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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetsmöten mellan kollegor där 
problemlösning är centralt. Genom detaljerade samtalsanalyser beskrivs samtalets 
organisering som framgår i samtalens samtalsfaser. Studien har en etnometodologisk 
ansats för att genomföra en samtalsanalys. Datainsamlingen har skett genom att filma 
fyra arbetsmöten som sedan observerats för att identifiera olika samtalsfaser som 
därefter transkriberats. Resultatet har analyserats med Goffmans dramaturgiska 
perspektiv och Bions gruppteori.  
 
Tidigare forskning visar att studier av arbetsmöten kollegor emellan är eftersatt, därför 
är kunskapen eftersatt om vad som karakteriserar sådana möten som 
samtalspraktiker.      
 
Studien visar att man i kollegiala arbetsmöten skapar konsensus genom att ha ett 
professionellt förhållningssätt vid problemlösning och för att acceptera förklaringar till 
varför man arbetar som man gör. Man tar inte personlig ställning utan förklarar 
ställningstagande med regelverk och organisationens policy. Studiens resultat 
synliggör dolda inslag som kan förekomma i kollegiala samtalskulturer som får 
konsekvenser för organisering av arbetsmöten och deras utfall.  
 

 

Nyckelord: 

 

Arbetsmöte, samtalsanalys, gruppteori, etnometodologi, Goffman, institutionella 

samtal 

 

  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

  

Förord 

 
Först och främst vill vi tacka de som deltagit i de möten vi observerat, utan er 
generositet att dela med er av era möten hade vår uppsats aldrig kunnat skrivas. Vi vill 
tacka vår handledare för uppmuntran och bra vägledning i denna sociologiska djungel 
av teorier och metoder.  
 
Slutligen vill vi framföra vårt varmaste tack till våra familjer som stått ut med gnäll, gråa 
hår och blickar fäst avlägset i fjärran och funderingar om huruvida ett institutionellt 
samtal kan ha vardagliga inslag och i så fall om det då fortfarande är ett institutionellt 
samtal. 
 
Cecilia och Anna Karin 
Linköping maj 2018 
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1 INLEDNING 
 

På många arbetsplatser idag ägnas en stor del av arbetstiden åt möten. Det finns 

olika möten och olika många möten beroende på vilken arbetsplats det gäller. Men 

det är inte en underdrift att säga att mycket av vår arbetstid idag går åt till att 

närvara på olika möten. Som arbetsgivare är det därför intressant att veta hur 

effektiva de möten som hålls inom organisationen är och hur nödvändiga de är.  

 

Vi har fått i uppdrag att titta på en arbetsplats och deras möten. Uppdraget har helt 

fria ramar. Det som är målet med studien är att se hur möten fungerar när det 

gäller att diskutera fram lösningar på yttre problem. Det är själva samtalet som är 

i fokus och hur samtalet är indelat i olika faser. 

 

För att göra studien har vi valt att göra en samtalsanalys, vi studerar alltså samtalet 

i mötessituationen. Per Linell skriver i boken Samtalskulturer “Det sker mycket i 

själva samtalet” (Linell 2001 s. 61), med det menar han att det förekommer 

självfallet små och obetydliga saker men ofta sägs sådant som kan få stora 

konsekvenser för den enskilde och även för samhället i stort.  

 

Anita Nordzell hänvisar i sin avhandling Samtalat skolledarskap:  

Kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion till två studier av Housley och 

Boden som visar att mötessamtal kan “betraktas som en situation där organisation; 

strukturer och hierarkier både produceras och reproduceras” (Nordzell 2007 s.51). 

Det är alltså i mötessamtalet mycket händer, även om det självfallet förekommer 

i alla sorters samtal. Boden (1994) förklarar det som, samtidigt som hon gör ett 

ställningstagande, att det är i den vardagliga interaktionen som organisationen 

faktiskt blir en organisation.  

 

I den tidigare forskning vi tagit del av studerar man ofta samtalets olika faser, man 

har sett strukturer som återkommer i alla slags samtal, hur man inleder ett samtal, 

hur man byter samtalsämne, hur man avslutar ett samtal och så vidare. Detta 

benämns som samtalets olika faser. Vi kommer utveckla begreppet närmare i 

teoridelen. 

 

Detta sammantaget gör att vi anser att mötet är ett intressant studieobjekt, inte 

bara för att se hur själva mötet fungerar utan även för att titta på hela 

organisationen. Att studera mötet på en arbetsplats ger kunskaper i hur social 

interaktion fungerar i arbetslivet, som i sin tur bidrar till information om hur 

arbetslivet och organisationer fungerar genom möten och samtal.  

 

Studien har gjorts vid en avdelning vid ett svenskt universitet. Avdelningen är i 

sin tur indelad i sex underavdelningar. Dessa underavdelningar arbetar med 



 

 

 

11 
 

vittskilda saker där service, i någon mening, till studenter och forskare är 

huvuduppgiften. Ofta har man möten för att lösa arbetsrelaterade problem som 

uppkommer. De problem som uppstår kan bero på ett nytt regelverk, lagändringar, 

universitetet centralt som kommer med ett nytt sätt att arbeta eller nya nationella 

riktlinjer vilka påverkar sättet avdelningarna arbetar på och därmed kräver en 

lösning. Det gäller med andra ord ofta sådant som kommer utifrån organisationen, 

yttre omständigheter som man inte kan påverka som medarbetare. 

 

Självklart uppkommer det andra sorters problem på arbetsplatsen som gäller till 

exempel personal och samarbetssvårigheter. Men det är inte den typen av möten 

som diskuterar den problematiken som vi tagit med i vår studie. Vi fokuserar på 

arbetsgruppen som sådan som ska komma överens om hur man ska jobba med 

något och hur man måste förhålla sig till den övriga organisationen och dess 

beslut, hur det i sin tur påverkar gruppens arbetssätt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att beskriva hur problemlösning genom samtalet ser ut i möten vid en 

avdelning på ett svenskt universitet.  

 

Hur ser samtalsfaserna vi identifierat ut i mötet? 

Hur ser problemlösningen ut i samtalet?  

 

1.2 Avgränsningar 

 
Empiriskt är uppsatsen avgränsad till möten som har ett tydligt problem att 

diskutera om. Den företeelse som studerats är arbetsmöten som har till uppgift 

bestämma om hur man ska jobba och lösa arbetsuppgifter man är ålagd att göra. 

Det är alltså inte rena informationsmöten vi studerat, även om det kan finnas delar 

i mötet som är informerande. 

 

Vi har med andra ord gjort en avgränsning på så sätt att vi valt ut möten som har 

en agenda som tyder på någon form av problemlösning. Det finns också en 

avgränsning när det gäller antal deltagare i mötet, för att kunna analysera alla 

möten med samma förutsättningar är det avgränsat till cirka åtta deltagare. Detta 

är beskrivet mer detaljerat i metodkapitlet.  

 

Teoretiskt är uppsatsen avgränsad till mikrosociologiska och samtalsanalytiska 

perspektiv på arbetsmöten och institutionella samtal. Det innebär att uppsatsen 
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huvudsakligen har ett praktiknära fokus på samtalen och aktörernas agerande 

sedda i sina relevanta kontexter.  

1.3 Uppsatsens disposition 

 
Efter inledning med syfte och problemformulering presenterar vi uppsatsens 

teoretiska referensram samt tidigare forskning. Efter detta kommer metodkapitel 

där vi redogör för uppsatsens metodologi och praktiska tillvägagångssätt. Därefter 

presenterar vi resultat och analys för att avslutningsvis diskutera vår metod och 

vårt resultat samt besvara våra frågeställningar.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel redogör vi för etnometodologin och samtalsanalysen som 

forskningsfält och dess uppkomst samt Erving Goffmans teori om samspelet. Vi 

kommer även redogöra för Bions gruppteori. Efter det kommer relevant 

forskning, vad som har gjorts inom forskningsområdet som rör vår studie. Vi 

inleder med några, för oss, centrala begrepp.  
 

2.1 Begrepp: förklaringar och förhållningssätt 

 

2.1.1 Samtalsanalys 

Samtalsanalys har kommit att bli synonymt med konversationsanalys som är en 

direktöversättning av engelskans conversation analysis, ofta förkortat CA, även 

på svenska förkortar man det CA (Norrby 2014). Begreppet samtalsanalys kan 

föra tankarna till en speciell sorts samtal vilket gör att man inom 

forskningsområdet mer och mer väljer att använda begreppet tal-i-interaktion för 

att understryka vad som är studieobjektet (Norrby 2014). Vi använder inte tal-i- 

interaktion som begrepp i vår studie utan väljer att använda begreppet 

samtalsanalys. Vi använder det synonymt med konversationsanalys och det 

engelska begreppet conversation analysis. Senare i detta kapitel kommer vi 

utveckla samtalsanalys som teori och forskningsfält. 

 

2.1.2 Institutionella samtal 

Vi kommer utveckla begreppet institutionella samtal som teori senare men kort 

går det att förklara som motsatsen till vardagligt samtal. Det institutionella 

samtalet sker ofta runt ett sammanträdesbord och är i sin karaktär professionellt 

och strukturerat (Linell 2011). 

 

2.1.3 Sammanträde 

Ett sammanträde, även kallat möte i mer vardagliga uttryck, är ett begränsat antal 

människor som samlas fysiskt på samma plats och tid (Cassirer 2003; Granström 

2006).1 De samlas med vetskap om vad som ska behandlas under träffen, alltså 

tar del av en agenda i någon form innan sammanträdet (Granström 2006). Syftet 

med ett sammanträde är att lösa problem, ge information och planera för 

framtiden. Ett sammanträde uppstår så fort det är minst två personer som försöker 

                                                
1 Vi är medvetna om att detta är en föråldrad definition av sammanträde, numera måste man 

inte fysiskt befinna sig på samma plats för att ha ett sammanträde med tanke på moderna 

tekniska lösningar. 
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komma fram till ett eller flera beslut (Cassirer 2003). Vi benämner sammanträde 

som möte.  

 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

 
Johan Asplund skriver i Det sociala livets elementära former att uttrycket 

sociologi uppstod bland 1800-talets utopister och “bör utläsas som det abstrakta 

studiet av den abstrakta socialiteten” (Asplund 1987 s 154). Sociologins framväxt 

var stor under första halvan av 1900-talet och har genomgått en del revolutioner 

som forskningsfält sedan dess. Från att ha en strukturerad syn till att se samspelet 

mellan enskilda individer i samhället som ett fokusområde inom sociologisk 

forskning. De som bidragit mycket till att se enskilda aktörers samspel mellan 

varandra som en form av sociologisk forskning är Harold Garfinkel och Erving 

Goffman. Studien har en mikrosociologisk ansats vilket innebär att det är 

samspelet mellan människor som studeras och inte mellan samhället och olika 

institutioner som det hade varit vid en makrosociologisk ansats (Svensson, 

Gottzén, Lögdlund 2014). 

 

2.2.1 Erving Goffman  

Erving Goffman är den teoretiker som fått störst genomslag i det 

mikrosociologiska fältet. Goffmans teorier handlar om möten mellan människor i 

de vardagliga situationerna, det var det som gjorde Goffman så pass stor inom 

sociologisk forskning. Goffmans teorier har varit lättillgängliga att applicera på 

många olika sociala situationer i samhället, vilket har bidragit till hans utbredning 

inom forskningsfältet (Lögdlund & Bergkvist 2014).  

 

Goffman (2009) presenterar i boken Jaget och maskerna sina teorier. Det 

dramaturgiska perspektivet är Goffmans sätt att beskriva hur sociala interaktioner 

går till mellan människor, han menar att hans teorier speglar hur en teater fungerar 

med roller, rekvisita och en scen. Det är dock endast en metafor som beskriver 

hur Goffman menar med sociala interaktioner i samhället sker, alltså ingen 

beskrivning som i fysisk mening måste utspela sig på en teaterscen för att det ska 

gälla. Poängen med teatermetaforen är att det handlar om hur vi ständigt försöker 

styra de intryck vi sänder till publiken.  

 

Enligt Goffman (2009) har människor en fasad till hjälp när vi interagerar med 

andra människor. Fasaden kan delas upp i den sociala och personliga. Den sociala 

fasaden består av en platsbunden inramning som kan innehålla möbler, dekor och 

andra typiska bakgrundsinslag som ser till att det finns allt för den interaktion som 
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utspelas framför, inom eller på scenen. De som vill använda sig av en viss 

inramning måste vara på den platsen för att kunna anta den rollen. Likadant lämna 

rollen så fort personen i fråga går därifrån. Det kan exempelvis vara på arbetet där 

det finns skrivbord, kollegor, lunchrum och andra typiska inramningar för en 

arbetsplats. Så fort du kommer till arbetet intar du den sociala fasaden i din roll 

och när du på eftermiddagen lämnar arbetsplatsen för att gå hem släpper du den 

sociala fasaden som tjänsteman på ditt arbete. Goffman (2009) beskriver även en 

mer generell fasad som för med sig typiska roller, det kan exempelvis röra sig om 

receptionisten på en läkarmottagning. 

 

Den personliga fasaden innefattar det som beskriver aktören personligen oavsett 

var personen i fråga befinner sig. Goffman (2009) menar att den personliga 

fasaden är exempelvis kön, ålder och utseende. Dessa fasader antar människor när 

de agerar utefter roller i bakre och främre regioner, likt bakom och på en scen.  

