polis, ambulans och en POSOM–grupp med på mötet. Oftast 

brukar det vara ett större möte först, sedan har skiftlaget ett eget utvärderande möte efteråt när 

polis och ambulans har åkt. Det är det mötet som vi syftar till i texten.  

”Alla får berätta vad som har hänt, så att alla får en gemensam bild av olyckan, insatsen.” 

 – Brandman 2 

”/…/Då får vi ju rätt svar istället för att man går runt ’jag har ju hört…’ eller ’tror att det var så 

och så’, det är bättre att vi samlar ihop alla frågor och får svaren samlade istället för att man går 

runt och pratar.” – Brandman 3 

För att återkoppla till uppsatsens inledning där vi talar om vikten av att minimera utrymmet för 

feltolkningar, kan vi av intervjuerna utläsa att de utvärderande mötena spelar en viktig roll i detta 

sammanhang. För att inte oklarheter om vem som har gjort vad i insatsen eller om vad som 

egentligen hände, arbetas det med att bilda gemensamma uppfattningar. I intervjuerna utläses 

också att det samtalas om vad som har gjorts bra och vad som kunde ha gjorts bättre. Vi tolkar 

att utvärderingen av det operativa tillvägagångssättet i insatsen, fungerar i ett lärande syfte för 

verksamheten. De utvärderande mötena kan fungera i det syfte Weick (1995) benämner som en 

tillbakablickande, retrospective, process som är ett av de sju stegen i den meningsskapande 

processen. Det vill säga att vi förstår det som händer i nuet med hjälp av det som vi har varit med 

om förut. Det hjälper oss också att få en bättre förståelse för det vi tidigare har varit med om.   

Mötets funktion kan kopplas till Weick (1995) och hans argumenterade för att möten bidrar till 

att skapa gemensamma betydelser i en organisation. Syftet med möten är att skapa en miljö där 

medarbetarna kan samtala utifrån informationen och därmed konstruera handlingsmönster som 

innefattar deras olika tolkningar. Mötesmiljön blir då en förutsättning för att kunna skapa 

gemensamma betydelser. (Weick 1995) De utvärderande mötena fungerar i detta syfte, då 

skiftlaget diskuterar insatsens förlopp och utifrån varandras versioner uppnår gemensamma 

betydelser.  

Sammanfattningsvis är syftet med de utvärderande mötena att motverka delade uppfattningar, 

vilket kan leda till ryktesspridning, samt en strävan efter att ständigt förbättra insatsverksamheten. 

Kandlousi et al. (2010) talar om att formella strukturer reducerar de negativa effekterna av 
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ryktesspridning vilket bidrar till en ökad tillfredsställelse inom organisationen. De utvärderande 

mötena fyller även en essentiell funktion när det kommer till att få prata av sig och ”tömma 

ryggsäcken”. Det är en åsikt som i stort sett samtliga intervjupersoner framför. 

5.2 Om informella möten 

 

Möten i fikarummet, gymmet eller i idrottshallen är informella möten, alltså möten som inte är 

planerade. Det kan vara att vardagen diskuteras, alltifrån hur innebandymatchen förra veckan gick 

eller ett samtal om en ny arbetsrutin. Huvudsakligen är informell kommunikation baserat på 

sociala relationer (Kandlousi et al. 2010). Vi har i insamlingen av vår empiri sökt svar efter de 

informella mötenas betydelse både för utförandet av arbetet, men också betydelsen för gruppens 

sammanhållning. 

”När man sitter och tar emot information i en grupp, sitter man ju bara och lyssnar, då är det ju 

bara jag som värderar vad som sägs, sedan strålar vi samman och det blir som en utvärdering.” 

– Brandman 1 

Brandmannen i citatet ovan talar om att de informella mötena fungerar som en arena för att 

tillsammans tolka information. Som vi nämnt tidigare förekommer det förhållandevis ofta, 

kontextlös information i formella möten. Genom att gemensamt diskutera information av denna 

art, kan brandmännen utbyta uppfattningar och erfarenheter vilket är en central del i den 

meningsskapande processen. Brown et al. (2008:1039) skriver att människor i den 

meningsskapande processen skapar den sociala världen och upprätthåller den genom verbala 

beskrivningar som kommuniceras och förhandlas med andra.  

