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Sammanfattning 
När vi samtalar med varandra gör vi det på olika sätt. Detta har rimligtvis att göra med att vi har 

olika utgångspunkter, t ex skillnader i värderingar, kunskaper, erfarenhet och personlighet 

(Engquist 1992). 

 

I denna studie belyses kommunikation i allmänhet och dialog i synnerhet samt några av deras 

påverkansfaktorer. Begreppen ”kommunikation” och ”dialog” används ofta som liktydiga 

eftersom de ligger nära varandra i betydelse men det finns skillnader. ”Kommunikation” står för 

ett samtal som är vidare över tid och rum och som inte nödvändigtvis är muntligt. ”Dialog” 

används ofta för det samtal som förs ”ansikte mot ansikte” (Gustavsson 1996). Medan vi 

kommunicerar och för dialog påverkar vi varandra på olika sätt. 

 

Syftet med denna studie är att inom en organisation undersöka hur kommunikation förs i en 

specifik arbetsgrupps mötessituation. Vi försöker också undersöka om dialog utvecklas och vad 

som påverkar den. 

 

Den teoretiska ramen till studien består av kommunikations- och dialogbegreppen samt hur 

dialogen påverkas av genus, makt och interaktion. För att besvara studiens syfte valdes en 

kvalitativ metod, närmare bestämt observationer av en arbetsgrupps möten och kvalitativa 

intervjuer med ett antal deltagare i dessa möten. Vi presenterar materialet från våra observationer 

genom att beskriva våra egna upplevelser kring hur kommunikationen på mötena sker och 

återger citat hämtade från mötena för att illustrera hur kommunikationen kan se ut. Resultatet 

från våra kvalitativa intervjuer består av utsagor från respondenter i arbetsgruppen. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att det förekommer dialog i arbetsgruppen, men den uppträder 

inte ständigt. Det är svårt att uppnå dialog när verksamhetens behov pressar på och olika 

påverkansfaktorer ger sig till känna. Studien visar också att arbetsgruppens mötesstruktur utgör 

en svaghet när det gäller att följa upp de beslut som fattas. 

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, dialog, arbetsgrupp, genus, makt, interaktion. 



Förord 
Att studera ämnet arbetslivspedagogik med inriktning mot kommunikation har visat sig vara 

mycket intressant, särskilt när man har flera års arbetslivserfarenhet bakom sig. Det har gett oss 

nya insikter om kommunikationens betydelse och kraft i arbetslivet - insikter som vi kommer att 

ha nytta av i vårt fortsatta yrkesliv. Samtidigt har vi också fått bekräftat att studiens resultat 

stämmer överens med våra tidigare erfarenheter av kommunikation. 

 

Ett stort tack till vår handledare Sam Paldanius som har bidragit med synpunkter, infallsvinklar 

och framför allt vägledning för vår studie. 

 

Ett stort tack riktar vi också till den arbetsgrupp som vi har fått möjlighet att observera och 

intervjua. Ni har delat med er av er värdefulla tid och ert trevliga bemötande. Utan er hade denna 

studie inte blivit till. 

 

Att vi båda har arbetat heltid under hela vår studietid har inneburit planering. Arbetet med 

studien har varit mycket stimulerande och utmanande men stundtals också mycket krävande. 

Tack till arbetskamrater och vänner som bistått med glada tillrop och konstruktiva kommentarer 

under resans gång. 

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett varmt tack till våra familjer som gett stöd under utbildningens 

gång och som har stått ut med vår tidvis mentala frånvaro. Utan ert tålamod och er förståelse 

hade denna studie inte varit möjlig att slutföra. 
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”Förr diskuterade och debatterade vi –  

nu ska vi föra dialog” 

(Granberg 2003, s 266) 

 

1. Inledning 
Intresset för att skriva denna uppsats med inriktning mot kommunikation inom arbetslivet har 

successivt vuxit fram hos oss båda under våra tidigare studier inom arbetslivspedagogik. I 

arbetslivet stöter vi ständigt på kommunikation och vi har båda fascinerats av kommunikationens 

betydelse och kraft och hur man i arbetslivet kan använda den på olika sätt. Som Paul 

Watzlawick uttrycker det: ”Det är inte möjligt att inte kommunicera” (Watzlawick 1967, s 48). 

 

Utgångspunkten i kommunikationen är att man ”delar något med någon”, att man klargör sin 

uppfattning men också har en ömsesidig förståelse. Om kommunikationen ska bli konstruktiv 

förutsätts att de inblandade avstår från att dominera och istället är nyfikna på hur det är att vara 

någon annan (Wilhelmson & Döös 2005). God kommunikation är viktig för att skapa ett bra 

samarbete mellan människor i en grupp. 

 

När vi tar steget vidare till dialogen utgör den en kommunikationsform som innebär att vi lär av 

varandras tankar och erfarenheter kring ett ämne eller en företeelse som alla på olika sätt är 

intresserade av att förstå lite bättre, lite mer. Dialogen förutsätter ett demokratiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att man utgår från att allas erfarenheter är värdefulla (Wilhelmson 

& Döös 2005). 

 

Tidigare forskning inom detta område är i stor utsträckning normativ och beskriver hur dialogen 

förs ”i den bästa av världar”, men hur ser det ut i det verkliga livet? Titeln på denna uppsats är  

” ’Förr diskuterade och debatterade vi – nu ska vi föra dialog’. En studie om kommunikation, 

dialog och deras påverkansfaktorer i en arbetsgrupps möten” och antyder att det i ett möte kan 

förekomma flera olika kommunikationsmönster. I avsikt att komma till klarhet om huruvida det 

är så, tog vi kontakt med en arbetsgrupp i en organisation för att studera kommunikationen i 

deras möten. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
______________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras vårt syfte och våra frågeställningar. Det är syftet och frågeställningarna som 

ligger till grund för vår studie och vårt specifika intresseområde. 

______________________________________________________________________________ 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att inom en organisation undersöka hur kommunikation förs och om 

dialog utvecklas i en specifik arbetsgrupps mötessituation. Dessutom syftar den till att undersöka 

förutsättningarna för dialog i arbetsgruppen. Vi försöker i vår studie också förstå vad det är som 

påverkar dialogen. Dessutom intresserar vi oss för hur interaktionen mellan deltagarna i gruppen 

utvecklas och vilka makthierarkier som kan iakttas. 

 

Kontexten är en mötessituation i offentlig förvaltning. Mötessituationen består av en arbetsgrupp 

med chefer som representerar olika verksamheter inom förvaltningen. 

2.2 Forskningsfrågor 

Följande frågeställningar har formulerats för att i det studerade sammanhanget söka svaret på 

syftet: 

 

- Vilka kommunikationsmönster visar sig vid arbetsgruppens möten? 

- Vad påverkar kommunikation och dialog i dessa möten? 
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3. Bakgrund 
______________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt ges en kortfattad bakgrund till organisationen, arbetsgruppen som vi har studerat 

och mötessituationen som ligger till grund för vår studie. Detta för att läsaren lättare ska få en 

bild av vilken typ av möte vi har studerat. Dessutom ges en allmän beskrivning av begreppen 

kommunikation och dialog. 

______________________________________________________________________________ 

 

3.1 Organisationen 

Organisationen vi studerat utgör en offentlig förvaltning i Västsverige. Organisationen är 

förhållandevis stor med flera verksamheter, några av dem utplacerade i regionen. Vissa 

verksamheter tillhör kärnverksamheten och andra tillhör stödverksamheter. I organisationen 

arbetar ett stort antal människor med kompetens inom många områden och med skiftande 

arbetsuppgifter. Verksamheten ska i hög grad vara serviceinriktad men ändå måste där finnas ett 

visst mått av byråkrati och standardisering. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) kan offentlig förvaltning sägas beteckna den organisation, 

främst bestående av anställda tjänstemän, som är knuten till politiska organ. Denna funktion 

omfattar allmänna lednings- och administrationsuppgifter vilka primärt ombesörjs av tjänstemän. 

Enligt den traditionella normen skall den offentliga förvaltningen bereda och verkställa politiska 

beslut. Med det säger man att förvaltningen är ett instrument för politikerna. I verkligheten har 

de anställda inom förvaltningen flera funktioner. Förutom beredning och verkställande kan de 

initiera och ibland utvärdera politiken vilket gör att de har helt andra förutsättningar att påverka 

den politiska processen. Dessutom har förvaltningen en autonomi som förstärks av att 

statsmakterna alltmer styr förvaltningen genom mål-, resultat- och ramstyrning. 

 

Förvaltningsnormen ger vid handen att de i förvaltningen anställda ska ägna sig åt att finna de 

billigaste och bästa medlen för att uppnå de politiska målen men eftersom 

förvaltningstjänstemännen har så stor autonomi måste de skapa konsensus
1
 kring sin verksamhet. 

Det leder till att tjänstemän i vissa situationer i hög grad arbetar med att skapa konsensus kring 

                                                 
1
 konse´nsus (lat. conse´nsus 'överensstämmelse', 'enighet', av conse´ntio 'överensstämma', 'vara enig', 'komma 

överens'), överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system - t.ex. en nation, yrkesgrupp eller 

familj - vad angår värden, normer, regler, målsättningar etc. När majoriteten av en befolkning, och i synnerhet 

beslutsfattarna, är i samförstånd om lagar och förordningar, fördelning av materiella och andra resurser, politiska 

målsättningar m.m., så råder konsensus (NE 2011). 
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politiska handlingslinjer. Makthavarna har, vid organiseringen av förvaltningen, verkat för att 

vissa demokratiska procedurer ska beaktas. Exempel på sådana procedurer är de allmänna valen, 

direkt medborgarmedverkan, politiska fri- och rättigheter samt öppenhet. Dessa procedurer anses 

bl.a. bidra till att de demokratiska innehållskraven ska slå igenom i förvaltningsbesluten (NE 

2011). 

3.1.1 Arbetsgruppen 
Den grupp vi observerat består av chefer i de olika verksamheterna, både kärn- och 

stödverksamheter. Gruppen består av tolv personer, kvinnor och män i skiftande åldrar. De flesta 

har fokus på samma typ av frågor men några har ett lite mer allmänt uppdrag. Cheferna har alla 

mandat att i specifika frågor fatta beslut för sin verksamhets räkning. Några av cheferna har 

arbetat länge i förvaltningen och dessutom länge i sin nuvarande position medan andra har 

tillträtt under senare år. Det gör att det finns en hög kompetens i gruppen, både genom lång 

erfarenhet inom organisationen och genom erfarenheter från annan verksamhet. 

3.1.2 Mötessituationen 
Arbetsgruppen möts i princip varje vecka för att finna gemensamma lösningar och ståndpunkter 

för organisationen. Mötena syftar till att fatta beslut som är gemensamma för organisationen men 

även till att bereda ärenden inför beslut i högre instans. Som nämnts ovan är verksamheterna 

ganska olika sinsemellan vilket gör att vissa frågor är gemensamma medan andra är specifika 

och inte gäller alla, åtminstone inte i lika hög grad. Deltagarna vid mötena är desamma från gång 

till gång såvida ingen har förhinder. Mötena äger oftast rum i samma lokal men är ibland 

förlagda ute i verksamheterna. Mitt i mötet gör man en ”teknisk paus” som ger möjlighet till att 

inta kaffe och smörgås men också ta en bensträckare. 

3.2 Forskningsområdet 

3.2.1 Kommunikation 
Kommunikation som allmänt begrepp innebär: 

 

”Överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater [……]. 

Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt 

medium varigenom informationen överförs. Människan har ett primärt behov att kommunicera; 

det utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling” (NE 2011). 

 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder ”göra gemensamt” eller 

”dela något med någon”, med vilket avses att parterna talar med varandra och gör klart för 
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varandra hur var och en uppfattar det man talar om. Uppfattningen behöver inte nödvändigtvis 

vara gemensam men båda parter bör kunna mötas i en ömsesidig förståelse (Engquist 1992). 

 

Kommunikation med hjälp av ord i tal eller skrift kallas verbal eller digital. Det språk som är 

icke-verbalt kallas analogt och förmedlas med hjälp av ansiktsuttryck, tonfall eller kroppen i 

övrigt. Människor noterar i första hand det analoga budskapet eftersom det anses vara mer 

ursprungligt. Det är också lättare att ljuga och förställa sig verbalt (Engquist 1992). 

 

Begreppen ”kommunikation” och ”dialog” används ofta som liktydiga eftersom de ligger nära 

varandra i betydelse men det finns skillnader. För att urskilja skillnaden gör vi här en kort 

jämförelse innan vi går vidare och närmare studerar dialogen. ”Kommunikation” står för ett 

samtal som är vidare över tid och rum och som inte nödvändigtvis är muntligt. Numera kan 

människor, t.ex. med hjälp av olika tekniska hjälpmedel, kommunicera över stora geografiska 

avstånd. ”Dialog” används ofta för det samtal som förs ”ansikte mot ansikte”. Det skulle 

innebära att den förs mellan människor som är närvarande för varandra i tiden och rummet och 

att den enbart är muntlig (Gustavsson 1996). 

