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Sammanfattning 
 
Studien har utförts i två organisationer, järnverket Uddeholm Tooling AB samt 
Statens Räddningsverk. På Uddeholm Tooling AB har undersökningen koncentrerats 
till avdelningen Terminalen och på Statens Räddningsverk har två enheter studerats, 
ekonomienheten i Karlstad samt Revinge skola. På såväl Terminalen som Statens 
Räddningsverk finns problem gällande kommunikationen mellan olika aktörer. 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod bestående av observationer och 
intervjuer. Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse för 
kommunikationens betydelse vid förmedling av ekonomisk information.  
 
Under studiens gång har meningsskapande blivit det övergripande ämnesområdet. I 
båda organisationerna bottnar många problem i att medarbetarna inte skapar mening 
med händelser i organisationen. Då kommunikationen inte fungerar aktörer emellan, 
minskar möjligheterna för gemensamt meningsutbyte gällande bland annat den 
ekonomiska informationen. Inom såväl Terminalen som Statens Räddningsverk 
önskar medarbetare fler möten där utbyte av åsikter och synpunkter kan ske. Detta 
skulle kunna öka medarbetarnas möjlighet till att uppnå en gemensam förståelse kring 
ekonomisk information och redovisningsfrågor.  
 
Även kulturen har visat sig påverka meningsskapandet, då det inom båda 
organisationerna finns olika normer och värderingar. För att få till stånd ett 
meningsutbyte och gemensam förståelse finns det därför behov av en kulturförändring 
inom såväl Terminalen som Statens Räddningsverk, där olika kulturer möter varandra.   
 
Undersökningen har visat att förståelsen för ekonomisk information kan ökas genom 
användandet av händelseberättelser. Berättelserna är en form av händelseredovisning, 
och kan fungera som kommunikationsmedel. Medarbetarna på Terminalen fick under 
en utvecklingsresa, våren 2006, ta del av två lokalt anpassade händelseberättelser 
gällande olika situationer på avdelningen. Undersökningen visade att dessa berättelser 
fungerade som diskussionsunderlag, vilket ledde till ett ökat meningsskapande och till 
gemensamma beslut om åtgärder för att lösa problem på avdelningen.  
 
 
 



 

Förord 
 
Hösten 2005 genomförde vi en undersökning på Terminalen, Uddeholm Tooling AB. 
Syftet var att undersöka huruvida avdelningen fungerade som en teamorganisation 
eller inte. Under studiens gång väcktes tankar till att göra en fortsatt studie på 
Terminalen och genom dialog med kontaktpersonerna på Uddeholm Tooling AB, 
samt vår handledare Margareta Bjurklo på Karlstads universitet, lades grunden för 
denna studies undersökningsområde. 
 
Genom personalansvarig på Uddeholm Tooling AB, fick vi dessutom kontakt med 
Statens Räddningsverk i Karlstad, där ena delen av undersökningen kom att 
genomföras. Denna vidgning av undersökningsområde gjorde studien bredare och 
intressanta likheter kunde ses mellan de båda organisationerna.  
 
Tack till… 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de medarbetare på Terminalen och Statens 
Räddningsverk, som deltagit i vår undersökning. Vi vill tacka för ett varmt 
bemötande, god samarbetsförmåga, samt för bidraget av relevant information till 
uppsatsen.  
 
Vi vill rikta ett tack till avdelningsansvarig på Terminalen och personalutvecklaren på 
Uddeholm Tooling AB för deras stöd under studiens gång. Ett stort tack riktas även 
till personalansvarig på Uddeholm Tooling AB för kontakten med Statens 
Räddningsverk. 
 
Vidare riktas ett stort tack till ekonomichefen på Statens Räddningsverk i Karlstad, 
samt till resurschefen för verksamhetsstöd på Revinge skola, för fint mottagande och 
gott samarbete.  
 
Slutligen tackar vi vår handledare Margareta Bjurklo för den uppbackning och den 
inspiration hon givit oss under arbetets gång.  Din positiva feedback och din hjälpande 
hand har bidragit till att arbetet flutit på utan några större hinder efter vägen.  
 
Trots intensivt och tufft arbete har undersökningen genomsyrats av många roliga 
arbetstimmar, vilka givit oss en inblick i två av ”verklighetens” organisationer!  
 
 
Karlstad, juni 2006 
 
 

 
 

   
 
Lisa Andersson        Jenny Karlsson 
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1. Inledning 
 
 
I det första kapitlet ges en kort presentation av de två organisationerna Uddeholm 
Tooling AB och Statens Räddningsverk. Vidare beskrivs uppsatsens 
problembakgrund, problemformulering och syfte samt tidigare studier inom 
undersökningsområdet. 
 
 

1.1 Val av organisationer  
 
Undersökningen har genomförts i två organisationer, Uddeholm Tooling AB och 
Statens Räddningsverk. Valet att genomföra studien i dessa två organisationer 
grundades delvis på att vi tidigare utfört en undersökning på Uddeholm Tooling AB, 
men även på intresset att undersöka ett privatägt företag och en statlig myndighet, för 
att se eventuella likheter eller skillnader. 
 

1.1.1 Uddeholm Tooling AB 
 
Uddeholms första järnverk anlades år 1668 i Värmland och byggandet av Hagfors 
Järnverk startade år 1873. Över 300 år senare är Uddeholm ledande utvecklare, 
tillverkare och leverantör av verktygsmaterial med tillhörande service. Sedan 1991 
ingår Uddeholm Tooling AB i den österrikiska specialstålkoncernen Böhler-
Uddeholm AB, där mer än 70 % av försäljningen är verktygsmaterial. Uddeholms 
produktionsanläggningar finns idag i Österrike, Sverige, Tyskland, Belgien, USA, 
Brasilien och Mexico, och produkterna exporteras till mer än 100 länder världen över 
(www.uddeholm.se; Affärsplan, Uddeholm, 2003-2007). I Hagfors har Uddeholm 
Tooling AB totalt 799 tillsvidareanställda (personalutvecklare, Uddeholm Tooling 
AB, 2006). Inom Uddeholm Tooling AB finns 13 produktionsavdelningar, varav 
Terminalen är den avdelning dit allt färdigproducerat verktygsstål kommer, innan 
leverans till kunderna (avdelningsansvarig, Terminalen, Uddeholm Tooling AB, 
2005).   
 

1.1.2 Statens Räddningsverk 
 
Statens Räddningsverk är en statlig myndighet som bland annat verkar för att minska 
antalet olyckor och för att få ett säkrare samhälle. Förebyggande åtgärder är en viktig 
del i arbetet. Genom spridning av kunskap, samt arbete med föreskrifter, råd och stöd 
är syftet att minska olyckor och dess effekter. Statens Räddningsverk har en 
utbildningsverksamhet, vilken är organiserad i en särskild centrumbildning – Centrum 
för risk- och säkerhetsutbildning (www.srv.se).    
 
Centrum för risk- och säkerhetsutbildning är ett av Europas ledande 
utbildningscentrum inom områdena skydd och beredskap mot olyckor och svåra 
påfrestningar. Inom Statens Räddningsverk finns fyra skolor, Revinge, Rosersberg, 
Sandö och Skövde skola, där kommunal räddningspersonal utbildas inom både yrkes- 
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och vidareutbildning. Statens Räddningsverk har cirka 780 medarbetare och den 
centrala förvaltningen, samt ledningen är placerad i Karlstad. Statens Räddningsverk 
är underställt försvarsdepartementet och en stor del av arbetet sker i samverkan med 
andra aktörer i samhället, vilka arbetar med säkerhet såväl nationellt som 
internationellt (www.srv.se).   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Uddeholm Tooling AB och Statens Räddningsverk är två olika organisationer, där en 
skillnad är att Statens Räddningsverk är en statlig myndighet medan Uddeholm 
Tooling AB är ett privatägt företag. Trots organisationernas olika bakgrund har vissa 
likheter uppmärksammats i organisationernas struktur. I båda fallen har brister i 
kommunikationen mellan olika aktörer i verksamheterna observerats (ekonomichef 
Statens Räddningsverk, Andersson & Karlsson, 2005).  
 
På Uddeholm Tooling AB pågår sedan tidigare ett arbete med syfte att förbättra 
kommunikationen mellan olika aktörer i organisationen, såväl vertikalt som 
horisontellt. Meningen med arbetet är att förbättra förståelsen för den dagliga 
verksamheten, samt för att alla medarbetare skall få en helhetskänsla för företaget. 
Vidare är syftet att öka förståelsen för ekonomisk information, vilket i sin tur kan 
påverka spridningen av kompetens inom företaget.  
 
Satsningar har också gjorts på Terminalen, en avdelning inom Uddeholm Tooling AB, 
dels genom ett samarbete med Karlstads universitet och dels genom en 
utvecklingsresa för samtliga medarbetare på avdelningen. En studie genomfördes 
under hösten 2005 för att undersöka huruvida Terminalen fungerade som en 
teamorganisation1 eller inte. Resultatet visade att Terminalen ännu inte fungerade som 
en teamorganisation, och studien lyfte fram de faktorer som påverkade utfallet. En av 
faktorerna som inte fungerade på ett tillfredsställande sätt var kommunikationen 
mellan olika aktörer i organisationen. Även kulturen visade sig inverka på 
avdelningens arbete mot att bli en teamorganisation (Andersson & Karlsson, 2005). 
Trots det arbete som pågår och de utvecklingsdagar som genomförts, fungerar inte 
utbytet av kommunikation och ekonomisk information som önskat.  
 
På Statens Räddningsverk finns en önskan om att förbättra kommunikationen mellan 
ekonomienheten i Karlstad och Revinge skola. Statens Räddningsverk är en 
hierarkiskt styrd myndighet med regelverk att följa, och såväl enheten i Karlstad som 
Revinge skola är strikt styrda av direktiv från staten. Under lång tid har brister funnits 
i kommunikationen mellan de två enheterna, vilket enligt ekonomichefen på Statens 
Räddningsverk bland annat kan ha sin grund i att det inte funnits någon direkt 
kommunikation mellan de två enheterna.  
 

                                                 
1 Teamorganisation är en organisationsform, uppbyggd av flera produktionsenheter så kallade team 
(Granström, 2000). Teamen har ansvar för sina arbetsuppgifter och ledaren fungerar som samordnare 
(Hatch, 2002).  
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Beslutsvägen mellan ekonomienheten i Karlstad och Revinge skola, har varit relativt 
besvärlig då den ekonomiska informationen och kommunikationen gällande 
redovisningsfrågor gått via staben för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning. 
Medarbetarna på staben har fungerat som en form av mellanhand, vilket vid flera 
tillfällen medfört att missförstånd har uppstått, eftersom ekonomienheten i Karlstad 
och skolan i Revinge inte haft någon direkt kontakt med varandra.  
 
Vid årsskiftet 2005/2006 genomfördes en mindre förändring där medarbetare på 
staben placerades om. Idag arbetar en av dessa medarbetare vid ekonomienheten i 
Karlstad, med uppgift att fungera som direktlänk med Revinge skola, samt med övriga 
tre skolor. Kommunikationen går idag två vägar, dels genom den del av staben som 
finns kvar och dels genom direktlänken med Revinge skola. Förhoppningen är att det 
skall bli lättare att komma överens och fatta beslut, men förändringen har ännu inte 
visat sig ge något större utslag och ingen av parterna har hittills märkt någon 
förbättring av kommunikationen.  
 

1.3 Frågeställning och syfte 
 
Med grund i den problembakgrund som beskrivits har vi valt att genomföra 
undersökningen med följande frågeställning: 
 

 Hur bidrar kommunikation och ekonomisk information till förståelse inom 
Uddeholm Tooling AB och Statens Räddningsverk?  

 
Syftet är att undersöka och skapa förståelse för kommunikationens betydelse vid 
förmedling av ekonomisk information.  
 

1.4 Tidigare studier 
 
På Uddeholm Tooling AB har tidigare undersökningar genomförts, vilka kan relateras 
till vår undersökning.  
 
Våren 2002 skrevs en D-uppsats med titeln Förändringsarbete inom Uddeholm 
Tooling AB (Sandell & Scott, 2002). Syftet med uppsatsen var att undersöka 
orsakerna till varför förändringar i processen i riktning mot teamarbete inte fått det 
genomslag som önskats. Författarnas slutsatser var att förändringarna även handlar 
om företagets kultur och att kulturförändringen är ett krävande arbete, vilket bör 
involvera medarbetarna i processen. 
 
Under hösten 2003 skrevs C-uppsatsen Händelseberättelser och Kompetens – En 
studie av Blå Hallen på Uddeholm Tooling AB (Ronner & Styf, 2004). Studien visar 
hur kommunikationen ser ut mellan medarbetarna samt hur händelseberättelser (en 
icke-finansiell redovisningsform) kan identifieras och användas på avdelningen Blå 
Hallen. 
  



 9

Under hösten 2005 genomförde Andersson & Karlsson en undersökning på 
Terminalen, med titeln Terminalen – en teamorganisation? En undersökning på 
Uddeholm Tooling AB. Undersökningen hade som syfte att ta reda på huruvida 
Terminalen fungerade som en teamorganisation eller ej, och vilka de påverkande 
faktorerna var. Slutsatsen blev att avdelningen ännu inte fungerade som en 
teamorganisation, och att det delvis berodde på brister i kommunikation, ansvar och 
tillit aktörer emellan, samt att brukskulturen visade sig ha stor inverkan på 
förändringsprocessen till att bli en teamorganisation.   
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2. Metod  
 
 
I följande kapitel redogörs för valet av ansats och metod. Vidare ges en beskrivning 
av det tillvägagångssätt som använts, samt det urval som gjorts i undersökningen.  
 
 
 
När en undersökning skall genomföras kan metod ses som ett hjälpmedel vid 
problemlösning och vid insamlandet av ny kunskap (Holme och Solvang, 1997). För 
att inte resultatet skall påverkas av forskarens antaganden och kunskaper krävs en god 
kännedom om metod, vilken medför att resultatet istället styrs av verkligheten. 
Metodkunskap är också viktigt för att kritiskt kunna bedöma om resultatet påverkas 
av valet av metod (Jacobsen, 2002).  
 
För att en undersökning skall vara vetenskaplig fordras det att den är saklig, objektiv 
och balanserad, vilket innebär att den skall vara sann och riktig, opartisk och att 
samtliga delar ges lika värde. Källkritik är ett sätt för att uppnå saklighet och 
objektivitet i förhållande till sitt material (Ejvegård, 2003), vilket vi återkommer till i 
ett senare kapitel.  
 
För att undersökningen skall få ett högt vetenskapligt värde är det viktigt att kraven på 
validitet och reliabilitet uppfylls. Med validitet menas att det som avses att undersökas 
verkligen undersöks, samtidigt som det är av relevans för studien. Reliabiliteten anger 
undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet (Ejvegård, 2003; Jacobsen, 2002). 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) skall en bra undersökning med god reliabilitet 
kännetecknas av att mätningarna inte påverkas av vem som genomför dem och att 
undersökningen skall vara möjlig att upprepa.  
 

2.1 Ansats 
 
En deduktiv ansats utgår från teori, där förväntningar om hur verkligheten ser ut 
samlas in. Sedan samlas empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten (Jacobsen, 2002).  
 
En induktiv ansats utgår istället från empiri, där en förståelse för verkligheten skapas. 
Insamlingen av data skall ske förutsättningslöst och det som inhämtas från 
verkligheten begränsas då inte av teori, vilket kan vara fallet vid en deduktiv ansats 
(Jacobsen, 2002; Wallén, 1996).  
 
Den abduktiva ansatsen beskrivs av Alvesson & Sköldberg (1994) som en 
kombination av den deduktiva och den induktiva ansatsen. Eftersom både det 
empiriska och det teoretiska tillämpningsområdet ändras och justeras successivt under 
undersökningens gång tillför den abduktiva ansatsen även nya moment. Den 
abduktiva ansatsen innefattar också förståelse, till skillnad från de andra två 
ansatserna.  
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Enligt Wallén (1996) är abduktion ett sätt att dra slutsatser om vad som är motivet till 
eller vad som har föregått en observation. Vid abduktion står undersökaren inför en 
effekt och söker orsaksfaktorer, utan att direkt kunna manipulera dessa. 
 
Abduktionen utgår från empiriska fakta, men avvisar heller inte teoretiska 
föreställningar. Analys av empiri kan kombineras med, eller föregås av studier av 
tidigare teori i litteraturen, men då mer som en inspirationskälla och för att få en 
förståelse för undersökningsämnet. Under arbetsprocessens gång varvas sedan empiri 
och teori med varandra, där båda successivt omtolkas och utvecklas (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). 
 
Den ansats som har valts i vår undersökning är den abduktiva, detta med grund i den 
problemdiskussion som finns. När vi gick in i undersökningen fanns en viss 
förförståelse för båda organisationernas problemsituation. Teori insamlades sedan för 
att ha en teoretisk bas att stå på innan vi gick in i organisationerna med öppna sinnen 
för att samla empiri. Slutligen har ytterligare teori samlats och en analys av materialet 
gjorts.  
 
Arbetsprocessens gång kan tydliggöras med följande bild:  
    

 
Bild 1. ”Spiralen” 

2.2 Undersökningsmetod  
 
De dominerande sätten att kategorisera metod är att dela upp dem i kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Vilken metod som väljs beror ofta på förutsättningarna för 
undersökningen, exempelvis vilken problemformulering och syfte som väljs, men 
också vilka resurser som finns att tillgå (Holme & Solvang, 1997).  
 
Enligt Jacobsen (2002) innebär en kvantitativ metod att information samlas in med en 
önskan att gå på bredden. Metoden undersöker relativt få nyanser men sträcker sig 
istället över många enheter. Ofta genomförs kvantitativa undersökningar genom 
enkäter där informationen har kodats om till siffror. 
 
Kvalitativa metoder är oftast mer flexibla då de är öppna för ny information och för 
det överraskande som inte var förväntat. Det läggs också stor vikt vid detaljer, 
nyanser och det unika hos de människor som undersöks, genom att respondenterna 
har möjlighet att delge sina egna förstålelser och tolkningar för det fenomen som skall 
undersökas. Öppenhet kan ses som ett nyckelord för denna ansats då forskaren är 
öppen för nya intryck under hela arbetsprocessens gång (Jacobsen, 2002).  
 