 

”Vi skulle ju inte känna varandra så bra som vi gör nu kanske och veta vad den andra tycker om 

olika saker, så det kanske blir svårare att arbeta ihop helt enkelt, vad vet jag, men ungefär så.”  

– Brandförman 2  

    

Förmannens uttalande ovan handlar om hur han tror att verksamheten skulle påverkas vid ett 

larm om det inte ”småpratades” medarbetare mellan. Det är ett uttalande som framgår i flera av 

intervjuerna. Därmed kan det uttolkas att de informella mötena även spelar en stor roll för 

sammanhållningen i gruppen, vilket kan ha betydelse i insatssammanhang. Denna tolkning stöds 

av Kraut et al. (2002:2) som menar att den informella kommunikationen bidrar till att 

organisationsmedlemmarna lär av varandra och varandras arbete. Vidare skriver de att den 
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informella kommunikationen gynnar utförandet av arbetet som de sociala relationerna ligger till 

grund för. Den informella kommunikationen tillhandahåller en viktig arena för medarbetare att 

stöda sig mot för att kunna arbeta effektivt tillsammans. (Kraut et al. 2002:2) 

 

”Nisse och andra chefer kan ju komma och sätta sig när vi i gruppen sitter och tar en fika, det finns 

liksom ingen hierarki då.” – Brandförman 2 

 

Att cheferna deltar i fikastunder, eller informella möten, menar Ekman (2003) är bra då chefer 

behöver delta på de arenor där budskap prövas och tolkas. Detta för att chefer i förväg behöver 

förstå hur deras budskap kommer att uppfattas. Intervjupersonerna talar om ett ”öppet 

samtalsklimat” vilket kan sättas i kontrast till vad Johansson (2005:83) säger om kommunikation 

och gemensamma referensramar; att det är enklare att kommunicera med människor på sin egen 

nivå än med överordnade just på grund av de gemensamma referensramarna. Eftersom cheferna 

på räddningstjänstavdelningen ibland deltar i de informella mötena har de också en förståelse för 

brandmännens vardag och referensramar. Något som kan ha betydelse för medarbetarnas 

uppfattning om en mindre framträdande hierarki i informella möten. Ekman (2003:19) talar om 

chefer som har blivit ”informellt avsatta” av sina medarbetare, på grund av bristande förtroende 

och för att cheferna inte tar sig tid att lära känna sina medarbetare på de informella arenorna. 

Tack vare chefernas deltagande i de informella mötena på räddningstjänstavdelningen upplever 

också medarbetarna ett starkt förtroende för de överordnade och cheferna blir därmed inte 

”informellt avsatta” av sina medarbetare.   

 

Flera av intervjupersonerna uttrycker en önskan om att få mer information om vad som är på 

gång inom organisationen. En av intervjupersonerna uttrycker även en viss oro inför eventuella 

förändringar, bland annat inom grupperna. För att kunna hantera informationsbristen i detta 

sammanhang beskriver intervjupersonen att medarbetarna kommunicerar sina tankar i gruppen, 

men också att de upplever det enkelt att gå och prata med den ställföreträdande räddningschefen 

som även är deras avdelningschef, Nils Weslien, då de uppfattar att det är ”öppna dörrar” till 

honom. 
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5.3 Om ”semiformella” möten 

 

Med ”semiformella” möten avses spontana möten med ett formellt innehåll. Det är en variant av 

möten som vi i vårt material har uppmärksammat, är uppskattat bland medarbetarna. Framförallt 

utspelas denna mötespraktik mellan skiftlaget och den ställföreträdande räddningschefen, Nils 

Weslien. 

”Alltså det kan vara spontanmöten /…/ det rör ju konkret vår avdelning och det är ju extra 

intressant naturligtvis, det är Nisse bra på tycker jag, att delge när det händer grejer och det kan 

komma spontant på lunchen eller så.” – Brandman 1 

Utifrån figur 1 under rubriken ”Mötespraktikers formella och informella strukturer” i uppsatsen, 

där skillnaderna mellan formell och informell kommunikation diskuteras, kan vi utifrån vår 

empiri se att distinktionen inte alltid är så enkel att upptäcka. I de ”semiformella” mötena på 

räddningstjänstavdelningen sker mötena oplanerat men med ett formellt innehåll. Formell 

kommunikation tenderar att ha ett fattigt innehåll, men vår empiri tyder på att innehållet upplevs 

rikt. Det som kommuniceras under dessa möten handlar om brandmännens vardagsverklighet, 

vilket är sådan information de efterfrågar. Därför upplevs innehållet som rikt. Mer om vilken typ 

av information som anses relevant och bra för våra intervjupersoner följer i nästa delkapitel.  