En vanligt förekommande förståelse av begreppet kommunikation är att överläggningar ska ske 

med rationella argument (Habermas 1996). Begreppet dialog är däremot vidare och innebär att 

människor försöker förstå sig själva och andra utan att alltid ha rationella argument för det.  

3.2.3 Dialog 
Dialog som allmänt begrepp innebär: 

 
”Samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. 

åsiktsriktningar)” (NE 2011). 

 

Ordet dialog kommer från grekiskans dialogos som betyder ”samtal” och ”dialog” (NE 2011). 

Dialogen är en form av kommunikation ”som innebär att samtalarna betraktar varandra som 

likvärdiga och är inriktade på att förändra sin förståelse av det man samtalar om” (Wilhelmson & 

Döös 2005, s 6). Att vara öppen för andras tolkningar och nya sanningar är viktigt i dialogen 

(Gustavsson 1996). De viktigaste byggstenarna i dialogen är enligt William Isaacs (2000): 

lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt. 

 

Isaacs (2000) beskriver dialogens kännetecken vilka enligt honom är följande: 

- Jämbördighet där man inte tvingar på eller lurar på någon sina egna uppfattningar utan 

deltagarna möts på jämbördiga villkor, 
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- empatiskt lyssnande vilket innebär att deltagarna anstränger sig att tränga in i och förstå 

varandras bevekelsegrunder, uppfattningar och avsikter,  

- beredskap att synliggöra antaganden som ligger bakom avsikter och uppfattningar. 

 

Isaacs (2000) skiljer på den reflekterande dialogen och den genererande dialogen. Den 

reflekterande dialogen innebär att man själv är villig att tänka över de strukturer som ligger till 

grund för vad man gör och tänker och hur man handlar. Man lär sig att tydligare se det som 

tidigare har tagits för givet. Den reflekterande dialogen kan övergå till den genererande 

dialogen, i vilken vi börjar skapa helt nya möjligheter och former för samspel. Isaacs menar dock 

att denna form av dialog är rätt sällsynt. 

 

Enligt Gadamer innebär den ideala samtalssituationen att deltagarna är gemensamt inriktade på 

den sak som ska diskuteras och att syftet med samtalet är att komma fram till en sanning om 

själva saken. Ingen kan från början anse sig sitta inne med hela sanningen utan alla måste vara 

medvetna om sin felbarhet och vara inriktade på att ompröva sina uppfattningar och lära något 

nytt. För att detta ska bli möjligt måste deltagarna var öppna och lyssnande och behandla 

varandra med ömsesidig respekt (Gadamer 1979). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
______________________________________________________________________________ 

I följande kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie. Inledningsvis lyfter vi fram tidigare forskning kring kommunikation och dialog i relation 

till kontexten. Då vi har valt att studera kommunikationen vid mötena med utgångspunkt från de 

specifika perspektiven makt, genus och interaktion, presenterar vi också dessa i olika avsnitt i 

detta kapitel. Det är av intresse då vi vill belysa olika teorier och tidigare forskning kring ämnet. 

Kapitlet utgör utgångspunkt för vår analys och diskussion. 

______________________________________________________________________________ 

 

4.1 Kommunikation 

Som nämndes i föregående kapitel avses med kommunikation att man ”gör gemensamt” eller 

”delar något med någon”. Det innebär att parterna talar med varandra och gör klart för varandra 

hur var och en uppfattar det man talar om. Det som kallas för konstruktiv kommunikation 

förutsätter att varje samtalare: 

 

- ”avstår från att dominera och ’ta tolkningsföreträde’ 

- är nyfiken på hur det är att vara någon annan 

- delar med sig av sina erfarenheter” (Wilhelmson & Döös 2005, s 7) 

 

I en mötessituation, som den vi studerat, är det viktigt att ovanstående komponenter finns med. 

För att synliggöra detta vänder vi på förutsättningarna. Om deltagarna, i motsats till det som 

citeras ovan, skulle dominera hela mötet både verbalt och icke-verbalt, underlåta att sätta sig in i 

de andra mötesdeltagarnas situation och vägra att dela med sig av sina erfarenheter skulle själva 

fundamentet för kommunikationen raseras. Även om endast en av ovanstående satser skulle 

saknas skulle det leda till osäkerhet kring förutsättningarna för kommunikationen. 

 

När budskapen från olika uttryckssätt motsäger varandra sägs en person kommunicera 

inkongruent, vilket vi i vardagstal kallar att ge dubbla budskap (Engquist 1992). 

Bateson (1972), förra århundradets mest framgångsrike vetenskapsman som studerat 

kommunikationsmönster, utredde vad olika typer av budskap kan medföra. Han menade att ett 

inkongruent eller dubbelt budskap kan vara destruktivt i kommunikation mellan människor. När 

den som utsätts för dubbla budskap inte kan kommentera det han ser kan det vara patogent, d.v.s. 

sjukdomsframkallande. I många situationer är vi kanske inte själva medvetna om att vi verbalt 

och med vårt kroppsspråk förmedlar olika budskap medan vi i andra situationer är väl medvetna 
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om vad vi vill uppnå. Under ett möte kan detta vara oerhört frustrerande. Den som är mottagare 

av budskapet kanske varken vågar eller ges möjlighet att kommentera det, vilket får till följd att 

det inte bara blir destruktivt för den pågående kommunikationen utan det kan också störa 

framtida kommunikation. 

 

I vår kultur betonas talande och framförande mer än lyssnande och mottagande men det 

viktigaste för en god kommunikation är konsten att lyssna. Det är en färdighet, en aktiv 

konstruktionsprocess, som är av mycket stor betydelse och kräver energi och uppmärksamhet. I 

kommunikationssammanhang behövs engagemang, att man ska höra, uppmärksamma, förstå och 

svara an på lämpligt sätt. I den icke-verbala kommunikationen speglar sig det aktiva lyssnandet  

t.ex. genom nickanden, hummanden, kroppshållning och ögonkontakt (Nilsson & Waldemarson 

1990/2007). I en mötessituation, som den vi studerat, är det naturligtvis viktigt att lyssna på 

övriga mötesdeltagare men den uppgiften överskuggas lätt av ivern och behovet att komma till 

tals. Ibland är deltagare i ett möte också så upptagna av att förbereda det de ska säga härnäst att 

de inte har någon som helst möjlighet att lyssna, även om det ser ut som att de gör det. Flera av 

våra respondenter återkommer till detta i det empiriska materialet. 

 

Det finns enligt Isaacs (2000) olika samtalstyper, t.ex. dialog, diskussion och debatt. Dialog och 

diskussion har gemensam utgångspunkt. Skillnaden är att man i dialogen utvecklar ett 

gemensamt synsätt medan man i diskussionen väljer att försvara sina åsikter och hålla fast vid 

sina ståndpunkter. I arbetslivet dominerar diskussionen som samtalsmodell. De involverade för 

fram argument och försvarar det som står på spel. Det finns två typer av diskussion: Konstruktiv 

respektive kontrollerande diskussion. Konstruktiv diskussion kan ses som ett samtal för 

problemlösning där vi håller fast vid våra ståndpunkter men håller öppet för möjligheten att vi 

kan ha fel. I den kontrollerande diskussionen håller vi envist fast vid våra ståndpunkter och är 

inte öppna för möjligheten att vi kan ha fel. Diskussionen blir kontrollerad och improduktiv. 

Denna diskussionstyp övergår ofta till debatt, vars språkliga rötter betyder ”slå ner”. I debatten 

hävdar vi inte bara våra åsikter utan försöker även påverka andra att ansluta sig. 
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(Modellen hämtad från Isaacs 2000, s 59) 

 

Enligt Isaacs (2000) behöver vi både diskussion och dialog. Diskussionen är fokuserad på att 

fatta beslut och man söker efter avslut. I dialogen prövar man valets förutsättningar. Dialogen 

syftar till att väcka insikt vilket innebär att vi rekonstruerar vår kunskap, särskilt när det gäller 

människors förutfattade meningar. I dialogen försöker man öppna möjligheter och se nya 

alternativ.  

 

Som syns i bilden ovan kommer samtalaren till en punkt där den måste överväga att avvakta eller 

försvara. Det vägvalet är avgörande för om samtalet fortsättningsvis kan benämnas dialog eller 

diskussion. Vi har i vår studie valt att fördjupa oss i begreppet dialog vilket vi gör närmare i 

nästa avsnitt. 
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4.2 Dialogen – en form av kommunikation 

”Dialogens huvudsyfte är inte absolut konsensus i sig. Det primära är den kunskap som nås 

genom att alla nivåer och verksamheter, d.v.s. alla berörda, ingår i dialogen. Det som skapas är 

inte total enighet i uppfattningar, det som skapas är en gemensam insikt, en mer eller mindre 

gemensam kunskap om organisationen, verksamheten och arbetet. Vilken som sådan kan ligga 

till grund för beslut och handling” (Bjerlöv, 1999). 

 

William Isaacs (2000) menar att dialogen försöker fånga den ”gemensamma intelligensen” och 

tillsammans kan vi bli varse nya framkomstvägar och möjligheter på ett mer effektivt sätt än på 

var sitt håll. Med tanke på det uppdrag som den grupp vi studerat har, skulle dialogen med andra 

ord kunna utgöra ett bra verktyg i beredningen av ärenden. 

 

När man i en grupp samtalar för att lära tillsammans brukar detta benämnas dialog för reflektion. 

Gruppen konstruerar då tillsammans en mer sammansatt kunskap och förståelse. Lärandet i dessa 

samtal blir både individuellt och gemensamt på samma gång. Detta sker genom att var och en lär 

genom att förändra sina egna föreställningar om samtalsämnet (individuellt) och genom att alla i 

gruppen tillsammans utvecklar en förståelse som mer eller mindre delas av alla i gruppen 

(gemensamt), en förståelse som ingen hade kunnat utveckla på egen hand (Wilhelmson & Döös 

2005). Genom dialogen kan man skapa ett arbetsklimat där medarbetarna blir delaktiga, man når 

fram till en samsyn kring hur arbetet ska genomföras och arbetet kan bedrivas på ett 

resursbesparande sätt (Thelander 2003). 

 

Dialogkompetens innebär ett sätt att förhålla sig i gruppsamtal och arbetsmöten. 

Dialogkompetensens kärna är att kunna tala och lyssna. Vi har kommunikativa vanor vilket 

innebär att några av oss brukar vara tystlåtna medan andra ofta dominerar. I vilken mån vi 

lyssnar och talar är beroende av sammanhanget. Att i samtalet förhålla sig med närhet och 

distans till både sitt eget och medsamtalarnas perspektiv är en förmåga som krävs av varje 

samtalare. Att ha närhet till det egna perspektivet innebär att bidra med sina egna erfarenheter. 

Det innebär att inte sitta tyst eller lägga ut taktiska dimridåer, d.v.s. öppenhet och 

offentliggörande. Att ha närhet till andras perspektiv innebär att försöka förstå hur det är att vara 

någon annan avseende det man samtalar om, att se saken med den andres ögon, ur den andres 

perspektiv. Att ha distans till det egna perspektivet innebär att kritiskt granska det man tar för 

givet, att ifrågasätta sina egna sanningar med beredskap att förändra sin uppfattning. Att ha 
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distans till andras perspektiv innebär att lyssna med integritet, att förhålla sig självständigt och 

ställa frågor som leder vidare så att man tillsammans kan tränga djupare in i ämnet. 

För att kunna bidra till dialog behöver den som samtalar vara öppen för andras argument men 

också argumentera för sin egen ståndpunkt (Wilhelmson & Döös 2005). 

4.3 Några påverkansfaktorer 

Utifrån den forskning vi tagit del av kan kommunikationen och dialogen påverkas av olika 

faktorer. I detta kapitel redovisar vi några av dessa: 1) genus, 2) makt och 3) interaktion. 

 

1) Genom ingående analyser av samtal har Wilhelmson & Döös (2005) kunnat urskilja 

nedanstående skillnader mellan manliga och kvinnliga samtalsstilar: 

 

”Kvinnliga samtalsgrupper visar under pågående möte följande kommunikativa mönster: 

- de har lätt för att följsamt lyssna in varandra 

- skillnader i erfarenheter och åsikter framstår inte särskilt tydligt  

- oenigheter förblir dolda och kan inte fungera som motor i samtalet 

- många är involverade samtidigt och bygger vidare på vad andra säger. 

 

Manliga samtalsgrupper visar under pågående möte följande kommunikativa mönster: 

- de har svårt att lyssna in och bygga vidare på varandras åsikter 

- skillnader i erfarenheter och åsikter är tydliga 

- budskap och oenighet är tydliga 

- det sker inte så mycket gemensam utveckling av samtalsämnen”  

(Wilhelmson & Döös 2005, s 28-29). 

 

För att bättre kunna bidra till dialogisk kvalitet i gruppsamtal menar Wilhelmson & Döös (2005) 

att män behöver träna upp större förmåga till lyssnande och kritisk självreflektion medan kvinnor 

behöver visa större förmåga att tala för sin sak och kritiskt granska vad andra säger på ett öppet 

och tydligt sätt. Eftersom den grupp vi studerat består av både män och kvinnor finns det goda 

möjligheter att undersöka eventuella skillnader i kvinnors respektive mäns kommunikativa 

mönster. 