Teori Empiri 
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De båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, men i samband med att vi har valt 
att genomföra undersökningen med en abduktiv ansats ser vi användandet av en 
kvalitativ metod som ett bra redskap för att kunna svara på våra frågeställningar.  Vårt 
tillvägagångssätt stämmer väl överens med Jacobsens (2002) beskrivning att 
kvalitativa metoder är lämpliga vid utvecklandet av nya teorier och hypoteser, 
eftersom de är så öppna för nya impulser. En kvalitativ metod skulle även ge oss 
närhet till de organisationer vi undersökt, genom de personliga kontakter vi fick vid 
intervjuer och observationer. För oss blev närheten till respondenterna en 
förutsättning för att kunna fånga upp detaljer och för att skapa en förståelse för 
problemet och den aktuella situationen. 
 

2.2.1 Observationer 
 
För att undersöka hur människor handlar i olika situationer kan observationer 
genomföras. Forskaren observerar och noterar då det faktiska handlandet istället för 
människornas egna ord om sitt handlande. Enligt Jacobsen (2002) utförs 
observationer oftast på den plats som är intressant för problemställningen. I vårt fall 
blev detta i samband med Terminalens utvecklingsresa till Säfsen, det vill säga den 
miljö som respondenterna skulle ha befunnit sig i oberoende av om vi varit deltagande 
eller ej.  
 
Vid observationer blir uppgiften att registrera det komplexa samspelet mellan vad 
människor gör och vad de säger, och sammanhanget där de säger och gör det. 
Observationer bygger på studiet av vad som händer i en grupp eller en organisation 
under en längre tid, där en summering görs av individers åsikter och handlingar 
(Jacobsen, 2002). Att studien sker under en relativt lång tidsperiod kan ses som 
överensstämmande med undersökningen på Terminalen, med tanke på att vi tidigare 
genomfört en undersökning där, med start under hösten 2005. En viss skillnad finns 
dock gentemot studien på Statens Räddningsverk då nuvarande undersökning är vår 
första i denna organisation.   
 
Observationer kan delas upp i öppna eller dolda, samt deltagande och icke-
deltagande. Vid dolda observationer vet inte personen om att han/hon undersöks och 
sättet att agera påverkas då inte av undersökarens närvaro. Vid öppna observationer är 
personen medveten om att denne bli undersökt och kan då medvetet eller omedvetet 
ändra sitt beteende. Vid en deltagande observation deltar observatören på lika villkor 
som personerna som undersöks, till skillnad från vid en icke deltagande observation 
där observatören håller mer distans till det som undersöks (Jacobsen, 2002; Fangen, 
2005). Att forskaren är deltagande kan till viss del påverka sociala situationer på olika 
sätt och forskaren bör därför smyga naturligt in i det sociala sammanhanget. Detta så 
att de som undersöks inte känner sig besvärade av forskarens närvaro även om de vet 
att denne inte är en av dem (Fangen, 2005). 
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Den vanligaste rollen en forskare tar på sig är att vara delvis deltagande observatör. 
Det betyder att undersökaren finns med på aktiviteterna, exempelvis på arbetet, men 
själv inte är aktiv (Fangen, 2005). Det är viktigt att undersökarens närvaro inte skall 
vara obehaglig för deltagarna. För att lyckas med det är det viktigt att försöka smälta 
in så bra så möjligt i gruppen genom att följa de implicita regler som finns hos dem 
som skall undersökas. Poängen är inte att bli en av dem, utan snarare att vara i 
samspel och föra en dialog med dem (Geertz, 1973, ref. i Fangen, 2005).  
 
De observationer som utförts i denna undersökning har kännetecknats av öppenhet i 
förhållande till respondenterna. Jacobsen (2002) menar att öppenhet och frivillighet 
bör eftersträvas för att undersökningen skall vara etisk gentemot den eller de 
undersökta personerna, varför vi har valt att genomföra observationerna med 
medarbetarnas samtycke. Då vi har varit närvarande på Terminalens utvecklingsresa 
har medarbetarna hela tiden varit medvetna om vår närvaro, samtidigt som vi har 
försökt smälta in i gruppen på ett så naturligt sätt som möjligt utan att delta i 
diskussionerna på samma villkor. Vi anser därmed att observationerna har varit 
öppna, men icke-deltagande, vilket vi tolkar som en delvis deltagande observation.    
 
Vad människor gör och hur de interagerar med varandra, samt hur kommunikationen 
mellan människor fungerar är viktiga delar att observera. I alla situationer där 
människor samspelar kan ett sorts beteendesystem registreras med hjälp av tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Denna typ av undersökning syftar också till att förstå en 
kultur (Fangen, 2005), vilket har visats vara av stor betydelse i vår undersökning.  
 
Eftersom undersökaren enbart ser och hör vad människor säger och gör kan det vara 
av stor vikt att också genomföra ett antal intervjuer, för att på så sätt få reda på vad 
människor känner och hur de tolkar situationen. När undersökaren kombinerar 
intervjuer med observationer kan nytta dras från båda metoderna då de ger upphov till 
olika typer av data (Fangen, 2005).  
 
På Uddeholm Tooling AB har såväl observationer som intervjuer genomförts och på 
Statens Räddningsverk utfördes endast intervjuer, då det inte fanns möjlighet för oss 
att närvara på något informationsmöte. Genom att följa upp de observationer som 
genomfördes anser vi att vi har fått en bredare syn och förståelse för medarbetarnas 
arbetssituation.  
 

2.2.2 Intervjuer 
 
Med hänsyn till tidsaspekten genomfördes intervjuerna i grupp, då det är mindre 
resurskrävande än individuella intervjuer. Fördelen med gruppintervjuer är att fler 
respondenter ges möjlighet att framföra sina synpunkter och tolkningar, och 
möjligheten till diskussion ges under intervjutillfällena. Diskussionerna kan leda till 
att tankeprocesser hos intervjudeltagarna sätts igång, vilket leder till att individen 
bearbetar sina erfarenheter under intervjuns gång. Syftet med att få till stånd en 
diskussion är att medarbetarna ges tillfälle att tillsammans nå en förståelse för 
varandra och förhoppningsvis en ökad förståelse för problemet, vilket till och med 
skulle kunna leda till en lösning av problemet. Slutligen är gruppintervjuer positiva då 
de får fram varför människor har en viss synpunkt, inte bara att de har en synpunkt 
(Jacobsen, 2002). 
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En nackdel med gruppintervjuer är att resultatet kan visa vad gruppen som helhet 
anser och att individuella synpunkter har en benägenhet att tonas ner. Hänsyn bör 
därmed tas till att resultatet kan påverkas av de makt- och dominansförhållanden som 
utvecklar sig i varje grupp, och gruppintervjuer kan ses som en produkt av 
grupprocesser. Gruppstorleken har stort inflytande på hur utbytet av synpunkter 
fungerar. ”Optimal” gruppstorlek är mellan fem och åtta deltagare, då samtliga 
deltagare får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter (Jacobsen, 2002).  
 
Valet att genomföra intervjuerna i grupp speglar strävan efter att hålla intervjuerna 
öppna, likt ett vanligt samtal. En intervjuguide sammanställdes och fungerade som 
diskussionsunderlag, relaterat till undersökningens syfte och frågeställningar. Enligt 
Jacobsen, (2002) bör inte en intervjuguide följas slaviskt då det kan begränsa 
möjligheten att få ut information, samtidigt som öppna frågor främjar respondenterna 
att ge egna skäl och förklaringar till ett visst handlande. Valet av en öppen 
intervjuform gjordes även på grund av att en del av undersökningens syfte är att 
medarbetarna i de båda organisationerna skall få möjlighet att diskutera kring 
kommunikation och ekonomisk information. Förhoppningsvis sker någon form av 
meningsskapande och ökad förståelse för varandras arbetssituationer. 
 
Vid varje intervjutillfälle beskrevs syftet med undersökningen för respondenterna, och 
de fick tillfälle att ställa frågor om det var något de funderade över. Enligt Jacobsen 
(2002) är det så kallade informerande samtycket ett av de vanligaste etiska kraven på 
en undersökning. Det här innebär att människor som medverkat i undersökningen har 
rätt att få reda på vad den information de ger skall användas till.   
 
Med grund i det Jacobsen (2002) menar, att det är av betydelse att med omsorg välja 
den plats där intervjuerna skall äga rum, valdes intervjuerna att genomföras på 
medarbetarnas arbetsplatser. I en konstlad miljö finns risken att respondenterna ger 
konstlade svar, vilket försökte undvikas genom att utföra intervjuerna i en naturlig 
miljö för respondenterna.  
 
Den som utför intervjun bör eftersträva en neutral och objektiv attityd, och samtidigt 
uppträda välvilligt och uppmuntrande (Ejvegård, 2003). För att få till stånd ett bra 
samtal krävs ögonkontakt mellan undersökaren och respondenten, vilket gör att det 
kan vara svårt att anteckna under intervjun. Ett alternativ till anteckningar är därför att 
spela in samtalet, för att därigenom koncentrera sig på samtalet och på respondenten. 
En annan positiv effekt av att spela in intervjuer är att undersökaren vid ett senare 
tillfälle kan gå tillbaka för att ordagrant lyssna av vad respondenten givit för svar, 
vilket medför att risken för missuppfattningar reduceras. Vissa personer reagerar dock 
negativt på att bli inspelade och får svårt att slappna av och tala fritt, varför det blir av 
än större vikt att undersökaren agerar på ett naturligt sätt, och garanterar 
respondentens anonymitet. Att föra mindre anteckningar samtidigt som intervjun 
pågår kan dock uppfattas som positivt då det visar på undersökarens intresse 
(Ejvegård, 2003; Jacobsen, 2002).  
 
Med grund i föregående stycke spelades intervjuerna in för att på det viset bidra till ett 
naturligt samtal. Noggrant klargjordes även respondenternas anonymitet och 
uppfattningen är att inspelningen inte påverkade respondenternas sätt att agera. De 
verkade inte berörda av ljudupptagningen, vilket var av fördel för oss då vi senare i 
lugn och ro kunde sätta oss och lyssna av och renskriva vad som sagts. 
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2.3 Urval 
 
Vid undersökningar är det vanligt att ett antal begränsningar måste göras och därmed 
blir det aktuellt att göra ett urval av respondenter. Det kan dock vara svårt att få 
urvalet garanterat representativt för hela populationen (Jacobsen, 2002).  
 
Med grund i att undersökningen har omfattat två organisationer fanns inte möjlighet 
att inkludera samtliga medarbetare på respektive enhet/avdelning och ett urval har 
därför gjorts. Vid Terminalens utvecklingsresa till Säfsen var antalet deltagare redan 
bestämt och även vilka av medarbetarna som skulle följa med på första, respektive 
andra resan. Vilka respondenter som medverkade under observationerna var därmed 
redan förutbestämt av avdelningsansvarig och personalutvecklaren.  
 
Vid de intervjuer som genomfördes i Terminalen, som en uppföljning till 
observationerna, valdes respondenterna ut i samverkan med avdelningsansvarig och 
personalutvecklaren. Syftet med gruppsammansättningen var att låta medarbetare från 
samtliga arbetsstationer vara representerade, liksom att inkludera medarbetare som 
deltog och inte deltog i Säfsen.  
 
På det första mötet med ekonomichefen på Statens Räddningsverk beslutades att 
intervjuerna skulle inkludera medarbetare från enheten i Karlstad och skolan i 
Revinge. Vilka medarbetare som deltog i intervjun i Karlstad beslutades i samråd med 
ekonomichefen, då målet var att samtliga deltagare i någon mån skulle ha kontakt 
med skolan i Revinge.  
 
Vilka respondenter som skulle delta vid intervjuerna på Revinge skolan beslutades av 
verksamhetschefen i samråd med ekonomerna på skolan, vilket innebar att urvalet inte 
styrdes av oss själva. Samtliga av respondenterna på Statens Räddningsverk arbetar 
med ekonomifrågor.  
 

2.4 Tillvägagångssätt 
 
I nedanstående avsnitt redogörs hur vi praktiskt gick tillväga med undersökningarna. 
 

2.4.1 I Säfsen med Terminalen 
 
I ett tidigt skede av uppsatsarbetet blev vi tillfrågade av avdelningsansvarig på 
Terminalen och personalutvecklaren på Uddeholm Tooling AB, om vi hade möjlighet 
att följa med avdelningen till Säfsen på en utvecklingsresa under två dagar. Syftet var 
till en början att hålla föredrag om teamorganisation och den undersökning vi tidigare 
genomfört på Terminalen. Förfrågningen uppskattades och det beslutades att vi skulle 
följa med på den första utvecklingsresan i början av mars. Efter vidare diskussioner 
bestämdes även att observationer inför kommande undersökning skulle genomföras 
under dessa dagar. Det blev två roliga och lärorika dagar, med intressanta 
observationer och spännande teambuilding-övningar i en av Säfsens slalombackar! 
Totalt deltog 18 medarbetare under observationsdagarna. 
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När vi kom hem från Säfsen skrevs observationerna ner kring vad som var relevant att 
ta med i undersökningen. Eftersom studiens syfte var att undersöka hur 
kommunikationen och utbytet av den ekonomiska informationen ser ut inom 
Terminalen, valdes delar gällande detta område ut för att lyftas fram och analyseras. 
Under observationens gång uppmärksammades meningsskapande som viktigt för att 
medarbetarna skall få bättre förståelse för arbetet i Terminalen, samt för den 
ekonomiska information som ges ut. Meningsskapande blev, i och med 
observationerna, ett område där teori behövde hämtas in för att bli en av 
grundstenarna i undersökningen. Kulturen, som i tidigare undersökning genomförd av 
Andersson & Karlsson (2005), visat sig ha inverkan på medarbetarnas förståelse för 
arbetet i Terminalen, uppfattades även nu som en viktig del att belysa i 
undersökningen.  
 

2.4.2 Statens Räddningsverk 
 
I ett relativt tidigt skede fick vi via personalansvarig på Uddeholm Tooling AB, 
kontakt med Statens Räddningsverk i Karlstad och efter en tid gavs besked om att de 
var intresserade av en undersökning genomförd på ekonomienheten i Karlstad. Det 
bokades in ett möte med ekonomichefen där vi träffades och mer ingående gick 
igenom vad undersökningen skulle handla om, samt hur den praktiskt skulle gå till. 
Efter önskemål från ekonomichefen kom vi överens om att en gruppintervju skulle 
genomföras med medarbetare från ekonomienheten i Karlstad, samt med medarbetare 
på Revinge skola i Lund. Detta då Statens Räddningsverk har behov att få bättre 
kommunikation med denna skola. Beslut togs att vi skulle åka till Revinge för att 
genomföra två gruppintervjuer med medarbetare från skolan. 
 

2.4.3 Inläsning av teori 
 
Inför intervjuerna lästes och diskuterades teorier om kommunikation och ekonomisk 
information. Eftersom meningsskapandet visade sig vara en bakomliggande faktor till 
hur medarbetarna på Terminalen uppfattar och tolkar ekonomisk information, 
samlades även teori inom detta område. Meningsskapande blev även av stor vikt inför 
undersökningen på Statens Räddningsverk, då det i bakgrunden till problemet med 
den bristande kommunikationen sågs likheter med problemsituationen på Terminalen. 
Det övergripande området för arbetsprocessen blev då meningsskapande och vi 
samlade sedan resterande undersökningsområden under detta begrepp. 
Meningsskapande ses därmed som ett ”paraplybegrepp” som omfattar 
kommunikation, ekonomisk information, händelseredovisning och kultur, vilket kan 
illustreras med följande bild:  
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Bild 2. ”Paraply” 

 
 
Utifrån inhämtade teorier samt efter observationerna i Säfsen, sammanställdes två 
intervjuguider efter vilka intervjuerna skulle genomföras. Med lite ”kött på benen” 
fortsatte insamlandet av empiri från de båda organisationerna. 
 

2.4.4 Intervjuer på Statens Räddningsverk 
 
Inför intervjuerna på Statens Räddningsverk hölls ett möte med ekonomichefen för att 
få en djupare förståelse för organisationens struktur. Sedan genomfördes tre 
gruppintervjuer, där den första utfördes i Karlstad med fyra medarbetare från 
ekonomienheten. Intervjun ägde rum i ett sammanträdesrum där intervjudeltagarna 
kände sig bekväma. Drygt en timme efter att intervjun var klar, satte vi oss på tåget 
ner till Lund och Revinge skola för att dagen därpå genomföra två intervjuer med 
medarbetare från skolan. Efter resan till Revinge tillbringades ett par dagar till 
renskrivning av intervjuerna. Totalt antal intervjuer på Statens Räddningsverk 
uppgick till tre stycken, med totalt nio respondenter. Samtliga intervjuer pågick i 
drygt 60 minuter.   
 
Under intervjuerna på Statens Räddningsverk visade det sig att kulturen även i denna 
organisation är en betydande faktor för hur medarbetare tolkar olika situationer. Det 
blev nu än mer klart att kulturen skulle bli ett av huvudområdena i undersökningen.   
 

2.4.5 Intervjuer på Terminalen 
 
Då intervjuerna på Statens Räddningsverk var klara, var det dags att genomföra 
intervjuerna på Terminalen, Uddeholm Tooling AB. I rummet där intervjuerna ägde 
rum hade avdelningsansvarig dukat fram kaffe, frukt och godis, vilket bidrog till en 
avslappnad miljö och intervjuerna genomfördes utan problem. När intervjuerna var 
klara avsattes ytterligare en dag till renskrivning, för att därefter börja sammanställa 
den inhämtade empirin från de båda organisationerna. På Terminalen genomfördes 
två intervjuer med totalt tolv respondenter. Intervjuerna pågick i drygt 60 minuter. 
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2.4.6 Empiri kräver mer teori 
 
Nu var det återigen dags att ta tag i den teoretiska delen av arbetet, för att få än 
djupare kunskap inom områdena och för att hitta fler relevanta teorier till vilka 
empirin sedan skulle kopplas. Undersökningens struktur började ta form och 
meningsskapande, kommunikation, ekonomisk information, händelseredovisning 
samt kultur fastställdes som studiens beståndsdelar.  
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3. E. T. T. - Empiri, teori och tolkning 
 
 
I följande kapitel ges en inblick i de båda organisationerna. Vidare behandlas 
undersökningens empiri, teori och tolkning i en löpande struktur. 
 
 

3. 1 En inblick i organisationerna 
 
I följande avsnitt ges en inblick i de organisationer där undersökningen har 
genomförts.  
 

3.1.1 Terminalen 
 
Till Terminalen kommer allt färdigproducerat verktygsstål i form av plattor och 
stänger. Kundernas order lastas direkt på lastbil eller i containrar för frakt på båt, för 
vidare transport ut i världen. Avdelningen är uppdelad i fyra arbetsstationer: Sågarna, 
Containerlastningen, Sampack och Europaterminalen, och på plats i Terminalen finns 
också ett antal reparatörer.  