Simonsson (2002) menar att chefens roll som spridare av information har minskat och att deras 

roll att skapa gemensam förståelse och mening har ökat i betydelse. Hon menar att chefens 

uppgift alltmer har blivit att hjälpa medarbetarna att sålla och sortera i informationsflödet. I 

hennes studie framkommer att medarbetarna önskar information direkt från chefen. Detta med 

tanke på att personlig kommunikation öppnar upp för skapandet av förståelse, till skillnad från 

exempelvis datormedierad kommunikation. (Simonsson 2002:232) Liksom Simonsson kan vi i vår 

studie tydligt se att denna typ av kommunikation är värdefull för medarbetarna. På detta ges ett 

exempel nedan. 

”Sen tycker jag även att de mest givande mötena är de möten som vår avdelningschef håller och de 

kommer lite emellanåt, oplanerat /…/ de mötena tycker jag är väldigt bra, för det rör ju oftast 

ganska specifikt vår avdelning, oftast bara vår avdelning som informationen rör. De är ju som sagt 

inte planerade på något sätt, utan de kommer han slumpvis med och det tycker jag är riktigt bra för 

de är informativa.” – Brandförman 1 
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Återigen kan vi se att information som berör den egna avdelningen och därmed medarbetarnas 

vardagsverklighet, är det som efterfrågas. I och med medarbetarnas nöjdhet med denna typ av 

kommunikation kan det tolkas att chefen, i detta fall ställföreträdande räddningschef, Nils 

Weslien, är en skicklig kommunikatör som kan sålla ut den information som är relevant för 

skiftlaget. Kandlousi et al. (2010:52) beskriver ursprunget till informell kommunikation som 

”anställdas privata syften”, medan grunden till formell kommunikation är att ”tjäna 

organisationens syften”. I de ”semiformella” mötena blandas både formell och informell 

kommunikation. Informationen från Weslien är främst formell och handlar om det som 

medarbetarna uppfattar som relevant för deras arbete. Eftersom dessa möten inte är planerade 

och sker på de arenor som medarbetarna befinner sig i, tjänar även dessa möten till en bättre 

relation chef och medarbetare mellan, alltså tjänar de även till medarbetarnas syften. Tecken på 

den bra relationen mellan chef och medarbetare kan ses i det vi nämnde i föregående avsnitt; att 

medarbetarna upplever det enkelt att gå till Weslien och prata.   

5.4 Bra kommunikation vs. irrelevant kommunikation 

 

Ett genomgående mönster i intervjuerna är att skiftlaget eftersöker information som har direkt 

koppling till deras vardagsverklighet. Simonsson (2002:232) menar att budskapen bör 

målgruppsanpassas med hänsyn till medarbetarnas referensramar och kontext. I likhet med vad 

Simonsson (2002:193) upptäckte i sin studie, är att medarbetarna på räddningstjänstavdelningen 

efterlyser en ökad målgruppsanpassning, något som många organisationer är duktiga på i deras 

externa kommunikation, men som glöms bort i den interna kommunikationen. En av våra 

intervjupersoner för ett resonemang som tyder på att kontextbaserade och målgruppsanpassade 

budskap efterfrågas. På frågan om ”vad är en bra chef?” svarade han bland annat att en bra chef 

ska kunna delge information på ”ett bra sätt”. Vår följdfråga blev ”vad är då ett bra sätt?” och 

intervjupersonen gav oss följande svar: 

”Ett bra sätt kanske är, om vi tar ekonomin som jag har pratat om, det behöver vara på rätt nivå för 

den grupp man ska berätta för /…/ ska chefen berätta för direktionen om ekonomin då kanske 

han måste göra på ett sätt, ska man prata med brandgruppen räcker det kanske med att han säger ’ja 

grabbar, ekonomin är bra, vi klarar oss faktiskt i år med, så vi kan köpa lite grejer!’ för det är ju det 

vi behöver veta.” – Brandförman 2 

Simonsson skriver om organisationskontext vilket handlar om aspekter som organisationskultur, 

organisationsmedlemmarnas roller, positioner och grupptillhörighet. Hon menar att budskap om 
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nya strukturer och arbetssätt endast kan bli meningsfullt under förutsättning att mottagaren ser 

kopplingen till den egna gruppen. Svaret på den ofta förekommande frågan ”Vad ger det 

mig/oss?” skapar en länk mellan del och helhet, vilket är en central aspekt i skapandet av ett 

meningsfullt budskap. Att klargöra den typen av kopplingar borde vara en av de mest väsentliga 

arbetsuppgifterna för ledningen. (Simonsson 2002:61f) Citatet nedan illustrerar Simonssons 

resonemang.  