 

Den allmänna synen på genus kretsar även kring en föreställning om naturliga skillnader mellan 

manligt och kvinnligt. En hel ”industri” talar om skillnader när det gäller tänkande, 

kommunikation, känslor och förmågor och att vi är varandras motsatser. Det rapporteras om hur 

vi kommunicerar på olika sätt, att pojkars och flickors lärande sker på olika sätt, att hormoner 
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gör män till krigare och att våra liv styrs av kvinnligt respektive manligt tänkande. Allt detta är, 

enligt flera forskare, struntprat och avfärdas helt. Istället visar forskningen på överväldigande 

psykologisk likhet mellan könen, där de tydliga skillnaderna är få och är begränsade till 

avgränsade områden. Forskningen visar idag mer på att genus framför allt handlar om de sociala 

relationer inom vilka individer och grupper agerar (Connell 2009). 

 

2) Makt angår oss alla men kan uppfattas som abstrakt trots att den egentligen är högst påtaglig 

(Börjesson & Rehn 2009). Makt förekommer i olika former, på olika nivåer, tar sig olika uttryck 

och används i olika syften. Om makten har en plats i dialogen eller inte, är en intressant fråga 

som det råder delade meningar om. I vår studie har vi begränsat oss till att studera makt utifrån 

huruvida den förekommer i dialogen och hur den i så fall ger sig till känna, vilket Börjesson & 

Rehn (2009) kallar maktens upplevelser.  

 

Giddens (1984) maktteori bygger på hans struktureringsteori vilken innebär att aktörers 

handlingar ses som det som skapar strukturer. Maktteorin försöker inkludera både konsensus och 

konflikt; den ser till hur makt utnyttjas i samarbeten och utgår inte från att makt bara handlar om 

tvång och förtryck. För Giddens innebär makt att kunna ”handla annorlunda”, att kunna skapa en 

skillnad i världen, och denna kraft att handla finns hos alla. 

 

Foucaults (1980) maktsyn kan sammanfattas med att han vill bryta idén om att makt är något 

bara vissa utövar. Makten finns i princip överallt och kan inte avgränsas till någon särskild enhet 

eller storhet. Enligt Foucault är makt och vetande parallella begrepp. Han, precis som Giddens, 

lyfter fram att makten inte bara är en fråga om förtryck och begränsning, utan att den är en 

produktiv kraft.  

 

Normer för hur oenighet ska hanteras bör alltid utvecklas inom en grupp. Olikheter, gräl, 

debatter och att vara oense under processen måste arbetsgrupper kunna acceptera, men när 

beslutet har fattats måste alla ställa sig bakom det. Detta tar våra respondenter upp och det 

redovisas i det empiriska materialet. Tolerans för oenighet och ett synsätt att oenigheten är en 

resurs snarare än grund för konflikt, bör man försöka utveckla inom arbetsgruppen. För att det 

ska bli möjligt måste människor känna att de blir lyssnade på och behandlade på ett hänsynsfullt 

sätt (Larsen 2002). Huruvida detta sker i mötessituationer är svårt att avgöra vid observationer 
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eftersom man behöver ta sig ”under ytan” för att kunna urskilja de subtila signaler som skickas, 

men intervjuer kan ge kompletterande information. 

 

Hierarki innebär en social rangordning, oftast med klara regler för besluts- och 

ansvarsfördelning. I en öppen hierarki finns det en viss ordning som är uppenbar för alla: 

Generalen är över översten som i sin tur är över majoren osv. Makthierarkier innebär att de som 

står lägst i rangordningen har minst inflytande på besluten. Mest utvecklat är detta inom offentlig 

förvaltning och mest tydligt är det inom försvaret där varje rang har en beteckning och ett 

definierat ansvarsområde. Dold hierarki har sin grund i en ordning som inte är lika uppenbar, 

t.ex. informellt ledarskap, invanda roller i ett specifikt sammanhang, genusaspekter, personlighet 

m.m.  

 

3) Kommunikationen mellan människor utgör ett ständigt utbyte av budskap och signaler, både 

verbalt och icke-verbalt. Oftast lägger vi inte märke till det utan kroppen ”går sin egen väg”. 

Men vi kan också, mycket medvetet, använda det icke-verbala språket för att nå de effekter vi 

vill. Under ett samtal kan budskap och signaler fungera som komplement till det som sägs. 

(Nilsson & Waldemarson 1990/2007).  

 

Metabudskap eller relationsbudskap ger enligt Nilsson & Waldemarson (1990/2007) ledtrådar till 

det vi säger med ord. Det kompletterar och ger tilläggsinformation angående känslor, attityder, 

status och avsikter. Informationen används för att förstärka, upphäva, motsäga eller upprepa. 

Genom detta budskap ges vägledning om samtalet och det utgör också ett sätt att avgränsa de 

olika tolkningar som finns av ett enda ord. Det är ofta mycket svårt att skilja mellan den verbala 

och den icke-verbala budskapsnivån eftersom dessa är sammanflätade med varandra. Båda dessa 

nivåer påverkar innebörden eller meningen i ett yttrande eller beteende. 

 

Om man i en grupp vill skapa ett öppet klimat bör både den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen förmedla förtroende och tolerans. Den icke-verbala kommunikationen 

inrymmer mer än kropp och rörelser. Den innebär också andningsrytm, tonläge, pauser och 

betoningar i det mänskliga talet. Vårt rörelsemönster och hur vi berör oss själva och andra, hur vi 

skapar egna utrymmen och personligt avstånd till andra ingår också i icke-verbal 

kommunikation. Även färg och form, lukt och smak samt kroppsliga utsmyckningar, d.v.s. 
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smink, frisyr, kläder och tatueringar innefattas i den icke-verbala kommunikationen (Nilsson & 

Waldemarson 1990/2007). 

 

Tillsammans med andra signaler kan avstånd och närhet vara medel för att hävda sig själv i 

relationer och diskussioner med andra. Genom detta kan man också utröna och befästa vilken 

status man har jämfört med andra i en grupp. Vid samtal eller överläggningar kan 

maktförhållanden mellan deltagarna yttra sig genom hur personerna ställer eller sätter sig i 

förhållande till varandra. Viktiga signaler om samhörighet och avstånd utgörs av aktiva och 

passiva kroppshållningar, engagemang och blickar (Nilsson & Waldemarson 1990/2007). 

4.4 Sammanfattande kommentar 

Vi har under våra studier blivit medvetna om att det finns forskning som presenterar olika 

ståndpunkter på flera av de områden vi tagit upp, t.ex. genus och makt. Inom genusforskningen 

finns det två olika ”skolor”. Dels den som pekar på skillnader mellan manligt och kvinnligt i t.ex. 

samtalsstilar och innehåll, dels den som hävdar att det egentligen inte finns några skillnader utan 

att dessa skapas av kulturellt förutfattade meningar. När det gäller makt finns det de som hävdar 

att makten inte kan komma ifråga när det gäller dialog. De menar att om det finns makt faller en 

av grundstenarna för dialogen, nämligen det demokratiska förhållningssättet. Mot detta ställer sig 

andra forskare som menar att makten inte bara ska ses som destruktiv utan att den också kan 

utgöra en produktiv kraft. 

 

När vi summerar den av oss lästa litteraturen kan vi konstatera att en stor del av den forskning 

som finns gällande dialog är normativ, d.v.s. den beskriver hur dialogen ska vara. Det är 

betydligt svårare att hitta forskning som studerar huruvida dialogen verkligen uppträder och hur 

den i så fall är beskaffad. 

 

Utifrån den forskning vi tagit del av gällande påverkansfaktorer har vi erfarit att de kan uppträda 

både enskilt och tillsammans. Med andra ord är det ibland tydligt vilken faktor som påverkar 

dialogen medan det i andra situationer är svårt att avgöra. Ofta säger man att män i t.ex. ett 

sammanträde talar mer, avbryter oftare, tar större utrymme och har mindre ögonkontakt än 

kvinnor. Det beteendet är också typiskt för personer med högre status i en grupp. Eftersom män 

generellt oftare förväntas ha högre status än kvinnor innebär det ett slags förväntan om detta 

beteendemönster. Med andra ord kan beteendet lika gärna vara ett uttryck för statusskillnader 

som för könsrollsskillnader (Burgoon 1996). 
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5. Metod 
______________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet presenterar vi de metoder som har stått i fokus för vår studie. Därefter går vi 

vidare med att presentera avgränsning av studiens empiri, studiens genomförande, 

analysverktyg, en hermeneutisk vetenskapssyn, studiens trovärdighet och till sist etiska 

ställningstaganden. 

______________________________________________________________________________ 

 

Enligt Repstad (2007) är kvalitativa studier oftast att föredra när området är avgränsat och 

specifikt och när tanken är att ge en helhetsbeskrivning. Kvalitativa metoder handlar om att gå på 

djupet till skillnad från kvantitativa som beskriver en bredd eller mängd. Eliasson (2006) skriver 

också om detta och menar att resultat från en kvalitativ metod ofta beskrivs med ord medan 

resultaten från en kvantitativ studie beskrivs med siffror. Ordet ”kvalitativ” står för kvaliteter, 

framträdande drag eller egenskaper hos ett fenomen. Kvalitativa metoder handlar således om att 

karaktärisera. Dessa metoder ger ofta en god information om och förståelse för konkreta lokala 

skeenden. För att forskaren ska få en förståelse för hur saker och ting fungerar under en viss tid 

och på ett visst fält är kvalitativa studier effektiva. 

 

I syfte att besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra vår studie med en kvalitativ 

ansats. Valet av metod grundar sig på att vi vill komma fram till hur kommunikationen sker i 

denna arbetsgrupp och få en helhetsbeskrivning av just deras möten.  

 

För att samla in data har vi gjort öppna observationer av arbetsgruppens möten vilket har 

inneburit att vi suttit tysta och studerat gruppen under möten vid totalt fyra tillfällen. Det har 

varit just kommunikationen vid mötena som stått i fokus för våra observationer. Genom 

observation kan forskare få syn på det sociala samspelet i en miljö och få en direkt bild av 

sociala relationer som utspelar sig. Kvalitativa studier är även avgränsade för specifika miljöer 

då målet är att ge en helhetsbeskrivning av dessa miljöer. Observation av människor är studier 

vars syfte är att undersöka vilka situationer som de naturligt möts i och hur var och en uppför sig 

i sådana situationer (Repstad 2007). Det är sedan enligt Repstad naturligt att gå in i samtal med 

aktörerna för att få fatt i deras tolkningar och hur de uppfattar det som man som forskare har 

observerat. Genom observation får man som forskare direkt tillträde till socialt samspel och 

sociala processer vilket är mycket värdefullt. Detta kan enligt Repstad (2007) 

intervjuundersökningar och textanalyser ofta bara ge indirekt och andrahandskunskap om.  
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Repstad (2007) skiljer mellan öppen och dold observation. I en dold observation berättar inte 

forskaren för aktörerna att man är forskare eller om sina avsikter. I en öppen observation berättar 

forskaren om vad han eller hon gör, även om det nödvändigtvis inte måste vara exakt vad det är 

man tittar efter eller exakt vilka frågeställningar man har tänkt använda sig av. 

 

Vår empiriska undersökning fortsatte sedan med kvalitativa telefonintervjuer där vi hade stöd av 

en intervjuguide som de intervjuade hade fått ta del av i förväg. Kvalitativa intervjuer går att 

genomföra på olika sätt beroende på hur strukturerade intervjuerna ska vara (Eliasson 2006). 

Eliasson skriver om ostrukturerad, halvstrukturerad och strukturerad intervju där frågorna kan 

vara olika omfattande. Intervjuguiden ska innehålla några huvudsakliga frågeställningar och 

uppföljningsfrågor men intervjuaren följer inte något detaljerat schema. Fördelen med kvalitativa 

intervjuer är att det är en flexibel undersökningsmetod och det gäller att som intervjuare kunna 

improvisera. Både intervjuare och respondenter ges under samtalets gång möjligheter att följa 

upp svaren med följdfrågor och detta kan resultera i att forskaren får mer uttömmande svar 

(Repstad 2007).  

 

När en intervju ska genomföras är det viktigt att förstå samspelet mellan intervjuaren och den 

som intervjuas. I en gammal terminologi använde man sig av uttrycket intervjuobjekt när man 

talade om den intervjuade. Numera talar man om denne som subjekt vilket innebär att man mer 

ställer sig på samma nivå som den person som man intervjuar (Trost 1993/2005). Trost menar att 

när den intervjuade och den som intervjuar är på samma nivå så är de därmed jämlika. Den 

intervjuade är den som är expert på sig själv och intervjuaren är förhoppningsvis expert på vad 

han eller hon kommer att fråga om. Detta innebär att de båda är experter men på olika områden 

vid intervjutillfället. Som intervjuare ska man akta sig för att locka den intervjuade att säga saker 

som den inte menar eller tycker; detta skulle leda till att intervjun blir missledd eller att det kan 

bli etiska problem. 

 

Utifrån studiens syfte fann vi det svårt att komma till en slutsats endast på bas av observationer. 