Terminalen är sedan länge en del av den funktionsorganisation som utgör Uddeholm 
Tooling AB: s organisationsstruktur. Vid användningen av en funktionsorganisation 
är verksamheten uppdelad och specialiserad i enskilda delar, och enligt Lindvall 
(2001) är denna organisationsform grunden för det mesta av det traditionella 
organiserandet. Genom användningen av funktioner ges möjlighet till specialisering 
och ekonomiska skalfördelar, vilket är funktionsorganisationens stora förmåner. De 
företag som använder denna organisationsstruktur blir oftast hierarkiskt uppbyggda.  

Uddeholm Tooling AB som organisation har sedan länge fungerat hierarkiskt med 
chefer, mellanchefer och medarbetare arbetande i produktion. För att medarbetare 
längre ner i hierarkin skall kunna kommunicera med medarbetare högre upp i 
hierarkin, måste kommunikationen gå genom alla steg i hierarkin innan meddelandet 
kommer fram (avdelningsansvarig; medarbetare, Terminalen, Uddeholm Tooling AB, 
2005). 
 
Terminalen befinner sig i en förändringsprocess mot att bli en teamorganisation 
(avdelningsansvarig, Terminalen, Uddeholm Tooling AB, 2006). Enligt Granström 
(2000) uppkom teamorganisationen för att möta en del av bristerna i den hierarkiska 
strukturen och för att bättre utnyttja effekterna av medarbetarnas förmåga till 
samarbete och ansvarstagande. Kommunikation har blivit ett outtalat ledord inom 
Uddeholm Tooling AB, ett ledord som även värderas högt av avdelningsansvarig på 
Terminalen. Medarbetarna på Terminalen är i behov av kommunikation mellan 
varandra (såväl inom som mellan teamen), men även med avdelningsansvarig samt 
med ledare och medarbetare på närliggande avdelningar.  
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3.1.2 Statens Räddningsverk  
 
Statens Räddningsverk utgör en hierarkiskt uppbyggd organisation där klara direktiv 
kommer från staten och medarbetarna har regelverk som strikt måste följas. 
Ekonomienheten i Karlstad samt Revinge skola är delar av den hierarkiska 
organisationen (se bilaga 3).  
 
På Revinge skola, samt övriga tre skolor Rosersberg, Sandö och Skövde, utbildas 
kommunal räddningstjänstpersonal inom både yrkes- och vidareutbildning. Revinge 
skola ligger i Lunds kommun och har sedan år 1986 utbildat samhällets aktörer i 
olyckshantering. Varje år utbildas i genomsnitt 4 500 personer (Informationsblad 
Statens Räddningsverk Revinge, 2006) på skolans olika typer av utbildningar, där den 
kortaste är en dag och den längsta två år. Statens Räddningsverk arbetar efter visionen 
att det ständigt skall bli mindre skador och olyckor i samhället (www.srv.se). 
 
Ett beslut har tagits om att hela Statens Räddningsverk skall börja arbeta mer 
processorienterat. Den enhet som kommit längst i förändringsarbetet och utvecklat en 
processorganisation är Revinge skola (ekonomichef Statens Räddningsverk, 2006). 
Processorienteringens viktigaste objekt är kunden, och kundfokus är 
processorganisationens ledstjärna. För att skapa värde för kunden genomför 
organisationen ett antal processer, vilka vanligtvis indelas i primära huvudprocesser 
och stödjande processer. Hur indelningen ser ut är upp till den enskilda organisationen 
(Lindvall, 2001).  
 

3.2 Meningsskapande 
 
Under studiens gång har meningsskapande visat sig ha en inverkan på de problem 
som finns inom Terminalen och Statens Räddningsverk. På det sätt som paraplybilden 
visar är meningsskapande den sammanbindande länken mellan kommunikation och 
ekonomisk information, händelseredovisning samt organisationskultur.  
 

3.2.1 Meningsskapande på Terminalen 
 
Den resa till Säfsen som medarbetarna på Terminalen fick genomföra hade flera mål 
och syften, varav ökad dialog och ökad förståelse för varandra var viktiga delar. För 
att avdelningen skall kunna fungera som en teamorganisation är det av stor vikt att 
både dialog och förståelse används som ledord i förändringsarbetet så att det blir en 
del i den nya organisationen. 
 
När medarbetarna på Terminalen först fick informationen att de skulle åka på en 
utvecklingsresa var reaktionerna negativa. Närmare information om resans innehåll 
hade inte givits ut, men trots det ansåg flertalet medarbetare resan som onödig och att 
det istället vore bättre att sköta sina ordinarie arbetsuppgifter. När medarbetarna sedan 
anlände till Säfsen och programmet för aktiviteterna visades, hade flera fortfarande 
uppfattningen att det skulle bli två långa dagar. Under intervjuerna berättade 
medarbetarna att desto längre dagen gick och diskussionerna tog fart, ändrades 
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medarbetarnas inställning. Uppfattningen blev istället att det var lättsamt och trevligt, 
samt att en bättre kontakt med övriga medarbetare i gruppen uppstod.   
 
Genom gruppdiskussioner togs olika typer av problem upp och medarbetarna gavs 
möjlighet till främjande av kommunikation och förståelse för varandra, bland annat 
genom användandet av händelseberättelser (se avsnitt 3.4). Ett problem som 
diskuterades såväl vid utvecklingsresan som vid de intervjuer som genomfördes under 
hösten 2005 (se Andersson & Karlsson, 2005), var ledarnas arbetsuppgifter. Under 
resan fick Terminalens ledare samt två ledare på andra avdelningar möjligheten att 
beskriva sina arbetsuppgifter och medarbetarna kunde ställa frågor till dem. Under 
intervjuerna som sedan genomfördes på plats på Terminalen framgick att de flesta 
medarbetare fortfarande inte hade någon större förståelse för ledarnas arbetsuppgifter. 
Vidare ansågs att den diskussion som uppkommit i Säfsen främst framstod som 
försvarstal från ledarnas sida.  
 
Det fanns dock medarbetare som uppfattade mötet som positivt och önskade att flera 
möten skall komma till stånd. Efter dagarna i Säfsen har en medarbetare tagit eget 
initiativ till att besöka den aktuella avdelningen och ansåg att det nu var lättare att 
kommunicera, samt att få gehör för sina åsikter. 
 
Av intervjuerna framgick att ledningen, trots den utveckling som skett, ibland 
uppfattas som mer eller mindre otydlig, då medarbetarna känner att 
avdelningsansvarig ofta befinner sig på annat håll. De har svårt att få tag på 
avdelningsansvarig gällande såväl personliga möten som via telefon och önskar att 
denna kontakt skall bli bättre. 
 
För att få till stånd förbättringar på arbetsplatsen skapades en förslagslista under 
dagarna i Säfsen. Ett häfte med sammanställningen av denna lista samt lite övrig 
information och bilder har sänts ut till samtliga medarbetare. Nästa steg blir att varje 
skiftlag skall se ut en person, samt välja ut en eller två frågor som skiftlaget, genom 
den utvalda personen skall driva. Detta har uppfattats som positivt från medarbetarnas 
sida, med undantag för några som är mindre intresserade av att medarbetarna skall ta 
mer ansvar och som istället anser att ledaren skall driva dessa frågor. Det nämndes 
dock av medarbetarna själva att det behövs någon ansvarig som skall ta tag i saken för 
att det inte skall rinna ut i sanden.  
 
Att medarbetare får delta i möten ses som positivt från ytterligare ett perspektiv, då 
möjlighet ges att få vara med och påverka hur förändringar skall genomföras. Det är 
inte alltid som medarbetare ”på golvet” blir tillfrågade och därför ser de det som en 
utmaning att själva få delta i framtagandet av beslutsunderlag, för att förändringen 
senare skall fungera på ett så bra sätt som möjligt. Tidigare har inte medarbetarna fått 
någon klarhet i varför förändringar har skett, utan bara att de skall arbeta på ett 
annorlunda sätt. Detta medför att medarbetarna har svårt att skapa förståelse och 
mening med de förändringar som sker.   
 



 22

3.2.2 Meningsskapande på Statens Räddningsverk 
 
Under samtliga intervjuer med medarbetare på Statens Räddningsverk (såväl i 
Karlstad som i Revinge) uppkom många diskussioner kring förståelse för olika 
situationer. En stor del av de kommunikationsproblem som finns mellan enheten i 
Karlstad och skolan i Revinge uppges ha sin grund i oklarheter om 
ansvarsfördelningen av olika frågor. Att inte veta vem eller vilka som styr och äger 
frågan leder ofta till egna tolkningar av hur ett visst ärende skall skötas, vilket i sin tur 
kan leda till förvirring för medarbetare vid båda enheterna. Samtliga medarbetare 
uttalade ett klart behov av att ansvarsfördelningen bör vara tydligare för att underlätta 
den idag infekterade kommunikationen och det krångel som ofta upplevs vid 
behandlingen av olika frågor.   
 
Den ekonomiska information som delges mellan enheten i Karlstad och skolan i 
Revinge kan ibland uppfattas som relativt otydlig. Det finns ständigt olika 
uppfattningar om hur ett problem skall lösas och de två enheterna har sällan samma 
lösningsförslag. Några av medarbetarna på Revinge skola anser att det ibland saknas 
tydliga direktiv då verksamheten borde fungera mer enhetligt och att samtliga enheter 
borde följa samma riktlinjer. Efter att den nya generaldirektören har tillsatts uppfattas 
styrningen som något tydligare, men en klar vision och strategi skulle kunna 
förtydliga den organisatoriska strukturen ytterligare.   
 
Tidsmässigt önskar medarbetarna på Revinge skola att den ekonomiska informationen 
kunde komma ut en aning tidigare från enheten i Karlstad. Ofta kommer delar av 
informationen, men sedan får medarbetarna vänta på resterande information. Detta ger 
känslan av att aldrig få göra klart och att hela tiden befinna sig i någon form av 
vänteläge.  
 
Medarbetarna i Karlstad anser att de ofta får kritik för att de genomför förändringar 
som inte fungerar ute på skolan. På Revinge skola anses istället att medarbetarna i 
Karlstad inte förstår Revinges verksamhet. Den ekonomiska information som ges ut 
från Karlstad uppfattas ofta som bristfällig med tanke på att skolans medarbetare 
anser att nya rutiner inte alltid ges ut och att det kan vara svårt att veta vad som gäller.  
 
När förändringar sker menar Revinges medarbetare att de inte alltid förstår varför en 
förändring sker, utan bara att de skall utföra arbetet på ett visst sätt. Sådana ändringar 
uppfattas ibland komma över en natt och mycket tid går då åt till att skapa sig en egen 
tolkning av hur förändringen kommer att påverka arbetet. Detta gör att 
arbetssituationen påverkas negativt. En av medarbetarna i Karlstad har observerat 
dessa åsikter hos skolans medarbetare och anser att det är av största vikt att 
medarbetare på andra enheter skall förstå syftet med varför en viss information ges ut. 
Genom detta skulle samarbetet kunna underlättas betydligt.  
 
Många gånger går den ekonomiska informationen ut via mail, vilket båda enheterna 
uppfattar som bra, men att det ibland kan uppstå en viss problematik med tolkningen 
av budskapet. Medarbetarna tolkar information olika och ibland skulle informationen 
kunna ges ut på ett annorlunda sätt för att underlätta förståelsen. Idag har 
medarbetarna också kontakt via telefon, telebildmöten samt personliga möten, men 
under samtliga intervjuer diskuterades att sådana kontakter borde utökas. Genom att 
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träffas och diskutera anser de intervjuade att en förståelse skulle byggas upp om 
varandras arbetsuppgifter, samt att kommunikationen skulle bli bättre om kontakten 
sker personligen. Flera av medarbetarna i Revinge nämnde att när ett beslut skall tas 
som gäller skolan är det positivt om medarbetarna får delta i beslutsprocessen. Det är 
dock inte alltid nödvändigt att alltid få sin vilja igenom, men det är viktigt att förstå 
varför beslutet tas.   
 
En stor otrygghet som uppfattas hos medarbetarna i Revinge och som influerar 
samtliga medarbetares vardag är frågan om skolans överlevnad. Under den senaste 
tiden har ett antal neddragningar genomförts och det talas om än fler, eventuellt också 
att en eller två av skolorna inom Statens Räddningsverk skall läggas ned.  
 

3.2.3 Teori om meningsskapande 
 
Meningsskapande är en fråga om samspel mellan handling och tanke, men handlar 
även om språk, samtal och kommunikation. Det vill säga att situationer, 
organisationer och omgivning är ”pratade” till existens. I meningsskapande försöker 
människor att se orsaker till varför saker och ting händer, där orsakerna jämförs med 
den kognitiva ramen för vad som anses som normalt enligt individens tidigare 
erfarenheter och förväntningar (Weick m.fl., 2005). En människas tankar påverkas av 
både egna och andras argument och förväntningar i olika situationer, och de 
handlingar en människa utför sker genom såväl egna förpliktelser som genom andras 
manipulation (Weick, 1995).  
 
Enligt Weick m.fl. (2005) börjar meningsskapandet i någon form av kaos, där mening 
söks i oförutsedda händelser. Tillfällen där meningsskapande förekommer i 
organisationer är exempelvis när det råder tvetydighet och osäkerhet, så som vid 
organisationsförändringar och vid nya rutiner för att utföra ett arbete.  
 
Organisationer och meningsskapande kan ses som komplement till varandra, då 
organisationer är ett försök att ordna människors handlingar och att styra dem mot 
särskilda mål. Organisationer påverkar också medarbetarna genom att generalisera 
och institutionalisera särskilda meningar och regler, där organiseringen används för 
att skapa mening av tvetydligheter och därmed skapa ordning. Kommunikation är en 
viktig del i såväl meningsskapande som organisering där kommunikationen fungerar 
som en fortgående process för att skapa mening av olika omständigheter (Weick m.fl., 
2005).  
 
En tydlig ledning och struktur är faktorer som påverkar människors meningsskapande 
och handlingar. I de fall där struktur och ledning uppfattas som otydligt kan resultatet 
bli att medarbetare inte känner trygghet i sitt arbete, vilket kan leda till brister i intern 
kommunikation mellan olika aktörer och deras meningsskapande (Weick, 1993). 
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Weick m.fl. (2005) beskriver också meningsskapande i relation till ett 
maktperspektiv, och menar att makt kan uttryckas i form av handlingar som formar 
andra människors inställning. En ledare kan generera olika typer av ledtrådar, så 
kallade ”cues”, vilket är en form av händelser som påverkar människors uppfattningar 
och handlingar. Om ledaren har kontroll över dessa kan det visas vara en viktig källa 
till makt. Eftersom människor skapar mening av det mesta kan detta få konsekvenser 
för ledarskapet då ledaren har möjlighet att påverka dessa meningar i den riktning 
organisationen strävar åt.  
 
Begreppen meningsskapande och tolkning uppfattas ofta som liktydiga, men skiljer 
sig åt enligt Weick (1995). Att skapa mening ses som en aktiv process till skillnad 
från tolkning, som i sin tur går ut på att förstå den mening som blir skapad. Weick 
ställer frågan ”Hur kan jag veta vad jag tänker innan jag ser vad jag tänker?” (s.18) 
vilken ses som att meningsskapande är ett tillbakablickande på en händelse eller 
handling, där människor förstår verkligheten av vad de gör först efter att de har gjort 
något. Att ordna händelser i en viss följd är centralt i meningsskapande och genom att 
lyssna till historier och berättelser om tidigare händelser kan mening skapas. ”Vad 
som är nödvändigt i meningsskapande är en bra berättelse” (Weick, 1995, s.61).  
 
I handlingar och samtal inom organisationer finns mönster i organisering, men även i 
de händelser som bevaras i sociala strukturer (Weick m.fl., 2005). Med grund i det 
språkbruk som används, samt i den sociala interaktionen mellan människor formas 
gemensamma värderingar. Den tillbakablickande processen fungerar som en syntes 
mellan olika konkurrerande meningsinnebörder där värderingar och prioriteringar är 
vad människor behöver, istället för bara information. När människor är engagerade i 
olika typer av handlingar försöker de också att bygga mening kring dessa. 
Uppmärksamheten riktas då mot de mest attraktiva aktiviteterna och ledaren kan då 
skapa utrymme för sådana typer av aktiviteter för att engagera medarbetare och för att 
legitimera handlingarna (Weick, 1995, ref. i Geijer & Schwalbe, 2002).  
 
Individernas pågående organisering av mening är inte nödvändigtvis resultatet av 
rationell eller ens aktiv behandling av information. Det är främst ett sätt för att göra 
olika typer av händelser och skeenden förståeliga, genom att tillskriva dem en viss 
mening. På det här sättet handlar och förstår organisationens medlemmar vad som 
händer och sker (Hellgren & Löwstedt, 1997).  
 
Det finns ett antal beståndsdelar i meningsskapande med en betydande roll för hur 
mening skapas. Att se tillvaron som meningsfull bottnar till stor del i individens 
behov av identitet, där det finns en uppsättning personlighetsbaserade och 
situationsberoende identiteter kring det meningsfulla och det meningslösa i individens 
tillvaro. Att utveckla företagets identitet och medarbetarnas identifiering med denna, 
kan ses som skapandet av en företagskultur. De uppfattningar som finns skapas såväl 
av individen själv, med hjälp av ledtrådar (cues) samt i relation till andra människor i 
en social process. Språkets betydelse inverkar också på meningsskapandet då det 
bland annat influerar hur nya händelser tolkas och hur de möjliga lösningarna på 
uppkomna problem kommer att se ut (Weick, 1995; Hellgren & Löwstedt, 1997). 
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3.2.4 Tolkning av meningsskapande 
 
En grundläggande beskrivning av meningsskapande är enligt Weick m.fl. (2005) ett 
samspel mellan tanke och handling, men handlar även om språk, samtal och 
kommunikation. I båda de undersökta organisationerna kan brister ses i 
kommunikationen mellan olika aktörer och därmed också brister i det gemensamma 
meningsskapandet.  
 
Individer har ett stort behov av identitet (Weick, 1995; Hellgren & Löwstedt, 1997) 
och när den egna identiteten inte kopplas till företagsidentiteten kan heller inte en god 
företagskultur skapas. På Uddeholm Tooling AB har ett antal utvecklingsdagar 
genomförts med samtliga medarbetare i företaget och medarbetarna på Terminalen 
har dessutom fått möjlighet att delta i en utvecklingsresa till Säfsen. Detta ses som ett 
försök till att skapa en god företagskultur och för att få medarbetarna att skapa mening 
med varandra. De uppfattningar som finns skapas ofta i relation till andra människor 
genom en social process (ibid.), vilket i detta fall möjliggör att olika typer av problem 
kan lösas.  
 