”Det är ju information som ger mig något i mitt yrke /…/ får vi bara höra ’nu ska jag åka ut till den 

skolan och göra en tillsyn’, det säger ju inte mig någonting, säger man istället ’igår var jag där och 

gjorde en tillsyn och där har vi haft de här problemen’ då får man med sig den informationen till ett 

larm. Den informationen som kan användas i ens yrkesroll framförallt, det är den som är viktig.”  

– Brandman 4 

Von Platen (2006:36) skriver att mening är den innebörd som en händelse eller ett föremål 

tilldelas när den kopplas till en persons referensramar. I citatet ovan ses tecken på den 

meningsskapande processen. Händelsen eller föremålet som skall tilldelas mening är tillsynen på 

skolan. Att en person ska göra en tillsyn på en skola säger inte brandmannen någonting, men om 

informationen sätts i relation till brandmannens referensramar, i detta fall att de åtgärdade 

problem, förändras budskapets relevans. Brandmannen kan då ta med sig informationen vid en 

eventuell insats på skolan, därmed tillskrivs händelsen/föremålet mening. I linje med Weicks 

(1995) tankar om den meningsskapande processens tre byggstenar; cue, frame och connection kan i 

intervjupersonens uttalande utläsas att frågan (cue) som isoleras ur bakgrundsbruset är tillsynen 

på skolan. Referensramen (frame) är brandmannens existerande kunskap, alltså insatsarbete. När 

cue och frame sammankopplas sker en connection och mening skapas. Mening kan omöjligen skapas 

förrän sammankoppling mellan frame och cue är gjord (Ericson 1998:32f). Simonsson (2002) 

menar att det inte räcker med att en fråga uppmärksammas för att budskapet ska kunna tilldelas 

mening. Informationen måste sättas i relation till något annat. Med andra ord behöver en 

koppling ske mellan fråga och referensram. 

”Jag vill ju t.ex. få information om förändringar tidigare än brandmännen får, så att jag hinner 

bearbeta den. För att när jag får veta det precis samtidigt som brandmännen /…/ även om det är 

en tråkig förändring är det ju bra om man inte får veta det precis samtidigt som brandmännen, för 

då tänker ju jag ’men det här var ju inte bra’, när jag egentligen ska kunna förklara ’jo men det är så 

här och så här, därför måste vi göra det här’.” – Brandförman 2 
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Under intervjuerna med de båda förmännen har det framkommit att de efterfrågar delaktighet i 

ett tidigare skede, i bland annat förändringsprocesser. Detta för att först kunna bearbeta 

informationen för att sedan kunna förmedla kontextbaserad information till brandmännen. Von 

Platen (2006) anser att mellancheferna, i detta fall förmännen, är väsentliga för 

meningsskapandet. Mellanchefen kommunicerar med, snarare än informerar medarbetarna, 

genom att svara på frågor och förklarar vad som är på gång i organisationen och sätter det i en 

kontext till medarbetarnas vardagsverklighet. (von Platen 2006:213) Förmännen upplever att de 

får för kort tid på sig att bearbeta informationen från ledningen. Konsekvenserna av detta kan bli 

att information uppfattas som kontextlös och ointressant för medarbetarna. Det kan i sin tur 

öppna upp för skilda tolkningar vilket är ett hinder i den meningsskapande processen. 

(Simonsson 2002)   
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6  Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel kommer slutsatserna från vår analys att presenteras. Vi utgår från våra tre frågeställningar och 

försöker därmed svara på vårt syfte; att undersöka hur medarbetarna i en av räddningstjänstavdelningens 

utryckningsstyrkor upplever kommunikationen i möten utifrån ett meningsskapande perspektiv på 

kommunikation. 