 

Inom samtalsforskning menar Goffman (2005) att de som samtalar med varandra 

följer regler som görs genom tyst överenskommelse. En av anledningarna till detta 

är att ingen deltagare vill tappa ansiktet, man har sin mask, sin sociala roll och vill 

inte falla utanför denna ram. Deltagarna frågar sig hela tiden “If I do or do not act 

in this way will I or others lose face?” (Goffman 2005 [1967] s. 37). Det är alltså 

viktigt för en samtalsdeltagare att ingen ska förlora sitt ansikte, sin roll, det är av 

ömsesidigt intresse att alla behåller sin sociala status. 

 

Främre regioner är det som Goffman (2009) kallar för inramningen med möbler 

och andra fasta detaljer runt omkring som gör att en person i fråga går in i den 

sociala fasaden som i en roll och agerar därefter. Rollens uppgift i den främre 

regionen är att försöka styra de intryck som de aktuella normerna kräver. Är du 

läkare ska du agera efter de normer som en läkare innefattar. Det kan exempelvis 

vara när en läkare sitter med en patient i ett undersökningsrum, där går läkaren in 

i den sociala fasaden som råder där, nämligen i sin roll som läkare och tar prover 

och ställer diagnoser precis som en uttalad läkare bör göra. I den främre regionen 

befinner sig läkaren under en begränsad tid och vid en speciell plats. Oftast vet 

personen när nästa patientmöte är och har då god tid att förbereda sig inför det, i 

den så kallade bakre regionen. Goffman menar att det måste finnas både en främre 

och bakre region för att klara av att leva upp till de roller som ställs på en person 

i samhället.  
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2.2.2 Samtalsanalys och etnometodologi 

Garfinkel tar avstamp i tidigare sociologisk forskning och “natural facts of life” 

(Garfinkel [1967] 1984 s. 35) när han beskriver etnometodologins syfte som är att 

skapa förståelse genom att studera samtal och samspel. Utmaningen med 

etnometodologi menar vi är, bland annat, att det är en metod samtidigt som det är 

ett teoretiskt förhållningssätt till hur man ser på världen. Detta leder till att det är 

en svårighet att dela upp etnometodologin i teori och metod. Detta har vi löst 

genom att i detta kapitel redovisa etnometodologin som forskningsfält och teori 

för att sedan, återigen, ta upp etnometodologin under metod, men då i det 

metodologiska perspektivet. 

 

John Herigtage och Steven Clayman (2010) tar i Talk in action upp den teoretiska 

bakgrunden till samtalsanalys. Enligt författarna reflekterade Goffman på 1960-

talet att forskarna inom sociologi ägnade sig lite åt hur interaktion sker, 

interaktionen beskrevs som något som skedde inne i en liten svart låda utan 

konkret beskrivning. Eftersom man saknade en systematisk förståelse för hur 

interaktionen sker betydde det man hade ännu mindre förmåga att beskriva hur 

interaktionen bygger institutionerna, alltså hur samhället skapas. (Heritage & 

Clayman 2010).  

 

Heritage och Clayman (2010) beskriver det som en samtalsanalytisk revolution 

när Erving Goffman och Harold Garfinkel la grunden för hur man systematiskt 

kan se på samtalets struktur och förklara vad som händer, trots att det vardagliga 

livet sker utan struktur och kan ses som oformlig massa som inte går att studera. 

Nära knutet till samtalsanalys är etnometodologi, för att genomföra en 

samtalsanalytisk studie krävs inte att man är etnometodologisk men likväl är det 

oftast den ansatsen man har (Linell 2011). 

 

Johan Asplund (1987) beskriver hur han sitter på Ströget och tittar på hur 

människor agerar, han relaterar till en studie där man filmat hur folk måste passera 

en trång gång på trottoaren och inte en enda gång krockar någon. Med andra ord 

följs en rutin, något alla vet som gör att de inte krockar med varandra. Detta 

illustrerar bra det Heritage anser vara etnometodologins huvudfrågor; hur kan 

man i sociala sammanhang veta, både som enskild och kollektiv när och hur man 

ska agera på ett specifikt sätt (Heritage 1984).  

 

Heritage (1984) citerar Garfinkel där han (Garfinkel) menar att i en konversation 

med två deltagare så är det mycket som utelämnas i själva samtalet trots att båda 

parter är överens om vad samtalet handlar om. Heritage exemplifierar detta genom 

att visa transkriptioner av samtal mellan två personer där samtalen är mycket 

vardagliga men går helt överstyr när den som svarar börjar fråga efter definitioner 

och olika aspekter på den fråga som ställts.  
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Ett av exemplen är att en person säger att den är trött en fredagskväll när de tittar 

på TV och den andre då börjar ställa följdfrågor om huruvida denne var fysiskt 

trött, mentalt trött eller trött för att personen var uttråkad. Exemplen Heritage valt 

visar tydligt att samtal följer outtalade regler, om någon säger att den är trött en 

fredagskväll är det inte ett intellektualiserande av begreppet trött som efterfrågas 

utan antagligen snarare ett sätt att söka samhörighet. Heritage sammanfattar detta: 

 
The experiment thus indicated that maintaining the ‘reciprocity of perspectives’ 

(as one of the presuppositions of the attitude of daily life) is not merely a 

cognitive task, but one which each actor ‘trusts’ that the other will accomplish 

as a matter of moral necessity. (Heritage 1984 s. 82) 

 

Med andra ord följer samtalet förutbestämda regler. En av dessa regler i hur samtal 

förs är det man inom samtalsanalysen benämner som redovisning, Heritage (1984) 

använder sig av begreppet accounts/ accountings. Behovet uppstår när 

samtalsdeltagaren känner att den måste förklara sig och sina uttalanden. Garfinkel 

(1984 [1967]) menar att eftersom samtalet följer vissa regler så känner den som 

bryter det mönstret ett behov av att förklara sig. Linell (2011) skriver att det 

institutionella samtalet följer än striktare regler då man ofta utgår från bestämda 

ämnen och har ett fackspråk. 

 

 

 

2.2.3 Diskursbegreppet 

Diskursanalys och samtalsanalys skapar begreppsförvirring på så sätt att de ligger 

väldigt nära varandra och kan syfta på ungefär samma sak. Dock finns det en 

tydlig skillnad när man ser till det som olika teorier och metoder. Diskurs kan 

syfta på “talat språk, /.../ text i kontext, naturligt uppkommet språk, /../ dialog, 

mänsklig aktivitet i någon (språklig) manifestation” (Norrby 2014 s. 30). Enligt 

Linell (2011) kan diskurs definieras som det som har sagts eller kan sägas inom 

en viss tradition eller epok. Till skillnad från samtalsanalysen som snarare 

fokuserar på hur något sägs än varför menar Linell (2011). I någon mening blir 

då samtalet en diskurs eftersom “samtalet är talat språk i någon [sic] slags 

kontext” (Norrby 2014 s. 29). Norrby (2014) menar vidare att en förklaring till 

begreppsförvirringen är att om man ser till materialet är samtalsanalys en typ av 

diskursanalys. Medan i en teoretisk och metodisk aspekt är samtalsanalys något 

annat, skillnaden kommer av att samtalsanalysen är sprungen ur sociologisk 

forskning medan diskursanalysen kan ses något som kommer från lingvistik och 

språkfilosofi skriver Norrby (2014) vidare. 
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2.3 Institutionella samtal 

 

Institutionella samtal är tvådelat på så sätt att man pratar om själva samtalet som 

institutionellt (en del kallar det även för professionellt samtal) man har alltså en 

definition på samtalstypen. Dessutom kan begreppet institutionellt samtal åsyfta 

forskningsprogrammet som utgör en teoretisk utgångspunkt vid studier av 

samtalet som sådant inom organisationer. Med andra ord när vi samtalar med 

varandra i institutionella och professionella sammanhang (Linell 2011). 

 

Grovt går olika samtal att dela upp i två delar, det ena är vardagliga samtal, det är 

den typen av samtal som ingår i vardagen och som främst har en social funktion, 

de bygger på tillfälligheter i val av ämne och hur de uppkommer, man har 

informellt språk och inte en given struktur när det gäller turtagning och för det 

mesta avstår man från känsliga ämnen (Linell 2011). 

 

Det andra är det institutionella samtalet som Linell (2011) menar ofta sker runt ett 

sammanträdesbord, på ett kontor eller i större sammanhang som klassrum eller 

rättssal. Linell (2011) förklarar det institutionella samtalet som en motsats till det 

vardagliga. Det institutionella samtalet beskrivs som att det är uppgiftsorienterat, 

man har med andra ord något förutbestämt att avhandla, det ingår i professionen, 

det finns bestämda ämnen och dagordning.  

 

Språket är ibland fackspråk och har ibland formella inslag, man har en reglerad 

turtagning. En typ av institutionellt samtal är det intraprofessionella samtalet, 

samtalet som sker inom yrkesgrupper och som därmed inte blir hierarkiskt på 

samma sätt som ett institutionellt samtal mellan en profession och en medborgare. 

(Bülow, Persson Thunqvist, & Sandén 2012). De skriver vidare att samtalet 

präglas av att mycket är underförstått, man behöver inte förklara allt eftersom man 

tillbringar mycket tid tillsammans och då “har utvecklat kollektiva sätt att förstå 

den gemensamma yrkespraktiken” (Bülow et al. 2012). 

 

Per Linell ses som något av nestorn inom svensk samtalsanalys. Mycket av 

forskningen fokuserar på samtal inom sjukvården, inte sällan samtalet mellan 

läkare och patient, ofta är det en yrkesutövare och dennes samtal med en icke 

professionell som är det som studeras. (Exempelvis Drew & Heritage 1992; 

Bülow et al. 2012). Andra studieobjekt är rättssalens samtal och samtal inom 

skolan, då ofta mellan lärare och förälder (Linell 2011). 

 

2.3.1 Samtalets faser 

Linell (2011) beskriver ingående samtalets fasstruktur där han menar att alla 

samtal har ett allmänt mönster, det han kallar fasernas ordning, alltså hur samtalets 

förs. En del av det är också att det finns en kärna i samtalet, det som är själva 
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anledningen till att man har samtalet. Tyvärr använder han begrepp som möte, 

dagordning och organisation när han diskuterar detta. För oss innebär det en 

begreppsförvirring då han pratar om det sociala mötet, alltså det mellan människor 

och inte det formella, det vi studerar. Han beskriver det institutionella samtalets 

dagordning och med det menar han hur den som håller i samtalet har en fast 

struktur i hur denne presenterar kärnan, alltså det som ska sägas, exempelvis hur 

en läkare lägger fram en diagnos för en patient. Läkaren har då innan lagt upp en 

strategi för att presentera detta för patienten och man har även av yrket bestämda 

ramar för hur man går tillväga (Linell 2011). Här menar vi att man ser Goffmans 

påverkan på teoribildningen för samtalsanalys. Att man följer en bestämd 

dramaturgi. Med organisation menas hur samtalet är organiserat, med andra ord 

hur man följer en viss ordning (Linell 2011). 

 

Goffman benämner det som “interaction order” (Goffman 2005 [1967] s. 36). Det 

är en särskild ordning som följs i denna ritual, Goffman (2005[1967]) menar att 

deltagarna i samtalet skapar ett flöde i konversationen genom en tyst 

överenskommelse, gruppen följer regler som gör övergångarna smidiga. 

 

Linell (2011) menar att huvudsyftet med att dela in samtalet i faser är att visa på 

att när människor kommunicerar så förekommer olika delar, det vill säga faser, 

som följer en viss ordning. För att det tydligt ska bli en fas “bör det vara avgränsat 

i tiden och från omgivande faser och kunna beskrivas som en egen verksamhet av 

syfte” (Linell 2011 s. 192). Vad Linell (2011) menar är att en fas kan vara till 

exempel inledning, då är syftet att man ska närma sig anledningen till att man 

träffats för att sedan gå vidare till nästa fas och då kan fasen avslutas genom att 

man introducerar nästa fas, det vill säga själva ämnet man vill diskutera. I vilken 

ordning faserna kommer i följer en för det mesta fast struktur, framförallt gäller 

detta det institutionella samtalet (Linell 2011). 