Meningsskapande börjar ofta i någon form av kaos där mening söks i oförutsedda 
händelser (Weick m.fl., 2005). På Terminalen kan dessa oförutsedda händelser tolkas 
vara att organisationen befinner sig i ett förändringsskede och medarbetarna har fått 
ett nytt sätt att arbeta på. Att inte förstå varför en förändring sker, utan bara att den 
sker skapar en form av otrygghet hos medarbetarna, vilka istället skapar en mening 
med varandra utefter sina egna kognitiva ramar.  
 
Liknande problematik med att inte förstå varför en förändring sker finns inom Statens 
Räddningsverk där medarbetarna på Revinge skola inte alltid förstår varför enheten i 
Karlstad beslutar som de gör. Den ekonomiska informationen upplevs ibland som 
bristfällig och den interna kommunikationen fungerar inte på ett önskvärt sätt. 
Informationen kommer heller inte i tid, vilket gör att medarbetarna inte får den 
struktur i arbetet som önskas. Situationen på Revinge skola påverkas också av den 
otrygghet som hot om neddragningar för med sig. Detta inverkar på medarbetarnas 
dagliga arbetssituation och kommunikation och förståelse blir då än mer viktigt för att 
skapa en trygg arbetsmiljö. 
 
Ansvarsfördelningen och ledningsstrukturen uppfattas i båda organisationerna som 
relativt oklar och medarbetarna på Statens Räddningsverk anser att det saknas tydliga 
direktiv för att Statens Räddningsverk skall fungera som en enhetlig verksamhet. 
Vidare anses att Statens Räddningsverks vision och strategi, samt ansvarsfrågorna bör 
klargöras för att underlätta för kommunikation och förståelse medarbetare emellan. 
Weick (1993) menar att en tydlig ledning och struktur är faktorer som påverkar 
människors meningsskapande och trygghetskänsla, och i de fall där detta uppfattas 
som otydligt påverkas den interna kommunikationen negativt. 
 
Att ledningen och ansvarsfördelningen på Terminalen upplevs som förhållandevis 
otydlig grundar sig i att avdelningens ledare ofta befinner sig på annat håll. 
Medarbetarna anser det svårt att få kontakt med ledaren och skulle önska att ledaren 
oftare fanns på plats. Medarbetarna anser sig ta ett stort ansvar och är nöjda med 
detta, men vill att ledaren skall finnas där vid svårare frågor och vid 
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problemdiskussion. Om detta skulle fungera anser medarbetarna att kontakten och 
relationen till ledaren skulle förbättras. Kontakten med ledare som på annat sätt har 
förbindelse med Terminalen anses av medarbetarna som mindre bra. Under 
utvecklingsresan gavs möjligheter till diskussion men flertalet, med vissa undantag, 
uppfattar ändå relationen som opåverkad.  
 
Weick m.fl. (2005) menar att organisationer försöker styra människors handlingar mot 
gemensamma mål, men även att organisering används för att skapa mening av 
tvetydigheter för att skapa ordning. Den problematik som finns inom vissa frågor på 
Terminalen lyftes fram under utvecklingsresan, vilket uppfattades som positivt av 
medarbetarna. När människor är engagerade i olika typer av handlingar försöker de 
skapa mening kring dessa (Weick, 1995 ref. i Geijer & Schwalbe, 2002) och genom 
att  möjligheter till kommunikation gavs i Säfsen på ett stimulerande sätt, skapades en 
bättre förståelse för varandra.  
 
Att inställningen till utvecklingsresan från början var negativ kan diskuteras utifrån ett 
socialt perspektiv. Med grund i det språkbruk som används samt i sociala 
interaktioner mellan människor formas gemensamma värderingar (Weick m.fl. 2005), 
och utifrån Weick: s (1995) fråga ”Hur kan jag veta vad jag tänker innan jag ser vad 
jag tänker? (s.18) kan den negativa inställningen diskuteras. För att skapa en mening i 
det som uppfattas som otryggt söks ett stöd hos övriga medarbetare, som också känner 
sig otrygga i situationen. Medarbetarna söker då få reaktioner på sina ord och 
handlingar för att legitimera sin egen uppfattning om situationen och 
meningsskapande kan därmed påverkas av sociala faktorer.  
 
Såväl kommunikation som meningsskapande är viktiga delar i organisering, där 
kommunikationen fungerar som en process för att skapa mening av olika 
omständigheter (Weick m.fl., 2005). Under dagarna i Säfsen ändrades medarbetarnas 
negativa inställning och situationen uppfattades istället som positiv. För att arbetet 
med förslagen till förbättringar skall komma till stånd, har möten planerats inom en 
snar framtid. Detta ger en förutsättning till ytterligare meningsskapande och 
kommunikation mellan medarbetarna.  
 
Att genomföra ett större antal personliga möten är något som efterfrågas av de flesta 
av de intervjuade medarbetarna på Statens Räddningsverk. De upplever en viss 
problematik i förståelsen för varandras arbetsuppgifter, men också på grund av att den 
ekonomiska informationen oftast ges ut via mail. Medarbetarna tolkar då situationen 
efter sina egna kognitiva ramar samt i de sociala strukturer som finns på 
arbetsplatserna. Fler möten ger, liksom på Terminalen, en förutsättning till 
meningsskapande och kommunikation.  
 
Weick m.fl. (2005) beskriver meningsskapandet ur ett maktperspektiv och menar att 
om ledare har kontroll över olika typer av ledtrådar (cues) kan detta leda till makt, 
eftersom människor skapar mening av det mesta. Detta innebär att det är av stor vikt 
att delge varandra information för att kunna skapa mening och goda relationer.  
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3.3 Kommunikation & ekonomisk information   
 
Kommunikation och meningsskapande är begrepp med nära relation till varandra. 
Kommunikationen är en betydande faktor för att mening skall kunna skapas och för 
att förståelse skall ske kring ekonomisk information.  
 

3.3.1 Kommunikation & ekonomisk information på Terminalen  
 
Ett av Uddeholm Tooling AB: s outtalade ledord, kommunikation, är något som 
avdelningsansvarig på Terminalen värderar högt men som länge har uppfattats som 
icke tillfredställande av ledare och medarbetare på Terminalen. På Terminalen pågår, 
som tidigare nämnts, ett arbete med att få avdelningen att arbeta mer teaminriktat. En 
utvecklingsresa till Säfsen har anordnats i syfte för att bland annat skapa dialog och 
förståelse organisationsmedlemmar emellan och kommunikationen har därmed fått en 
central plats i förändringen mot en teamorganisation (Andersson & Karlsson, 2005). 
 
Undersökningen genomförd av Andersson & Karlsson (2005), visade att 
kommunikationen såväl mellan medarbetare som mellan medarbetare och ledare, kan 
bli bättre, och ett arbete pågår aktivt med syfte att uppnå en bättre kommunikation.   
 
I intervjuerna (för denna undersökning) uttryckte medarbetarna att de inte såg några 
problem med kommunikationen medarbetare emellan och menade att det heller aldrig 
varit något problem på det planet. Istället uttryckte de att det är kommunikationen 
ledare och medarbetare emellan som är bristande och behöver förbättras. 
 
Samtliga respondenter menar att avdelningsansvarig är svår att få tag på och att en 
kommunikation därför är svår att få till. Medarbetarna trivs med att få ta ansvar för 
arbetsuppgifterna, men då problem i produktionen uppstår önskar de att 
avdelningsansvarig fanns tillgänglig för att svara på frågor och bistå med hjälp. 
Medarbetarna har svårt att förstå varför avdelningsansvarig syns till i Terminalen så 
sällan och menar att möten ibland borde kunna prioriteras bort, för att istället få till 
dialog med medarbetarna på avdelningen. 
 
Kommunikationen med ledare på närliggande avdelningar anses av medarbetarna på 
Terminalen vara näst intill obefintlig, då medarbetarna sällan möter dessa ledare. 
Medarbetarna ser det dock som positivt om denna kommunikation skulle komma till 
stånd. Vid utvecklingsresan till Säfsen fick medarbetarna och ledare från Terminalen, 
samt ledare från andra avdelningar möjlighet att träffas öga mot öga och föra 
diskussioner. Under intervjuerna framkom att så bra diskussioner som det blev i 
Säfsen upplever medarbetarna aldrig på plats i Terminalen. Förklaringen till det ansåg 
medarbetarna vara att de i Säfsen lärde känna varandra bättre, samt att känslan av 
teamtillhörigheten växte, vilket verkade positivt på kommunikationen.  
 
I intervjuerna berättade medarbetarna att de ser positivt på de möten som kommer att 
hållas i juni med en representant från varje arbetslag. Dessa möten är ett steg i den 
process som sker i samband med dagarna i Säfsen. Ett av målen med dessa möten är 
att diskutera de problem och förslag på förbättringar som medarbetarna tog upp i 
Säfsen.   
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Medarbetarna uttryckte i såväl intervjuerna som under observationerna, att de önskar 
månadsmöten där avdelningsansvarig samt någon från respektive arbetslag medverkar 
för att diskutera angelägna frågor, viktiga för arbetet på Terminalen. Vid dessa möten 
vill medarbetarna även kunna ta del av information om hur företaget ligger till som 
helhet, och ser den ekonomiska informationen samt information direkt kopplat till 
arbetet i Terminalen, som viktigast att få ta del av. Medarbetarna anser dock att de 
”staplar”, vilka vanligtvis visas i samband med att ekonomisk information delges, 
skulle kunna förmedlas på ett annorlunda sätt. ”Staplarna” är information som 
medarbetarna har svårt att ta till sig och menar att de istället borde kunna förmedlas 
med ord. Generellt menar intervjurespondenterna att det inte ges några större mängder 
av information, och när information väl kommer rör den delar som skall sättas i verk 
omedelbart, utan diskussion med medarbetarna i Terminalen. En viss frustration finns 
hos medarbetarna då uppfattningen att beslut gällande deras arbetsuppgifter ofta tas 
över deras huvuden. 
 
En av intervjurespondenterna har erfarenhet från månadsmöten där denne tillsammans 
med medarbetare från en annan avdelning träffas och diskuterar saker som berör 
arbetsuppgifterna. Medarbetaren ser positivt på dessa möten och menar att 
diskussioner som skapats lett till att tidigare problem idag är lösta och att arbetet flyter 
på ett smidigare sätt. Under intervjuerna lade medarbetarna även fram en önskan om 
att de någon gång per år eller en gång per kvartal, vill ha möte med medarbetare från 
andra avdelningar för att diskutera frågor rörande det gemensamma arbetet. 
Medarbetare poängterar dock att möten inte skall vara för mötets skull, utan ibland 
kan det vara väl så givande att ha informella möten. I intervjuer under hösten 2005 (se 
Andersson & Karlsson, 2005), menade medarbetarna dock att informella möten kan 
vara svåra att få till stånd med medarbetare på andra avdelningar, eftersom tiden 
sällan räcker till.  
 
I intervjuerna hävdade några av medarbetarna att de gärna vill ha besök från 
medarbetare på ordercentralen, vilka Terminalens medarbetare har daglig kontakt 
med, för att därigenom få till stånd en bättre kommunikation. På Terminalen anses att 
medarbetarna på ordercentralen inte förstår Terminalens verksamhet och att det därför 
är svårt att få till stånd en fungerande kommunikation. Medarbetarna menar vidare att 
kommunikationen var bättre förr då ordercentralen fanns på plats i Terminalen och då 
dagligt möte fanns med i det vardagliga arbetet. Detta hävdade medarbetarna även 
under intervjuerna genomförda under hösten 2005 (se Andersson & Karlsson, 2005).   
 

3.3.2 Kommunikation & ekonomisk information på Statens Räddningsverk 
 
Kommunikationen mellan medarbetarna på ekonomienheten i Karlstad och 
medarbetarna på Revinge skola, har länge varit relativt invecklad då kommunikation 
gällande redovisningsfrågor gått via staben Centrum för risk- och säkerhetsutbildning. 
Medarbetarna på staben har fungerat likt ett filter, vilket till viss del uppfattats positivt 
av medarbetare på ekonomienheten i Karlstad. Detta då det har ansetts tämligen 
enkelt att vända sig till medarbetarna på staben. Samtidigt menar medarbetarna på 
ekonomienheten att kommunikationen kom ett steg för långt bort och generellt sett 
uppfattas kommunikationen som bristfällig av samtliga intervjurespondenter, såväl i 
Karlstad som i Revinge.  
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Vid årsskiftet 2005/2006 gjordes vissa mindre förändringar, då en medarbetare från 
staben rekryterades till ekonomienheten i Karlstad. Denne medarbetare sitter nu som 
en direktlänk med skolan i Revinge samt med övriga tre skolor. Under intervjuerna 
framgick dock att medarbetarna på båda enheterna ännu inte märkt någon förbättring 
av kommunikationen.   
 
Ekonomienheten i Karlstad har ekonomiskt utbyte2 med samtliga enheter inom 
Statens Räddningsverk, men majoriteten av informationsutbytet sker med skolorna, då 
dessa utgör en stor del av organisationen. Av de medarbetare, mellan vilka det 
ekonomiska informationsutbytet sker, har flertalet en ekonomisk bakgrund och många 
av dem har arbetsuppgifter direkt kopplade till redovisningsfrågor.  
 
I Karlstad har medarbetarna uppfattningen att medarbetarna i Revinge anser att 
ekonomienheten inte förstår skolans verksamhet. Av intervjuerna i Revinge framgick 
att så var fallet och medarbetarna på skolan menar att kommunikationen många 
gånger brister på grund av enheternas olika verksamheter och att förståelse inte finns. 
 
Statens Räddningsverk är en myndighet och enheterna är hårt styrda av regelverk och 
direktiv från staten.  I Karlstad anser medarbetarna att de får lite respons från 
Revinge, gällande den information som går ut, men har ändå uppfattningen att viss 
ekonomisk information kan vara svår att ta till sig. Inte gällande innehåll utan snarare 
varför information och beslut ser ut som de gör. Medarbetarna i Karlstad menar att 
det ibland kan vara svårt att via mail förklara fullt ut varför information och beslut ser 
ut som de gör, och anser att det med jämna mellanrum vore fördelaktigt att besöka 
skolan för att förklara saker och ting.  
 
Vid intervjuerna i Revinge visade medarbetarnas uttalanden att de, likt uppfattningen 
hos medarbetarna i Karlstad, inte ser informationen i sig som svår. Däremot anser 
medarbetarna i Revinge att de beslut som tas inte alltid stämmer överens med 
åsikterna på skolan. Skolan verkar som en operativ enhet vilket gör att beslut från 
myndigheten i Karlstad inte alltid fungerar i skolans praktiska verksamhet. Några av 
medarbetarna i Revinge anser att de får ge synpunkter på möjliga förändringar, men 
känner sig ändå i slutändan överkörda genom de beslut som tas. Skolans medarbetare 
önskar en bättre kommunikation där enheten i Karlstad skapar sig en större inblick i 
skolans verksamhet, innan beslut tas.  
 
Många av de diskussioner som sker mellan och inom de olika enheterna, rör den 
redovisningsmodell som idag används inom Statens Räddningsverk, vilken av 
Revinges medarbetare ses som invecklad och mindre anpassad till skolans 
verksamhet. Medarbetarna har länge efterlyst en enklare redovisningsmodell och 
lämnat synpunkter på hur en sådan skulle kunna se ut, men menar att modellen istället 
blir mer och mer invecklad. Enligt ekonomichefen på Statens Räddningsverk kan det 
dock vara komplicerat att skapa en rationell redovisningsmodell med tanke på att 
organisationen är en myndighet, vilket medför svårigheten att få den mest effektiva 
redovisningsformen.  
 

                                                 
2 Med ekonomiskt utbyte menas utbyte av information med ekonomisk betydelse för organisationen 
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Några av de medarbetare som arbetar med redovisningsfrågor på Revinge skola 
känner även en viss frustration över de ekonomiska termer som används inom Statens 
Räddningsverk. I Revinge menar medarbetare att myndigheten skapat egna termer 
och betydelser av vanliga ekonomiska begrepp, vilket påverkar kommunikationen, då 
det ibland kan vara svårt att förstå vad saker och ting innebär.  
 
På Revinge skola uttrycker medarbetarna en irritation över att de många gånger får 
vänta på information som är nödvändig för budgetarbetet. De menar att budgetarbetet 
blir haltande eftersom informationen inte alltid når dem i tid och att de inte heller 
alltid får den mängd information som behövs. Under samtliga intervjuer genomförda 
på Statens Räddningsverk uttalade sig medarbetarna om den otydlighet som finns 
kring vem som äger vilka frågor. Vidare menar de att detta påverkar 
informationsspridningen, då ingen riktigt vet vem som har ansvar för vad.  
 
Det informationsutbyte som sker mellan enheterna sker främst via mail och telefon. 
Längre tillbaka i tiden skedde ofta möten mellan medarbetare öga mot öga, men med 
åren har dessa minskat och är idag inte fler än ett par om året. Medarbetare från såväl 
Karlstad som Revinge hävdade i intervjuer att fler sådana möten skulle behövas, för 
att få till stånd en bättre kommunikation och ett mer givande informationsutbyte. Att 
ses öga mot öga anses ge större möjlighet till utbyte av åsikter och främjar 
kommunikationen mellan enheterna.  
 
Vissa av medarbetarna på enheten i Karlstad anser sig ha en tillfredsställande 
kommunikation med Revinge skola, men överlag är åsikten att det är skolans ansvar 
att öka kommunikationen. Detta då Revinge är den skola som tar minst kontakt. I 
Karlstad har medarbetarna uppfattningen att skolan vill och sköter sig till stor del 
själva, vilket även till viss del hävdades i intervjuerna i Revinge. I Karlstad anses det 
märkligt att skolorna i stort inte är mer styrda då de trots allt också hör till Statens 
Räddningsverk som helhet. Trots att medarbetarna i Revinge vill vara självständiga 
önskar de ibland tydligare direktiv från enheten i Karlstad. Vidare anser de att det inte 
alltid är lätt att veta vad som gäller uppifrån, då de i vissa fall inte får ta del av 
informationen.   
 