6.1 Hur ser mötespraktiken ut på Karlstadsregionens 

räddningstjänstavdelning? 

 

6.1.1 Morgonmötet 

Morgonmötet kan beskrivas som ett formellt, komprimerat och informativt möte där mycket 

information behandlas under relativt kort tid (15-20 minuter). Mötets tre ledord är; kort, koncist 

och effektivt. Det råder en tydlig rollfördelning under mötet och informationen är oftast enkel 

och entydig. Morgonmötet syftar till att alla avdelningsrepresentanter ska få en överblick av vad 

allt från förebyggandeavdelningen till den administrativa avdelningen gör på arbetsplatsen. 

6.1.2 Personalmötet/ APT 

En gång i månaden hålls en arbetsplatsträff där skiftlaget samlas och förmännen går igenom 

kommande månads planering. Efter att den formella delen är avslutad övergår mötet till ett mer 

öppet samtalsklimat där alla får komma till tals, en mötesform som inbjuder till dialog. Det 

samtalas om allt från arbete till fritid och personliga frågor. Till skillnad från morgonmötet, 

varierar tiden på personalmötet beroende på hur mycket det finns att prata om. Ett möte kan 

pågå i allt från någon timme till flera. En av de viktigaste aspekterna med personalmötet är 

förutom att förbereda medarbetarna på vad som är på gång, att fungera som en ventil för 

medarbetarna. En ventil i det syftet att medarbetarna kan ta upp om det är något som har hänt 

hemma, eller andra saker som personen i fråga känner att skriftlaget behöver få reda på. Detta för 

att arbetskamraterna ska få en förståelse för varför personen kanske beter sig på ett visst vis 

under en period. 

6.1.3 Utvärderande möten 

De utvärderande mötena hålls efter att skiftlaget har varit ute på en större insats, exempelvis en 

allvarlig trafikolycka eller liknande. Mötena syftar till att alla inblandade ska få en gemensam bild 

av insatsen och veta vem som har gjort vad. Att alla har en gemensam bild av händelsen minskar 

tvetydiga budskap och därmed ryktesspridning. Det fungerar även i ett lärande syfte där 
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medarbetarna utvärderar vad som gjordes bra och vad som kunde ha gjorts bättre. En essentiell 

funktion i de utvärderande mötena är att medarbetarna får prata av sig och skapa en arena där de 

kan stödja varandra. 

6.1.4 Informella möten 

De informella mötena äger rum på informella arenor som fikarummet, idrottshallen, verkstaden 

etc. De fyller en viktig funktion när det kommer till att bilda gemenskap i gruppen. Medarbetarna 

utbyter erfarenheter och information som uppfattas som kontextlös, prövas och försöker placeras 

i relation till medarbetarnas verklighet, för att kunna bilda gemensamma referensramar. Emellanåt 

deltar cheferna i de informella mötena vilket ger dem en ökad förståelse för gruppen samtidigt 

som skiftlaget inte uppfattar cheferna som lika avlägsna. 

6.1.5 ”Semiformella” möten 

De ”semiformella” mötena kan beskrivas som en mix mellan en formell och en informell 

struktur. Mötena förekommer oplanerat på informella arenor som fikarummet. Innehållet på 

mötena är formellt och har oftast en koppling till skiftlagets arbete vilket gör att det uppfattas 

som ett rikt innehåll. Ställföreträdande räddningschef Nils Weslien håller i dessa möten och har 

sållat i informationsflödet och sorterat ut den information som berör skiftlaget.  

6.2 Hur upplever medarbetarna kommunikationen i formella respektive 

informella möten? 

 

I de formella mötena som skiftlaget deltar i, upplever medarbetarna att möjligheten att säga vad 

de vill finns, men att vissa möten inbjuder till mer delaktighet än andra. Personalmötet- APT, är 

ett sådant möte där medarbetarna upplever att de får komma till tals och uttrycka sig som de vill. 

Personalmötets motpol kan tänkas vara morgonmötet då medarbetarna upplever personalmötet 

som den arena där alla får prata och alla lyssnar. Upplevelsen av morgonmötet är att de mest 

”sitter och lyssnar” men egentligen inte lägger någon större vikt vid informationen. En anledning 

till detta kan vara att informationen som ges på mötet inte är direkt kopplad till skiftlagets 

vardagsverklighet (förutom att brandmästaren läser upp vad brandmännen ska göra under 

morgonen) och därmed ser inte medarbetarna informationen som lika viktig för dem. 