 

2.3.2 Tidigare forskning 

Vi fokuserar på det institutionella samtalet i mötessituationer i vår studie. När det 

gäller det specifika området finns inte mycket tidigare forskning, de två vi hittat i 

Sverige som gjort forskning på just sammannträdessituatonen är Anita Nordzell 

(2007) och hennes avhandling Samtalat skolledarskap samt Karin Milles (2003) 

avhandling Kvinnor och män i möte. Nordzell skriver om mötet och att detta är 

något många människor deltar i dagligen men likväl är “analyser av mötessamtal 

sparsamt förekommande i forskningssammanhang” (Nordzell 2007 s 49). Vi har 

gjort sökningar för att se om det finns nyare forskning än Nordzells avhandling 

från 2007. Vi kan konstatera att detta fortfarande gäller, analys av mötessamtal är 

inte något vanligt förekommande forskningsområde. 
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Milles (2003) delar upp sin avhandlings syfte i två delar, det första är att beskriva 

interaktionen i arbetsmöten jämfört med vardagliga samtal för det andra är att 

undersöka huruvida könsordningen stämmer. Det senare syftet stämmer inte alls 

överens med det vi vill undersöka i vår studie utan speglar snarare den tidsanda 

Milles avhandling är skriven i, att en avhandling har denna aspekt kring 

sekelskiftet 1900–2000 är inte helt ovanligt. Dock sammanfattar Milles i sin 

avhandling att de möten hon studerat uppvisade: 

   
...liknande mönster för både fas- och ämnesstruktur varför jag menade att det 

fanns skäl för att tala om interna arbetsmöten som en verksamhetstyp, där både 

föreställningar om hur möten vanligtvis går till och de specifika mötenas 

dagordningar fungerade som viktiga strukturerande principer, och där 

ordföranden hade en nyckelroll med det övergripande ansvaret för att samtalen 

gick till som de borde (Milles 2003 s 144). 

 

Milles (2003) visar även på att de arbetsmöten hon analyserat präglades av en 

informell karaktär som i sin tur ledde till ett friare och öppnare samtalsklimat men 

i och med att formalia löstes upp och ordförandens roll otydliggjordes blev det 

svårare att avgöra vem som hade makten i mötet och dessutom blev det en fördel 

för vältaliga medarbetare som tog tillfället i akt att komma in i samtalet. Med 

andra ord fanns det en maktstruktur men den doldes av mötets informella karaktär. 

 

Nordzell (2007) visar i sin avhandling på hur vi-känslan skapas genom skratt. 

Mötesdeltagarna framställer sig själva genom att citera sig själva och varandra 

samt många element av samtalen går ut på att skapa en identitet i gruppen och för 

den enskilde mötesdeltagaren. 

 

Milles (2003) identifierar faser i mötet, hon visar på en inledande fas som sedan 

går över i huvudsyftet med mötet där man diskuterar det som är själva syftet med 

mötet och denna fas går sedan över i mötesavslutningen. Adelswärd har också i 

sin forskning visat på liknande faser när hon studerat hur anställningsintervjuer 

går till. Hon identifierade fem faser, med inledning och avslutning precis som 

Milles visar på i mötets olika faser och därtill finns tre faser i anställningsintervjun 

där man genomför själva intervjun. Vad de båda visar på är att mycket småprat 

tillkommer i den inledande och avslutande fasen medan i de mittersta faserna 

fokuseras på mötets/ intervjuns egentliga syfte (Adelswärd 1988; Linell 2011; 

Milles 2003). 
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2.4 Arbetsmötets gruppdynamik och tillvägagångssätt  

En annan aspekt av uppsatsen är mer inriktad mot grupper och hur grupper 

fungerar. Det här är tänkt som ytterligare en dimension till hur ett möte kan 

analyseras. En person som bidragit med teorier om grupper och dess 

gruppdynamik är Wilfred Bion. Bion (1961) utvecklade sina teorier under ett 

projekt på en klinik med terapigrupper.2 Under denna tiden lade Bion märke till 

en viktig iakttagelse, terapigrupperna kunde arbeta på två olika slags nivåer. Det 

ena var att arbeta målinriktat med det som de faktiskt skulle sysselsätta sig med, 

som en arbetsgrupp. En arbetsgrupp är en grupp som har ett tydligt målinriktat 

arbete för att lösa problem på ett smidigt sätt (Bion 1961). Det här tillståndet är 

energikrävande enligt Bions iakttagelser och menar därav att det endast är rimligt 

inom begränsade tider. Det andra sättet kallade Bion (1961) för 

grundantagandegrupp. Det förklarade Bion med att gruppen fick ett annat fokus 

än att vara en arbetsgrupp, gruppmedlemmarna fick helt plötsligt en annan 

gemensam uppgift än tidigare. I alla fall uppträder gruppen som om den hade fått 

en annan uppgift än tidigare. Denna uppgift kan vara att sky undan en fiende, fly 

från krav, kämpa gemensamt mot någon eller någonting eller att gruppen parbildar 

sig (Bion 1961). Gör gruppen något av detta har en grundantagandegrupp skapats. 

Det handlar inte om att det är en ny grupp i fysisk mening utan det är en metafor 

som menar på att gruppens agerande baseras på nya antaganden (Granström 

2006). De nya antagandena skrivs inte ned utan ligger som en underförstådd 

mening som gruppen gemensamt agerar efter. Bion (1961) presenterade tre olika 

grundantaganden som kan finnas i en grupp, senare forskare har valt att dela upp 

det i fyra olika grundantaganden. Dessa är beroende, flykt, kamp och parbildning 

(Granström 2006). Bion (1961) gjorde ingen skillnad på flykt och kamp då han 

menade att det var ungefär samma sak. Det finns fler olika antaganden som kan 

utspela sig i en grupp, men de fyra ovan nämnda är de vanligaste (Granström 

2006).  

 

Beroendegruppen står kortfattat för att skapa trygghet, det finns en rädsla för att 

bli uppslukad av en okänd kraft i gruppen. Deltagarna blir osäkra och 

ångestladdade, vilket skapar förvirring bland medlemmarna. Förvirringen är 

orsaken till att arbetet blir lidande när en grupp befinner sig i beroendefasen. I det 

här läget har deltagarna tappat förmågan att arbeta rationellt och målinriktat. Den 

största uppgiften för en beroendegrupp är att skapa emotionell trygghet (Bion 

1961; Granström 2006).  

 

                                                
2 Intressant i sammanhanget är att Goffman (1986) reflekterar över Bions gruppantagande, att en 

terapigrupp inom psykiatrin är långt från en teaterscen och gör knappast ett framträdande, likväl ägnar 
sig deltagarna åt just detta. Goffman menar vidare att det inte är främmande att jämföra den gruppens 
framträdande med en grupp studenter i en föreläsningssal. Vi menar att det befäster Goffmans teori 
om att allt handlar om att göra just ett framträdande. 
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Kampgruppen befinner sig i antagande om att gruppen blivit utsatt för ett påhopp 

eller själva planerar en attack mot någon. Det är aggression och fientlighet som är 

de beskrivande orden för detta antagande. Den som är objektet för kampen kan 

finnas inom gruppen men även utanför. Det sprids rykten och historier som ingen 

verklighetsprövar då det kan visa sig att det inte finns någon fara över huvud taget. 

Kampgruppen blir helt upplysta av detta och då gäller inget annat än att hitta 

fienden, den som är starkast överlever (Bion 1961; Granström 2006).  

 

Flyktgruppen ligger nära besläktad med kampgruppen, Bion (1961) utgör ingen 

skillnad mellan dessa två antaganden. Det är, som redan nämnt, senare forskare 

som delat på dessa för att skapa tydlighet (Granström 2006). Det finns många 

likheter och den största är att det är samma typ av myter och historier som sprids. 

Det som skiljer flyktgruppen mot kampgruppen i det läget är att deltagarna känner 

en uppgivenhet istället för att gå igång och strida mot det onda. Det finns ingen 

anledning att försöka kämpa mot något, de väljer hellre att fly undan det onda 

(Granström 2006).  

 

Den sista antagandegruppen är den så kallade parbildningsgruppen. Här är det en 

känsla av förväntan och hopp. Förväntan på att något stort ska hända, att en 

frälsare av något slag ska komma och hjälpa gruppen med de problem som finns 

(Granström 2006). Bion (1961) menade att det är två personer i en grupp som 

samspelar och kommunicerar på ett intimt sätt, ofta med en sexuell ton. Dessa 

personer håller förväntningarna och hoppet uppe för hela gruppen (Granström 

2006).  

 

En arbetsgrupp pendlar mellan att vara just en arbetsgrupp och 

grundantagandegrupp flera gånger under en timmes möte exempelvis. 

Grundantagandegrupperna kan ses som en motivationsfaktor för att komma vidare 

i arbetet. Kampgruppen kan komma fram när deltagarna börjar prata om elaka och 

fientliga fantasier om en påstådd fiende. Det gör att gruppen går ihop och kämpar 

tillsammans vilket kan översättas som en form av pep-talk. Det som utgör 

grundantagandegrupperna är att de kan förekomma mellan vissa personer i den 

fysiska gruppen och samtidigt kan en annan grundantagandegrupp förekomma 

mellan andra deltagare.  Flykt- och parbildningsgruppen kan komma fram när 

motivationen börjar dala och tröttheten visar sina spår. Det kan vara ett sätt att få 

en paus från den annars så krävande situationen i arbetsgruppen med högt tempo 

(Granström 2006).  

 

 

2.4.1 En grupp i teoretisk mening 

Ett möte består av deltagare som kan benämnas som en grupp. Det kan vara en 

arbetsgrupp eller en grupp som träffas så sällan som en gång om året. Det finns 
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olika typer av grupper, den ena varianten är primärgrupp. Primärgrupp består av 

få deltagare med nära och personliga relationer. Den här typen av grupp är viktig 

för identitet och överlevnad, vilket betyder att det oftast innebär familjen och nära 

vänner. Motsats till primärgrupp är sekundärgrupp där personerna har ett större 

avstånd till varandra både fysiskt och psykiskt. Det kan exempelvis vara en grupp 

på jobbet eller ett idrottslag. Det som kännetecknar en sekundärgrupp är att 

medlemmarna har samlats på grund av ett gemensamt mål eller intresse (Svedberg 

2016). I denna studie handlar det om sekundärgrupper i form av människor som 

samlas i sammanträden på en arbetsplats på grund av gemensamma syften. Det 

har alltså inte själva valt vilka de ska vara i sammanträde med. Distansen är något 

längre mellan gruppmedlemmarna då de träffas under arbetets inramning, men det 

utesluter inte att det kan vara viktiga relationer för det (Svedberg 2016).  

 

En grupp grundas när personerna börjar kalla det “vi”. På ett möte kan det planeras 

inför framtiden i termer av “när vi ses nästa gång” och därmed har en grupp 

skapats. I denna studie handlar det om arbetsgrupper som samlas på 

sammanträden med jämna mellanrum. Att tillhöra en grupp bidrar till trygghet, en 

känsla av att få vara med. En arbetsgrupp på sitt arbete blir en plats där individerna 

får sin arbetsroll bekräftad (Svedberg 2016).  

 

Hur fungerar det inom en grupp? Ter det sig olika beroende av antalet 

medlemmar? Svedberg (2016) skriver om hur en grupp ändras beroende på hur 

många medlemmar den består av. Den så kallade “lilla gruppen” består av cirka 

sex personer. Det är ingen exakt siffra då det beror på situationen, gruppens syfte 

och gemensamma kompetens. Det som händer i den lilla gruppen, enligt Svedberg 

(2016), är att alla ska få möjlighet att höras och synas. Vissa anammar det genom 

att försöka höras och synas hela tiden, utan att låta de andra få säga något. Den 

typen av medlem kallas för en aktiv gruppmedlem. Motsatsen är de passiva som 

gärna låter andra prata och ta plats. Svedberg (2016) sammanfattar den “lilla 

gruppen” som en marknadsplats där personerna försöker hitta en balans mellan 

att vara aktiv eller passiv. Vårt urval har varit sammanträden med cirka åtta 

medlemmar i varje möte. Svedberg (2016) skriver även om fler storlekar på 

grupper med allt från en deltagare till över tjugo deltagare. Då det inte faller inom 

vår studie har vi valt att inte beskriva det vidare.  

 

En grupp är inte bara glädje, det kan också vara ilska, frustration och grymhet. 

För att en grupp ska fungera bra krävs det anpassning från alla medlemmar. Varför 

vi anpassar oss är för att få den bekräftelse som vi alla har ett behov av. Vi 

anpassar oss på så sätt att vi agerar utefter de riktlinjer som vi tror är “rätt” i 

sammanhanget. Detta kan exempelvis vara i en arbetsgrupp som arbetar mot ett 

gemensamt mål, alla är där av en anledning men brottas samtidigt med att lyckas 

anpassa sig in i gruppens erkännande. Det kan bli för lite och för mycket 
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anpassning men som oftast handlar problem i grupper om att det är för lite 

anpassning från någon eller några i en grupp (Svedberg 2016).  

 

2.5 Sammanträden  

Sammanträden förekommer i princip i alla verksamheter, det kan vara såväl privat 

eller offentlig verksamhet. Det är framförallt en vanlig arbetsform inom 

tjänstemannasektorn. Syftet med ett sammanträde kan vara många, men som 

oftast handlar det om att delge information, planera något och ta beslut 

(Granström 2006). “Sammanträdet kan betraktas som en temporär 

problemlösande organisation” (Granström 2006 s. 134). 

  

Granström (2006) menar att ett möte med flera individer hanterar och löser 

problem bättre tillsammans än vad individerna har förmåga att klara av på egen 

hand. Granström (2006) tar upp vilka förutsättningar som bör finnas för att 

kollektivt hantera ett gemensamt problem. Varje bidrag som en deltagare kommer 

med måste tas tillvara på oberoende av vem som säger det. Det ska inte 

förekomma någon risk att bli straffad på något sätt om en deltagare uttrycker sina 

åsikter. Den som väljer att uttrycka sin åsikt bör göra det med ödmjukhet och inte 

på så vis att den egna åsikten är den bästa. Varje åsikt bör jämföras i relation till 

andra yttranden för att få fram en så bra problemlösande grund som möjligt 

(Granström 2006).  