Därför beslutade vi oss för att fortsätta med att intervjua dem som deltog i mötet om deras egna 

upplevelser av möteskommunikationen. Genom att man kombinerar olika metoder får man ett 

bredare dataunderlag och en säkrare grund till tolkningen. Att kombinera olika kvalitativa 

metoder ger också forskaren möjlighet att först undersöka vad människor gör och därefter se om 

det stämmer med vad de säger (Trost 1993/2005). 
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Det är således både våra egna intryck och tolkningar av möteskommunikationen samt de 

observerades intryck av deras kommunikation som ligger till grund för vårt empiriska material. 

5.1 Avgränsning av studiens empiri 

Denna studie är begränsad till att studera kommunikationen och dialogen i en specifik 

arbetsgrupp. Vår avsikt är inte att belysa kommunikation och dialog inom arbetslivet generellt. 

Då en studie enbart bedrivs på en specifik arbetsgrupp kan den benämnas som en fallstudie, och 

en sådan studie kan inte generaliseras eller överföras på något annat sammanhang än det som 

undersökts (Repstad 2007). Vi är medvetna om att vi därmed inte kan överföra några allmänna 

slutsatser från resultatet i vår studie till arbetslivet i stort. 

 

Kvale (2006) skriver följande: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du 

vill veta”. Åtta personer, d.v.s. två tredjedelar av gruppen, hade möjlighet att ställa upp på våra 

intervjuer. Vi anser att intervjuunderlaget från åtta personer samt fyra observationstillfällen ger 

tillräckligt mycket data för att besvara vår studies syfte och frågeställningar. Detta understryks 

även av Gilje & Grimen (1992/2007) då de menar att 50 procents svarsfrekvens är väl över 

förväntan. 

5.2 Studiens genomförande 

Inledningsvis tog vi kontakt med en person inom den studerade förvaltningen för att undersöka 

möjligheten att där kunna genomföra vår studie. Vår kontaktperson var mycket positivt inställd 

till en studie och kom med förslag på olika grupper att studera. Gemensamt enades vi om att den 

nu studerade gruppen skulle tillfrågas (där kontaktpersonen tillika är ordförande). Ordföranden i 

arbetsgruppen blev därmed en s.k. ”gatekeeper” för studien. Vi började med att vid fyra tillfällen 

observera den mötessituation, med tolv deltagare (se 3.1.1), som ligger till grund för vår studie. 

Deltagarna vid mötena var desamma från gång till gång såvida ingen hade förhinder. Efter dessa 

observationer utformade vi vår intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden är således uppbyggd 

utifrån vårt syfte med studien, vår teoretiska bakgrund samt våra observationer av 

mötessituationen. Vår undersökning fortsatte sedan med intervjuer med deltagarna i den 

arbetsgrupp som vi har valt att studera. Börjesson (2003) skriver: ”en klassisk metodinsikt när 

det gäller intervjuer är att det ofta är skillnad på vad intervjupersoner säger och vad de gör i 

handlingar. Problemet dyker oftast upp när studien handlar om moraliskt känsliga ting”. Detta är 

en av anledningarna till att vi valde att genomföra både observationer och intervjuer i vår 
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undersökning. De observationer som gjorts av mötessituationerna syftade till att ligga till grund 

för intervjuerna, få en känsla för mötenas karaktär, lättare förstå vad intervjupersonerna säger i 

intervjuerna och att göra oss medvetna om ifall intervjupersonerna gör något annat än vad de 

påstår att de gör.  

De två metoder vi valt ger oss ett bättre underlag för vår analys. Vi menar också att det är 

lämpligt för vårt syfte med studien att först observera mötessituationerna och sedan intervjua 

deltagarna för att få en helhetsbild av den kommunikation som förekommer. 

 

Intervjuerna gjorde vi av halvstrukturerad karaktär bestående av öppna frågor. Intervjuerna 

genomfördes av praktiska skäl per telefon och tog 25-35 minuter. Vi valde att vara närvarande 

båda två vid intervjutillfällena då två intervjuare lättare kan hjälpas åt att fokusera på det som 

framkommer under intervjun. Fler än två intervjuare ska man dock inte vara, enligt Repstad 

(2007), då det kan medföra att respondenten lätt kan känna sig utsatt och underlägsen. För att 

undvika detta överläge i intervjun gjorde vi så att den ena ställde de flesta frågorna och gjorde 

mindre anteckningar. Den andra kunde koncentrera sig på att föra noggranna anteckningar och 

hade möjlighet att samtidigt fundera på följdfrågor till huvudtemana på intervjuguiden. För att 

kunna skapa en avslappnad och fungerande intervju använde vi oss dessutom av ljudupptagning 

(Mp3-spelare) som skulle fungera som ett ”kom ihåg” för oss själva och göra det lättare att gå 

tillbaka och lyssna på intervjun vid sammanställningen och bearbetningen av materialet. Detta 

tillvägagångssätt kan även minska risken för att missuppfatta vad som sagts (Repstad 2007). 

Efter det att intervjuerna genomförts sammanställde vi våra respektive anteckningar i ett 

dokument. Vi lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och jämförde dem med våra 

anteckningar. Detta skedde först enskilt och sedan tillsammans. Därefter kompletterades 

dokumentet med transkriberingar av utdrag ur intervjuerna som vi ansåg var särskilt intressanta. 

Dessa gjordes sedan om till meningskoncentrerade citat. 

 

Repstad (2007) skriver att respondenterna bör vara så olika varandra som möjligt för att ge ett 

allsidigt dataunderlag. Det är dock något som vi inte har kunnat påverka då vi har valt att 

fokusera just på denna arbetsgrupp och samtliga i gruppen har fått frågan om de kan tänka sig att 

bli intervjuade.  

5.3 Analysverktyg 

Vi har valt att använda oss av det Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering. Det är en 

metod som används för att koncentrera innebörden i det de intervjuade sagt under intervjuerna. 
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Meningskoncentrering innebär att det som respondenterna sagt formuleras mer koncist och 

kortfattat. Långa uttalanden pressas samman och kortas ner men forskaren behåller den 

väsentliga innebörden av det som sagts. Analysmetoden innehåller fem viktiga steg: 1) Forskaren 

läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. 2) Forskaren fastställer 

meningsenheterna som de uttrycks i av intervjupersonen. 3) Forskaren formulerar det centrala 

dominerande temat i meningsenheten. 4) Forskaren ställer frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens syfte. 5) Forskaren knyter samman intervjuns centrala teman i en beskrivande 

utsaga (Kvale 1997). 

 

Vår bearbetning av intervjumaterialet började med att vi läste våra anteckningar och lyssnade 

igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger innan vi plockade ut och meningskoncentrerade de 

delar av intervjuerna som vi fann relevanta för vår studie och vårt resultat. Därefter valde vi att 

redovisa resultatet vi fått fram utifrån rubrikerna i studiens teorikapitel. 

 

Citaten som redovisas i kapitel 6 är meningskoncentrerade citat av det de intervjuade har sagt 

under intervjuerna. Det är därför viktigt att, under läsningen av kommande citat, komma ihåg att 

respondenterna under intervjuerna kan ha uttryckt sig med andra ord, men att innebörden i 

uttalandena stämmer väl överens med det de intervjuade ursprungligen berättat. Av 

anonymitetsskäl valde vi att, där vi fann det nödvändigt, förvanska informationen. 

5.4 En hermeneutisk vetenskapssyn 
Denna studie har en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i hermeneutiken. Inom hermeneutiken 

söker man tolka och förstå meningsfulla fenomen, t.ex. beteendemönster, normer, regler, 

värderingar, förväntningsmönster osv. Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och har 

betydelsen ”utläggningskonst” eller ”förklaringskonst” (Gilje & Grimen 1992/2007). Vi 

människor tillskriver våra egna handlingar och andra fenomen mening, d.v.s. vi gör själva 

beskrivningar och tolkningar av vad vi gör och av omgivningen vi lever i. Samhällsforskare 

måste därför kunna tolka och förstå något som redan är tolkningar. Författarna skriver: 

”samhällsforskare måste med andra ord förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de 

sociala aktörerna själva” (Gilje & Grimen 1992/2007, s 175). 

 

Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln”. Den 

behandlar sambanden mellan det vi ska tolka, förståelsen och det sammanhang som det måste 

tolkas i. All forskning består av rörelser mellan helhet och del och mellan det vi ska tolka och 
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den kontext som det tolkas i. Tolkningen av delen är beroende av tolkningen av helheten och 

vice versa (Gilje & Grimen 1992/2007). Efter att intervjutext har skrivits ut liknas den 

hermeneutiska cirkeln vid att man prövar deltolkningen mot meningen i texten som helhet. Vid 

intervjuanalysen jämförs således tolkningarna av de intervjuades uttalanden med hela tolkningen 

av intervjun och annan eventuell information om den intervjuade (Kvale 1997). 

5.5 Studiens trovärdighet 
Att vara medveten om vilka svagheter en studie har är viktigt för dess trovärdighet (Trost 

1993/2005). Validitet och reliabilitet är begrepp för att bedöma kvaliteten av en undersökning 

och härstammar från kvantitativ metodologi. Trost (1993/2005) menar att det kan bli konstigt att 

prata om reliabilitet och tillförlitlighet när det gäller kvalitativa intervjuer då situationen i alla 

avseenden ska vara standardiserad för att det ska kunna bli en hög reliabilitet. Han menar ändå 

att intervjuer och annan datainsamling ska ske så att data blir trovärdiga, adekvata och relevanta.  

 

Trost (1993/2005) menar vidare att vi som forskare måste kunna visa att våra data och våra 

analyser är trovärdiga genom att vi har samlat in data på sådant sätt att de är seriösa och 

relevanta för den aktuella problemställningen. Att som forskare beakta de etiska aspekterna vid 

datainsamlingen och i resultatet av studien är också viktigt för trovärdigheten. 

 

Vår ambition är naturligtvis att vår studie ska vara trovärdig. För att uppnå en så hög 

trovärdighet som möjligt har vi ett öppet förhållningssätt till redovisningen av intervjumaterialet. 

I resultatet redogör vi tydligt för de svar vi fått i våra intervjuer med så många direktcitat som 

möjligt utan att för den skull äventyra anonymiteten. Vår absoluta ambition är att förhålla oss 

objektiva till det insamlade materialet. Läsaren kan då på ett lätt sätt själv avgöra om 

intervjumaterialet är trovärdigt Trost (1993/2005). 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Vår studie har bedrivits i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som har till 

syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. 

De grundläggande individskyddskraven ses utifrån fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2003). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2003) ska vi som forskare informera deltagarna i vår studie om studiens 

syfte, deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska 
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också informeras om att deltagandet är frivilligt. Vidare ska vi som forskare inhämta deltagarnas 

medgivande till att delta i undersökningen. Vetenskapsrådet kräver att uppgifter om alla personer 

i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Vår kontaktperson informerade, efter överenskommelse, den nu studerade arbetsgruppen om vår 

studie och gruppen uttryckte intresse att ta emot oss för en presentation. Vid vårt första möte 

informerade vi om att anonymitet garanteras då varken organisationen eller någon av deltagarna 

kommer att nämnas någon gång under studien. Vid detta möte informerades även om 

frivilligheten i studien och ett samtal fördes omkring huruvida mötena skulle spelas in eller inte. 

En person i gruppen uttryckte tveksamhet kring att mötena skulle spelas in eftersom detta kanske 

skulle komma att hämma kommunikationen vid mötena. Denna åsikt fick dock ge vika för 

majoritetens positiva inställning till att delta i studien och argumenten för att inspelningen inte 

skulle komma att påverka kommunikationen negativt. Arbetsgruppen beslutade att låta oss 

observera och spela in deras möten. Vi har reflekterat över om ovanstående situation skulle 

kunna utgöra ett möjligt etikproblem eftersom deltagaren som uttryckte tveksamhet kring 

inspelningen inte kunde välja att utebli från mötena utan förväntades delta. Om tveksamhet hade 

kvarstått hade vi naturligtvis fått avstå från inspelning och istället bara fört anteckningar eller, 

om vi fann det omöjligt att genomföra observationerna utan inspelning, fått avbryta studien i den 

ovan nämnda gruppen och fått finna en annan grupp att studera. 

 

Vid både observationerna och intervjuerna informerade vi om att vi har tystnadsplikt; att det som 

sägs i intervjun spelas in men endast kommer att användas av oss i vårt studieändamål. Dessutom 

utlovades att allt inspelat material i undersökningen skulle förstöras efter att studien är avslutad.  

 

Vi informerade om att undersökningen syftar till att ge oss större kunskap om kommunikation 

inom arbetslivet. Av forskningsmässiga skäl berättade vi inte före studien att det var just deras 

kommunikation vi skulle undersöka, då vi tror att det skulle kunnat påverka utgången av 

undersökningen.  
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6. Analys och resultat 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras vårt empiriska material vilket samlats in med hjälp av observationer 

och intervjuer. Först redovisas vår observationsstudie utifrån de möten vi har observerat och 

sedan presenterar vi vår intervjustudie där kommentarer och citat redovisas under rubriker som 

känns igen från vårt teorikapitel. 

______________________________________________________________________________ 

 

6.1 Observationer 
I detta kapitel redovisas materialet från det som framkommit vid våra fyra observationer. 

Materialet består av våra egna upplevelser och reflektioner samt observationsmeningar från 

mötena. 