Konsekvensen av att medarbetarna inte lägger någon större vikt vid den kontextlösa 

informationen kan bli att viktig information går förlorad om den inte sätts i en kontext. 

Informationen om skiftlagets arbetsuppgifter, som brandmästaren läser upp, skulle kunna 
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kommuniceras i en annan form, till exempel på en datorskärm.  Medarbetarna upplever med 

andra ord att informationen i formella möten är förhållandevis kontextlös. I de utvärderande 

mötena som styrkan har efter ett larm, försöker de att skapa en gemensam bild av olyckan, vilket 

leder till att risken för ryktesspridning minskar och detta är något som medarbetarna uppskattar 

mycket. En annan fördel med de utvärderande mötena är att medarbetarna kan lära av varandra 

och därmed utvecklas enheten. Vi kan se att det råder en transmissionssyn i framförallt 

morgonmötet, med få inslag av dialog. Konsekvensen av utebliven dialog kan bli att 

medarbetarna upplever minskad delaktighet på arbetsplatsen. Överlag efterfrågas 

målgruppsanpassad information i de formella mötena.  

Kommunikationen i informella möten bidrar till gemenskap, att medarbetarna lär känna varandra 

och att feltolkningar av information kan ”rättas till”. Gemenskapen på arbetsplatsen är viktig för 

medarbetarna då de jobbar nära varandra. Att medarbetarna lär känna varandra, bidrar till att de 

känner trygghet när de ska åka ut på en insats. De informella mötena upplevs som en arena för 

att tolka information. Som vi nämnde i föregående avsnitt, förekommer det relativt ofta 

kontextlös information i möten. Genom att de diskuterar informationen i de informella mötena, 

utbyter de uppfattningar och erfarenheter och mening av informationen kan skapas. En viss oro 

uttrycks även för de informella mötena. En oro som kan kopplas till rädslan för ryktesspridning. 

Ryktesspridning kan leda till en försämrad arbetsmiljö på grund av delade uppfattningar, vilket i 

sin tur kan leda till grupperingar och ovänskap. Att cheferna deltar i de informella mötena tycker 

medarbetarna mycket om, då de tillsammans skapar gemensamma referensramar att bygga vidare 

på. Utan chefernas deltagande i de informella mötena hade avstånden chef medarbetare mellan 

varit större än de är idag. Detta hade troligtvis ökat mängden kontextlös information; om 

cheferna inte känner till medarbetarnas vardag, hur ska de då kunna ge anpassad information? 

6.2.1 ”Semiformella” möten 

”Semiformella” möten sker oplanerat och äger rum i de informella arenorna, men där innehållet 

är präglat av formell information anpassad till gruppen. Dessa möten är omtyckta bland 

medarbetarna. De ”semiformella” mötena bidrar till att medarbetarna känner sig 

uppmärksammade av sin chef. Utan dessa möten torde det läggas ett större ansvar på 

medarbetarna att söka den information de annars får av chefen i dessa möten. De ”semiformella” 

mötena tjänar både organisationens och medarbetarnas syften. Eftersom informationen är 

formell och berör skiftlagets arbete, samtidigt som Weslien befinner sig på de arenor som 
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medarbetarna gör, minskar det liksom i de informella mötena, avståndet chef medarbetare 

mellan.  

6.3 Vilken betydelse har meningsskapande kommunikation i möten på 

räddningstjänstavdelningen? 

 

En meningsskapande kommunikation bidrar till att öka tyngden och relevansen i informationen. 

Detta ökar i sin tur förutsättningarna för att göra ett bra arbete. Exempel på detta kan vara när en 

medarbetare i morgonmötet får information om att förebyggandeavdelningen ska göra en tillsyn i 

ett köpcenter. Enbart den informationen säger inte brandmannen särskilt mycket, men om 

han/hon däremot får reda på att det finns ett problem med köpcentrets nödutgångar, får 

budskapet plötsligt en annan dignitet. Vid ett eventuellt larm i köpcentret kan nu brandmannen 

bära med sig informationen om problemet med nödutgångarna och därmed utföra ett bättre 

arbete. Den vanligt förekommande frågan som medarbetarna ställer i relation till informationen 

de får är ”vad ger det mig/oss?”. Som i fallet ovan förstår inte medarbetarna vad det ger dem att 

känna till att förebyggandeavdelningen ska göra en tillsyn i ett köpcenter. Budskapets relevans 

ökar när det kopplas till deras vardagsverklighet. Betydelsen av en meningsskapande 

kommunikation i möten är därmed att ge medarbetarna svaret på frågan vad det ger dem.  