2.6 Sammanfattning teoretisk referensram 

Som teoretisk anknytning till vår studie har vi valt mikrosociologiska teorier 

som har det gemensamt att de fokuserar på samtal och interaktion. Goffman 

menar att vårt sociala liv mellan varandra kan liknas som en metafor av en 

teaterscen, där vi i den främre regionen är väl förberedda för att agera den roll 

som en typisk inramning kräver av oss. I den bakre regionen förbereder vi oss 

inför föreställningen på scenen, som i vårt fall handlar om förberedelser inför 

mötet (Goffman 2009). 

 

Bion kompletterar Goffmans mikrosociologiska perspektiv genom att tydligare 

formulera teorier om hur arbetsgrupper fungerar. Bion menar att en grupp går in 

i olika antaganden för att ingen grupp orkar vara just en arbetsgrupp för länge. 

De olika antagandena är enligt Bion beroende, flykt/kamp och parbildning (Bion 

1961).  

 

Studien präglas av etnometodologi och samtalsanalys av institutionella möten. 

Etnometodologins huvudsyfte är att studera sociala strukturer i samhället 

(Heritage 1984). Samtalsanalys har oftast en etnometodologisk ansats, vilket 
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denna studien har (Linell 2011). Samtalsanalys betyder att man ser på samtalets 

struktur och förklarar vad som händer (Heritage & Clayman 2010). Att studera 

institutionella samtal innebär att studera det samtalet som exempelvis sker runt 

ett sammanträdesbord, eller liknande, och som kännetecknas av att det är 

uppgiftsorienterat (Linell 2011).  

 

Ett möte kan benämnas som ett möte så fort det består av minst två medlemmar 

som aktivt arbetar mot ett beslut av något slag, alla möten vi observerade i 

denna studie var en så kallad “liten grupp” med cirka 8 medlemmar (Granström 

2006; Svedberg 2016). Svedberg (2016) konstaterar att det ter sig annorlunda i 

grupper beroende på antalet deltagare.  
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3 METOD 

3.1 Vetenskapliga grunder  

Vi har valt att göra en kvalitativ observationsstudie som genomförts på en 

avdelning på ett svenskt universitet. Studien har en etnometodologisk ansats med 

samtalsanalys som metod för att besvara våra frågeställningar. Varför vi valt just 

detta beror på att det ger oss metoder och redskap att analysera faser i samtalet.  

 

Per Linell skriver i boken Samtalskulturer “Det sker mycket i själva samtalet” 

(Linell 2001 s. 61), med det menar han att det förekommer självfallet små och 

obetydliga saker men ofta sägs sådant som kan få stora konsekvenser för den 

enskilde och även för samhället i stort. Norrby förklarar det med att genom att 

lägga på en samtalsanalytisk metod på det institutionella samtalet kan man “få syn 

på de mönster och praktiker som utmärker institutionen och i förlängningen också 

ge råd om hur man t.ex. kan förbättra servicen” (Norrby 2014 s 38).  

 

3.1.1 Ontologi 

Ontologi är ett samlingsnamn för vad som finns och hur vi ska uppfatta 

“verkligheten”. Verkligheten kan enligt Bryman (2011) uppfattas genom en 

objektivistisk eller konstruktionistisk syn. En forskare kan välja att se sociala 

företeelser utifrån en yttre verklighet som ligger utanför vår kontroll och därmed 

blir ett objekt som sköter sig självt. Objektivism som ontologisk ståndpunkt 

innebär att sociala företeelser och betydelsen av dessa är oberoende av människors 

påverkan. Allt som händer i våra liv existerar utan att vi socialt påverkar det. 

Forskaren kan studera “tingen” från neutral position (Bryman 2011). Objektivism 

har samma betydelse som realism, som ofta används i kunskapsteoretisk mening. 

Den går att härleda även till ontologisk uppfattning. Realism betyder ontologisk 

materialism som precis som objektivism står för en materiell natur utan påverkan 

av sociala aktörer. Allt som sker kan beskrivas med enbart materiella förklaringar, 

det finns inget själsligt eller socialt som kan påverka det (Barbosa da Silva & 

Wahlberg 1994).   

 

Ett annat ontologiskt synsätt är konstruktionismen, som är motsatsen till 

objektivismen när det gäller innebörden av hur sociala företeelser tolkas. Enligt 

konstruktionismen är sociala företeelser något som människor skapar via socialt 

samspel mellan varandra. Det finns inget som inte är färgat av tanken och allt 

befinner sig i ständig förnyelse. Uppfattningen om verkligheten kan ständigt 

revideras till nya “sanningar” vilket gör att det formas nya konstruktioner som 

aldrig anses vara slutgiltiga. En forskare skapar därmed nya versioner av sociala 

företeelser som är aktuella för stunden men kan komma att ändras framöver 

(Bryman 2011). En och samma företeelse kan uppfattas olika på grund av en 
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subjektiv tolkning, det vill säga att allt som tolkas är en produkt av vårt 

medvetande. Ett annat begrepp för konstruktionism är idealism som har samma 

innebörd med störst fokus på att allt tolkas utifrån vårt medvetande och ständigt 

förnyas (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994). 

 

Vi har gjort en kvalitativ studie med samtalsanalys som metod för att tolka vårt 

resultat. Det är mötessituationer som är vårt studieobjekt och det kan ses som ett 

objekt i den mening att det är ett objekt att studera men inte mer än så. Mötet 

består av sociala aktörer i form av människor som på så vis leder oss in på en 

konstruktionistisk ståndpunkt inom ontologin. Vi förutsätter att det ständigt 

revideras med olika människors viljor, tankar och idéer. Det finns inget möte som 

kan tolkas rent objektivistiskt då det inte skulle kunna vara oberoende av 

människors påverkan. Människorna är mötet, utan sociala aktörer i ett möte blir 

det inget objekt att studera och därmed kan vi inte se verkligheten som objektiv i 

denna studie. Istället lämpar sig konstruktionismen som ontologisk ståndpunkt väl 

ihop med vår studie (Bryman 2011). 

 

3.1.2 Epistemologi 

Epistemologi beskriver hur vi når kunskap. Studien är kvalitativ och detta innebär 

att den är icke-positivistisk (Starrin 1994). Positivistiska undersökningar baseras 

på objektivism och realism medan den kvalitativa undersökningen baseras på 

tolkning. Dessutom bygger den positivistiska studien på naturvetenskapliga 

metoder (Bryman 2011). För att genomföra vår studie menar vi att det är 

nödvändigt att fokusera på analys och beskrivning av det sagda istället för 

kvantifiering av samtalet som skulle vara fallet i en positivistisk studie. 

Etnometodologins huvudfråga är hur. 

 

Garfinkel menar att etnometodologins centrala fråga är att kunna förklara det 

vardagliga livets obegripliga mönster. Garfinkel preciserar detta ställningstagande 

genom att säga att det är att förstå Durkheims förhållningssätt till livet som är det 

som ska förklaras.  

 

Durkheim (2012) diskuterar begreppet sociala faktum. Han menar att individen 

hela tiden ställs inför normer och lagar som kollektivet upprättat och det gör att 

individen har plikter gentemot sina medmänniskor, exempelvis har han i egenskap 

av äkta man både skyldigheter rent juridiskt men även moraliskt. Följer inte 

individen dessa lagar och regler kommer han straffas, antingen i lagens mening 

men också i sina relationer till andra medmänniskor. Förutom Durkheims sociala 

faktum menar han att mycket uppstår i samhället som inte kommer från den 

enskilde individen. Han exemplifierar med sinnesstämningar som uppstår i en 

folkmassa, det är gruppen som sådan som skapar rätt och fel inte individen, även 

om det är individen som står för handlingarna (Durkheim 2012). 
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I etnometodologins fall är det interaktionen som är central istället, kärnfrågan blir 

istället hur dessa lagar och normer uppstår. Garfinkel menar att Durkheim 

beskriver det vardagliga beteendemönster som utgör livet medan 

etnometodologin besvarar frågan hur. Garfinkel använder ordet respecifying, fritt 

översatt till att “återprecisera” Durkheims förhållningssätt (Garfinkel & Rawls 

2002). Med andra ord fortsätta det Durkheim introducerade. Om Durkheim enkelt 

uttryckt menar att individen snabbt lär sig vad som är rätt och fel så fokuserar 

etnometodologin på hur det ser ut när detta sker. 

 

Inom kvalitativ metod förekommer tre ställningstaganden, interpretativism, 

hermeneutik och social konstruktivism (Patton 2002). Interpretativismen innebär 

att man tar hänsyn till skillnaden mellan människor och de objekt 

naturvetenskaperna undersöker (Bryman 2011). Vi menar med andra ord att 

studera en molekyls förändring kräver ett slags metod medan att studera det 

sociala samspelet människor emellan kräver en helt annan syn på hur man uppnår 

vetenskaplighet.  

 

Interpretativismen, det vill säga tolkningsperspektiv, skiljer sig som redan nämnt 

från positivismen, interpretativismens antagande är att det är en skillnad mellan 

människor och naturvetenskapliga studieobjekt. Samhällsforskningen måste 

“fånga den subjektiva innebörden av social handling” (Bryman 2011 s 32). Ett 

interpretativistiskt perspektiv innefattar Max Webers Verstehen, den 

hermeneutiska och fenomenologiska traditionen och symbolisk interaktionism 

(Bryman 2011).  

 

Hermeneutiken är sprungen ur teologin och har texttolkning som huvudsakligt 

syfte. Patton (2002) sammanfattar hermeneutiken som en kvalitativ metod för att 

ge kontext och mening i det människor gör. Eftersom hermeneutiken bygger på 

tolkning så blir den subjektiv, tolkningens utkomst speglar den som tolkat. Därför 

är det viktigt att inte bara känna till vad som undersöks utan också vem som 

undersöker. Om tolkningen är central inom hermeneutiken är förståelsen central 

hos Weber. Max Webers uppfattning om Verstehen, menar Bryman (2011), var 

att människors motiv skapar en tolkande förståelse av hur sociala handlingar 

uppstår.  

 

Etnometodologin har uppstått som en reaktion mot Webers tolkande 

förhållningssätt, etnometodologin svarar mer på hur man har en gemensam 

förståelse för det som händer snarare än Webers förklaring till varför man handlar 

som man gör. Heritage (1984) redogör för hur man distanserar sig till det 

Weberska förhållningssättet på så sätt att man tar avstånd från Webers idealisering 

av samhällsordningen. Etnometodologin anser vi vara mer beskrivande i sitt 

förhållningssätt. 
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I interpretativismen ingår fenomenologin, den förklaras som en anti-positivistisk 

ståndpunkt. Fenomenologin tar upp hur individer skapar mening i den värld de 

lever i och handlingarna har en betydelse. Att analysera ett samtal med denna 

ansats är möjligt men vårt fokus ligger på samtalet, orden och hur de sägs och inte 

handlingen som sådan vilket gör att fenomenologin inte är vår huvudsakliga 

metod. Garfinkel hänvisar till fenomenologen Alfred Schutz: “när man läser 

honom har man hela tiden en känsla av att man missförstår honom” (Asplund 

1987 s 129). John Heritage skriver om Schutz att fenomenologerna (det vill säga 

Schutz) tittar inte på en stol som enbart en stol utan som “hur stolen uppfattas av 

mig” (Heritage 1984 s. 41). Han fortsätter att i samband med detta, hur stolen 

uppfattas bestäms av strukturer och subjektivitet i hur den uppfattas (Heritage 

1984). Om detta är fenomenologins huvudfråga så är etnometodologin en 

konkretisering av fenomenologin genom sina “hur-frågor”. Etnometodologin är 

en konkretisering av fenomenologin (Heritage 1984).  

 

Slutligen nämner Bryman (2011) det symbolisk interaktionistiska synsättet som 

en del i interpretativismen. Symbolisk interaktionism följer den hermeneutiska 

och fenomenologiska traditionen och är därmed allmänt tolkningsinriktad. Det är 

samspelet individer emellan som studeras och hur jaget skapas och tolkas via 

andra individers tolkning. Individerna tolkar hela tiden det som sker omkring dem 

och läser in symboliska innebörder. Symbolisk interaktionism förekommer ofta 

inom forskningen och då undersöks interaktionen via intervjuer och fokus ligger 

då på individens upplevelser. Även inom symbolisk interaktionism är tolkning 

centralt och det gör det extra viktigt att definiera det jämfört med fenomenologi 

och hermeneutik, de är dessutom alla tydligt anti-positivistiska (Bryman 2011). 