6.1.1 Observation 1 
Syftet med det första observationstillfället är, förutom de sedvanliga ärendena, att vi ska 

presentera oss och informera i stora drag om vår studie. Vår önskan är att vår närvaro blir 

sanktionerad och att mötesdeltagarna godkänner att vi spelar in mötena. Tillfället kan mer ses 

som en introduktion och vi finns endast med på mötet under en timme.  

Dagens möte ägnas åt genomgång av olika projekt samt några informations- och beslutsärenden. 

Oftast äger mötena rum centralt men det händer att mötena är placerade ute i verksamheten. 

Denna gång gör vi ett besök i en av verksamheterna. De flesta av dem som normalt ingår i 

arbetsgruppen deltar i mötet. 

 

Vi får inleda mötet genom att presentera oss och vår studie. Presentationen tas emot olika bland 

mötesdeltagarna. Någon menar att ljudupptagning kan påverka kommunikationen medan de 

flesta, inklusive ordföranden, hävdar att den inte alls kommer att påverkas. Mötesdeltagarna 

presenterar sig sedan för oss. Ordföranden fortsätter därefter mötet med ett antal 

informationsärenden och ger direktiv om hur vissa ärenden ska hanteras. Ett nytt system föredras 

och deltagarna ställer en del frågor. Efter informationen börjar en diskussion kring för- och 

nackdelar med systemet.  

 

Inför första observationstillfället kände vi oss spända men på ett positivt sätt. Vilka skulle vi 

möta och hur skulle vi komma att mottas av arbetsgruppen? 

Det första intrycket av mötet var att klimatet var mycket trevligt, lättsamt och inbjöd till samtal. 

Det var skratt och skoj och alla verkade trivas. Vår upplevelse var att alla fritt kunde delta i 
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dialogen och bidra med sina åsikter och funderingar varefter ordföranden återkopplade och 

berömde deras reflektioner. Vi lämnade mötet, uppfyllda av den positiva och öppna atmosfären. 

Här tycks det finnas förutsättningar för dialog! 

6.1.2 Observation 2 
Vid det andra observationstillfället ägnas mötet åt diverse informationspunkter, 

diskussionsärenden samt åt att hitta gemensamma lösningar och förhållningssätt i ett specifikt 

(besluts)ärende. Mötet äger denna gång rum ”centralt” men deltagarna är ungefär desamma som 

vid första tillfället. 

 

Mötet inleds med ett samtal som leds av ordföranden men där alla deltar. Ordföranden fortsätter 

sedan med att föredra ärenden utan att bli avbruten och inbjuder därefter deltagarna att delta i 

samtalet. Ordföranden låter dem hållas men uppmanar dem att ”problematisera mer”, avvaktar 

och lyssnar in och tar sedan till orda igen. Gruppen konstaterar att den behöver ha ett gemensamt 

förhållningssätt. Diskussioner förs i ett ärende som för oss förefaller vara ett beslutsärende. När 

diskussionerna är slut och man går till nästa punkt på dagordningen är det otydligt vad som har 

beslutats. Under mötet förmedlar ordföranden generellt öppenhet och värme och samtidigt 

kompetens och pondus. 

 

Våra förväntningar inför observation två var att kunna skapa oss en mer ordentlig bild av både 

sammanhanget och deltagarna. Vilken roll hade arbetsgruppen i organisationen? Hur förhöll sig 

deltagarna till varandra och vad var det som uppstod i interaktionen mellan dem?  

Atmosfären var, enligt vår upplevelse, även vid detta möte glad och öppen med ”högt i tak”. Alla 

talade fritt ur hjärtat utan att först begära ordet. Stundtals pratade mötesdeltagarna i munnen på 

varandra, olika deltagare flikade in ”sin” kunskap. De delade erfarenheter med varandra och 

ingen verkade överlägsen. Männen uppförde sig ”grabbigt” och skojade med varandra. En av 

deltagarna läste och skickade SMS under mötet. Det skämtades och skrattades. Vi kunde 

inledningsvis inte lägga märke till så mycket kroppsspråk men efter hand såg vi mer och mer av 

det. En person satt tillbakalutad med det ena benet på det andra knäet. Samma person talade 

ganska mycket. Vid observationen kunde vi se att i detta sammanhang fick interaktionen stor 

betydelse. Vid några tillfällen kunde vi iaktta att deltagare, medvetet eller omedvetet, använde 

sitt kroppsspråk och signalerade ”ointresse”. Detta skedde genom att personerna tittade bort eller 

ner i handlingarna, lutade sig tillbaka med korslagda armar eller ägnade sig åt annat, t.ex. skicka 
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SMS. Nilsson & Waldemarson (1990/2007) tar upp hur vi mycket medvetet kan använda det 

icke-verbala språket för att nå de effekter vi vill. 

 

Vår upplevelse var att mötesdeltagarna försökte visa på en enighet trots att det var uppenbart att 

de inte alltid är eniga. Exempel på det är följande citat: 

 

”Vi har lagt granris över skyttegravarna just nu.” 

”Vi tänker visst likadant du och jag – just nu – för en gångs skull.” 

 

När vi lämnade mötet hade vi en klarare bild av var i organisationsstrukturen arbetsgruppen har 

sin plats och vilken uppgift den fyller. Vi hade fått kunskap om vilka verksamheter de olika 

deltagarna representerade och kunde ana betydelsen av det. Interaktionen mellan deltagarna hade 

framträtt synnerligen tydligt. Vår upplevelse var att beslutsärenden tenderade att bli otydliga för 

både mötesdeltagarna och oss som observatörer. 

6.1.3 Observation 3 
Vid detta möte ges mötesdeltagarna möjlighet att rapportera vad som är på gång i de respektive 

verksamheterna. Cheferna får ett uppdrag från ledningsgruppen. Vidare förmedlas en del 

informationsärenden och rapporter. Mötet äger rum centralt och deltagarna är i stort sett 

desamma som vid tidigare möten. 

 

Ordföranden inleder mötet med kommentarer och får medhåll av mötesdeltagarna.  

 

”Vi är i ett kris- och katastrofläge”. ”Vi måste kunna ha en öppen och bra diskussion i den här 

gruppen”.  

 

Efter inledningen börjar det märkas tydligt att gruppen är under press och flera av deltagarna 

visar på stress och otålighet. Deltagarna vill skynda på för att mötet ska gå framåt varpå 

ordföranden lugnar mötesdeltagarna och menar att ”detta” också är viktigt. En av deltagarna 

säger:  

 

”Kan vi fortsätta – vi behöver inte gå in på detaljer”. 

 

Olika alternativ av ett system diskuteras. En av deltagarna menar att ett av alternativen är bäst 

och att det inte är något att diskutera. Detta sker medan de andra deltagarna är upptagna med att 

diskutera för- och nackdelar med de olika alternativen. 

 

Deltagare: ”Jag är absolut övertygad om att alternativ fyra är det bästa. Det är inte mycket att 

diskutera.” 
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Ordföranden: ”Vad säger vi nu?” 

Samma deltagare: ”Punkt fyra!” 

 

Diskussioner förs om ärenden som för oss förefaller vara beslutsärenden. När diskussionerna är 

slut och man går till nästa punkt på dagordningen är det otydligt vad som blev beslutat. 

 

En av deltagarna har ansvar för att föredra ett ärende. Det är en kort föredragning som snabbt tas 

över av de andra mötesdeltagarna. Den föredragande blir tyst och säger inget mer. Ordföranden 

tar här inget initiativ till att styra tillbaka ordet till den föredragande utan de som tar sig 

talutrymme tar över.  

 

Inför observation tre hade vi förväntningar att både kunna följa interaktionen ytterligare men 

också bilda oss en uppfattning om huruvida klimatet i mötet är så övervägande positivt som vi 

till en början uppfattat. Vi önskade också närmare studera vilka kommunikationsmönster vi 

skulle kunna urskilja i enlighet med det som Isaacs (2000) beskriver. 

Även denna gång upplevde vi att mötesdeltagarna till en början hade ett glatt humör och det 

fanns plats för skratt och humor. Under diskussionerna kunde vi, med hjälp av personernas 

kroppsspråk, förstå att flera redan var inriktade på vad de skulle säga i nästa replik och de var 

därmed inte mottagliga för att lyssna. Detta märktes i första hand i deltagarnas blickar. Antingen 

var de inåtvända eller flackade oroligt medan de tycktes försöka hålla i minnet vad som skulle 

sägas. Minst av allt fästes blickarna på den som talade. Inte heller kunde den som för tillfället 

hade ordet ta emot särskilt mycket gensvar i form av bekräftande hummanden eller nickar. 

Kroppshållningen hos dem som var involverade i diskussionen var spänd; personerna satt 

framåtlutade, på kanten av stolsitsarna som om de vore på språng mot nästa inlägg. 

Denna observation präglades av en annan atmosfär än de tidigare; klimatet var hårdare och 

kampen om tiden och ordet var tydligare. Den som tog ordet fick höras, ta plats, ta tid och fick 

kanske också gehör för sina synpunkter. Då skillnaden mellan de olika verksamheterna i detta 

sammanhang är så påtaglig blir det utrymme var och en får avgörande för om man blir en 

”föregångare” eller ”efterföljare”.  

När vi lämnade mötet upplevde vi att vår uppfattning om klimatet i gruppen hade fått sig en törn. 

Uppenbarligen fanns det två sidor av myntet. Vi ställde oss också frågan: Förekom det någon 

dialog i detta möte? 
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6.1.4 Observation 4 
Vårt sista observationstillfälle ser annorlunda ut till sin struktur. Som tidigare är 

föredragningslistan lång och fylld av olika typer av ärenden men upplägget är annorlunda, vilket 

vi kommer in på nedan. Platsen för mötet är densamma som de senaste två gångerna och 

deltagarna är också i stort sett desamma. 

 

Vid en av punkterna föredras ärendet först i hel grupp, sedan delas gruppen in i två grupper och 

senare förs diskussioner två och två innan man till slut sammanfattar i hel grupp. När 

kommunikationen sker i hel grupp ser vi tydligt att kommunikationsmönstret tar formen av 

diskussion och debatt; det blir en kamp om ordet och om att få sin vilja fram. När 

mötesdeltagarna senare delas upp i två grupper och dessa turas om att komma med synpunkter, 

kan man se att deltagarna övergår mer till att föra dialog än att debattera. Man lyssnar aktivt på 

varandra och det är lättare att komma till tals för att kunna bidra med sina kunskaper, åsikter och 

erfarenheter. Vi uppfattar det som att spänningen och den aggressiva tonen från samtalet i hel 

grupp är som bortblåst. Här finns det förutsättningar att nå fram till en samsyn kring hur arbetet 

ska genomföras (Thelander 2003). 

 

Inför vårt sista observationstillfälle såg vi fram emot att få klarhet i flera av de frågor som vi 

burit med oss sedan tidigare observationer. Vad påverkar kommunikationen och dialogen? Finns 

det makthierarkier i gruppen? 

Vid detta observationstillfälle lade vi märke till en tydlig differentiering mellan stora och små 

förvaltningar. Efterhand har vi kunnat ana att det pågår maktkamper för att respektive 

mötesdeltagare ska få sin röst hörd och sin vilja fram. En av deltagarna gjorde t.ex. ett 

konstruktivt inlägg, som uppskattades av de övriga, men med sänkt blick som om personen 

kände sig osäker. Vår upplevelse var att detta hade sin grund i både makt och genus.  

Någon talade med mjuk, lugn och låg stämma men fick ändå alla att lyssna. Personen tycktes 

besitta pondus och få gehör utan de typiska påverkansfaktorerna. Vad detta berodde på var inte 

helt lätt för oss att avgöra. 

Vid detta mötestillfälle föll det sig så att det vid ena sidan av bordet bara satt kvinnor. 

”Kvinnosidan” satt tyst, lyssnade och avvaktade. Vår uppfattning är att den sidan fick/tog mindre 

talutrymme än den andra. Skälen till det kan vara flera: olika samtalsstilar, roll, genus eller makt. 

Vid denna observation upplevde vi att vi i högre grad kunde se ”bakom” det som vi först 

uppfattade, nämligen att gruppen var homogen trots sin heterogenitet, att alla verkade kunna 
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delta fritt i dialogen och bidra med sina åsikter och funderingar. Verkligheten är inte riktigt 

sådan. 

6.1.5 Analys av observationerna 
Strukturen vid arbetsgruppens möten var i stort sett densamma vid våra fyra 

observationstillfällen. Vilka ärenden som togs upp skiftade naturligtvis vilket fick konsekvenser 

för upplägg och engagemang men syftet att utveckla verksamheten gick som en röd tråd genom 

samtliga möten. Mötena ägde rum i samma lokal tre av fyra gånger och deltagarna var i stort sett 

desamma från gång till gång. 