Den meningsskapande möteskommunikationen spelar en viktig roll när det kommer till att 

reducera feltolkningar och bilda gemensamma uppfattningar. Som exempel kan nämnas syftet 

med de utvärderande mötena; att motverka delade uppfattningar vilket kan leda till 

ryktesspridning, samt en strävan efter att förbättra insatsverksamheten.  

Medarbetarna är överlag tillfreds med hur det kommuniceras i möten, förutom i morgonmötet. 

Alternativet att skiftlaget får informationen via en annan kanal och uteblir från morgonmötet, kan 

vara produktivt, sett ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Istället för att de ägnar tiden att lyssna på 

vad övriga avdelningar ska göra under dagen, kan skiftlaget starta sina dagsrutiner tidigare. Å 

andra sidan skulle ett uteblivande från morgonmötet kunna leda till en ökad känsla av 

distansering från övriga avdelningar. För att få skiftlaget att känna sig mer delaktiga i mötet samt 

ge dem svaret på frågan vad det ger dem, skulle informationen från de andra avdelningarna 

behöva kontextualiseras ytterligare, om det ska finnas någon mening med att skiftlaget deltar i 

morgonmötet. Den operativa arbetskommunikationen om vem i skiftlaget som ska göra vad, 

skulle kunna kommuniceras i en enklare kanal, än att brandmästaren läser från ett papper. Det är 
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även irrelevant för övriga avdelningar som är representerade i morgonmötet, att veta att 

”brandman 1” ska köra släckbilen vid ett larm. I jämförelse med att skiftlaget behöver veta att 

förebyggandeavdelningen gör en tillsyn på ett köpcenter, är det irrelevant för 

förebyggandeavdelningen att veta vilken brandman som ska köra vilken bil. Med andra ord skulle 

morgonmötet kunna effektiviseras för alla deltagares skull.  
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7 Förslag till framtida forskning 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur medarbetarna i en av 

räddningstjänstavdelningens utryckningsstyrkor upplever kommunikationen i möten utifrån ett 

meningsskapande perspektiv på kommunikation. Vi har därmed valt att avgränsa oss till en styrka. 

För vidare forskning skulle ett bredare perspektiv kunna antas för att se till hela organisationen. 

Hur det fungerar på andra avdelningar i organisationen, eller hur alla skiftlag upplever 

kommunikationen. Därmed skulle fler generella slutsatser kunna dras utifrån hur mötespraktiken 

upplevs i organisationen. 

 

Ett annat perspektiv på kommunikation än meningsskapande skulle i den fortsatta forskningen 

kunna antas. Förslagsvis skulle det kunna göras en komparativ studie av hur kommunikationen 

upplevs i möten från ett meningsskapande perspektiv kontra, exempelvis ett kostnadseffektivt 

perspektiv. Detta för att kunna undersöka eventuella skillnader i upplevelsen av 

kommunikationen i möten.  

 

I vår studie har vi kunnat se att skillnaderna mellan formella och informella möten inte alltid är så 

distinkta. Vi upptäckte en blandad mötespraktik som äger rum under oplanerade former, med ett 

formellt innehåll. Denna mötespraktik har vi valt att benämna ”semiformella” möten. De 

”semiformella” mötena är en i stort sett outforskad mötespraktik som med fördel skulle kunna 

studeras vidare, då de i vår studie visat sig vara en populär form för möten.  
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Bilaga 1 Intervjumanual 

 
Intervjumanual till inledande med intervju med stf. Räddningschef Nils Weslien 2011-11-28. 

 
Inledande frågor 

 

Berätta om dig själv! 

Hur länge har du jobbat här? 

Hur ser organisationen/verksamheten ut? 

Hur kan en dag på räddningstjänsten se ut? Dels för dig som räddningschef och dels för 

brandmännen på skiftet. 

 

Om möten 

 

Vilka olika typer av möten har ni på Räddningstjänsten? 

Hur många möten har ni under en ”typisk” arbetsdag? 

Vem brukar hålla i mötena? Räddningschef/skiftledare? 