 

 

3.2 Metodologi 

 

Studien har samtalsanalys som metodologisk ansats, detta är en lämplig metod att 

använda när man hanterar inspelat material som ljud- och videoupptagningar 

(Tholander & Cekaite Thunqvist 2015). Som teoretisk anknytning till metoden 

har vi valt Harold Garfinkel. Garfinkel räknas som upphovsman till den 

sociologiska skolan etnometodologi (Tholander 2014). Etnometodologins 

grundfråga är hur människor gör sin dagliga verksamhet begriplig i förhållande 

till den sociala ordning som råder (Garfinkel [1967]1984; Heritage 1984; Patton 

2002). Etnometodologin fokuserar på det vardagliga, rutinerna. Etnometodologin 

skapades som kritik till rådande sociologisk forskning på 1950 och -60-talen 

eftersom Garfinkel menade att analysen gjordes med av forskarna förutbestämda 

teorier och strukturer (Nordzell 2007). 
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Bryman och Patton menar att etnometodologin har sitt fokus på “praktiskt, sunt 

förnuft-inriktat tänkande” (Bryman 2011; Patton 2002). Bryman menar vidare att 

det är därför etnometodologin ser den sociala verkligheten som något som 

människorna skapar. Deltagarna uppnår och skapar detta genom socialt samspel. 

Bryman menar vidare att det finns två viktiga uppfattningar inom 

etnometodologin: indexikalitet och reflexivitet. Indexikalitet förklaras som 

innebörden i en handling. Med andra ord betydelsen av pauser och ljud i ett 

samtal. Medan reflexivitet fokuserar på de sagda orden, vad de står för (Bryman 

2011). 

 

Det som gör, enligt Bryman, etnometodologin speciellt lämpad för kvalitativ 

forskning är benägenheten till kontextuell tolkning av handlingar, samt en 

ontologisk ståndpunkt som hör ihop med konstruktionismen (Bryman 2011). Vi 

gör en samtalsanalys i grunden med inslag av etnometodologi då det lämpar sig 

väl vid en analys av ett socialt samspel, som möten är. 

 

3.2.1 Kvalitativ metod 

Vad är kvalitativ respektive kvantitativ metod? Det är kort sagt två olika 

vetenskapliga inriktningar för att nå kunskap. Det debatteras om vilken av 

metoderna som anses vara den “bästa”. Kvalitativ metod enligt Starrin (1994) 

ställer sig frågan “hur något är beskaffat” och rent språkligt menar han att kvalitet 

betyder den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting. Att undersöka 

beskaffenheten hos ett fenomen bör enligt Starrin (1994) vara fokus för den 

kvalitativa analysen. Att arbeta kvalitativt med en studie innebär att gå djupare i 

tolkningen av resultatet, tolkningen utgör en stor del av en forskningsstudie och 

hör därmed ihop med den subjektiva, konstruktionistiska, synen på sociala 

företeelser (Bryman 2011). Kvalitativ forskningsmetod lägger stor vikt vid 

begrepp och ord som framkommer i analysen samt arbetar induktivt med 

teorigenerering. Kvalitativ forskning tar helt avstånd från den naturvetenskapliga 

inriktningen med positivistiskt synsätt. Inom epistemologisk position hamnar den 

kvalitativa forskningen under interpretativismen som vi beskriver ovan.  

 

Det Bryman (2011) är tydlig med att påpeka är att inget av de typiska dragen för 

kvalitativ forskning är en strikt lag att följa, som exempelvis att det alltid ska vara 

induktiv teorigenerering utan det kan också ha deduktiva inslag i kombination 

med induktiv inriktning, det går absolut att arbeta på olika sätt och att kombinera 

olika metoder inom både kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

När det gäller kvantitativ forskningsmetod handlar det om att kunna kvantifiera 

insamlad data, att mäta det och söka efter samband. Det är förknippat med en 

deduktiv forskningsansats som går ut på att du har teorier att utgå ifrån som du 
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vill testa mot den insamlad data du har och se om det finns korrelationer och 

signifikanta samband. Kvantitativ metod sluter sig väl med positivistisk 

kunskapssyn som sin tur har en objektivistisk syn på verkligheten (Bryman 2011; 

Starrin 1994). Kausalitet är viktigt för en kvantitativ forskning, detta på grund av 

att kvantitativa forskare vill beskriva varför något är på ett visst sätt. Kvantitativ 

forskning vill kunna generalisera resultatet av en studie i den meningen att det ska 

kunna representera även andra inom det studerade området som inte deltagit i en 

viss studie. Det ska även gå att göra om en genomförd studie vid ett senare tillfälle 

och få fram samma resultat. Kan man inte det utan att det är något som brister 

längs vägen bör studiens validitet ifrågasättas (Bryman 2011). 

 

Vår studie har ett konstruktionistiskt synsätt med etnometodologi som 

epistemologisk position. Det är mötessituationer med sociala aktörer som ska 

studeras, hur mötesdeltagare skapar ett bra diskussionsklimat. I och med att vårt 

fokus ligger på de sociala aktörerna och deras egenskapers betydelse för vår 

frågeställning hamnar vi inom kvalitativ forskning. Vi tolkar och försöker förstå 

utifrån en samtalsanalys där ord och begrepp får större betydelse än kvantifierbara 

siffror. Att analysera genom samtalsanalys med kvantitativ inriktning skulle inte 

fungera då det inte går att se en mötessituation med dess deltagare som ett objekt 

i en yttre verklighet, oberoende av sociala aktörer. De sociala aktörerna är själva 

huvudsyftet i studien (Starrin 1994; Bryman 2011). 

 

 

3.2.2 Metod för datainsamling 

Vår metod är induktiv med deduktiva inslag. Att vara renodlat induktiv är nära på 

omöjligt. Den induktiva forskningsprocessen utgår från att man drar 

generaliserbara slutsatser utifrån observationer (Bryman 2011). Deduktion utgår 

från en hypotes man vill pröva i en empirisk granskning (Bryman 2011), det gör 

vi inte i vår undersökning. Vi är deduktiva på så sätt att vi valt att göra studien i 

tron om att vi kommer hitta något som bekräftar det vi läst i tidigare forskning om 

institutionella samtal i möten. Induktiva är vi genom att vi är öppna för det resultat 

vårt material ger oss och drar slutsatser utifrån det.  

 

 

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteratursökning 

För att orientera oss inom tidigare forskning och att hitta lämplig litteratur som 

rör området samtalsanalys har vi genomfört ett antal litteratursökningar i Libris 

samt söktjänsten UniSearch. UniSearch indexerar Diva, Scopus och en mängd 

andra databaser vilket gör att det ger en bra översyn över vårt forskningsområde. 
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Vi har kombinerat våra sökord med de booleska operatorerna AND, OR och NOT. 

AND har vi använt för att begränsa till lämpliga aspekter på vår sökning, vi har 

expanderat sökningen med OR tillsammans med synonymer. Dock ger det en hel 

del brus i form av icke relevant litteratur när man söker i en sådan tjänst som 

UniSearch vilket gjort att vi med försiktighet begränsat sökningen genom den 

booleska operatorn NOT. Vi har även trunkerat orden där det behövs för att få 

med de olika ändelserna. 

 

Sökorden vi har använt är (de är inte trunkerad här):  

           

work group, secondary group, office meeting, work meeting, decision making, 

discussion, 

institutional talk, professional talk, 

Goffman, Garfinkel, ethnomethodology, conversation analysis,  

 

NOT student och NOT healthcare, mycket forskning om samtalsanalyser 

fokuserar på studentgrupper, hur de samarbetar och mycket institutionellt samtal 

studerar patient-läkarsamtalet. 

 

3.3.2 Urval 

För att genomföra studien har vi valt att studera mötessamtalet. Vi valde fyra 

grupper och spelade in ett möte för vardera av dessa grupper. Grupperna valdes 

ut genom ett bekvämlighetsurval på så sätt att vi valde arbetsgruppsmöten där vi 

fick spela in och dagordningen gav oss indikation på att en diskussion kommer 

förekomma (Bryman 2011). Detta var givet för oss med tanke på uppdraget, vi 

hade redan fått tillträde till den arenan vi behövde för att börja hitta lämpliga 

möten att kunna observera genom att spela in. Grupperna var mellan fyra till tolv 

medlemmar med både män och kvinnor.  
 

3.3.3 Datainsamlingsmetod 

I den kvalitativa forskningen vill man förstå informanternas perspektiv utifrån 

deras verklighet och det kräver en insamlingsmetod som ger det rättvisaste svaret 

gentemot informanterna (Bryman 2011). Vanliga datainsamlingsmetoder i 

kvalitativ forskning är intervjuer, fältforskning och observationer. Alla dessa olika 

metoder går i sin tur att göra på olika sätt och i olika grad av deltagande (Bryman 

2011).  

 

Denna studie genomfördes genom att spela in möten med konferensanläggningens 

kamera, se bilaga 2. Det är en form av observation men med hjälp av videokamera, 

vi har inte suttit med som observatörer. Det har blivit allt vanligare att använda 

sig av videoinspelningar inom vissa forskningsområden, speciellt så kallade 

arbetsplatsstudier (Heath & Luff 2000). I vårt fall studerade vi arbetsmöten och 

https://eds-a-ebscohost-com.e.bibl.liu.se/eds/history?vid=6&sid=8da86164-b93c-4586-80be-3957c5c57fe8%40sessionmgr4008
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det var en lämplig metod då vi inte ville påverka våra informanter på något vis. 

Att ha en kamera i rummet var inget nytt för dessa arbetsgrupper då de ofta 

använder kamera för möten över internet.  

 

Det finns olika grader av deltagande som observatör. Hammar Chiriac & 

Einarsson (2013) skriver om fyra olika grader av deltagande. Att vara fullständig 

observatör innebär att observatören är osynlig och deltar inte alls i det som 

gruppen sysslar med. Observatör som deltagare betyder att gruppen vet vem 

observatören är och att han eller hon är där för att observera, dock deltar inte 

observatören i gruppens aktivitet. En fullständig deltagare är i ett med gruppen 

och deltar aktivt men döljer sin identitet som forskare. Den sista varianten av 

deltagare är den som Hammar Chiriac & Einarsson (2013) kallar för deltagare 

som observatör. Där är observatörens roll känd för gruppen och 

forskningsuppdraget innebär att personen ska vara deltagare i gruppen, men 

forskaren är inte helt med i alla aktiviteter som gruppen gör.  

 

På det sätt vi gick tillväga var vi kända för våra informanter, de visste om att vi 

gjorde en studie om hur möten fungerar och att vi skulle spela in möten med en 

kamera. Detta var vi noga med när vi skickade ut ett missivbrev till alla 

informanter i god tid innan, se bilaga 1. Dock deltog vi inte alls, vi var inte ens 

närvarande vid sidan av under mötet. Det gör att vår grad av deltagande faller 

inom observatör som deltagare. Detta då vi inte alls deltog utan enbart 

observerade, dessutom i efterhand via inspelningarna (Hammar Chiriac & 

Einarsson 2013). 

 

Datainsamlingen skedde på så sätt att vi informerade i förväg om vårt projekt via 

ett missivbrev där vi lät alla att tacka nej om de inte ville medverka och hade våra 

kontaktuppgifter synliga så de kunde kontakta oss efteråt eller under studiens 

gång. Vi var som sagt inte närvarande vid mötena, detta för att påverka själva 

mötet så lite som möjligt. Nordzell skriver i sin avhandling att fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att man kan pausa inspelningen om det blir för känsligt 

(Nordzell 2007). Eftersom vi inte var med vid mötena utsåg vi mötesledaren som 

ansvarig för att starta igång och pausa om det behövdes. Vi gick igenom det 

insamlade materialet och transkriberade de delar i mötet som var intressanta för 

studien.  

 

När det gäller praktiskt tillvägagångssätt av transkriptionen har vi följt den 

transkribering Gail Jefferson utvecklat (Jefferson 1989). Linell (2011) redogör för 

tre olika sorters transkription som utgör olika nivåer i hur detaljerade de är. 

Bastranskriptionen är den som är mest ”total”, transkriptionen arbetas igenom 

flera gånger och ju mer genomarbetade den blir desto mer förfinas 

transkriptionen. Standardtranskription och förenklad transkription är ordagranna. 

Norrby (2014) menar att gemensamt för alla olika nivåer är att de alltid tar med 
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felsägningar och upprepade ord. Dock har den förenklade transkriptionen 

rättstavade ord och att prosodi och mikropauser inte återges. Vi ligger också 

närmast den förenklade transkriptionen. 

 

Vi har gjort en förenklad transkription som innebär att vi följer skriftspråkets 

stavning (Norrby 2014; Linell 2011). Det inspelade materialet är transkriberat i 

olika omfattning beroende på hur relevant det som förekommer är för vår studie. 

Detta tillvägagångssätt är detsamma som Nordzell (2007) använder. Tholander 

och Cekaite skriver i sin artikel att transkriptioner alltid är selektiva, det är syftet 

som avgör hur noga du transkriberar (Tholander et al. 2015). 

 

3.3.4 Analysmetod 

Det inspelade materialet har vi lyssnat på för att kunna identifiera olika faser som 

vi sedan arbetat vidare med.  

 

Vi har gjort en samtalsanalys av vårt insamlade material. Vi har följt Tholanders 

råd kring arbetsprocess och analys. Bland annat listar han följande: välj en 

specifik aktivitet, vi har valt arbetsgruppsmöten, spela in lämplig mängd, vi har 

valt fyra möten, fokusera på en specifik, återkommande företeelse. Transkribera 

de sekvenser som är särskilt typiska för det som ska illustreras, studera turtagning 

och interaktion. Samt punkten karaktärisera de handlingar/samtal som 

förekommer (Tholander & Cekaite Thunqvist 2015).  