3.3.3 Teori om kommunikation & ekonomisk information 
 
Kommunikation och information är två begrepp med nära anknytning till varandra. 
Här nedan följer en definition av respektive begrepp för att belysa de bådas innebörd.  
 
”Kommunikation utgör ett interpersonellt, symboliskt samspel med vars hjälp sändare 
och mottagare i ett visst kontextuellt sammanhang kan ”likställa” sitt 
informationsutbyte” (Maltén, 1998, s.18). 
 
”…generell beteckning för de meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation 
i olika former. ... Information innebär att någon får kännedom om någonting (”blir 
informerad”). …Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar 
eller underrättelser. … Information kan sägas uppstå först när ett meddelande tolkas 
av mottagaren. …(www.ne.se).    
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För att en organisation skall kunna existera och fungera krävs kommunikation mellan 
olika aktörer i organisationen, vilken ger en överblick och helhetssyn. Organisationer 
uppkommer när det finns personer som kan kommunicera med varandra, och har för 
avsikt att arbeta mot gemensamma mål. I ett sådant läge blir kommunikationen av stor 
vikt för att organisationsmedlemmar skall acceptera organisationens mål och för att de 
skall kunna översätta mål till handling (Barnard, 1938, 1968). Att kommunicera 
innebär att människor pratar och agerar i samspel och därigenom förmedlar olika 
slags budskap till varandra (Nilsson & Waldemarson, 1995).  
 
En ”bra kommunikation är när kommunikationsparterna uppnår en gemensam 
förståelse” (Heide m.fl., 2005, s.36). Genom en medveten kommunikation kan 
medlemmarna i en organisation uppnå och upprätthålla en gemensam förståelse. När 
människor kommunicerar konstrueras och tolkas innehållet genom interaktion mellan 
människor. Kommunikationen kan ta olika former, exempelvis som dialog mellan två 
personer, ett sammanträde, ett möte med en stor grupp människor eller en text som 
skickas ut från en eller flera avsändare till en eller flera mottagare. Kommunikation 
handlar inte enbart om att ha ett bra budskap, utan budskapet skall även förmedlas på 
ett bra sätt. Det handlar även om att människor lyssnar och tar till sig av vad andra 
säger (Larsen, 2003). 
 
I ett samtal, människor emellan, finns alltid en sändare och en mottagare där sändaren 
har ett budskap, vilket denne vill förmedla till mottagaren. Kommunikationsprocessen 
innebär att sändaren genom ord, gester, tonfall etcetera sänder sitt budskap till 
mottagaren.  För att båda kommunikationsparter skall förstå varandra, är de i behov 
av samma referensramar för att kunna referera till samma sak och ha förståelse för 
denna. Genom dialog finns möjligheten att rätta till missförstånd, vilket gör dialogen 
till en rik informationsförmedlare. Genom dialogen finns hela tiden möjlighet att 
kontrollera att informationen har nått fram och uppfattats av mottagaren (Greve, 
1997). Kommunikation är själva stommen i en organisation och genom 
kommunikationen kan medlemmarna fatta och följa gemensamma beslut (Hanson, 
1999).  
 

 
 

 Bild 3: ”Kommunikation”. Källa: Johansson, i Alpsten, 1994, s.22 
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Informationsprocessen innebär att tankar och idéer (ett meddelande) förflyttas från en 
person till en annan.  Det uppstår en relation genom en personlig dialog där sändaren 
och mottagaren samverkar och utbyter information med varandra. För att 
kommunikation skall komma till stånd krävs dock förståelse för sin egen och andras 
roll i processen. För att informationen skall få effekt måste meddelandet nå fram till 
mottagaren och uppfattas av denne. För att sändaren skall veta att informationen har 
uppfattats på rätt sätt måste denne se mottagarens reaktioner, vilket visar på vikten av 
kommunikation och dialog. Sändarens (i många fall chefens) informationsansvar blir 
därmed också ett kommunikationsansvar. Information och kommunikation är verktyg 
i en kontinuerlig process, där det skapas och utvecklas relationer (Alpsten, 1994). 
 
När ett budskap sänds finns en risk att det påverkas av störningskällor, så kallade 
brus, vilka läggs till budskapet utan att sändaren har någon avsikt med det. Då brus 
kan påverka att budskapet når fram blir det av vikt att presentera det på ett sätt med så 
få störningar som möjligt, för att minska risken för misstolkningar (Nilsson & 
Waldemarson, 1994).  
 
I vad Heide (m.fl., 2005) kallar en ”optimal organisation” får medlemmarna 
kontinuerligt en klar och fullständig information, vilken bidrar till förståelsen för 
organisationen och ger förutsättningar till att anpassa aktiviteterna efter 
organisationens utveckling. Allt som kommer in i form av synintryck, bilder, text och 
tal är data, vilket blir information om det leder till förändrade uppfattningar hos 
personer. Greve (1997) menar att information förändrar eller förstärker förståelsen för 
en händelse och att människor tar in stora delar information under en dag. Enligt 
Bjurklo & Kardemark (2005) kan berättelser ses som bärare av information, vilka kan 
bidra till förståelsen av en organisations verksamhet och de arbetsuppgifter som utförs 
i den.  
 
En ”optimal organisation” är dock svår att uppnå och ofta hörs klagomål om att 
kommunikationen är dålig. De anställda är ofta missnöjda med den information som 
ges ut och menar att de inte får veta allt de borde, och att de inte får gehör från chefen 
samt att beslut inte kommuniceras. Cheferna klagar sedan i sin tur på att de anställda 
inte följer direktiv samt att informationen inte når fram till alla, trots att den 
kontinuerligt kommuniceras ut (Heide m.fl., 2005).  
 
Den viktigaste informationskanalen för både chefer och medarbetare är det 
regelbundna mötet i arbetsgruppen. Där kan de tillsammans fatta beslut, skapa 
visioner och sätta upp mål för verksamheten samt följa upp resultat och ge varandra 
respons på åsikter och tankar (Alpsten, 1994). Möten sker ofta för att personer skall 
kunna utbyta idéer och åsikter, lösa problem och fatta beslut. Det kan också vara ett 
sätt för att skapa mening och behålla organisationen som en enda enhet 
(Schwartzman, 1987, 1989, ref. i Weick, 1995).   
 
I ett öppet företag flödar information fritt som en naturlig del av arbetet, men det 
vanligaste är dock att information kommer uppifrån och ner. Ju större avståndet är 
mellan ”golvet” och ledningen, desto viktigare och bättre måste den interna 
kommunikationen vara för att den skall kunna medverka till företagets gemensamma 
mål. Risken att viktig information går förlorad, stiger med antalet nivåer i 
organisationen (Alpsten, 1994). 
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Många företag strävar efter att komma bort från en hierarkisk struktur genom att 
införa en teamorganisation. Denna typ av organisation ställer helt andra krav på 
kommunikation inom organisationen, vilket av många ses som en utmaning för både 
medarbetarna och organisationen som helhet. Genom teamarbete plattas hierarkier ut 
och ansvarsfrågor förflyttas ner i organisationen. Kommunikationen blir i fokus 
(Minssen, 2006). 
 
Den interna kommunikationen kan se olika ut beroende på organisationens 
utformning. I en hierarkisk organisation är kommunikationen noga reglerad och 
centraliserad, och den största delen av kommunikationen ägnas åt ordergivning och 
reglering av verksamheten. I en sådan organisation deltar medarbetarna i 
kommunikationsprocessen i ytterst liten utsträckning (Erikson, 2005). Två av de 
viktigaste syftena med intern kommunikation är att motivera medarbetarna och få 
dem att arbeta mot gemensamma mål (Strid, 1999, ref. i Geijer & Schwalbe, 2002). 
  
I en delegerande organisation finns däremot en mer likställd kommunikation, där 
ledning och mellanchefer känner lika ansvar för frågor. Detta öppnar upp möjligheten 
till dialog med medarbetarna, men den interna kommunikationen är dock fortfarande 
uppdelad och det saknas full öppenhet i organisationen (Erikson, 2005). 
 
En annan form av organisation är uppbyggd på principen om gemensamt ansvar. Där 
har hierarkin ersatts av dialog mellan ledning och medarbetare och kommunikation 
sker snabbt efter önskat behov utan krav på onödig formalia. Öppen dialog bygger på 
fördelning av makt och kommunikation, vilket bidrar till ökad insikt hos såväl 
individen som företaget i helhet (Erikson, 2005). 
 
Vid förmedling av information är det av vikt att den information som skall förmedlas 
känns relevant för olika beslutsfattare. Vid förmedling av ekonomisk information kan 
händelser beskrivas både med monetära termer och med berättelser. ”En ekonomisk 
händelse är en aktivitet som kan observeras och är av ekonomisk betydelse” (s. 99, 
Bjurklo & Kardemark, 2003). 
 
Det är av stor vikt att sändaren av information kommunicerar på ett språk som förstås 
av mottagarna, och den måste visa hög grad av struktur och kontinuitet för att inge 
förtroende. Det är ledningens uppgift att kommunicera värderingar, mål och strategier 
för att därigenom skapa ett sammanhängande mönster som motiverar och 
entusiasmerar medarbetarna. Kommunikationen skall ske öppet, ärligt och förståeligt 
(Hanson, 1999).  
 

3.3.4 Tolkning av kommunikation & ekonomisk information 
 
En av likheterna mellan Terminalen och Statens Räddningsverk är den problematik 
som finns i kommunikationen mellan olika aktörer i verksamheterna. I 
organisationerna strävas efter att få en bättre kommunikation med förhoppningen att 
kunna påverka arbetsprocessen i positiv riktning. Enligt Heide m.fl. (2005) fungerar 
inte organisationer utan kommunikation mellan organisationsmedlemmar, samt om 
inte alla har för avsikt att arbeta mot gemensamma mål. Kommunikation blir av stor 
betydelse för att medarbetare i organisationer skall acceptera verksamhetsmålen och 
översätta målen till handling. Kommunikation är även viktigt för att uppnå 
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meningsskapande i organisationen. Weick m.fl. (2005) menar att kommunikationen är 
en av meningsskapandets beståndsdelar och att organisationer är ”pratade” till 
existens.  
 
På Statens Räddningsverk skulle de budskap som kommunicerats kunna sägas ha 
utsatts för brus, eftersom kommunikationen gått via staben Centrum för risk- och 
säkerhetsutbildning. Enligt Nilsson & Waldemarson (1994) är det av vikt att ett 
budskap presenteras på ett sätt så att så få störningar som möjligt uppstår, då det 
minskar risken för missförstånd och feltolkningar. 
 
Ytterligare en likhet mellan Terminalen och de undersökta enheterna på Statens 
Räddningsverk är att samtliga medarbetare önskar fler personliga möten där 
verksamhetsfrågor kan diskuteras. Möten är ofta till för att personer skall kunna 
utbyta idéer och åsikter och det är ett sätt för att skapa mening (Schwartzman, 1987, 
1989, ref. i Weick, 1995). På Statens Räddningsverk menar flera medarbetare att 
kommunikationen var bättre förr, då personliga möten förekom oftare och 
medarbetare kunde diskutera åsikter och frågor.  
 
På Terminalen menar medarbetarna att någon från varje arbetsstation, samt 
avdelningsansvarig och ledare från andra berörda avdelningar, skall delta på möten. 
Detta för att alla skall få möjlighet att komma med synpunkter, samtidigt som en 
direkt kommunikation skulle komma till stånd. Diskussioner mellan medarbetare och 
ledare anses annars som svåra att få till, medan kommunikationen medarbetarna 
emellan anses fungera på ett tillfredsställande sätt. Här ses en förändring mot 
resultatet av den undersökning som Andersson & Karlsson (2005) genomförde på 
Terminalen, då medarbetarna ansåg att kommunikationen även mellan medarbetarna 
kunde bli bättre, vilket nu alltså skett. Enligt Alpsten (1994) är det regelbundna mötet 
i arbetsgruppen, den viktigaste informationskanalen för både ledare och medarbetare. 
 
Medarbetarna i Karlstad och Revinge menar att det kan vara svårt att ta till sig 
ekonomisk information och beslut i enbart skriftlig form, eftersom det blir svårt att få 
till diskussioner kring tänkbara oklarheter. Enligt Larsen (2003) kan en medveten 
kommunikation bestående av samtal och dialoger, bidra till att medarbetare i en 
organisation uppnår en gemensam förståelse. Genom kommunikation tolkas 
information och kommunikation handlar därmed inte enbart om att ett budskap skall 
levereras, utan det skall även förmedlas på ett sätt så att mottagaren förstår 
informationens innehåll.  
 
På Statens Räddningsverk uttrycker vissa av medarbetarna ett missnöje med den 
redovisningsmodell som idag används inom organisationen. Den ses som onödigt 
krånglig samt att de ekonomiska termer som används inte alltid stämmer överens med 
de traditionella redovisningstermerna. Det här påverkar såväl kommunikationen som 
förståelsen, då medarbetare inte alltid har samma referensramar att relatera till. Greve 
(1997) menar att gemensamma referensramar är ett måste för att 
kommunikationsparter skall kunna skapa gemensam förståelse. Genom dialog finns 
möjlighet att rätta till missförstånd, vilket gör den till en rik informationsförmedlare 
(Greve, 1997; Alpsten, 1994). För att öka förståelsen av en organisations verksamhet 
skulle berättelser kunna användas som bärare av information (Bjurklo & Kardemark, 
2005). 
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I en ”optimal organisation” får medarbetare fortlöpande information, vilken bidrar till 
förståelse för organisationen. En ”optimal organisation” är dock svår att uppnå och 
ofta hörs klagomål om att kommunikationen inte fungerar på ett önskvärt sätt (Heide, 
m.fl., 2005). Med grund i det Heide m.fl. menar kan vare sig Terminalen eller de 
undersökta enheterna på Statens Räddningsverk ses som ”optimala organisationer”, 
eftersom båda organisationerna har problem med kommunikationen. En av orsakerna 
till problematiken kan vara att medarbetarna ej får vara med i beslutsfattanden. 
Varken på Terminalen eller i Revinge känner sig medarbetarna delaktiga i de beslut 
som fattas, beslut gällande deras egen arbetssituation. En generell önskan finns att 
mer hänsyn skall tas till deras synpunkter och medarbetarna i båda organisationerna 
menar att mer fakta från de berörda medarbetarna bör samlas in, innan beslut fattas.  
   
Även om medarbetarna inte känner sig delaktiga i besluten, menar medarbetare i 
Revinge att de får ge synpunkter på saker och ting, men att problemet ligger i att inte 
hänsyn tas till synpunkterna. På Terminalen menar medarbetarna att de näst intill 
aldrig ger synpunkter eftersom de ändå inte får gehör, men i och med 
utvecklingsresan till Säfsen och de kommande möten som sker i juni månad, är 
förväntningar stora på förändringar. 
 
Att medarbetarna inte deltar vid beslutsfattanden skulle kunna ha sin grund i 
organisationernas struktur. Statens Räddningsverk fungerar hierarkiskt där största 
delen av kommunikationen rör ordergivning och reglering av verksamheten (Erikson, 
2005). Terminalens organisationsstruktur är mitt i en förändring där avdelningen går 
från att fungera hierarkiskt till att bli en teamorganisation.  Enligt Minssen (2006) 
ställs i och med en teamorganisation, helt andra krav på kommunikationen mellan 
aktörer i organisationen samtidigt som ansvarsområden flyttas ner i organisationen. 
Detta kan också ses i Terminalen där kommunikationen har kommit mer i fokus.  
 
Terminalens struktur skulle dock i dagens läge kunna liknas vad Erikson (2005) 
benämner som en delegerande organisation. I en sådan organisation känner både 
ledning och övriga medarbetare ansvar för frågor, men den interna kommunikationen 
är fortfarande uppdelad och det saknas full öppenhet i organisationen. Den 
teamorganisation, vilken Terminalen är på väg att bli, skulle kunna beskrivas som en 
verksamhet där hierarki ersätts av dialog mellan ledning och medarbetare och där 
kommunikation sker utan krav på onödig formalia.  
 
På Revinge skola uppfattar medarbetarna inte informationen i sig som svår och menar 
att med ekonomisk bakgrund skall de ha förmågan att ta till sig ekonomisk 
information. Däremot anser medarbetarna på Terminalen att ekonomisk information 
skulle kunna förmedlas på ett annorlunda sätt som för dem vore mer lättförståeligt. 
Att se staplar är för dem ungefär samma sak som att inte få någon information alls. 
Istället efterlyser de ett förmedlande via ord som på ett annat sätt kan förklara den 
ekonomiska informationen och göra den mer lättförståelig. Enligt Hanson, (1999) är 
det av vikt att information kommuniceras på ett sätt som förstås av mottagaren och det 
bör ske med kontinuitet för att inge förtroende.  
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3.4 Händelseredovisning  
 
På Terminalen pågår ett arbete med att använda händelseberättelser som en form av 
kommunikationsmedel för att öka förståelsen och meningsskapandet för ekonomisk 
information. Händelseberättelser är en av händelseredovisningens beståndsdelar och 
redovisningsformen kan användas som komplement till den finansiella och icke- 
finansiella redovisningen (Bjurklo & Kardemark, 2003).  
 

3.4.1 Händelseredovisning på Terminalen 
 
På Terminalen har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka, med att ta fram och 
konstruera händelseberättelser. Under dagarna i Säfsen fick medarbetarna ta del av två 
berättelser som tagits fram på avdelningen, vilka handlar om situationer i 
medarbetarnas dagliga arbete. En av dessa händelseberättelser handlade om Nils-
Allan: 
 
”På Tooling finns det ett antal mer eller mindre kända historier om hur det var förr. 
En handlar om Nils-Allan som jobbade på Order. Det sägs att han själv letade efter 
material som behövdes. Han utgick ifrån att visst material som saknads fanns. Ofta 
hittade han vad han sökte…” (se bilaga 4). 
 
Syftet med händelseberättelserna är bland annat att sprida kunskap och utveckla 
medarbetarnas kompetens inom verksamhetsområdena, samt öka förståelsen för 
ekonomisk information som ges ut till medarbetarna. Medarbetarna blev indelade i 
mindre grupper där de tillsammans fick i uppgift att diskutera de olika berättelserna, 
och efteråt samlades alla medarbetare för att tillsammans ventilera det som 
diskuterats. 
 