 

Vid de möten vi deltog i skiftade dynamiken påtagligt beroende på vilka ärenden som fanns på 

dagordningen och på vilken situation som rådde i organisationen. Det som till en början enbart 

uppfattades som en varm, generös och öppen miljö innehöll också andra beståndsdelar som inte 

var uppenbara vid en första anblick. Särskilt gällde detta interaktionen mellan deltagarna som 

öppnade för dubbla budskap och ett ibland subtilt maktutövande. Vår upplevelse är att man 

talade fritt ur hjärtat och att det var vid få tillfällen som någon begärde ordet. Det fick 

konsekvenser för vilka som fick talutrymme. Dynamiken förlorade sin positiva kraft när ordet 

”togs” från den som var föredragande. Kommunikationsformen var till största delen diskussion 

där viljan att sätta sig in i någon annans situation fick stå tillbaka för behovet att redogöra för sin 

ståndpunkt. Först när gruppen fick möjlighet att tala i mindre grupper kunde vi skönja det som är 

typiskt för dialogen, nämligen att lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt (Isaacs 2000). 

Männen var i minoritet men trots det dominerade de i talutrymmet. Vår observation visar också 

att männen (genus) som företräder kärnverksamhet (makt) agerade med pondus och självklarhet 

(interaktion). De påverkansfaktorer som vi tog upp i teorikapitlet gick med andra ord att binda 

samman. 

 

Våra förväntningar och upplevelser skilde sig ganska markant från observationstillfälle ett till 

fyra. Från att vi vid det första tillfället ville studera hur dialogen fördes i gruppen till att vi vid 

det fjärde tillfället mer uppmärksammade huruvida dialogen ens uppträdde, var steget ganska 

långt. Ännu tydligare blev vår egen utveckling gällande erfarenhet och kunskap. Det vi till en 

början inte ens kunde urskilja framträdde mer och mer tydligt under det att observationerna 

framskred. Detta gällde framför allt klimatet, kommunikationsmönstren, och 

påverkansfaktorerna och vi anser att vi vid den sista observationen kunde se ”bakom” det vi 

initialt uppfattade.  
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Observationerna visar att arbetsgruppen har dynamiska möten. Ju mer vi ser ju mer komplex blir 

frågan om dialogens plats i arbetsgruppens möten. Komplexiteten visar behovet av att använda 

en fördjupande datainsamling. 

6.2 Intervjuer 
I detta kapitel redovisas det material som framkommit vid våra intervjuer. Sammanfattningar 

från intervjuerna följs av ett antal citat för att tydliggöra de intervjuades uppfattningar och svar. 

6.2.1 Möteskommunikation 
De intervjuade är mycket vana vid att delta i möten och flertalet deltar ibland i möten flera 

gånger per dag. Samtliga av de intervjuade har lång erfarenhet från olika slags mötessituationer. 

Alla intervjuade menar att det är av vikt att förbereda sig inför möten. De förbereder sig genom 

att de läser dagordningen, läser igenom handlingarna om sådana är bifogade, tänker igenom det 

som ska tas upp på mötet och diskuterar eventuellt vissa frågor med andra kollegor innan mötet. 

De intervjuade har också möjlighet att själva skicka in ärenden som de vill ta upp på mötet, 

vilket är viktigt för att kunna påverka mötets innehåll, menar någon. 

 

De intervjuades inställning till möten generellt är att de är otroligt viktiga, värdeskapande och 

nödvändiga. Någon uttrycker möten som ett måste och att det inte finns något annat alternativ.  

 

”Mitt jobb består av att mötas!” (6) 

 

”Mitt liv är sammanträden”(7) 

 

Flera av de intervjuade menar också att det ska vara rätt personer som är kallade till mötet d.v.s. 

rätt roller som deltar. Om så är fallet är det värdeskapande, annars är det bara bortkastad tid. 

Någon uttrycker att vissa möten behövs och andra inte. 

 

”Möten kan vara nyttiga men de kan också vara bortkastad tid.”(8) 
 

Utifrån intervjumaterialet har vi kunnat se att de intervjuades samlade bild är att nedanstående 

förutsättningar utgör grunden för en god kommunikation vid mötet: 

- Förberedelse 

- Öppet klimat 

- Struktur och samtalsordning 

- Uppföljning 
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6.2.1.1. Förberedelse 
I uppfattningen om hur ett bra möte ska se ut var samtliga intervjuade mycket tydliga med att de 

tycker att ett möte ska vara väl förberett av både ordförande och deltagare. Dagordningen ska 

vara genomtänkt både gällande innehåll och tid och eventuella underlag ska skickas ut i god tid 

så att alla har möjlighet att förbereda sig. De intervjuade menar, att detta gör mötet mer givande 

och mer effektivt för alla. Vidare menar flera att dagordningen och mötet ska ha ett tydligt syfte 

och önskat utfall redan innan mötet.  

 

Några av de intervjuade svarar att det är oerhört viktigt att före mötet veta vilken ståndpunkt man 

har i frågor som ska tas upp. Hur man förbereder sig inför möten beror också på vilken roll man 

ska ha på mötet (föredragande eller deltagande) och vilken verksamhet man företräder. 

 

”Jag är alltid förberedd inför möten! Jag läser igenom dagordningen, formulerar frågor och 

reflekterar över vad som ska tas upp.” (6) 
 

”Ett bra möte ska vara väl förberett av både ordförande och deltagare och ha ett tydligt mål 

och syfte.”(7) 
 

”Att få underlag vid sittande bord funkar inte, alla måste kunna få förbereda sig.”(5) 
 

”Det är måndag idag och jag vet inte än vad som ska tas upp på mötet på fredag. Skulle kunna 

ta ärendena med chefen om vi visste mer i förväg.”(3) 
 

”Vi behöver veta i förväg vad som ska diskuteras och vad som ska fattas beslut om på mötet. 

Syftet måste tydliggöras!”(1) 
 

6.2.1.2. Öppet klimat 
Alla intervjuade tycker att ett gott klimat på ett möte är viktigt för att alla ska känna sig tillfreds 

och trygga i situationen. De intervjuade fick beskriva klimatet på de möten som ligger till grund 

för vår studie. Alla vittnar om ett mycket bra och trevligt klimat på mötena. De menar att det 

oftast är en tillåtande, öppen, pratig och god stämning på mötena med mycket inslag av humor. 

Man menar också att det generellt är ett möte med högt i tak. Trots denna goda stämning och att 

det till synes är ”högt i tak” på mötena menar flera av de intervjuade att mötesklimatet är hårt 

under ytan, positionerande och har ganska tuffa inslag. 

 

”Glatt och uppsluppet men inte alltid vänligt och respektfullt – hårt under ytan.”(3) 
 

”Öppet klimat men positionerande”(7) 
 

”Relativt högt i tak men man måste ta plats, man får inte plats automatiskt.”(3) 
 

”God stämning – vi har respekt för varandra trots att vi ibland driver med varandra.”(4) 
 

”… får säga vad man tycker och blir respekterad för det, men ibland kan det brinna till!”(5) 

 



30 

Ordföranden har, enligt de intervjuade, en stor inverkan och bidrar aktivt till att det blir ett öppet 

och trevligt klimat på mötena. Någon av de intervjuade tycker att klimatet ibland är för öppet. 

Alla får prata om vad som helst och små frågor kan ibland få för stort utrymme på mötena.  

 

”Ja, ordföranden är öppen och pratig själv. Bidrar till det öppna klimatet. Ingen känner att 

den inte får vara med.”(2) 
 

”Ordföranden ser till att alla kommer till tals, avbryter oss inte.”(5) 
 

”Det är smått och stort, de små frågorna borde kunna lösas vid sidan om, de får för mycket 

utrymme. Tiden är ju begränsad.”(2) 
 

6.2.1.3. Struktur och samtalsordning 
När det gäller mötenas struktur och utformning menar de intervjuade att det är oerhört viktigt att 

mötet är strukturerat. Att ordföranden är tydlig och att mötet leds på ett stringent sätt så att alla 

får komma till tals och mötet leder till utveckling är också viktigt. Det ska även tas hänsyn till 

allas dyrbara tid, och alla som deltar ska visas respekt. Någon påpekar att man på ett möte alltid 

ska ha avstängda mobiler och att det är av vikt att alla kommer i tid. 

 

”Möten är nödvändiga om de är välplanerade. Alla har avsatt tid för mötet och då är det 

viktigt att om mötet ska vara 1 h så ska det vara 1 h. Handlar om respekt för allas tid.”(5) 
 

”Kanske kan vi inleda mötet med att prioritera ärendena. Tiden måste hållas så att alla 

ärenden hinns med så att de första frågorna inte ska ta tid för de som kommer senare – de sista 

frågorna brukar få hastas över.”(4) 
 

”Bättre struktur och stramare tyglar behövs. Vissa frågor blir för detaljerade!”(7) 
 

”Det ska vara en tydlig struktur på dagordningen!”(2) 
 

Nästan alla de intervjuade är dock av den åsikten att ordföranden ofta är ”för snäll” på mötena 

och behöver leda mötet och deltagarna mer stringent och bli mer styrande över vad som ska 

diskuteras och vad som inte ska diskuteras. Några av de intervjuade tycker att det är 

ordförandens ansvar att alla får komma till tals, medan andra säger att det är upp till var och en 

som deltar på mötet att se till att man kommer till tals. 

 

”Ordföranden behöver få tyst på vissa och förstärka andra… behöver vara mer styrande.”(1) 
 

”Alla ska få komma till tals, men inom gränser.”(4) 
 

”Ansvaret för att alla ska komma till tals ligger på alla.”(5) 
 

”Ordföranden vill själv uttrycka så mycket vilket kan hämma diskussionen bland deltagarna. 

Ordföranden kanske kan stanna tidigare och släppa in andra.”(4) 
 

”Ibland kan jag nog tycka att ordföranden är för snäll. Ibland behöver vi styras bättre. Skulle 

kunna vara mer stringent som mötesledare.”(6) 
 

6.2.1.4. Uppföljning 
De intervjuade är överens om att det ofta tar för lång tid till beslut och att besluten som tas 

upplevs som otydliga. Man är osäker på vad som egentligen, efter en diskussion, blev beslutat. 



31 

Diskussionerna blir ofta långa och intressanta men efteråt går mötesdeltagarna därifrån och har 

olika bild av vad som blev sagt, vilket får till följd att besluten blir svåra att följa så som det var 

tänkt. 

 

”Det tar för lång tid att komma framåt, vi är för pratiga.”(2) 
 

”Ibland leder det till utveckling.”(3) 
 

”Det finns inte riktigt den stringens som behövs, besluten blir otydliga och inlindade.”(4) 
 

”Det går för sakta, vi måste bli snabbare till beslut. Sitter och gafflar mest och har trevligt, vi 

är många kockar!”(6) 
 

”..det flyter ut och blir inga beslut”(7) 
 

”När vi har olika uppfattning blir vi inte så tydliga. Besluten är svåra att få tag i – de är som 

en våt tvål, ibland hittar vi den inte.”(4) 
 

För att komma tillrätta med att det tar för lång tid att komma till beslut och för att besluten ska 

bli mer tydliga föreslår de intervjuade själva några olika åtgärder. Flera tycker att det måste vara 

bättre struktur på mötena så att alla frågorna på dagordningen hinns med och när ett beslut är 

fattat ska det dokumenteras skriftligt. Många menar också att de kan vara bättre förberedda till 

mötena dels genom att dagordning och underlag skickas ut i god tid men också genom att man 

t.ex. låter vissa i gruppen förbereda ett ärende som sedan diskuteras i hel grupp och beslut fattas 

därefter. Man menar också att de utgör en mycket ”pratig” grupp som behöver styras så att mötet 

blir mer strukturerat och ”följer en röd tråd”. 

 

”Vi behöver en tydligare struktur på mötena och en uppföljning av vad som har beslutats, 

annars är det svårt att veta om det har lett till utveckling.”(7) 
 

”Ordförande behöver vara mer styrande i frågorna. Alla måste få tala men ordföranden ska 

kunna avbryta för att återgå till frågan eller gå vidare. När det är beslutat måste alla stå för 

beslutet.”(4) 
 

”Vissa frågor försvinner i ett svart hål. Vi behöver få ett skriftligt beslut, det är lite si och så 

med tydligheten.”(5) 
 

”Jag behöver ha tydligt mandat. Vad får jag besluta om?”(2) 
 

De intervjuade upplever att mötena ibland är ostrukturerade, att deltagarna emellanåt tillåts vara 

för pratiga och att besluten blir otydliga. De flesta av de intervjuade önskar att mötena vore 

bättre förberedda, mer stringent hållna och att besluten blev tydligare vilket i sin tur skulle 

underlätta uppföljningen. Möteskommunikationen är alltså en viktig komponent för att ett möte 

ska uppfattas som givande men det finns också andra viktiga komponenter. Dialogen är en sådan.  

6.2.2 Dialog 
För att mötet ska vara värdeskapande och nyttigt bör det innehålla en ”miljö för dialog” menar en 

av de intervjuade. De intervjuade tycker generellt att det är viktigt att alla deltagare på mötet får 

komma till tals. 
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”Ordförande ska se alla deltagare och se till så att alla får komma till tals.”(6) 

 

De intervjuade menar i stora drag att dialog för dem innebär att man blir lyssnad till, att det de 

säger är viktigt för andra och att de som deltagare på ett möte inte blir överkörda. Någon 

framhåller att det är viktigt att man i en dialog är på samma nivå och att alla på mötet kommer 

till tals och blir bemötta med respekt. De verkar överens om att man i en dialog lyssnar aktivt, 

bidrar till dialogen och låter alla få tala till punkt. De är också överens om att man i dialogen 

utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra och är nyfiken på och intresserad av de andras 

åsikter. Dessa uppfattningar stämmer väl överens med Isaacs (2000) viktigaste byggstenar i 

dialogen: lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt. 