 

Analysen av de möten vi studerat har tagit sin utgångspunkt i att dessa samtal 

överlag kännetecknas av strukturerade faser och att man tydligt har en uppgift att 

lösa. I och med detta kan vi genom att analysera materialet identifiera och beskriva 

de faser som samtalen består av. Därmed kan vi analysera vilka funktioner faserna 

har i de olika samtalen som helhet. I och med att vi gör detta så innebär det att vi 

knyter an till tidigare anförd forskning om institutionella samtal som utforskat 

fasstrukturer i andra typer av institutionella samtal som är mer utforskade än de 

aktuella arbetsmöten vi studerar. Exempel på sådan forskning är  när man studerat 

samtalet i anställningsintervjuer, läkare-patient-samtal, och handläggningssamtal 

inom olika myndigheter (för utförliga översikter av denna forskning se Linell 

2011; Adelswärd 1988).  

 

Det som betyder mycket för analyser av hur samtal är strukturerade genom 

samtalsfaser är att upptäcka och att närmare undersöka de samtalsfaser som 

fungerar som kärna i arbetsrelaterade samtal, med andra ord de faser som har en 

avgörande betydelse för att uppnå samtalens målsättningar. I resultatdelen 

kommer det framgå att problemlösning är en sådan kärna i själva samtalet som vi 

anser intressant att studera närmare. Vi studerar även fasernas inledning och 

avslutning av de möten vi studerat eftersom vi finner dessa intressanta. 
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Resultatet har analyserats genom att applicera Goffmans teori om människors 

dramaturgi och rollspel och Bions teorier om grupper. 

 

3.3.5 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) präglas allt av vår förförståelse, vi socialiseras in i ett sätt 

att tänka och se på vår omvärld, detta leder i sin tur att vi har förutfattade meningar 

och ser det vi vill se. Förförståelsen kan vara adekvat vilket då mer kan ses som 

förkunskap medan om det är en förförståelse som präglas av felaktigheter så är 

det mer en fördom. Thurén menar att ett sätt att förhålla sig till detta är genom att 

använda sig av den hermeneutiska cirkeln (eller som han skriver hermeneutiska 

spiralen) där man prövar förförståelse mot erfarenhet och växelvis skaffar sig mer 

erfarenhet och förförståelse (Thurén 2007). 

 

Vi är väl insatta i den organisation vi undersöker, detta ger oss erfarenheter men 

också fördomar. Vi har tidigare redogjort för hur Heritage återger hur vardagliga 

samtal spårar ut när någon börjar fråga efter definitioner och så vidare (1984). 

Med detta visar han (och Garfinkel [1967] 1984) på hur mycket underförstått det 

finns i ett samtal, detta gäller även det specifika institutionella samtalet, man har 

liknande referensramar och tillbringar mycket tid tillsammans när man pratar om 

samma saker. Detta gör att vi har en stor fördel när vi analyserar de möten vi 

observerat, vi har en erfarenhet och förförståelse i och med att vi känner till 

ämnena som sådana. 

 

Dock finns det en risk för att förförståelsen blir en fördom då vi även tar med oss 

detta in i analysen, vi är för insatta i själva samtalet och hur det förs så vi inte ser 

vad det faktiskt är som händer i själva samtalet. Dock menar vi att vårt val av 

etnometodologin här är till vår fördel då vi fokuserar på etnometodologins frågor 

hur saker sägs mer än vad som sägs. Till skillnad om vi varit hermeneutiska då vi 

ägnat oss åt mer textanalys.  

 

Dock finns det en styrka i att vara nära dem man observerar genom inspelning. 

Deidre Boden redogör för sina metodologiska erfarenheter i Business of talk 

(1994). Hon menar att hon flera gånger misslyckades när hon frågade om lov att 

spela in för att studera en hel organisation som hon inte alls hade koppling till. 

Det var först när hon gjorde det motsatta som hon fick framgång. Hon fråga en 

enskild person eller avdelning som hon kände lite grand, då gick de med på att 

hon skulle observera genom att filma och spela in deras samtal (Boden 1994). Det 

är med andra ord en risk att stå för nära sitt studieobjekt men i vissa fall kan det 

vara en förutsättning för att få tillgång till studien. 
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3.4 Reliabilitet 

 
När en studie genomförs, oavsett om det är av en kvalitativ eller kvantitativ art, 

måste forskarna ta hänsyn till vissa kvalitetsaspekter. Den ena av en sådan art är 

reliabilitet, som kortfattat står för tillförlitlighet (Thurén 2007).  Det innebär att 

det som undersökts i någon form ska vara korrekt gjort, i en kvantitativ studie 

innebär det att de samband man sökt och det man mätt samt hur man kodat detta 

ska gå att göra om av en annan forskare utan att resultatet påverkas. Kodningen 

och mätningarna ska vara så pass tydligt beskrivna att det går att göra om vid ett 

senare tillfälle. Kan en studie replikeras och få samma resultat, då vet man att 

studien har hög reliabilitet (Thurén 2007; Bryman 2011). 

 

Det är som Bryman (2011) belyser när han beskriver vad reliabilitet står för, att 

det är ett väldigt kvantitativt begrepp i den meningen att det som reliabilitet står 

för är starkt kopplat till studier som utförs kvantitativt. Reliabilitet står för 

tillförlitlighet i det som går att mäta, och att mäta företeelser är något som en 

kvantitativ forskare gör för att nå resultat i sin studie. De tror på den objektiva 

verkligheten där allt går att mäta och styrs av positivistiska tankar inom 

kunskapsgenerering (Bryman 2011). 

 

När det gäller reliabilitet i en kvalitativ undersökning är det rådande diskussioner 

kring hur begreppet ska kunna användas korrekt. Eftersom det är kopplat till att 

mäta något blir det genast svårt för en kvalitativ forskare att använda sig av 

reliabilitet rakt av. Bryman (2011) pratar om extern och intern reliabilitet, där 

extern reliabilitet står för om en studie kan replikeras eller ej. Det går inte att frysa 

ett möte, som är företeelsen i vårt fall, och sedan mäta hur och vad som sades för 

att sedan koda detta och kunna genomföra samma studie igen vid ett senare 

tillfälle, och få fram samma resultat. Det är för många slumpmässiga faktorer som 

spelar in som kommer göra att det är mer eller mindre omöjligt att få fram samma 

resultat (Bryman 2011). Det som vi har haft som styrka är att vårt material är 

inspelat och därmed har vi har kunnat gå tillbaka till materialet ett flertal gånger. 

På så vis hade man, om etiska skäl hade godkänt det, kunnat spara inspelningarna 

för att nästa forskare skulle kunna gå tillbaka och göra om samma studie som vi 

gjort. Då hade det gått att vi kunde uppnå en extern reliabilitet. Men av etiska skäl 

är det inte möjligt att spara dessa videoinspelningar (Tjora 2012).  

 

Det vi gjort för att uppnå extern reliabilitet, det vill säga replikerbarhet, är att 

tydligt motivera hur vi har tänkt och vad vi har observerat i vår studie för att nästa 

forskare ska kunna gå in i en så liknande roll som möjligt. Huruvida vi har uppnått 

extern reliabilitet är svårt att redogöra för i dagsläget då ingen har haft möjlighet 

att replikera vår studie. Den interna reliabiliteten handlar om att forskarna inom 

samma studie ska komma överens om hur de ska analysera det de observerar, ser 
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och hör. I vårt fall kom vi fram till en strategi för analys och vad vi var ute efter, 

så vi arbetade likadant. Det är en styrka att vi analyserade insamlat material var 

för sig först för att sedan sammanställa och se om vi har analyserat likadant. Har 

vi gjort det har vi uppnått en intern reliabilitet (Bryman 2011). Vi anser att vi 

analyserat likadant vilket leder till att den interna reliabiliteten är uppnådd.  

 

3.5 Validitet 

 
En annan kvalitetsaspekt är validitet, där det gäller att forskaren undersökt det 

som man verkligen ville undersöka i sin studie och inget annat. Det kan vara 

perfekt reliabilitet i en studie där man genomfört en korrekt mätning av något slag 

men validiteten kan vara obefintlig. Det vill säga att resultatet har inget med 

mätningarna/undersökningen att göra och då pratar man om obefintlig validitet. I 

vårt fall ville vi undersöka hur möten fungerar när det gäller att diskutera fram 

lösningar på yttre problem. Då gäller det att vi verkligen undersöker just det och 

inget annat i vår studie (Thurén 2007). Bryman (2011) pratar även här om en 

extern och intern version av begreppet validitet. Extern validitet står för huruvida 

resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Det är ofta 

en starkt kopplad kritik till kvalitativa studier som i vanliga fall har begränsade 

urval inom undersökningarna. Därmed blir det svårt att få kvalitativa studier att i 

hög utsträckning kunna generaliseras till andra sociala miljöer och situationer då 

det ofta är så pass begränsat urval. Det problemet är sällsynt vid kvantitativa 

studier som i vanliga fall innefattar ett relativt brett urval med många informanter. 

Intern validitet står för att det ska finnas en genomtänkt koppling mellan 

forskarens insamlade data, i form av exempelvis observationer och intervjuer, och 

de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Det här blir enligt Bryman (2011) en 

styrka vid kvalitativa studier då studien bygger på en längre och djupare kontakt 

med informanterna gentemot vad som görs vid en kvantitativ studie. Fördelen 

med denna studie är att vi använde videoinspelning vid observationerna som leder 

till att det är en otolkad version vi fick se. Det vi ville studera fick vi se i sin 

verkliga sociala miljö gentemot hur det hade varit om vi skulle intervjuat alla 

mötesdeltagare om deras tolkning av hur ett möte fungerar. Det hade som vi 

nämnde blivit tolkningar från olika personers synvinklar, nu har vi ett material 

som visar hur det faktiskt var (Tjora 2012).  

 

3.6 Etiska överväganden 

 
Vår studie tar akt på de fyra forskningsetiska principerna, enligt Forskningsrådet 

formulerat som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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samt nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning 2002). 

 

Det första är informationskravet. Vi är tydliga med syftet för vår studie, alla de 

som deltar har fått reda på vad det innebär. Vi har poängterat att det är inte den 

enskildes roll och agerande som är fokus i studien utan hur samtalet förs i 

mötessituationen.  

 

Det andra är samtyckeskravet, vi har skickat ut information innan deltagarna 

kommer till mötet. Detta för att man i lugn och ro ska kunna ta ställning till om 

man vill vara med. Många av de enskilda deltagarna har vi även pratat personligt 

med och förklarat ytterligare vad syftet med studien är. Vi har dessutom närvarat 

på ett möte innan själva mötet vi spelade in och då presenterade vi syftet med vår 

studie och förklarade hur själva inspelningen skulle gå till. Vi har poängterat att 

deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin delaktighet.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, detta är vår stora utmaning, att skydda 

de respektive mötesdeltagarna från att kunna identifieras. Att de kommer kunna 

identifieras från någon utanför organisationen bedömer vi som liten. Men att 

någon från andra avdelningar kommer kunna läsa ut vilka som deltagit i mötena 

och haft olika roller är desto större.  

 

Linell skriver om vikten av att anonymisera de man observerar eftersom när man 

spelar in autentiska samtal “får man tillgång till data ur enskilda människors liv” 

(Linell 2011). Vi har valt att omnämna de vi observerat med A, B, C och så vidare, 

detta för att inte röja huruvida det är en man eller kvinna. Samt att hitta på namn, 

menar vi, kan i någon mening vilseleda då man kan associera namnen med hur 

personen är. 

 

Slutligen förhåller vi oss till nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 

forskningsmaterialet inte får användas för något annat än sagda studie. Det får inte 

skickas vidare för att användas i kommersiellt bruk. Vi bedömer det som ytterst 

osannolikt att det vi kommer fram till i den här studien går att sälja.  

 

Det dilemma vi möjligen ställs inför är att vi ser mönster hos mötesdeltagarna som 

inte går i linje med vad deras chefer ser som gott medarbetarskap. Men detta är en 

liten risk då vi i vårt material inte hittat någon som enskilt utmärker sig, det har 

inte varit några öppna konflikter i de möten vi undersökt. Den typen av 

information gör det extra viktigt med anonymiseringen eftersom vi gör studien på 

uppdrag.  

 

Dessutom lär inte de beteenden och strategier vi hittar vara okända för cheferna 

vars medarbetare deltar i studien. Även om det inte varit så explicit som när vi gör 
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undersökningen. Samtliga deltagare i studien informeras om syftet med 

forskningen.  

 

I “God forskningssed” skriver Forskningsrådet om att forskningsetik inte är något 

välavgränsat område. Men en mycket viktig del av forskningsetiken är att skydda 

deltagarna i undersökningen. Det svåra är hur man uppnår detta. För oss är 

svårigheten framförallt anonymisering i slutresultatet. Att våra deltagare till 

exempel skulle råka illa ut under själva insamlandet av materialet bedömer vi som 

mycket litet. Vårt empiriska material har anonymiserats på ett sådant sätt att det i 

möjligaste mån ska vara omöjligt att avgöra vilken arbetsplats och vilka 

arbetsgruppsmöten vi studerat. 

 

Dock menar vi att eftersom de olika grupperna själva stått för inspelningarna så 

har de haft möjlighet att pausa inspelningen om situationen blivit för känslig. 