Observationerna under utvecklingsresan till Säfsen visade att medarbetarna till en 
början hade svårt att förstå berättelsernas syfte. Medarbetarna gick ut i grupperna, 
läste berättelsen de tilldelats och visste först inte vad de skulle diskutera. Av såväl 
observationerna som intervjuerna framgick att medarbetarna diskuterade utan att 
egentligen förstå meningen med händelseberättelserna. Vidare framgick att 
berättelserna ledde till samtal om händelser på Terminalen, och att medarbetarna 
diskuterade många av de problem som finns i samband med materialhanteringen. 
Medarbetarna diskuterade även hur och vilka förbättringar som skulle kunna göras för 
att få arbetet att fungera på ett bättre sätt. Något som lyftes fram var att medarbetarna 
vill ha fler möten med ledarna (såväl med avdelningsansvarig för Terminalen, som 
med ledare på närliggande avdelningar). Detta för att få till stånd en ökad dialog och 
ett större medbestämmande från medarbetarnas sida. 
 
I intervjuerna menade medarbetarna att händelseberättelserna säkert kunde vara till 
användning på andra håll, men att de inte hade någon direkt verkan på Terminalen. 
Någon började dock diskutera om Nils-Allan (se bilaga 4) och om saker han gjorde 
under sin tid på Terminalen, som exempelvis att föra dialog med andra. Den 
medarbetare som under en av intervjuerna nämnde detta, uttryckte att det kanske var 
det som var tanken med det hela, att medarbetarna skall börja prata och diskutera med 
varandra.  
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3.4.2 Händelseredovisning på Statens Räddningsverk   
 
Händelseredovisning och händelseberättelser används inte inom Statens 
Räddningsverk (se slutdiskussion för vidare reflektioner). 
 

3.4.3 Teori om händelseredovisning 
 
”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna av organisationers verksamhet” (Gröjer, 2002, s.7). 
 
Forskare kring redovisning har uppmärksammat ”samtal” som en intressant och 
betydelsefull del för den vidare förståelsen av redovisning. Den talande redovisningen 
(talking account) är en redovisningsform där organisationsmedlemmar ventilerar 
uppfattningar av information. Genom samtal inverkar redovisningens information på 
beslut och utan verbalt utbyte mellan personer i organisationen får inte redovisningen 
samma inverkan på handlingar (Ahrens, 1997). 
 
Riahi-Belkaoui (2000, ref. i Bjurklo & Kardemark, 2003) belyser ett synsätt inom 
redovisningsområdet som kallas för ”the events approach”, av vilket Bjurklo och 
Kardemark (2003) har myntat begreppet händelseredovisning. Händelseredovisning 
består av systematiserade berättelser och kan av ledare användas som komplement till 
den finansiella och icke-finansiella redovisningen. Redovisningsformen har som syfte 
att informera om ekonomiska händelser vilka har ekonomisk betydelse för 
organisationen.  
 
Stora delar av organisationers redovisning består av den traditionella 
ekonomistyrningens mätetal. I den traditionella redovisningsformen belyses en 
organisations komplexitet med endast finansiellt orienterade informationskällor, men 
med tiden har det dock visat sig att en rent finansiell redovisning inte räcker till för att 
förklara en organisations verksamhet.  I vissa lägen kan den finansiella redovisningen 
till och med ge en missvisande bild av en organisation, och den räcker inte heller som 
grund för den efterlängtade dialogen mellan olika aktörer (Lindvall, 2001). 
 
För att aktörer i en organisation skall kunna agera effektivt behövs tillgång till såväl 
”hård” som ”mjuk” information. Hård information kan beskrivas som mått av olika 
slag, exempelvis nyckeltal, medan mjuk information är ord i form av nyckelord eller 
berättelser (Johansson, 1995, ref. Bjurklo, 2006).  
 
Eftersom redovisningen har till uppgift att bidra med information till olika intressenter 
i en organisation, blir det av vikt att använda en kombination av nyckeltal, nyckelord, 
bilder och berättelser. På det viset ökas möjligheten för intressenter att tolka och 
förstå, samt ta till sig informationen. Dessutom bidrar kombinationen av olika former 
av information, till ökad förståelse för organisationer (Bjurklo & Kardemark, 2003). 
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En undersökning gjord av Buckler & Zien (1996) har visat att ledare på ett företag i 
USA sett berättelser som ett av sina effektivaste kommunikationsmedel. Genom 
berättelser har de lyckats väcka medarbetares tankar kring organisationen och på så 
sätt har berättelser fått en speciell roll i företaget. Berättelser har visat sig vara den 
största bäraren av mänsklig kunskap (Burner 1990, 1998, ref. i Czarniawska, 1999) 
och det främsta sättet att kommunicera på (Fisher 1984, 1987, ref. i Czarniawska, 
1999). 
 
Vad innebär det att någon berättar? Berättande är en mänsklig aktivitet, som speglar 
ett sätt att tänka och vara på, och människan berättar och tolkar oavbrutet olika 
händelser (Currie, 1998, ref. i Czarniawska & Gagliardi, 2003). Det som händer runt 
omkring oss och de erfarenheter vi får, organiseras ofta i form av berättelser, vilka 
berättas i syfte att förstå olika situationer (Polkinghorne, 1988, ref. i Czarniawska & 
Gagliardi, 2003). 
 
Den mjuka informationen har även en viktig funktion i det organisatoriska lärandet. 
Genom att berättelser cirkulerar mellan medarbetare pågår en ständig process av 
meningsskapande i organisationer och spridning av kunskap, samtidigt som 
berättelserna fungerar som ett kommunikationsmedel (Czarniawska, 1998; 2000, ref. i 
Bjurklo & Kardemark, 2003). En berättelse är en analytisk konstruktion som används 
till att förena ett antal händelser i en enda skildring (Abbott, 1990a; Griffin, 1992, ref. 
i Stevenson & Greenberg, 1998).  
 
Genom användandet av berättelser, lokala för den specifika organisationen, kan 
medarbetare hjälpa varandra att reda ut och skapa ordning i oklara situationer. En 
berättelse innehåller minst tre delar. För det första skall den beskriva ett tillstånd i 
dess original, för det andra skall den beskriva en händelse eller någon form av 
agerande och för det tredje skall den beskriva vilken konsekvens det blir av det hela 
(Czarniawska, 1998).  
 
Metaforer kan vara till hjälp för att underlätta förståelsen av förändringar och för att 
öka organisationsförändringars attraktionskraft. Genom att associera till olika 
händelser eller frambringa bilder av olika slag, kan motivation skapas hos 
medarbetare i en organisation. Metaforer minskar osäkerhet genom att relatera det 
okända till någonting som är mer välkänt (Czarniawska, 1988). 
 
Beskrivningar av företag kan finnas i årsredovisningen där verksamheten belyses med 
hjälp av ekonomiska rapporter. I en metafor, exempelvis ett träd, skulle dokumenten 
kunna tänkas beskriva trädets stam, grenar och lövverk, men om detta anses visa en 
heltäckande bild av trädet, går stora delar av verksamheten förlorad. Hela rotsystemet 
under jorden skulle fattas och därmed saknas väsentliga delar som i framtiden 
kommer att påverka trädets fortsatta liv. Liknelsen blir att om bara ekonomiska 
rapporter visas i en organisations redovisning, går väsentliga delar förlorade eftersom 
hela verksamheten inte lyfts fram (Bjurklo & Kardemark, 2003). 
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3.4.4 Tolkning av händelseredovisning 
 
Genom att använda en kombination av nyckeltal, nyckelord, bilder och berättelser vid 
delgivandet av information, ökas möjligheten för olika intressenter att förstå den 
information som ges ut (Bjurklo & Kardemark, 2003). En tidigare undersökning 
genomförd på avdelningen Blå Hallen, Uddeholm Tooling AB, visade hur 
händelseberättelser kunde identifieras och användas på avdelningen (se kapitel 1, 
Ronner & Styf, 2004).  
 
På Terminalen fick medarbetarna under dagarna i Säfsen ta del av två 
händelseberättelser, lokalt konstruerade på avdelningen. Berättelserna är framtagna i 
syfte att bland annat öka möjligheten för medarbetarna att ta till sig ekonomisk 
information som ges ut, samt för att verka som diskussionsmaterial. 
Händelseberättelserna kan sägas vara en del av den ”mjuka” information som 
medarbetare behöver få ta del av för att kunna agera effektivt i sitt arbete (Johansson, 
1995, ref. i Bjurklo & Kardemark, 2003). 
 
Diskussionerna mellan medarbetarna i Säfsen, kan även sägas vara en del av det 
organisatoriska lärandet på avdelningen. I Säfsen fungerade berättelserna som en 
kommunikationsform och kan tänkas bidragit till den meningsskapande processen 
som Czarniawska (1998; 2000, ref. i Bjurklo & Kardemark, 2003) menar pågå i och 
med berättelser som cirkulerar mellan medarbetarna.  
 
I Säfsen deltog medarbetarna i diskussioner kring olika händelser och problem på 
Terminalen, samt kom fram till olika förslag på åtgärder. Detta kan grundas i det 
Bjurklo & Kardemark (2005) menar att berättelser kan ses som bärare av information, 
vilka kan skapa förståelse av en organisation och de olika arbetsuppgifter som utförs i 
den. Genom berättelser, lokala för den specifika organisationen, kan hjälpa varandra 
att reda ut samt skapa ordning i oklara situationer.  
 
Berättelser har visat sig vara den största bäraren av mänsklig kunskap (Burner 1998; 
1990, ref i Czarniawska, 1999) och det främsta sättet att kommunicera på (Fisher 
1984; 1987, ref i Czarniawska, 1999). Även om inte medarbetarna själva förstod 
berättelsernas syfte, är tolkningen att berättelserna bidrog till diskussioner, vilka i sin 
tur ledde fram till viss förståelse för problemen på Terminalen. Förutom förståelse 
ledde även diskussionerna fram till förslag på lösningar, vilka medarbetarna 
tillsammans kom fram till. 
 
Den undersökning som Buckler & Zien (1996) genomfört på ett företag i USA, visade 
att berättelser var ett av organisationens effektivaste kommunikationsmedel. Med 
berättelser lyckades företaget väcka medarbetarnas tankar kring organisationen, vilket 
även händelseberättelserna under dagarna i Säfsen, lyckades göra med Terminalens 
medarbetare.  
 
Även om medarbetarna under intervjuerna hade svårt att sätta fingret på vad 
berättelserna egentligen hade bidragit till, visade observationerna att 
händelseberättelserna skapade diskussioner kring vardagliga händelser på 
avdelningen. Med hjälp av händelseberättelserna ventilerade medarbetarna olika 
synpunkter på problem som upplevs i det dagliga arbetet. Berättelserna skulle kunna 
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sägas ha fungerat som ett effektivt kommunikationsmedel (Buckler & Zien, 1996; 
Fisher 1984, 1987, ref. i Czarniawska, 1999) medarbetare emellan, men även mellan 
medarbetare och avdelningsansvarig då denne tog del av det som diskuterats i 
grupperna. Resultatet av diskussionerna blev en förslagslista, efter vilken ett fortsatt 
arbete skall ske med förhoppningen att förbättra arbetssituationen och effektiviteten 
på Terminalen.   
 

3.5 Organisationskultur 
 
En viktig faktor i relation till meningsskapande är organisationskulturen. Vid 
meningsskapande har normer och värderingar en inverkan på hur förståelse skapas 
kring olika händelser.  

3.5.1 Organisationskultur på Terminalen  
 
Likt den undersökning som genomfördes under hösten 2005 har även denna gång 
kulturen visat sig vara en inverkade faktor i organisationen.  
 
Under intervjuerna beskrev medarbetarna att diskussionerna och inställningen till 
dagarna i Säfsen hade varit negativa hos de flesta medarbetare på Terminalen. Som 
tidigare nämnts fick inte medarbetarna någon omfattande information om vad dagarna 
skulle innehålla och den spontana responsen inför resan blev då att prata med övriga 
medarbetare om deras inställning till vad som skulle ske.  
 
Den negativitet som fanns inför resan förändrades under resans gång och 
medarbetarna anser i efterhand att utvecklingsresan var rolig, lättsam och intressant. 
Trots att flertalet medarbetare inte känner sig säkra på att de förslagslistor som 
skapades verkligen kommer att genomarbetas, uttrycktes under intervjuerna att det 
fanns en vilja att lösa dem. Att medarbetarnas inställning till förbättringar på 
Terminalen har blivit mer positiv visades tydligt under observationerna där de flesta 
deltog i samtliga diskussioner. Viljan att ta ansvar, samt att få vara delaktig på möten 
som berör medarbetarna var bara två av de viktiga punkter som behandlades i Säfsen. 
 
Vid de diskussioner som fördes såväl under observationerna som under intervjuerna 
var kommunikation mellan olika aktörer en viktig punkt. Kommunikationen mellan 
medarbetare på Terminalens alla arbetsstationer uppfattas som relativt bra, men 
kommunikationen uppåt anses kunna förändras till det bättre. Medarbetarna har mer 
eller mindre tappat förtroendet för vissa av ledarna, vilket behöver åtgärdas på ett eller 
annat sätt. Det finns dock undantag där medarbetarna uppfattar kontakten med vissa 
av ledarna som positiv, samt att ledarna lyssnar på dem.  
 
På den förslagslista som togs fram under dagarna i Säfsen fanns en punkt angående 
möten. För att medarbetare på samtliga arbetsstationer skall få vara delaktiga, väljer 
medarbetarna själva ut en person i varje skiftlag som skall driva en eller två viktiga 
punkter. Detta förslag uppfattades av flera medarbetare som positivt, då de anser att 
ett antal personer bör få ett eget ansvarsområde för att förbättringar skall kunna 
genomföras. Risken är annars att ingenting händer och att förbättringsarbetet kommer 
att rinna ut i sanden. Flera anser dock att möten inte skall äga rum enbart för mötets 
skull, utan att det verkligen skall finnas något att diskutera när de väl äger rum.   
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För att de medarbetare som väljs ut skall få gehör för skiftlagets idéer anser samtliga 
av de intervjuade medarbetarna att även ledaren på Terminalen skall delta i mötena. 
De anser också att avdelningsansvarig, i synnerhet till en början, skall kalla till möte 
så att de verkligen kommer till stånd. Ytterligare ett förslag vore att även de andra 
ledarna som deltog under dagarna i Säfsen skall delta i några av de kommande 
mötena. Vidare nämndes att medarbetare på avdelningar med relation till Terminalen 
borde delta i vissa möten för att diskutera de problem som finns mellan 
avdelningarna, och förhoppningsvis kunna lösa dessa.   
 
Med grund i medarbetarnas uppfattning att ”vanliga medarbetare” har svårare att få 
gehör för sina åsikter än vad ledare har, anser de flesta att någon typ av information 
bör gå ut till ledare på andra avdelningar, så att de är medvetna om Terminalens 
arbetssätt. Medarbetarnas uppfattning är idag att endast medarbetare med någon form 
av legitimitet och pondus har möjlighet att påverka utvecklingen och förbättringar, 
och att ”vanliga medarbetare” ofta blir överkörda av medarbetare på högre nivå.   
 

3.5.2 Organisationskultur på Statens Räddningsverk 
 
När det gäller organisationskulturen inom Statens Räddningsverk anser medarbetarna 
i Karlstad att kulturen skiljer sig åt mellan enheten i Karlstad och skolan i Revinge. 
Uppfattningen är att skolan karaktäriseras av en praktisk verksamhet med inriktning 
mot produktion av utbildningstimmar, vilket medför en strävan efter ett 
tillfredsställande resultat. Vidare anses att skolans verksamhet inte hör till en statlig 
myndighet och att en förändring bör komma till stånd. De förslag som diskuterades 
handlade bland annat om att göra skolorna till egna verksamheter eller att försöka 
göra samtliga delar i verksamheten mer enhetliga, som en enda myndighet. 
 
Den mening som medarbetarna på enheten i Karlstad gav överensstämmer till viss del 
med hur medarbetarna på Revinge skola uppfattar situationen. Att skolan har en något 
annorlunda verksamhet till skillnad från enheten i Karlstad motsvarar skolans åsikter. 
Likaså att det är två olika typer av kulturer inom de båda enheterna.  
 
Medarbetarna i Revinge menar att förståelsen för varandras arbetssituation måste 
ökas. Idag fungerar inte kommunikationen på ett önskvärt sätt, vilket anses vara en 
bidragande faktor till medarbetarnas åsikter. Uppfattningen är också att det sätt som 
skolan styrs på är mer anpassat till Karlstad och den kultur som finns där, än till 
skolans verksamhet. Att få tydliga direktiv så att hela myndigheten fungerar enhetligt 
anses vara av stor vikt, men också att medarbetarna i Revinge får vara deltagande i 
framtagandet av beslutsunderlag. Detta så att de förändringar som genomförs har 
möjlighet att bli mer anpassade till skolans verksamhet.  
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Att skolan i Revinge och enheten i Karlstad sitter på olika håll med olika 
uppfattningar om hur verksamheten skall bedrivas, kan ha sin grund i de 
kulturskillnader som finns inom Statens Räddningsverk. Ytterligare en påverkande 
faktor som nämns av flera av medarbetarna i Revinge är att prestige mellan enheterna 
verkar vara betydande. Flera av medarbetarna anser att många inom Statens 
Räddningsverk sitter på varsitt håll och värnar om sina åsikter och sina positioner. I 
Revinge finns insikt om detta problem och flera menar att det inte är enbart en enhets 
problem, utan att samtliga inblandade måste hjälpas åt att lösa det.  
 
Något som är av stor betydelse för de kulturskillnader som finns idag är att 
medarbetarna främst har insikt i sin egen del av verksamheten. Majoriteten av 
medarbetarna på Statens Räddningsverk har inte arbetat på andra enheter/avdelningar, 
vilket medför att förståelsen är störst för sin egen verksamhet, och inte andras. För att 
få en kulturförändring att komma till stånd anser medarbetarna i Revinge att en 
utveckling av kommunikationen är betydande för framtiden. I Karlstad anses också att 
personliga möten är av stor vikt, vilket kan leda till en bättre förståelse för de olika 
kulturerna.  
 

3.5.3 Teori om organisationskultur 
 
Begreppet organisationskultur har ett stort antal definitioner. Här nedan följer två 
utvalda definitioner, där den första beskriver organisationskultur och den andra 
företagskultur:   
 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden” (Bang, 1999, s.24). 
 