 

”Att man blir lyssnad till och att jag själv lyssnar. Att mina argument är viktiga – att jag inte 

blir överkörd.”(1) 
 

”Jag förstår varför vi har en mun och två öron.”(2) 
 

”Lyssna aktivt, få prata till punkt, få lyfta frågor utan att bli hånad.”(6) 
 

”Vi är ganska bra på att vrida och vända.”(6) 

 

Vi lät de intervjuade svara på om de har reflekterat över sin egen roll under dessa möten och hur 

de uppfattar att de själva bidrar till dialogen under mötena. Några menar att de upplever att de 

lyssnar dåligt och tappar intresset för frågor som inte rör deras verksamhet. Någon menar att 

personen själv lyssnar mer än pratar, inte för att han/hon inte har något att tillägga utan för att det 

är så många som vill få sin röst hörd. 

 

”Jag har tänkt att jag själv lyssnar dåligt. Tänker ibland att - det rör inte mig. Frågorna 

studsar i rummet. Man måste fightas för att få sin röst hörd – det är inte så mycket lyssnande 

som man skulle önska.”(1) 
 

”Jag lyssnar mer än påverkar men jag håller inte inne med synpunkter; har jag något att säga 

så gör jag det, men andra pratar mer än jag.”(8) 
 

”Jag är bra på att prata, har mycket att tillägga. Men jag försöker lyssna, jämka, försöker 

tänka om och inte bara driva min egen linje.”(5) 
 

”Syftet på våra möten är att hitta gemensamma lösningar och att ta oss an framtida 

utmaningar.”(2) 

 

Några av de intervjuade tycker att alla kommer till tals på mötena medan majoriteten svarar att 

alla inte kommer till tals. De flesta menar också att alla inte hinner komma till tals för att tiden är 

knapp. Någon hänvisar även till Jantelagen; man säger inte vad man tycker alla gånger för att 

inte stöta sig och för att passa in. 

 

De intervjuade fick frågan om deras dialog vid mötena skulle kunna utvecklas på något sätt och i 

så fall hur. Många tycker att samtal i smågrupper, s.k. bikupor, är ett bra alternativ för att lättare 
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få sin röst hörd och för att få till stånd en dialog istället för diskussion/debatt. Man menar också 

att alla har ett ansvar att ”ha mer självdisciplin” och hålla igen istället för att bara kasta ur sig vad 

man tycker och tänker, samtidigt som man menar att alla har ett ansvar för att delta i dialogen 

och inte sitta tyst. Detta skulle kunna leda till det som Wilhelmson & Döös (2005) kallar 

konstruktiv kommunikation. 

 

”Om någon inte tar ton frågar man inte efter personens åsikter. Det behöver vi bli bättre på. 

Vi behöver ta ansvar för alla personer i gruppen och se till att alla involveras i samtalet, inte 

bara föra fram sin egen åsikt.”(2) 
 

”Mer självdisciplin behövs hos deltagarna.”(4) 
 

”Skulle kunna sätta oss in i några handlingar var och sedan redovisa för varandra och 

diskutera.”(5) 
 

Vi har nu belyst dialogen som företeelse i arbetsgruppens möten. Om, när och hur den framträder 

är beroende av ett antal faktorer. De intervjuades upplevelser av dessa faktorer belyses närmare i 

nästa kapitel. 

6.2.3 Påverkansfaktorer 
På frågan om alla på mötet får lika mycket utrymme är alla i princip eniga i sina svar. De menar 

att man inte får talutrymme, man tar talutrymme. Vi uppfattar det som att de intervjuade menar 

att det beror på den enskilde om den ska bli lyssnad på eller inte. Det gäller att hävda sig och ta 

plats snarare än att vänta på sin tur.  

 

”Det är först till kvarn som gäller.”(1) 
 

”Det är obalans i talutrymmet men en viss obalans får man räkna med.”(3) 
 

”Alla som vill får utrymme, men ingen efterfrågar ens åsikt om man inte tar ton själv. Det är 

allas ansvar.”(8) 
 

”Alla tar sig/får inte lika mycket utrymme.”(7) 
 

”Tufft klimat! Vissa frågor är viktigare för mig än andra.”(2) 

 

Flera menar att huruvida man kommer till tals eller inte har med personlighet att göra, hur talför 

man är eller vilken förvaltning man representerar. Även hur länge man har jobbat inom 

organisationen samt manligt och kvinnligt sätt att ta plats i rummet är faktorer som flera menar 

spelar roll för vilka som tar till orda och vilka som står tillbaka på mötet. 

 

”Männen tar mer plats!”(8) 
 

”Tuppigt! Skillnad mellan manligt och kvinnligt. Svårare för kvinnor att komma till tals.”(3) 
 

”Det är okej att säga vad man tycker och tänker men ibland kan man få smäll på 

fingrarna!”(1) 

 

På frågan om det är ett öppet och tillåtande klimat skiljer sig svaren åt. Någon svarar genast 

”absolut”, någon svarar ”ja” medan andra anser att det är okej att säga vad man tycker men att 
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man får vara beredd att stå för sin sak. Ibland kan man få ”smäll på fingrarna” för sina åsikter. 

Någon menar att det kan vara en dold agenda, man håller inne med information. 

 

”Man får vara beredd att stå för sin sak.”(3) 
 

”Vi tar oss utrymme!”(6) 
 

”Det finns andra som talar för mycket. Det finns inte utrymme.”(8) 
 

”Jag går in i en roll, jag provocerar – på så vis skapar jag mig ett utrymme.”(7) 

 

De intervjuade har olika upplevelser kring huruvida de på mötena kan diskutera sig fram till 

konsensus om de har olika erfarenheter/uppfattningar i en fråga. Någon menar att det går bra att 

komma fram till konsensus, andra tycker att det går men att det blir en tuff debatt och ett tufft 

klimat som inte alltid uppskattas av alla.  

 

”Häftiga debatter på vägen innan man kommer till konsensus. Alla tycker inte alltid om 

lösningen men man rättar in sig i ledet och det är okej när man går från mötet.”(2) 
 

”Man får ge sig för majoriteten eller återkomma i frågan.”(1) 
 

”Man får vara strategisk - vissa frågor släpper jag, silar. Ibland finns det inte plats/tid för mer 

åsikter.”(3) 
 

”Det beror också på vilken förvaltning man representerar. Det vore skillnad om alla 

representerade samma verksamhet.”(1) 
 

”Jag tror inte att det är någon som är undantryckt på något sätt utan vi är nog ganska 

pratglada allihop även om en del är lite mer än andra.”(5) 

 

De intervjuade är tämligen överens om att det förekommer makt och hierarki (både öppen och 

dold) vid mötena. När det gäller öppna hierarkier är de överens om att det som inverkar är vilken 

förvaltning man representerar inom organisationen och vidare om det gäller kärnverksamhet eller 

stödverksamhet. Dessutom säger de flesta att ordföranden har den formella makten och på så vis 

är den som sätter dagordningen, fördelar ordet osv. En av de intervjuade säger att personen har 

fått ”ta en del smällar”, både på grund av sin tid i sammanhanget och för vilken förvaltning 

personen representerar. 

 

”Öppen hierarki som går efter storlek på förvaltningen. De stora får styra mest.”(2) 
 

”Beror på vad man representerar, kärn- eller stödverksamheten.”(3) 
 

”Syftet är förvaltningsbevakande – att få sin förvaltnings röst hörd.”(1) 
 

”Ordföranden bidrar till ett öppet klimat, använder ingen härskarteknik, förminskar inte.”(1) 

 

Några menar också att det finns dold hierarki som påverkar dialogen på mötena. Detta genom 

bl.a. informellt ledarskap där flera lyfter fram personlighet, pondus och genus som underliggande 

faktorer. 

 

”Inget renodlat mönster, men dold hierarki finns definitivt.”(1) 
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”Männen på mötet pratar mer, är vana att ta för sig. Några har starkare framtoning än 

andra.”(1) 
 

”Beror också på personligheter – hur talför man är, hur man hävdar sig, sammanhanget, 

genus.”(6) 
 

6.2.4 Analys av intervjuerna 
När vi gör en kort analys av det som framkommit vid intervjuerna anser vi att följande bör 

poängteras i relation till möteskommunikationen, dialogen och påverkansfaktorerna: 

 

Angående möteskommunikationen menar vi att eftersom samtliga mötesdeltagare är vana vid och 

deltar i olika möten flera gånger per vecka, skulle mötena i arbetsgruppen kunna effektiviseras. 

De skulle kunna förberedas bättre, strukturen på mötena skulle kunna bli tydligare och besluten 

skulle behöva dokumenteras så att tydligheten blir större och uppföljningen lättare. 

 

När det gäller dialogen är vår uppfattning att de flesta tycks vara överens om hur den borde vara 

och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att nå dit. Däremot är det svårare att leva upp till 

dessa kriterier. Arbetsgruppen behöver hitta en modell för att i större utsträckning låta alla 

komma till tals. Dessutom behöver några träna på konsten att lyssna engagerat vilket kan vara 

svårt med anledning av att alla ärenden inte engagerar alla, då de kommer från olika 

förvaltningar. 

 

Slutligen kan vi genom intervjuerna se att påverkansfaktorerna har stor inverkan på dialogen. 

Det är viktigt att kunna hantera dessa faktorer så att förutsättningarna för en konstruktiv dialog 

blir så goda som möjligt. Det vi har kunnat se i intervjumaterialet, såväl som vid våra 

observationer, är att faktorerna genus, makt och interaktion går att binda samman och att de 

dessutom kan uppträda samtidigt. Vid flera tillfällen är det svårt att klart urskilja vilken 

påverkansfaktor som leder till vad. 
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7. Slutsatser och diskussion 
______________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikation förs och om dialog utvecklas i en 

specifik arbetsgrupps mötessituation. Dessutom syftar den till att undersöka förutsättningarna 

för dialog i arbetsgruppen. För att besvara forskningsfrågorna har fyra observationer av den 

specifika mötessituationen genomförts samt åtta kvalitativa intervjuer. Syftet med detta kapitel är 

att besvara forskningsfrågorna genom att presentera våra slutsatser och diskutera vad studien 

kommit fram till med stöd av teorikapitlet. 

______________________________________________________________________________ 

 

I det kapitel som nu föreligger presenterar vi våra slutsatser och för en diskussion med 

utgångspunkt i de forskningsfrågor vi inledningsvis formulerade: 

- Vilka kommunikationsmönster visar sig vid arbetsgruppens möten? 

- Vad påverkar kommunikation och dialog i dessa möten? 

7.1 Slutsatser 
Det finns enligt Isaacs (2000) olika samtalstyper, t.ex. dialog, diskussion och debatt. I en 

mötessituation behövs flera kommunikationsmönster. Denna studie visar, utifrån både våra 

observationer och våra intervjuer, att i arbetsgruppens mötessituationer är det diskussionen och 

debatten som dominerar som kommunikationsmönster. Detta beror med stor sannolikhet på att 

många av ärendena är beslutsärenden. I sådana situationer är det mycket som står på spel och det 

är kanske optimistiskt att tro eller mena att dialogen passar in som kommunikationsmönster. 

Däremot bör dialogen finnas med vid beredningsärenden där det är av vikt att skapa en 

gemensam insikt eller kunskap som sedan kan ligga till grund för beslut och handling (Bjerlöv, 

1999). Vår studie visar att i denna arbetsgrupp förs dialog främst när gruppen delas upp i 

smågrupper och när det i samtalet är färre inslag av att behöva hävda sig, få sin röst hörd och 

vilja igenom, d.v.s. när deltagarna kan lyssna empatiskt (se kapitel 3.2.3). Vid det tillfälle när 

formen på mötet ändrades förändrades också klimatet och det uppstod en djupare subjektiv 

dimension; dialogen uppträdde och alla blev delaktiga. I och med detta har vi konstaterat att 

dialogen finns men att den inte uppträder ständigt. Vår upplevelse är att det behövs en speciell 

”miljö” för att dialog ska uppstå. Detta stämmer med det vi lyfte fram i teorikapitlet, nämligen att 

nedanstående förutsättningar behöver uppfyllas för att dialog ska uppstå: 

 

- att deltagarna betraktar varandra som likvärdiga och är inriktade på att förändra sin 

förståelse av det man talar om (Wilhelmson & Döös, 2005), 

- att deltagarna är öppna för andras tolkningar och nya sanningar (Gustavsson 1996), 
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- att deltagarna kan lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt (Isaacs 2000). 