Detta är också ett sätt att skydda deltagarna i studien. De kan själva påverka vad 

de delar med sig av. Dessvärre blir det en brist i själva forskningsmaterialet, det 

kanske är där det mest intressant för vår studie kommer fram. Men de är viktigare 

att skydda deltagarna i studien än att få tillgång till materialet. 

 

Norrby skriver om observatörens paradox, för den som studerar samtalsanalys så 

är det av största vikt att samtalet uppkommit naturligt, att det inte är en 

konstruerad dialog man studerar. Men svårigheten är att så fort man är medveten 

om att man spelas in så blir inte samtalet naturligt och därmed inte representativt. 

Dock är det enligt svensk lag förbjudet att bli inspelad utan att man vet om det 

vilket gör att forskaren aldrig har tillgång till ett helt autentisk, naturligt 

uppkommet samtal (Norrby 2014). 
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4 RESULTAT 

 
Resultatet presenterar vi enligt den tradition som finns inom samtalsanalys. Först 

presenterar vi ett transkriberat avsnitt av de mötesfaser vi valt att studera närmare 

för att sedan förklara vad som händer i de delarna av samtalet.  

 

Vi har som tidigare nämnt valt att studera de olika faserna i de möten vi 

observerat. De olika faser vi identifierat är inledande fas, förklarande fas, 

problemlösande fas och avslutande fas. Vi presenterar dem i kommande avsnitt 

för att sedan analysera dem i diskussionen i förhållande till tidigare anförd teori 

och forskning.  

 

Alla transkriberingar är noga genomtänkta för att vara så konfidentiella som 

möjligt. Namnen har bytts ut till bokstäver oavsett vad de heter. Exempelvis kan 

en person som heter Anna få bokstaven G. Det har alltså ingenting med det riktiga 

namnet att göra. Vi har använt en genomgående struktur när det gäller att benämna 

personerna efter bokstäver, vi började alltid med personen i ena änden av bordet 

och den första fick då “A” och så vidare. För att se interiören i mötesrummen se 

bilaga 2. Om det har förekommit namn i samtalen så har de benämnts som 

(NAMN). Likadant namn på arbetsgrupper har ändrats om från sina riktiga 

benämningar.  

 

Följande transkriptionsnyckel har använts, det är alltså dessa tecken vi förklara 

hur samtalet förs med. De tecken vi använder är vedertagna inom samtalsanalysen 

men förklaringarna har vi citerat ur Delaktighetens praktik (Persson Thunqvist et 

al. 2012). 

 

De tecken som används i resultatet är följande:  

[ ]    om någon annan bryter in och pratar i munnen på någon 

(( ))   transkriptörens/analytikerns kommentar 

(2.65)    siffror inom enkelparentes anger pauslängd i sekunder  

(.)    mikropaus (kortare än .5 sekunder) 

=    yttrandena hakar direkt i varandra utan glapp mellan dem  

::    indikerar att man drar ut på ordet/ljudet3 

(x)   något ohörbart yttras 

(xxx)   längre ohörbart stycke 

VERSALER  då betonas just det ordet 

(NAMN)           ersätter det namn någon säger 

                                                
3 Detta tecken finns inte i transkriptionsnyckeln vi använt utan detta tecken har vi använt från 

Talk in action (Heritage 2010). 
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4.1 Inledande fas 

 

De möten vi studerat har en inledande fas som ser likartad ut. Vi har valt att visa 

hur den ser ut med exempel från de fyra möten i observerat. 

 

Det första exemplet kommer från en arbetsgrupp som måste enas om hur de ska 

jobba för att kunna ge konsekventa svar, beroende på vilket sätt de väljer att lösa 

problemet så måste de se hur det påverkar övriga, liknande problem så att 

lösningen blir konsekvent och att den stämmer i alla led. Det är alltså en väldigt 

komplex lösning som krävs. 

 

Exempel 1 

 
rad person 

 

1 A Då så då får jag hälsa samtliga ((harklar sig))  

2  välkomna till det här uppföljningsmötet och  

3  fortsättningsmötet eller vad man ska kalla det (.) Vi  

4  hade det första sjunde i elfte förra året (.)där vi  

5  diskuterade (X) jag har minnesanteckningarna  

6  här faktiskt (.) om det är någon som är intresserad 

7 F Bra (.)tack 

8 A Så där elva sjutton varsågod och vi klarade av alla  

9 frågorna då (.) utom den första som vi löste  

10 temporärt som jag tänkte att vi skulle fortsätta med 

11 idag(.)jag kanske ska meddela att det blir kaffe 

12 sedan(.)vi bryter sedan för det (.) så bryter vi för  

13 kaffe och en bensträckare och lite fikabröd det 

14 finns alltså all ALLA chanser att fylla på  

15 kolesterolförrådet här så 

16   F smart:: 

17 A   Så ja Så då är det så här att vi har ett litet  

18  problem när det gäller konferens (.)konferens är ju 

19  alltid ett problem i och för sig det är ett stående  

20  problem med konferens(.) 

 

Ovan transkriberade sekvens är kort, den är ungefär en minut och 20 sekunder. 

Ändå är det den sekvensen som är den inledande i mötet, man går snabbt in på 

själva anledningen till varför man ska ha mötet. Det är i de första tre raderna 

som själva öppnande av mötet görs. Om det hade varit en annan sammansättning 

på gruppen, att det hade varit deltagare från olika discipliner, arbetsplatser eller 

som inte var vana att arbeta ihop kan man tänka sig att den inledande fasen hade 

varit mer utbyggd. Goffman pratar om rekvisita och scen som en förutsättning 

för den sociala interaktionen. Att man samlas på arbetsplatsen och har den här 
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typen av möte på regelbunden basis ger en tydlig rekvisita för de som deltar, de 

intar med en gång sina roller och vet vad som väntar (Goffman 2009).  

 

Dock avhandlas föregående möte, man erbjuds att titta igenom 

minnesanteckningarna och kommentera dom, alla tar emot föregående 

minnesanteckningar men ingen väljer att kommentera dem. Redan på rad 2 gör 

mötesledaren (person A) en förannonsering om vad mötets ändamål är och varför 

man samlats. Person A förklarar också att problemet man ska ägna sig åt att lösa 

är kvar från förra gången, att man bara löst det temporärt då, rad 9 och 10. 

 

Kaffet är centralt, rad 11, det är något alla undrar över och därför förekommer 

mötesledaren, person A, alla som sitter och funderar på när och om det blir kaffe. 

Person A liksom påminner sig att det är något viktigt som alla kommer sitta och 

undra över om personen inte visat att denne kommer ihåg detta inslag som är 

mycket viktigt. Man kan även anta att kaffet ingår som rekvisita för ett långt 

arbetsmöte där man ska komma överens. Man förväntar sig en paus och för att 

lugna mötesdeltagarna försäkrar mötesledaren att denne inte missat den detaljen. 

 

Den inledande fasen avslutas (rad 8) med att person A introducerar nästa fas, det 

som är anledning till att man har mötet att man måste lösa ett problem. Problemet 

här är hur man ska hantera konferensbidrag och registreringen av dessa i en 

databas. 

 

Det andra mötet vi studerat är den grupp som har hand om avdelningens olika 

externa informationskanaler såsom sociala medier och hemsidans nyheter.  

 

Inledningen ser ut som följer: 

 

Exempel 2 

 
rad person 

 
1 D Men som sagt det var många som inte kunde komma idag  

2  [XXX] men vi kör som är här (.) och ööhh det som jag  

3  skulle vilja göra är   

4  ((Mötesledaren avbryts och det börjar diskuteras  

5  saker som hänger ihop med att de spelas in, huruvida  

6  inspelningen även tar skärmaktiviteterna och så  

7  vidare)) 

8 D Men ska vi först kolla hur det ser ut på våran webb  

 

Här är inledningen ännu kortare, själva öppnandet händer på rad 1 och 2, redan på 

rad 3 introduceras det mötesledaren vill göra. Det totala mötet är bara 45 minuter, 

det är alltså ingen som behöver avbryta för paus. Det är ett möte som hålls 
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varannan vecka vilket gör att deltagarna är vana hur arbetssättet är och har sina 

uppgifter de måste lösa, de måste hitta nyheter som de kan förmedla i de olika 

informationskanalerna. “Problemet” de har för mötet att lösa är alltså enkelt på så 

sätt att det alltid är återkommande, att hitta nyheter, det är inte nya saker som de 

ställs inför, hur de ska förhålla sig till ett regelverk eller liknande. 

 

Det tredje mötet vi tittade på är från en grupp människor med ansvar som har 

viktiga punkter att ta upp när det gäller problemlösning. De har i uppdrag att lösa 

en flytt av personal då en ny byggnad håller på att uppföras och som alla ska flytta 

till.  

 

Kommande sekvens är från inledningen av mötet: 

 

Exempel 3 

 
rad person  

 

1 F  Ahh vi har inte träffats på ett tag(.)det känns  

2  sådär(.)men vi har några saker att gå igenom(.) vi 

3  får se hur långt vi kommer fram (.) men vi börjar  

4  med(.)vi har ett gruppmöte nästa gruppmöte nästa 

5  vecka och det är lite uppföljning från förra gången 

6  men huvudsyftet för nu är plan tre och lokalen där 

7  (.)jag har underlag från (NAMN) det är inte så mycket   

8  där egentligen(.)men plan TRE, nu tittar jag på dig    

9  här(1) 

 

Sekvensen med inledningen är kort, mötesledaren som benämns med ett “F”, 

nämner direkt att de inte har träffats på ett tag och att de har mycket att gå igenom 

det här mötet. Mötesledaren är också noga med att poängtera vad huvudsyftet är 

och börjar med att inleda det genom att titta på personen bredvid och samtidigt 

säga tydligt att den personen får ta över stafettpinnen och berätta mer om det 

aktuella ämnet. Inledningen orkestreras av mötesledaren som ramar in mötet i 

förhållande till tidigare möten och tar upp vad som ska vara huvudsyftet för det 

aktuella mötet. Mötesledaren organiserar också mötet genom att tydligt delegera 

ordet till den person som har information om det aktuella ämnet som berörs.  

 

Det fjärde och sista mötet är ett avdelningsmöte där det blandas upp med 

information och problemfokus. Inledningen ser ut såhär:  
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Exempel 4 

 
rad person 

 

1 G  Bra då är klockan nio och välkomna till              

2  avdelningsmötet(.)särskilt välkommen (NAMN) som ska     

3  inleda det här mötet(.)du ska prata lite om plagiat= 

4 A  =Mm:: ((nickar instämmande)) 

5 G  Du har 15 minuter ungefär till ditt förfogande om  

6  det blir bra= 

7 A  =Mm::  

8 G  TACK 

 

Där tar A vid och börjar prata om plagiat. Alltså även här en väldigt kort och 

koncis inledning som håller sig strukturerad. Det märks att det är ett 

avdelningsmöte med deltagare som ses med jämna mellanrum. De verkar känna 

till varandra väl och behöver inte ha någon längre genomgång av hur mötet ska 

gå till. Likt Goffmans dramaturgiska perspektiv har de förberett sig väl och många 

gånger i deras främre respektive bakre regioner inför detta framträdande i form av 

mötet (Goffman 2009).  

 

Sammanfattningsvis är inledningarna på de möten vi observerat väldigt korta och 

mötesledarna gick snabbt in på det som mötet skulle handla om. Det var 

mötesledaren som höll i inledningarna och det var tydligt att denne gick in i rollen 

som just mötesledare direkt från början med en kort genomgång och snabbt in på 

vad som skulle tas upp under mötet. Det var inte några tveksamheter under de 

möten vi observerat om vem som var mötesledaren, vilket tyder på att alla vet vad 

de har för roller när de kommer till ett möte på den här arbetsplatsen.  

 

 

4.2 Förklarande fas 

 

I de möten vi studerat finns det alltid någon som inte har hela bilden av problemet. 

Det kan vara brist på kunskap om ämnet men det kan också handla om brist på 

information. Alla möten vi tittat på har en del av mötet för information och där 

brukar frågorna som vi ger exempel på i denna fasen dyka upp. Det leder till att 

man måste förklara bakgrunden eller varför man måste göra på ett visst sätt. 

Denna fas ligger i linje med det man inom samtalsforskningen kallar redovisning, 

accountability. Det är tydligt att man lägger an en förklarande ton och att man 

gärna gestikulerar för att understryka det förklarande man säger. Det kan se ut så 

här till exempel: 
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Exempel 5 

 
rad person 

 
1 F Alltså vad är de stora argumenten för att inte göra  

2  det 

3 G För vi publicerar inte sånt som är opublicerat vi är 

4  inte en sådan publiceringskanal på det sättet det är  

5  ju inte diva det är det är ju så att säga ett arkiv  

6  för forskningspublikationer 

7 F [Mmm Mmm] 

8 A Vi publicerar ju sådant som redan ÄR publicerat i  

9  andra kanaler 

10 F Mmm fast tidigare har vi alltså haft sånt 

11 G =Tidigare alltså för länge sedan tänker man sig  

12  manuskript fast det har vi ju ((visar en lista med  

13  manuskript i luften, hur det står efter varandra)) 

14  det har ju inte det har ju inte= 

16 E =Det var främst kopplat till avhandlingar 

17 F Jaa precis för jag kan ju säga att inom mina områden  

18  är det vanliga att man inte publicerar proceedings  

19  och det är oftast väldigt välskrivna texter som  

20  ligger bakom sen är det ju inte alltid LÄMPLIGT att 

21  lägga upp det 

 

I det här mötet är A mötesledaren. Det är tydligt att person F inte har hela bilden 

klar för sig, rad 1, och därför måste ha hjälp att förstå varför det är som det är. 