”företagskultur, den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett 
företag eller annan organisation, eller med andra ord den informella, 
föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det klimat som utmärker 
detta. Företagskulturen anger ideal och riktlinjer för förståelse och handlande i 
företaget och påverkar bl.a. beslutsfattande, kommunikation och sammanhållning. 
…” (www.ne.se)  
 
Hatch & Schultz (1997) menar att organisationskultur involverar alla organisationens 
medlemmar på samtliga hierarkiska nivåer och bildas till viss del utifrån 
organisationens artefakter. Vidare menar de att medarbetarnas identitet påverkas av 
kulturen, men också av de värden som finns i omgivningen. Människor som arbetar 
tillsammans över en längre tid med att utföra arbetsuppgifter och för att nå 
gemensamma mål, utformar normer och uppfattningar om arbete och samarbete 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Organisationskulturen fungerar som en påverkande kraft för organisationens 
medlemmar, men den innefattar också en ömsesidig påverkan. Detta kan förklaras 
genom att medlemmarna i en organisation både påverkas av och påverkar 
organisationskulturen (Bang, 1999). 
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Kultur ger delade meningar som styr kognitiva och affektiva aspekter på medlemskap 
i en organisation, där meningar formas och uttrycks (Kunda, 1992, ref. i Alvesson, 
2002). Begreppet mening hänvisar till hur en sak eller en händelse tolkas och genom 
skapandet av mening blir ett objekt relevant och meningsfullt. Enligt Geertz (1973, 
ref. i Alvesson, 2002) är själva kulturen skapandet av mening genom vilka 
människorna tolkar sina erfarenheter och upplevelser, samt styr sina handlingar efter. 
Den sociala strukturen är resultatet av dessa handlingar och de sociala nätverk som 
skapas (Alvesson, 2002). Vilka roller som ges legitimitet att påverka är inte på 
förhand givet av några lagar utan är resultatet av samhälleliga processer (Hellgren & 
Löwstedt, 1997). 
 
Organisationskulturen är ett av nyckelbegreppen inom organisationer och ledning, 
men ett problem som ofta finns är att ledningen inte uppfattar organisationskulturens 
förmågor. ”Bra” eller ”värdefulla” kulturer anses i många fall vara ”starka” kulturer, 
vilka karaktäriseras av normer med positiv påverkan på företag och kunder (Baker, 
1990, ref. i Alvesson, 2002; Danielsson, 2002). Det finns också ”mindre bra” kulturer 
som kan påverka organisationer negativt genom en negativ inverkan på 
måluppfyllelse och medarbetares känslor, men även på kommunikationen (Alvesson, 
2002).  
 
Inom en och samma organisation kan det finnas stora kulturskillnader, exempelvis 
mellan olika avdelningar (Abrahamsson & Andersen, 2005). En organisationskultur 
kan innehålla en eller flera subkulturer, vilket innebär att det finns olika delkulturer 
eller undergrupper i organisationen. Enligt Bang (1999) är en tät och nära kontakt 
mellan en grupp människor grundläggande för att en subkultur skall bildas i en 
organisation. Människor som tillbringar mycket tid med varandra har en tendens att 
bilda gemensamma värderingar, vilket ger en form av social identitet. Det är dock inte 
ovanligt att olika subgruppers normer och värderingar inte är överensstämmande med 
varandra, vilket kan leda till olika typer av konflikter.  
 
En vanlig företeelse i organisationer är genomförandet av förändringsprocesser. 
Organisationsutveckling innebär att ledningen genomför förändringar med syfte att 
öka effektiviteten, för att anpassas till marknaden (French m.fl., 1989, ref. i 
Abrahamsson & Andersen, 2005). Vid förändringar bryts individers och gruppers 
tankemönster, vilket leder till ett behov av att finna nya lösningar. Behovet av 
trygghet blir då starkare eftersom situationen uppfattas som ovan och otydlig, och 
individen befinner sig i ett tillstånd av osäkerhet (Abrahamsson & Andersen, 2000, 
ref. i Backlund & Strömberg, 2005; se även Weick, 1995, 2005 i avsnitt 4.1). 
 
Företagskulturen har ofta stor betydelse vid förändringsarbeten och för att kunna 
genomföra en förändring på ett önskvärt sätt, är det av vikt att ta hänsyn till den kultur 
som finns på företaget. Genom att låta medarbetarna vara delaktiga i 
förändringsprocessen, samt att kontinuerligt arbeta för en positiv företagskultur, 
skulle utvecklingen kunna påverkas i önskvärd riktning (Andersson & Karlsson, 
2005; Sandell & Scott, 2002).  Att bygga en organisation på goda värderingar och en 
god företagskultur gör att organisationen blir starkare och kulturkraften kan därmed 
ses som ett strategiskt verktyg (Danielsson, 2002). 
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3.5.4 Tolkning av organisationskultur 
 
Resultatet av de observationer och intervjuer som genomfördes på Terminalen skiljer 
sig till viss del från de intervjuer som genomfördes på Statens Räddningsverk. 
Medarbetare från både Karlstad och Revinge talade själva om kulturens påverkan på 
organisationen, till skillnad från på Terminalen där kulturens påverkan snarare 
framgick av medarbetarnas sätt att tala och handla.    
 
De två inledande definitionerna av organisationskultur beskriver att de gemensamma 
värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som finns i en organisation eller ett 
företag, fungerar som riktlinjer för förståelse och handlande hos dess medlemmar 
(Bang, 1999; www.ne.se). Inom Statens Räddningsverk uppfattas att enheten i 
Karlstad och skolan i Revinge har olika typer av kulturer, eftersom verksamheterna 
skiljer sig åt. Medarbetarna på respektive enhet har främst insikt om sin egen del i 
verksamheten och har olika uppfattningar om hur verksamheterna skall bedrivas. De 
gemensamma värderingarna och normerna för vad som anses vara ett korrekt 
handlande har därmed utvecklats på olika delar inom organisationen.  
 
Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) kan det finnas stora kulturskillnader i en 
organisation, vilket enligt ovanstående stycke kan ses inom Statens Räddningsverk. 
De människor som tillbringar mycket tid med varandra skapar en social identitet 
tillsammans och när olika gruppers normer och värderingar inte överensstämmer kan 
det leda till olika typer av konflikter (Bang, 1999). De konflikter som åsyftas inom 
Statens Räddningsverk handlar främst om bristen på kommunikation mellan de olika 
kulturerna, vilken samtliga medarbetare önskar skulle bli bättre.  
 
Liksom på Statens Räddningsverk finns vissa kulturskillnader inom Uddeholm 
Tooling AB och Terminalen, exempelvis mellan medarbetare och ledare. Även här 
har normer och värderingar satt sin prägel på organisationen och dess medarbetare. 
Vid Terminalen kan vissa subkulturer utläsas, då främst gällande medarbetare 
gentemot ledningen. Det finns inga direkta konflikter, men däremot anser såväl 
medarbetare som ledare att kommunikationen skulle kunna fungera på ett bättre sätt 
för att de olika subkulturerna skall mötas.  
 
De värderingar och normer som finns på Terminalen kan tolkas ha uppstått främst 
inom de egna arbetsstationerna, men det är viktigt att se att även omgivningen och 
medarbetarnas identiteter har en stor betydelse för en organisationskultur (Hatch & 
Schultz, 1997). Enligt den undersökning som genomfördes under hösten 2005 visade 
det sig att såväl omgivningen som sociala strukturer hade inverkan på kulturen, men 
också organisationens historia som en gammal brukskultur (se kapitel 1, Andersson & 
Karlsson, 2005).   
 
Den negativa inställning som medarbetarna på Terminalen hade inför 
utvecklingsresan till Säfsen skulle kunna ha sin grund i att de uppfattade situationen 
som otrygg. Vid förändringsprocesser är detta en vanlig företeelse och behovet att 
skapa mening och gemensamma värderingar uppkommer (Abrahamsson & Andersen, 
2000, ref. i Backlund & Strömberg, 2005). En sådan negativ inställning kan påverka 
andra medarbetare i organisationen negativt, vilket är ett tecken på ”en mindre bra” 
kultur (Alvesson, 2002). När uppfattningen sedan ändrades och dagarna upplevdes 
som roliga och intressanta påverkades istället organisationen positivt, som i sin tur är 
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tecken på en ”bra” och ”stark” kultur (Baker, 1990, ref. i Alvesson, 2002; Danielsson, 
2002).  
 
Medarbetarna inom båda organisationerna anser att en fungerande kommunikation är 
av stor vikt för att organisationen skall fungera på ett bättre sätt för samtliga parter. 
Medarbetarna på ekonomienheten i Karlstad, Statens Räddningsverk, menar att fler 
personliga kontakter bör ske för att skapa en relation till skolan i Revinge, vilket 
skulle kunna leda till en bättre förståelse av varandras situationer och därmed också 
för varandras kulturer. Något som har beskrivits av såväl medarbetarna på Terminalen 
som medarbetarna på Revinge skola är att delaktighet i möten och beslutsfattande är 
viktigt. Då företagskulturen har stor betydelse vid förändringsarbeten är det väsentligt 
att hänsyn tas till kulturen vid förändringar, samt att låta medarbetarna vara delaktiga i 
förändringsprocessen (Andersson & Karlsson, 2005; Sandell & Scott, 2002).  
 
Prestige och pondus är två begrepp som har beskrivits vid intervjutillfällena på skolan 
i Revinge och på Terminalen. Efter den utveckling som har skett på Terminalen 
kommer möjlighet att ges till medarbetarna att delta i möten, vilket upplevs som 
positivt. Medarbetarna anser dock att det finns en risk att de inte får gehör för sina 
åsikter trots dessa möten, och att det behövs en person med pondus eller legitimitet 
för att de problem som finns skall komma att lösas. Hellgren & Löwstedt (1997) 
menar att vilka roller som ges legitimitet är resultatet av samhälleliga processer. I 
Terminalens fall kommer detta förhoppningsvis att leda till att de medarbetare som för 
en viss fråga framåt också kommer att få legitimitet och gehör för sina åsikter när de 
nya processerna har accepterats av omgivningen.  
 
Den brukskultur som fanns i Uddeholm Tooling AB under tidigare år medförde att 
ledarna hade den största auktoriteten och därmed också makten att driva frågor (se 
Andersson & Karlsson, 2005). Mycket har hänt sedan dess, men kulturen lever till 
viss del kvar än idag. Genom att organisationen nu strävar efter att bli mer 
teamorienterad ges möjligheten att medarbetare, oavsett nivå, skall kunna få gehör för 
sina idéer. Medarbetarna på Terminalen har också blivit mer positiva till förändring 
och utveckling, vilket kan ses som att kulturen har börjat förändras.  
 
Medarbetarna på Statens Räddningsverk menar att prestige mellan enheterna är en 
påverkande faktor för hur verksamheterna bedrivs. Att det går prestige i olika typer av 
frågor skulle kunna ses som att det finns brister i helhetssynen av organisationen. 
Medarbetarna i Revinge menar dock att en förbättrad kommunikation kan leda till en 
ökad förståelse, vilket i leder till att se helheten istället för delen, som i sin tur leder 
till en mer enhetlig organisationskultur.  
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4. Slutdiskussion 
 
 
I följande kapitel beskrivs och diskuteras hur meningsskapande, kommunikation och 
ekonomisk information, händelseredovisning och kultur samspelar med varandra. 
Vidare kommer problemformulering och syfte att besvaras.  
 
 
 
Utgångspunkten i undersökningen var att studera hur kommunikationen och det 
ekonomiska informationsutbytet fungerar mellan olika aktörer inom respektive 
organisation, Uddeholm Tooling AB och Statens Räddningsverk. Studien 
genomfördes dels på avdelningen Terminalen inom Uddeholm Tooling AB, dels på 
två enheter, ekonomienheten och Revinge skola, inom Statens Räddningsverk.  
 
Undersökningen har utförts med en abduktiv ansats och en kvalitativ metod i form av 
observationer och intervjuer. Studiens ämnesområden fastställdes under 
arbetsprocessens gång till meningsskapande, kommunikation och ekonomisk 
information, händelseredovisning samt kultur. I följande diskussion kommer 
undersökningens frågeställningar att besvaras genom att vi lyfter fram och resonerar 
kring studiens ämnesområden, vilka illustreras av nedanstående bild: 
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Bild 2. ”Paraply” 

 
Att belysa uppsatsens innehåll med ett ”paraplybegrepp” valdes då meningsskapande 
samverkar med samtliga områden i undersökningen. Meningsskapandet har visat sig 
vara en bakomliggande faktor till hur medarbetare uppfattar och tolkar ekonomisk 
information, samt hur kommunikationen mellan olika aktörer i organisationerna 
fungerar. 
 
Det finns vissa likheter i hur medarbetare i de båda organisationerna uppfattar 
kommunikationen. Den allmänna uppfattningen är att kommunikationen är bristfällig, 
men däremot skiljer sig medarbetarnas syn gällande orsaken till detta. I Terminalen 
anses en av orsakerna vara att medarbetarna har svårt att få kontakt med 
avdelningsansvarig och med andra ledare. Avdelningsansvarig finns sällan på plats i 
Terminalen vilket påverkar möjligheten till direkt kommunikation. Tolkningen är att 
medarbetarna är positivt inställda till sin arbetssituation och är nöjda med den 
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ansvarsfördelning som avdelningsansvarig givit, men saknar dock en mer personlig 
kontakt med avdelningsansvarig.  
 
Inom de undersökta enheterna på Statens Räddningsverk kan en skiljelinje ses mellan 
medarbetarnas uppfattning gällande orsakerna till den bristande kommunikationen. 
Medarbetarna på Revinge skola anser att avstånd, skillnader i verksamheten, samt en 
olikartad kultur är de största bakomliggande faktorerna. På enheten i Karlstad är 
tolkningen även att kommunikationen skulle bli bättre om skolan tog mer kontakt än 
vad de gör idag. Vissa av medarbetarna i Karlstad anser att kontakten är relativt god, 
men överlag är ändå uppfattningen att den kan utvecklas.   
 
Tolkningen är att medarbetarna även uppfattar ledningsstrukturen som delvis otydlig 
inom båda organisationerna, och vi anser att även detta kan vara en bakomliggande 
faktor till bristande kommunikation. Inom Statens Räddningsverk anser de flesta 
medarbetarna att oklarheter finns i ansvarsfördelningen av olika frågor. Uppfattningen 
är att detta orsakar otrygghet inom enheterna, vilken också påverkar medarbetarnas 
inställning till den andra enheten. Inom Terminalen uppfattas inte ledningsstrukturen 
som otydlig i samma bemärkelse som i Statens Räddningsverk, men på grund av 
svårigheten att få kontakt med avdelningsansvarig kan en otrygghet uppstå i gruppen. 
Denna otrygghet kan också ha sin grund i att medarbetarna på avdelningen inte vet 
vad olika ledare har för arbetsuppgifter och ansvarsområden.  
 
Inom båda organisationerna har förslag uppkommit om hur kommunikationen skall 
kunna utvecklas och förbättras. Medarbetare inom samtliga undersökta avdelningar 
anser att fler personliga möten (såväl formella som informella) bör komma till stånd 
för att få en möjlighet att skapa en bättre kontakt, samt diskutera eventuella oklarheter 
och problem. Med personliga möten skulle medarbetarna ges en större möjlighet att 
utbyta åsikter och synpunkter. Tolkningen är att fler möten kan bidra till en bättre 
förståelse för varandra och ge en förutsättning till meningsskapande inom 
organisationerna. Genom att få en inblick i hur andra medarbetare uppfattar 
situationer kan en helhetssyn och en mer enhetlig organisationskultur främjas.  
 
Vidare är tolkningen att fler möten ger en förutsättning till ökad förståelse för 
ekonomisk information. Det finns dock en viss skillnad i hur medarbetarna på 
Terminalen och på Statens Räddningsverk förstår och tar till sig ekonomisk 
information. Detta skulle kunna bero på medarbetarnas olika bakgrundsförståelse för 
ekonomiska termer, då samtliga intervjuade medarbetare på Statens Räddningsverk 
har arbetsuppgifter som rör ekonomiska frågor, till skillnad från Terminalens 
medarbetare.  
 
Medarbetarna i Revinge uppfattar inte ekonomisk information i sig som svår, däremot 
anses mängden information som obalanserad. Att informationen inte alltid kommer ut 
i tid och är i önskad mängd, samt att normerna för hur informationen skall behandlas 
ständigt förändras, skapar förvirring och är enligt vår tolkning ett hinder för 
meningsskapande.  
 
Den ekonomiska information som ges ut till medarbetarna i Terminalen uppfattas ofta 
som svår. Att informationen idag ges ut i form av staplar, siffror och diagram har visat 
sig vara ett mindre bra sätt att förmedla informationen på. Tolkningen är att 
medarbetarna gärna vill ta del av den ekonomiska informationen, gällande såväl den 
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egna avdelningen som hela företaget, men önskar att den förmedlades på ett 
annorlunda sätt. Genom fler möten och ekonomisk information delgiven i ord skulle 
medarbetarna kunna ha lättare att ta den till sig. Medarbetarna skulle då kunna skapa 
förståelse och mening kring det som delges.   
 
Inom båda organisationerna har det visat sig att medarbetarna ofta har svårt att förstå 
varför förändringar skall till, bara att de skall ske. Medarbetarna på Terminalen och 
på Revinge skola anser sig få otillräcklig information inför förändringar. Enligt vår 
uppfattning har medarbetarna därför svårt att se och skapa mening med de 
förändringar som sker. Ytterligare en orsak till att medarbetarna har svårt att skapa 
mening skulle kunna vara att de sällan anser sig få vara delaktiga i de beslut som tas. 
Tolkningen är att medarbetarna kan få en ökad förståelse för varför förändringar skall 
ske om de får känna sig delaktiga och om de får gehör för sina åsikter. Inom en snar 
framtid kommer arbetsplatsmöten att hållas på Terminalen med såväl ledare som 
medarbetare med förhoppningen att de tillsammans skall få till stånd en bättre 
kommunikation och ett ökat meningsskapande.  
 
Under dagarna i Säfsen gavs medarbetarna på Terminalen möjlighet att mötas och 
diskutera åsikter och idéer med varandra, samt med avdelningsansvarig och ledare på 
andra avdelningar. Av observationerna blev tolkningen att dessa dagar verkade 
positivt för meningsskapande och problemlösning. Givande diskussioner skapades där 
medarbetarna lyfte fram väsentliga frågor, exempelvis som att vara delaktiga i 
framtagandet av beslutsunderlag samt att få fortsatt möjlighet att delta på möten.  
 
Vid utvecklingsresan till Säfsen fick medarbetarna på Terminalen ta del av två 
händelseberättelser. Berättelserna hade syftet att skapa diskussioner om verkliga 
händelser på Terminalen, men också för att bidra till kunskapsutbyte medarbetare 
emellan. Under intervjuerna uttryckte medarbetarna att berättelserna i sig inte var 
orsaken till att diskussionerna kom till stånd. Enligt vår tolkning fungerade dock de 
lokalt anpassade händelseberättelserna som ett kommunikationsmedel och bidrog till 
medarbetarnas meningsskapandeprocess.  
 