Vad brukar mötena handla om? Ge exempel! 

Förs det någon dialog kring informationen som kommuniceras på mötena? 

Vid planerade möten, får medarbetarna informationen innan de kommer till mötet? 
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Bilaga 2 Intervjumanual 

 
Intervjumanual till intervjuer med skiftlaget. 
 
Intervjun är en del i vår C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur medarbetare på Räddningstjänsten ser på kommunikationen i möten. De 
uppgifter som framkommer under intervjuns gång kommer att behandlas med försiktighet, vilket innebär att inga 
namn kommer att publiceras. Det kommer inte heller att framgå vilket skiftlag du arbetar i. Svaren kommer inte 
att kunna kopplas till dig som person. Flera av frågorna kan verka likartade men det är av yttersta vikt för vår 
studie att du svarar så utförligt och detaljerat som möjligt.  
 

Inledande frågor 

 

- Börja med att berätta om hur du blev brandman, hur kom du på det? 

- Hur länge har du jobbat här?  

- Har du jobbat på andra stationer innan den här i Karlstad? 

- Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut för dig? – Utveckla! 
 

Om morgonmötet 

     Följdfrågor: 

- Beskriv morgonmötet med tre ord!  Varför/Varför inte? 

- Hur ser du på morgonmötet?    Hur menar du då? 

- Hur är stämningen på morgonmötena?  Hur upplever du detta? 

- Hur ser rutinerna ut kring schemaläggningen?  Kan du utveckla ditt svar? 

- Vilka är det som pratar under morgonmötena? 

 

Om personalmötet/Arbetsplatsträff 

 

- Hur ofta har ni personalmöten? 

- Får ni reda på i förväg vad personalmötet ska handla om?  

- Beskriv personalmötet med tre ord! 

- Kan du beskriva hur ett typiskt personalmöte kan se ut? – Utveckla! 

- Hur är stämningen på personalmötena? 

- Vilka är det som pratar under personalmötena? 

 

Om utvärderande möten 

 

- Vad gör ni när ni kommer tillbaka till stationen efter att ni varit på utryckning? 

- Om ni har varit med om en större olycka, t.ex. en allvarlig brand, eller en dödsolycka, hur 

ser situationen ut när ni kommer tillbaka till stationen? 

- Sätter ni er ner direkt och pratar om vad som hänt eller väntar ni med det? I så fall hur 

länge? 

- Vilka är det som pratar under de här mötena? 
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Om informella möten 

 

- Vilka personer brukar du prata med under en arbetsdag? 

- Exempelvis, om ni är i fikarummet, vad pratar ni om då? – Beskriv hur en typisk 

lunchtimme kan se ut! 

- Hur pratar ni om den information ni får från chefen, ni brandmän emellan? I så fall, var 

sker detta? 

- Hur värdefull anser du att den här typen av samtal som sker i fikarummet, gymmet etc. 

är? Både för möjligheten att utföra dina arbetsuppgifter, men också för trivsel och 

gemenskap på arbetsplatsen? 

 

Om intervjupersonens roll i möten 

 

- Vilken roll tar du i möten? (Är du den som tar initiativ och pratar, eller är du den som 

observerar och lyssnar?) 

- Känner du dig som en del av mötet, eller är det mest chefen som pratar och ni lyssnar? 

- Hur ser själva mötesstrukturen ut? Inbjuds det till att kunna prata och ställa frågor under 

mötets gång, eller är det ”laget runt” i slutet av mötet? 

 

Övriga frågor 

 

- Hur ser du på informationen i möten?  

- Vad tycker du är bra information? 

- Vad tycker du är ”onödig” eller irrelevant information? 

- Finns det någon typ av information som du skulle vilja ha mer, respektive mindre av? 

- Vilket eller vilka möten anser du är de mest givande? – Varför? 

- Vad är en bra chef för dig? – Utveckla! 

- Kan du beskriva hur ett idealt möte skulle se ut för dig? 

- Slutligen, vill vi be dig att jämföra och värdera de olika mötena. Vad anser du är bra 

respektive mindre bra med de olika mötena? 
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Bilaga 3 Analysteknik 

Här visas ett utdrag av hur vi har gått tillväga i vår analys av intervjutranskriptionerna. Intressanta passager har 

markerats och kommentarer till texten ses på sidans kant. 

 