 

Alla de intervjuade i studien talar om denna ”miljö” för dialog och vikten av att den finns, men 

hur skapar man den? En väg att uppnå denna ”miljö” vore att redan i förväg ge mötesdeltagarna 

vetskap om att en punkt på dagordningen ägnas åt dialog. På det sättet ges alla möjlighet att 

”ställa in sig på” ett dialogiskt förhållningssätt och ansvaret för att dialogen uppnås blir då 

gemensamt. Vår upplevelse är dock att bristen på dialog i den studerade arbetsgruppen till stor 

del beror på att deltagarna är pressade av verksamhetens behov så till den grad att dialogen ofta 

är svår att uppnå.  

 

Vår analys visar att det vid mötet existerar både öppna och dolda hierarkier (maktmönster). 

Öppen hierarki grundar sig i om mötesdeltagaren tillhör liten eller stor verksamhet eller om 

denne representerar stöd- eller kärnverksamhet. Även ordförandeskapet utgör en öppen hierarki i 

och med uppdraget att t.ex. sätta dagordningen och fördela eller inte fördela ordet. Studien visar 

att dold hierarki framträder genom bl.a. informellt ledarskap, tidigare roller i sammanhanget, 

genusaspekter och personligheter. 

 

Dialogen framstår i vardagligt tal som oproblematisk och som att den automatiskt leder till ett 

utvecklande samtal. Vi talar också, i inledningen av vår studie, generellt om dialogen som om 

den vore självklar i en arbetsgrupps möten och som om dialogen uppstår av sig själv i en 

mötessituation. Resultatet av studien har istället visat att dialogen inte alls är självklar och att 

svårigheter i form av dominans av olika slag ligger dolda i all interaktion. Man kan säga att 

övergripande samhälleliga maktstrukturer ger sig till känna även i den studerade gruppens 

mötessituation. Påverkansfaktorer såsom bl.a. makt, genus och interaktion verkar vara en 

ofrånkomlig del av gruppens möten, vilket kan leda till att effektiviteten i själva mötessituationen 

inte blir optimal. De intervjuade i studien har mycket goda kunskaper kring hur man för dialog 

men trots det visar det sig vara svårt för mötesdeltagarna att i denna mötessituation uppnå 

dialogen. 

 

Vi har kunnat se att påverkansfaktorerna genus, makt och interaktion går att binda ihop. Det 

Michel Foucault kallar för mikromakt är de mekanismer som iscensätts i all mänsklig 

interaktion. Makten finns alltid mellan människor, är av både positiv och negativ art och kan 

utnyttjas på olika sätt, bl. a som en form av motstånd (Börjesson & Rehn 2009). Genom att ta 
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med maktperspektivet har vi sett att dialogen inte alltid är så idealisk, d.v.s. samförståndsinriktad 

och öppen, som teorin ofta föreskriver eftersom makten ”stör”. För att dialogen ska kunna 

komma till stånd och alla vid ett möte ska få komma till tals, krävs det medvetenhet om vad 

deltagarna egentligen gör med varandra i kommunikativa sammanhang. Deltagare i en 

arbetsgrupp behöver kunna se ”maktens spel”. Om den redan starke blir stärkt och den redan 

svage blir försvagad mister gruppen flera värdefulla perspektiv.  

 

Wilhelmson & Döös (2005) skriver om dialogkompetensens betydelse. Att ordförandens 

dialogkompetens var så avgörande för dialogen har förvånat oss. Vikten av att i 

samtalssituationen neutralisera de i studien presenterade påverkansfaktorerna framstår därmed 

som väsentlig. En ordförande som medvetet avstår från att dominera, varsamt leder mötet och 

fördelar ordet i en demokratisk anda förefaller, enligt vår studie, skapa ett bättre klimat för dialog 

och därmed större utveckling och effektivitet i mötessituationen. När hierarkier (både öppna och 

dolda) neutraliseras i en mötessituation får gruppen bättre tillgång till allas kunskaper och 

erfarenheter och därigenom en bredare grund till förnyad kunskap.  

 

De viktigaste slutsatserna: 

- Att olika kommunikationsmönster fyller sin funktion vid olika tillfällen i ett 

mötessammanhang. Diskussion är lämplig i samband med beslutsärenden medan 

dialogen bör ha en given plats vid beredningsärenden. 

- Att både strukturella och relationella hänsyn behöver tas för att skapa förutsättningar för 

dialog. Hur ett möte är strukturerat har stor betydelse för huruvida dialog kan uppnås 

eller inte. Dessutom behöver hänsyn tas till vilka individer som deltar i mötet och vilka 

påverkansfaktorer som kan göra sig gällande. 

 

Man kan naturligtvis diskutera om dialogen är så positiv som många vill hävda. Vad är det som 

gör den ”bättre” än andra kommunikationsmönster? Det vi har kunnat urskilja är att dialogen inte 

hör hemma i t.ex. beslutsärenden utan där är det mer passande med diskussion eller debatt. När 

beslut ska fattas ska mötesdeltagarna redan ha bestämt sig för en hållning och kunna driva sin 

linje. 
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För att ett möte ska kunna leda till utveckling där dialogen och diskussionen slutligen resulterar i 

beslut, har det visat sig tydligt att dokumentation och uppföljning av beslut är otroligt viktiga 

inslag. Vi refererar till ett målande citat från en av de intervjuade:  

 

”Besluten är svåra att få tag i. De är som en våt tvål som åker iväg, och så fångar vi den igen, 

och så åker den iväg … ibland hittar vi den inte”. 

7.2 Diskussion 
I bakgrunden har vi presenterat det studerade sammanhanget, beskrivit offentlig förvaltning som 

kontext samt gjort en allmän redovisning av begreppen kommunikation och dialog. I teorikapitlet 

har vi fördjupat oss i kommunikation och dialog i relation till kontexten samt belyst de 

påverkansfaktorer som vi anser har stor betydelse för kommunikationen och dialogen: Genus, 

makt och interaktion. I det femte kapitlet har vi bl. a presenterat de metoder som stått i fokus för 

vår studie. I kapitel 6 har vi sedan analyserat vårt empiriska material genom att sammanställa, 

kategorisera, rubricera och återberätta materialet och då utgått från vad vi i den studerade 

arbetsgruppen kunnat iaktta gällande kommunikationen, dialogen och påverkansfaktorerna. För 

att göra detta har vi använt Kvales (1997) analysmetod (se kapitel 5.3).  

 

Litteraturvalet kunde, så här i backspegeln, sett något annorlunda ut. Till exempel kunde vi ha 

studerat möteskommunikation istället för kommunikation i allmänhet och vi kunde ha sökt 

litteratur som behandlar möten generellt. Då denna studie också visar att ordförandens roll i ett 

möte har stor betydelse för att bl.a. neutralisera olika påverkansfaktorer, hålla strukturen och 

ansvara för att mötet följs upp, kunde det ha varit på sin plats att även söka litteratur kring själva 

ordförandeskapet. 

 

Det var en god investering att först observera miljön, arbetsgruppen, där respondenterna har sina 

möten för att därefter genomföra intervjuerna. På det sättet fick vi en kontext vari vi kunde 

placera respondenternas uttalanden i samband med intervjuerna. Att kombinera olika kvalitativa 

metoder ger forskaren möjlighet att först undersöka vad människor gör och därefter se om det 

stämmer med vad de säger (Trost 1993/2005). Därav valet av dessa två metoder. 

 

Genom observationerna fick vi en djupare förståelse för intervjupersonernas handlingar och 

därmed ett bra materialunderlag för analys. Repstad (2007) varnar för att forskarens närvaro kan 

ha en forskningseffekt i det naturliga beteendet av undersökningspersoner. Forskningseffekten är 

enligt Repstad (2007) förändringar i aktörernas beteende som är en följd av att de vet om att de 
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studeras. Att göra öppna observationer visade sig vara mycket intressant. Eftersom vi spelade in 

mötena trodde vi till en början att det faktum att allt som sades spelades in skulle inverka 

hämmande på gruppen. Vår uppfattning är att så inte var fallet. Mp3-spelaren vi använde var 

liten vilket bidrog till att ingen tog notis om den. I och med observationerna fick vi en bild av 

varje person, kunde se hur de interagerade med varandra och också följa deras kroppsspråk. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon. Vi är medvetna om att det vid telefonintervjuer är 

vanligast med standardiserade frågor som inte söker mer djupgående svar (Trost 2005). Dock 

anser vi att det gick alldeles utmärkt att hålla intervjuer av halvstrukturerad karaktär bestående av 

öppna frågor via telefon. Det vi kanske gick miste om och som skulle kunnat vara värdefullt för 

studien, då vi just studerat interaktion som företeelse, är kroppsspråket hos de intervjuade. Det 

var dock nödvändigt att göra intervjuerna per telefon för att kunna få mötesdeltagarna att ställa 

upp för intervju pga. tidsbrist. 

 

De metoder vi valde att använda visade sig vara väl fungerande då vi med våra data fick en 

mycket bred grund som utgångspunkt för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

7.3 Slutord 
Denna studie har visat att dialogen som kommunikationsform är möjlig i ett möte. Vi menar 

dock att det krävs både kunskap och medvetenhet om dialogens villkor för att den ska ”blomstra” 

och mötesdeltagare ska få ”skörda dess frukter”. 

 

Det har varit en otroligt intressant och givande process att skriva denna c-uppsats där så mycket 

kunskap och insikt har berikat oss under resans gång. Vi tror att vår studie får dem som själva 

befinner sig i en mötesintensiv verksamhet att nicka igenkännande och hoppas att den kan bidra 

till nya tankar och frågeställningar kring möteskommunikation. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

Generell nivå 

1. Hur ofta deltar du i möten? I den här typen av möten? 

 

2. Brukar du förbereda dig för möten? Hur? 

 

3. Vilken är din inställning till möten? (Nyttig eller bortkastad tid)  

 

4. Hur skulle du generellt beskriva ett bra möte utifrån din erfarenhet? 

 

 

 

Specifik nivå 

 

5. Hur upplever du att klimatet är på gruppens möten? 

- Öppet/tillåtande klimat? 

- Får alla lika mycket utrymme? 

- Kommer alla till tals? 

- Om inte, vad tror du är anledningen till att inte alla kommer till tals? 

- Finns det en dold eller öppen hierarki?  

 

6. Vad innebär dialog för dig? 

 

7. Har du reflekterat över din egen roll under era möten och hur du själv bidrar till dialogen 

under mötena? 

 

8. Hur upplever du att ordföranden bidrar till en öppen dialog? 

 

9. Vilket är syftet med era möten? 

- Anser du att samtalen vid era möten leder till utveckling i verksamheten? 

  - Om ja, på vilket sätt? 

  - Om nej, hur skulle detta kunna uppnås? 

 

10. Om ni har olika erfarenheter/uppfattningar i en fråga, upplever du då att ni kan diskutera er 

fram till konsensus? 

 

11. Skulle er dialog vid mötena kunna utvecklas på något sätt? I så fall hur? 

 

12. Har du något att tillägga angående era möten? 



Bilaga 2 

 

Missiv 1 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser Arbetslivspedagogik på C-nivå vid Örebro universitet. Under 

innevarande läsår är det tänkt att vi ska studera något i relation till vår utbildning och presentera 

det i en uppsats.  

Vår utgångspunkt och vårt intresseområde är "dialogen" som företeelse men man kan också 

tänka sig att vidga den till kommunikationsprocesser för att få en öppnare ingång.  

Vår fråga skulle alltså kunna formuleras:  

Hur kan man förstå (hur sker) kommunikationsprocesser i en projektgrupp/arbetsgrupp?  

Finns dialog (vilka sorters dialog)?  

Vilka kommunikationsmedel finns? (Vi ser dialogen som ett exempel) Vilka formella strukturer 

organiseras? (T.ex. i relation till det ledarskap som bedrivs, eller den organisationskultur som är 

rådande)  

 

Det vore mycket intressant om vi kunde få möjlighet att observera/intervjua någon grupp inom 

"din" organisation. Vi informerar gärna lite närmare om våra tankar och idéer och är även öppna 

för förslag från din/er sida på vad vi skulle kunna studera.  

 

Med vänliga hälsningar  

Eva Ljunggren & Katrine Koutakis 

 



Bilaga 3 

 

Missiv 2 

 

Hej! 

 

Här kommer en hälsning från Katrine Koutakis och Eva Ljunggren, de två studenter som under 

den senaste tiden fått möjlighet att observera era möten. Vi är mycket tacksamma för att vi har 

fått delta under era möten. Det har varit mycket intressant och givande att få inblick i ert arbete 

och följa era samtal. 

 

I början aviserade vi att vi även skulle vilja intervjua några av er i gruppen som ett komplement 

till observationerna i det empiriska materialet. Vår fråga till dig är därför om vi kan få intervjua 

dig per telefon, en intervju som tar max 30 minuter. Frågorna (ca 10-12 till antalet) kommer att 

beröra er dialog vid mötena. Vi har valt ut några av er i gruppen och för att upprätthålla 

anonymiteten kommer vi att avidentifiera era svar. 

 

Vår önskan är att kunna genomföra intervjuerna under vecka 10. Om du skulle vilja hjälpa oss 

med detta vore det jättebra om du kunde föreslå några alternativa tider när det skulle kunna passa 

dig att vi ringer samt vilket nummer vi kan nå dig på då. Svara gärna med vändande mail. 

 

Hoppas på ett positivt svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Katrine Koutakis & Eva Ljunggren 

 