En reflektion gällande händelseberättelser är att de skulle kunna användas som ett 
komplement vid förmedlingen av ekonomisk information. Genom användandet av 
händelseberättelser kan exempelvis information om verksamhetens resultat, förmedlas 
i ord istället för genom staplar och siffror.  
 
Även kulturen har (inom båda organisationerna) visat sig vara en inverkande faktor på 
meningsskapande och förståelsen för förändringar. Inför dagarna i Säfsen var 
medarbetarnas inställning negativ och dagarna uppfattades som mer eller mindre 
onödiga. Tolkningen är att de normer och värderingar som fanns på avdelningen 
verkade som en bidragande faktor till den negativa inställningen. Brukskulturen 
uppfattas därmed kunna ha betydelse för medarbetarnas uppfattningar och reaktioner 
på olika händelser och situationer.  
 
Observationerna i Säfsen gav uppfattningen att ett meningsutbyte skedde mellan 
medarbetare och ledare. Genom den direkta kommunikationen och utbytet av tankar 
och idéer förändrades medarbetarnas inställning till det positiva. Dagarna upplevdes 
istället som roliga, intressanta och lärorika. Vid intervjuerna visade det sig att våra 
iakttagelser var överensstämmande med medarbetarnas egna meningar.  
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Vid de intervjuer som genomfördes på Statens Räddningsverk i Karlstad och Revinge 
talade medarbetarna själva om kulturen och dess betydelse för verksamheten, då 
enheterna har olika uppfattningar om hur verksamheten skall bedrivas. Tolkningen är 
att det inom Statens Räddningsverk finns olika typer av kulturer, så kallade 
subkulturer. Dessa inverkar på medarbetarnas gemensamma värderingar och normer, 
samtidigt som medarbetarna i sin tur påverkar kulturen.   
 
Medarbetarna på Statens Räddningsverk anser att en förbättrad kommunikation skulle 
kunna bidra till en mer enhetlig organisationskultur och att det då skulle bli enklare att 
se organisationen som en helhet. Genom den utveckling som skett på Terminalen (i 
och med dagarna i Säfsen) tolkas en ökad kommunikation kunna leda till ett utökat 
meningsskapande och en gemensam förståelse för varandra och olika situationer.  
 
Syftet med studien var att undersöka och skapa förståelse för kommunikationens 
betydelse vid förmedling av ekonomisk information. Genom den diskussion som har 
förts kring begreppen meningsskapande, kommunikation och ekonomisk information, 
händelseredovisning samt kultur anser vi att syftet har uppnåtts. För att tydliggöra 
våra slutsatser vill vi dock återigen visa den bild som presenterades under avsnittet 
om kommunikation och ekonomisk information: 
 
 

Ekonomisk information

Sense

Making
Sense-Making

Ekonomisk information

Sense

Making
Sense-Making

 
   

Bild 3. Källa: (s.22) Johansson, i Alpsten, 1994 
 
Vår tolkning av denna bild är att det vid kommunikation finns en sändare (S) och en 
mottagare (M), vilka tillsammans kan skapa en relation. För att en relation skall 
åstadkommas är det av stor vikt att båda parter uppnår en gemensam förståelse för 
informationen. Om information dock endast sänds, och inte förstås av mottagaren kan 
behov finnas av ett annat sätt att kommunicera informationen på. I denna 
undersökning handlar informationen främst om ekonomisk information, vilken 
medarbetare idag anser kommuniceras ut på ett icke- önskvärt sätt, inom såväl 
Terminalen, som Statens Räddningsverk.  
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Vidare är tolkningen att förståelse och meningsskapande ligger till grund för att 
kommunikations- och informationsutbytet skall ske på ett önskvärt sätt. Vi väljer 
därför att beteckna ”S” inte bara som sändare, utan också som ”Sense”, och ”M” inte 
bara som mottagare, utan också som ”Making”. Tillsammans blir då ”S” och ”M” 
”Sense-Making”, vilket till svenska kan översättas som meningsskapande. 
Meningsskapande främjas då genom en god kommunikation och relation mellan olika 
aktörer i organisationerna.  
 
För att ge möjlighet till skapandet av förståelse och mening av ekonomisk information 
skulle denna information kunna förmedlas med hjälp av ord och berättelser. 
Användningen av händelseberättelser fungerade som ett kommunikationsmedel under 
Terminalens dagar i Säfsen. Berättelserna skapade diskussioner kring problem som 
finns på avdelningen och resulterade bland annat i en förslagslista på 
förbättringsåtgärder. Vår uppfattning är att användandet av händelseberättelser även 
skulle kunna vara av betydelse för medarbetarna på Statens Räddningsverk. Detta för 
att främja meningsskapande, samt öka möjligheten att skapa en enhetlig 
organisationskultur. Vi menar att en enhetlig organisationskultur ger förutsättning till 
ökat meningsskapande i organisationen.  
 
Genom att använda händelseberättelser med lokal anknytning till de olika enheterna i 
organisationen anser vi att medarbetarna skulle kunna skapa diskussioner med 
varandra och genom detta få en ökad förståelse för varandras arbetssituationer. Enligt 
Bjurklo (2006) sker stora delar av organisatoriskt lärande genom berättelser, vilka 
därför har en viktig funktion vid skapandet av mening i en organisation. 
 
”Stories are the blood vessels through which changes pulsate in the heart of 
organizational life” (Boje ref. i Catasús & Gröjer, 2006, s.195). Fritt översatt anser 
Boje att berättelser är blodkärl genom vilka förändringar pulserar in i organisationens 
hjärta. Vi tolkar denna metafor som att berättelser är grunden för en god 
kommunikation och meningsskapande i organisationer.  
 
Den frågeställning som undersökningen bygger på är: Hur bidrar kommunikation och 
ekonomisk information till förståelse i organisationerna? Det som krävs för att skapa 
förståelse inom organisationerna är en utveckling av kommunikation, 
informationsutbyte och organisationskultur. Vår undersökning har visat att 
händelseredovisning kan vara ett hjälpmedel för att öka kommunikationen mellan 
olika aktörer i organisationerna. Sammanfattningsvis anser vi att såväl Terminalen 
som Statens Räddningsverk bör arbeta för ett ökat meningsskapande inom 
organisationerna. Vår uppfattning är att meningsskapande av stor vikt då vi ser 
skapandet av mening och förståelse som grunden för en fungerande organisation. 
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5. Trovärdighetsdiskussion  
 
 
I trovärdighetsdiskussionen kommer undersökningens trovärdighet att diskuteras. 
Dessutom görs en kritisk granskning av såväl valet av metod som valet av teoretiska 
och empiriska källor.  
 
 
 
Vid valet av metod har förutsättningarna för undersökningen ofta en betydande 
påverkan (Holme & Solvang, 1997). De frågeställningar och det syfte som ligger till 
grund för vår uppsats har därmed påverkat valet av att genomföra undersökningen 
med hjälp av en abduktiv ansats och en kvalitativ metod. Kombinationen av denna 
ansats och metod har möjliggjort att vi har fått en djupare förståelse för problemet och 
haft möjlighet att följa upp nya infallsvinkar.  
 
Det är viktigt att en undersökning uppfyller kravet på validitet, det vill säga 
undersökningens giltighet och relevans. Detta innebär att det som skall undersökas 
verkligen undersöks och att det är relevant för den studie som skall genomföras 
(Jacobsen, 2002). I denna studie hade vi avsikten att undersöka hur kommunikation 
och ekonomisk information bidrar till förståelse i de två organisationerna. Trots att vi 
inte haft möjlighet att göra en bred studie med många respondenter anser vi ändå att 
detta krav har uppfyllts, då ett flertal medarbetare från flera avdelningar/enheter inom 
respektive organisation har deltagit i studien.  
 
På grund av brist på resurser i form av tid har inte samtliga medarbetare inom aktuella 
avdelningar/enheter i organisationerna kunnat delta i undersökningen. Ett urval har 
därför gjorts i samarbete med de kontaktpersoner vi har haft på respektive enhet, 
vilket skulle kunna påverka resultatet av studien. Vi anser ändå att det urval som 
gjorts har varit tillfredsställande, då gruppintervjuerna genomförts med medarbetare 
som är representativa för undersökningsområdet. De diskussioner som uppstod under 
såväl observationen som vid samtliga av intervjuerna belyste samma problematik och 
gav därmed liknande svar, vilket gav oss ett samstämmigt material.  
 
Vilka respondenter som skulle delta vid intervjuerna på Revinge skolan beslutades av 
verksamhetschefen i samråd med ekonomerna på skolan, vilket innebar att urvalet inte 
styrdes av oss själva. Vi anser dock att de personer som deltog vid intervjuerna givit 
oss ett trovärdigt material att behandla, då de alla hade en relation till ekonomienheten 
i Karlstad.  
 
Vid de genomförda gruppintervjuerna på Terminalen och Statens Räddningsverk, 
deltog ett varierande antal respondenter. Ingen av intervjuerna inkluderade dock fler 
personer än Jacobsens (2002) rekommenderade antal åtta, och vi anser att samtliga 
respondenter fick möjlighet att fritt uttrycka sina tankar och åsikter. 
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Med reliabilitet menas att undersökningen skall gå att lita på, med andra ord att den 
skall vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). En vanligt förekommande 
uppfattning är att observationer har ett lägre vetenskapligt värde gentemot andra 
metoder (Ejvegård, 2003), varför vi har valt att genomföra såväl observationer som 
intervjuer vid undersökningen på Uddeholm Tooling AB. Vi anser att detta minskar 
risken för påverkan av eventuella subjektiva bedömningar.  
 
Genom att vi har använt oss av de båda typerna av datainsamling kan observationerna 
konfronteras med intervjuerna och intervjuerna kan användas för att validera 
observationerna. Detta ger en ökar möjligheten att bedöma giltigheten av deltagarnas 
utsagor (Fangen, 2005), och vi har då kunnat se om våra tolkningar har varit 
överensstämmande med hur medarbetarna uppfattar situationen. På Statens 
Räddningsverk genomfördes dock endast intervjuer då det inte fanns möjlighet för oss 
att delta i någon form av informationsmöte eller liknande. Hade observationer kunnat 
genomföras hade undersökningens reliabilitet och validitet ökat. 
 
Att ha en god kunskap om metod medför att undersökningens resultat i högre grad 
kan styras av verkligheten istället för av forskarens antaganden och förkunskaper. 
Denna kunskap är också av stor betydelse för att forskaren kritiskt skall kunna 
bedöma om valet av metod påverkar det slutgiltiga resultatet (Jacobsen, 2002). Enligt 
Ejvegård (2003) är källkritik ett sätt för att uppnå saklighet och objektivitet i 
förhållande till materialet, vilket vi anser har gjorts i och med kapitlets kritiska 
granskning av såväl metod som källor. 
 
Vid användning av teoretiska och empiriska källor bör deras tillförlitlighet diskuteras 
av forskaren. Materialet skall vara äkta och oberoende och källorna bör vara samtida 
för att få en så ”färsk” undersökning som möjligt (Ejvegård, 2003).  
 
Valet av teoretiska källor har sin grund i uppsatsens syfte och problemdiskussion, 
samt den empiri som samlades in, där källor om meningsskapande, information och 
kommunikation samt kultur blev naturliga delar att behandla. Inom samtliga av dessa 
områden har vi valt så aktuella källor som möjligt för att få en tidsenlig studie. Trots 
att vissa av källorna ändå kan betraktas som relativt gamla har de tagits med om de 
har bedömts som betydelsefulla för studien.  
 
Slutligen har kontaktpersonerna från båda organisationerna tagit del av uppsatsen för 
att ge synpunkter på dess innehåll. Genom möte och feedback via mail har 
kontaktpersonerna bekräftat att undersökningen har behandlat relevanta områden, och 
att uppsatsens innehåll känns överensstämmande med verkligheten. 
Kontaktpersonernas respons anser vi stärker undersökningens validitet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Terminalen, Uddeholm Tooling AB 
 
 

 Utvecklingsdagarna i Säfsen 
 

 Hur var diskussionerna inför utvecklingsdagarna i Säfsen? 
 
 Hur upplevde ni utvecklingsdagarna i Säfsen? 

 
 Om du/ni deltog i diskussioner i Säfsen, vad var det som gjorde att du/ni 

deltog? Följdfråga: Vad var det som gjorde att ni inte deltog? 
 
 Hur är diskussionerna efter Säfsen?  

 
 Kan ni beskriva hur de (diskussionerna) har förändrats, och hur förståelsen för 

olika arbetsuppgifter påverkats? (såväl inom Terminalen som med ledning och 
andra avdelningar) 

 
 Kan ni ge exempel på om förståelsen för omorganiseringen har förändrats på 

något sätt? 
 
 
 

 Information och kommunikation  
 

 Kan ni beskriva hur kommunikationen ser ut inom Terminalen idag? 
(Gällande såväl inom team, mellan team och mellan medarbetare och ledning) 

 
 Kan ni ge exempel på hur information, exempelvis ekonomisk, ges ut idag?  

Följdfråga: Hur uppfattar ni det? 
 

 Hur upplever ni att möten är utformade idag? 
Följdfråga: Hur skulle ni vilja att de ser ut? 

 
 Hur skulle information kunna ges ut på ett annorlunda sätt? 

 
 Vilken typ av information anser ni är av vikt att få ta del av? 

 
 Vilka anser ni skall delta på möten? 

 
 Känner ni att deltagandet under mötena (gällande såväl formella som 

informella möten) har förändrats efter utvecklingsarbetet? 
 

 Kan ni beskriva hur förtroendet mellan er och cheferna ser ut idag?  
Följdfråga: Har en förändring skett och har den i så fall påverkat 
kommunikationen? 



 

 Händelseberättelser 
 

 Hur upplevde ni användandet av händelseberättelser? 
Följdfråga: Kan ni ge exempel på hur de stämmer överens med situationen på 
Terminalen. 

 
 Deltog du/ni i diskussionen kring händelseberättelser? Vad var det som gjorde 

att du/ni deltog? 
 

 På vilket sätt skapade händelseberättelserna förståelse för olika situationer 
inom avdelningen?   

 
 Har diskussionerna kring händelseberättelser påverkat er arbetssituation på 

något sätt?  
Följdfråga: I så fall hur?  

 
 På vilket sätt kan användningen av händelseberättelser vara till nytta i ett 

fortsatt arbete? 
 
 
 

 Förslag till förbättringar 
 

 Har ni några förslag på vad som skulle kunna förbättras eller förändras inom 
Terminalen gällande exempelvis information och kommunikation?  

 
 Har ni någon fråga som rör detta ämne och som ni vill diskutera med oss eller 

med varandra?  



 

Bilaga 2: Intervjuguide Statens Räddningsverk 
 
 

 Organisationen 
 

 Kan ni ge en kort beskrivning av hur organisationsförändringen har sett ut? 
Följdfråga: På vilket sätt har omorganiseringen påverkat er arbetssituation? 

 
 Hur ser relationen ut mellan Revinge och Karlstad? 

Följdfråga: Har omorganiseringen påverkat relationen och i så fall på vilket 
sätt? 
 
 Känner ni er trygga i den organisationsstruktur som finns idag? 

 
 

 Information och kommunikation 
 

 Vad innebär en god kommunikation är er? 
Följdfråga: På vilket sätt skulle relationen mellan Revinge och Karlstad kunna 
förbättras?  
 

 Kan ni beskriva hur möten, exempelvis informationsmöten, mellan Revinge 
och Karlstad går till? 
Följdfråga: Hur många medarbetare deltar och vilka positioner har de?  
Följdfråga: Hur ofta sker dessa möten? 
 

 Vilken typ av information ges ut på möten? 
 

 Uppfattar ni att information skulle kunna delges på ett annorlunda sätt för att 
öka förståelsen, och i så fall hur?  
 

 Hur uppfattar ni diskussionsklimatet under möten? Gällande såväl formella 
som informella möten 
Följdfråga: Känner ni er trygga i situationen och kan åsikter och tankar 
uttryckas fritt? 
Följdfråga: Uppfattar ni att ni får gehör för era åsikter? 
 

 (Visa exempel på händelseberättelser) 
Vad tror ni om en sådan form av diskussionsmaterial för att skapa förståelse 
och kommunikation? 
 

 
 Förslag till förbättringar 

 
 Har ni några förslag på vad som skulle kunna förbättras eller förändras 

gällande kommunikationen inom Revinge, samt mellan Revinge och kontoret i 
Karlstad?  

 
 
 



 

Bilaga 3: Organisationsschema Statens Räddningsverk 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 4: Händelseberättelser på Terminalen, Uddeholm Tooling AB 
 
 
Nils Allan  
På Tooling finns det ett antal mer eller mindre kända historier om hur det var förr. En 
handlar om Nils Allan som jobbade på Order. Det sägs att han själv letade efter 
material som behövdes. Han utgick ifrån att visst material som saknades fanns. Ofta 
hittade han vad han sökte.  

På Tooling idag finns det berättelser om personer som sägs göra det som är lättast för 
dem själva, till exempel märker man en i stället för tre bitar. Man struntar i vad det 
ställer till för arbetskamrater som kommer efter.  

På Tooling idag finns också många berättelser om anställda som i likhet med Nils 
Allan tycker att man borde underlätta för andra. Det tycks vara skillnad mellan olika 
skiftlag då det gäller arbetsmoral 
 
 
Efter ett arbetsplatsmöte 1 
Pelle och Kalle har varit på arbetsplatsmöte i Terminalen. Pelle har arbetat många år 
och Kalle är ganska nyanställd. 

Pelle: ”Nu har man varit på ett stapelmöte igen. Varje gång visar chefen bilder med 
staplar och grejer. Det är bara tonnage och siffror. Det är inget jag kan påverka.” 

Kalle: ”Varför diskuteras det inte mer på mötena. Är det ingen som vågar ta upp 
viktiga frågor?  

Pelle: ”Det beror kanske på att många tycker att det inte är någon idé att ta upp saker 
på mötena. Det händer ändå ingenting.” 

Kalle: Varför tycker du att du inte kan påverka?” 

Pelle: ”Jag törs inte öppna mun - om det inte handlar om enkla saker som städning 
och liknande. Ingen törs ta upp och diskutera att det ibland förekommer slarv.” 

Kalle: ”Men vi diskuterar ju det bland oss när vi jobbar. Det är ju en massa 
diskussion efter mötena” 

 