Person G förklarar varför det är som det är men hittar inte riktigt orden, rad 14. 

Då fyller person E i med det som saknas, rad 16, att det personen F tänker på är 

kopplat till avhandlingar, en annan sorts publikationstyp och det går inte att 

jämföra det med den publikationstyp de nu diskuterar. Person A flikar även in ett 

förklarande argument, rad 8, att man bara publicerar sådant som redan är 

publicerat någon annanstans.  

 

Här är det klart att det är en som inte har hela bilden och som vill ha det förklarat 

för sig och då hjälper hela gruppen till att förklara, det är en som är insatt och 

leder förklaringen medan de två andra fyller på som ett stöd för att visa att de 

tycker likadant. Samtalet flyter smidigt mellan de olika mötesdeltagarna som 

därmed förstärker den kollektiva synen på varför man arbetar som man gör. Man 

ser hur de övriga mötesdeltagarna fyller i, Person G tappar orden men genast, utan 

paus fyller person E, rad 15, i det som saknas i person G:s förklaring. det är tydligt 

hur rollerna förstärks, att man håller sin kunskap högt och hjälps åt att förklara att 

det finns bra argument varför man valt att arbeta på detta sätt. 

 

Person F, som undrar varför det är som det är, går inte emot och säger jag tycker 

annorlunda eller gör ett liknande ställningstagande utan hänvisar till sin 
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yrkeskunskap genom att säga inom mitt område, rad 16. Kunskapen är jämt 

fördelad inom kollegiet i någon mening eftersom person F har med sig en annan 

tradition som personen hänvisar till. Det blir intressant med tanke på att 

maktbalansen inte är helt klar, det är någon som vet mer och någon som vet mindre 

men deras kunskapsstatus som sådan är jämbördig. Det kan jämföras med ett 

läkar-patientsamtal där det är yrkesmannen som möter lekmannen, där finns en 

tydlig maktfördel till den med yrkeskunnande. 

 

Det är annorlunda i det andra mötet vi studerat, det som har hand om nyheter på 

hemsidan och sociala medier. D är mötesledare i detta möte: 

 

Exempel 6 

 
rad  person 

 

1 C Jag kan ju ta den där med riksdagstrycket också  

2  (X) 

3 D Eehh den här ja vad bra det såg jag idag  

4 B Vänta få se här nu 

5 D Nu finns 450 år av historiska riksdagstryck ((läser  

6  från sin skärm)) 

7 B [Mmmmm] 

8 D Digitaliserat och tillgängligt på webben:: ((läser  

9  från skärmen)) 

10 B Är det alltså hela riksdagstrycket 

11 C Hmm mm 

12 B Och vad händer då med vår SOU SOU  tjänst 

13 A Den blir bara ännu bättre för det där ((pekar mot  

14  skärmen)) är ju bara att det är publicerat(.)vår SOU  

15  tjänst är ju att den är digitalt sökbar 

16 C Hmm men det här är nog inte att den det här är nog  

17  inte SOU (X) 

18 B Nä precis 

19 C Det är ju egentligen de här långa långa sidorna= 

20  ((Visar med båda händerna hur lång sidan är)) 

21 B =Aaa 

22 A =ja ja 

23 C Nu finns det allt tidigare har det bara funnits från  

24  sjuttiotalet och framåt 

25 A Och med om man då vet detta så tycker jag vad bra 

26  packa undan det där i källaren 

27 C Ja det blir det ju sen 

28 B Men jag tänkte då när man skriver nyheten kan man göra  

29  en puff för vår SOU tjänst 

 

Här är det inte lika tydligt att det är en enad grupp som förklarar för den som inte 

har hela bilden klar för sig, det kommer snart fram i samtalet att det inte bara är 

en som inte vet utan det är snarare bara en som vet och två som inte vet riktigt hur 
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det ligger till. Rad 16 så visar person C att denne tvekar inför förklaringen som 

skett tidigare i samtalet. Men det är först där person C säger att denne är tveksam, 

redan på rad 11 har C hummat. Detta kanske mer som ett tecken på aktivt 

lyssnande, men det kan också vara ett sätt att försöka bryta sig in i samtalet. 

 

Personerna A och B viker sig snabbt, på rad 18 säger person B ett medhållande 

“precis” och detta förstärks sedan på rad 21 och 22 när A och B håller med C. A 

och B signalerar att de inte själva är de som kan utan ska vara de som lär sig för 

att kunna återge nyheten på rätt sätt. Och man ser också en möjlighet till att 

marknadsföra en tjänst som inte är ny i sig utan ett mervärde i att marknadsföra 

något på nytt, rad 29. 

 

Vid ett av mötena diskuteras den nya byggnaden där en person i mötet verkar vara 

mer insatt i frågorna än de övriga vilket leder till flera frågor om förtydliganden 

och information. Se exemplet nedan:  

 

Exempel 7 

 
rad person 

 

1 A Hur pratas det om eldragning och så, tänker man att   

2  det ska vara vissa stationer i golvet där elen kommer 

3  upp?  

4 E  Ja, jag har fått det intrycket ja  

 

 

Det är flera liknande frågor som förekommer i detta mötet vilket dels kan ses som 

förklarande fas men även som en viss form av informationsspridning. Även i det 

sista mötet var det flera liknande frågor som var till för att förklara något som en 

eller vissa personer inte var insatta i. Vi har valt att kalla fasen för förklarande då 

det är det de gör, men självklart handlar det i grunden också om en typ av 

information som sprids då det har saknats innan eftersom frågan dök upp. Just den 

här typen av del i möten återfanns i alla möten på ett eller annat sätt.  

 

 

4.3 Problemlösningsfas 

 

Det här är den så kallade nyckelfasen i denna studie som utgör arbetsmötets 

egentliga syfte. Innan ett problem kan lösas måste det också introduceras på något 

sätt. Det vi märkte när vi tittade igenom inspelningarna var att problem och 

lösningar kan komma lite om vartannat. Sen kan ett problem mynna ut i nästa 

problem som ringar på vattnet. Vi har valt att kalla fasen för problemlösningsfas 
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då syftet med alla möten är att samlas för att kunna lösa vissa problem. I alla fall 

är förhoppningen att problem ska kunna lösas, det vi märker är att vissa problem 

är för komplexa för att lösas på ett möte under en begränsad tid.  

 

Det första exemplet kommer från mötet med de ansvariga från olika avdelningar. 

F är mötesledaren i det här exemplet. Detta exempel är uppdelat i tre delar, 8A, B 

och C, och vi sammanfattar med avrundande text i slutet. 

 

Exempel 8A 

 
rad person 

 

1 F Bra(.)och sen nästa, jag bara kom på eftersom jag  

2  börjat och tittat på publika datorer då det kommer     

3  kosta oss rätt mycket pengar i framtiden(.) och vi     

4  börjar mäta en användning av(.) och det är väldigt     

5  intressant vi pikar ut(.)vi har mätt en användning av 

6  datorer ungefär en månad och vi pikar absolut toppen  

7  av användning på 50 procent så det betyder en sak men 

8  sen när jag började tänka på det nya huset och hur dom 

9  har skissat in(.) eftersom dom har skissat in massor 

10  av datorer uppe i datorsalar i de här röda områdena på   

11  varje plan(.)det finns alltså tjugofyra tjugosex 

12  datorer där universitetsdatorer inte publika 

13  datorer(.)men det är fortfarande en fråga(.) inte att  

14  vi behöver bestämma något just nu(.)men hur många 

15  datorer vi kommer behöva som har publik tillgång(.) 

16  hur många extra datorer vi behöver som bara är 

17  sökdatorer av dom som finns där och var vi placerar  

18  dom(.) Egentligen är den svåraste frågan hur många  

19  datorer vi behöver som är publika(.) jag är inte säker  

20  på att man behöver SÅ många faktiskt 

 

F fortsätter att prata om datorer och hur många som kan vara av 

nytta eller inte. Mycket bollande med sig själv, ingen som direkt 

svarar utan är tysta och lyssnar. Efter en stund flikar A in: 

 

Exempel 8B 

 
rad person 

 

1 A Jag tänker i en annan stad är det ju placerat så 

2  längs med bredgatan ett antal där är det ju JÄMT  

3  fullt (.) sen huruvida det har att göra med att det är  

4  på entréplan och dom syns eller att det är nära          

5  skrivarrummet eller att det också är nära där det    

6  finns personal det är oklart(.)det kan ju vara en 

7  kombo av det men där används det mycket jag tror   
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8  generellt att vi kan skala ner på antalet totalt sett 

9  men vi har ju i flera decennier trott att fasta 

10  datorer skulle vara på utfasning= 

11  Flera bryter in: [aah, mm::] 

12 A  =När studenterna har egna devices med sig(.)jag tror   

13  inte det är så vi ser inga tendenser till det(.)= 

14 C =Utan snarare tvärtom ett tag hade de alltid med sig 

15  datorer men nu har man sin platta eller ipad eller nåt 

16  sånt 

17 A [Ja::] 

18 C Och då behöver man en riktig dator att sitta och 

19  skriva med(.) 

20 A Ja(.) men det är inte mer alltså här tänker jag att  

21  man skulle kunna undersöka beteendet användandet 

22  av(.) faktiskt(.) siffrorna säger en sak men är det så 

23  för att man inte har sin eller är det för att man har 

24  glömt sin och brukar ha sin egen(.) det går ju att    

25  borra djupare i detta för att få bättre underlag  

26  tänker jag som upplagt för en liten undersökning på 

27  egentligen alla biblioteken i och för sig det är ju  

28  en bra input och så kan vi skala ner över lag så(.) 

 

Exempel 8C 
 

rad person 

 

1 D Det är ju också en fråga vad som ska vara pub-publika 

2  datorer och vad ska vara universitetsdatorer 

3  Skillnaden(.) 

4 C [Vad är skillnaden?] 

5 D Skillnaden är ju den att på pub-publika datorer där   

6  kan ju allmänheten logga in men universitetsdatorer   

7  där är det ju bara studenter och anställda som kan 

8  logga in 

9 A Och det måste ju vara en mix också(.) vi har ju en    

10  förhållandevis stor del av(.) 

 

Det slutar med att fler invändningar förekommer och sedan sammanfattar 

mötesledaren med att en undersökning vore en bra början för att hitta en lösning 

på problemet. Alla instämmer. 

 

Dessa tre exempel visar ett tydligt problem som måste lösas, men inte 

nödvändigtvis där och då. Det handlar om hur många datorer som behöver köpas 

in och vilka typer av datorer det ska vara. Det slutar som nämnt med att alla enas 

om att en undersökning av beteendet vore bra för att komma vidare till en lösning. 

Lösningen i denna sekvens var alltså att en undersökning ska göras. Vägen fram 

till denna lösning var konstruktiv och respektgivande till allas åsikter. Alla höll 

det på en väldigt professionell nivå vilket gjorde att vägen fram till en lösning inte 
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blev så lång. Vi kan också se i det här avsnittet att det förekommer nya problem i 

ett problem, då menar vi när C flikar in och undrar vad skillnaden är mellan pub-

publika och universitetsdatorer, se exempel 8C. Det löser sig med meningen efter 

där en förklaring ges. Vi kan även där se att en förklarande fas förekommer inom 

problemlösarfasen. I det här fallet rörde det sig om en materiell fråga, i ett annat 

möte var det fråga om personer i form av personal vilket vi såg en enorm skillnad 

på. Det blev genast mer liv och åsikter runt bordet än vad det varit när materiella 

frågor tagits upp. Exemplet nedan är från avdelningsmötet där mötesledaren är G. 

Det handlar om var de ska sitta i en ny byggnad som håller på att byggas, 

mötesledaren är lite osäker när hon ska ta upp ämnet och det märks att hon är lite 

nervös för det. Alla sitter och är väldigt nyfikna och lyssnar ivrigt.  

 

Exempel 9A 

 
rad person 

 

1 G  Jag vet inte om jag ska förklara hur jag tänker för   

2  det vet jag inte om jag kan förklara(.)det finns så    

3  många överlapp här när man tittar på hur vi jobbar 

4  beroende på vilka arbetsuppgifter så skulle man  

5  egentligen kunna gruppa på olika sätt (.) ehm(.) ah(.)  

6 F  Om man tänker sig att man sätter sig lite spontant som 

7  man tycker att vi själva sitter nu eller nåt sånt där 

8  sen möter ju inte det något hinder att man under tiden 

9  kanske flyttar= 

10 D [Kommer på att(.)] 

11 G  =Precis 

12 F  =Kommer på att det här funkar inte(.) jag kanske kan    

13  sitta bredvid henne eller honom(.)då är det ju bara  

14  att flytta i så fall 

15 G  Exakt 

16 F  Det är ju inga(.) man kan ju bära med sig hela bordet 

17  ((Alla skrattar)) 

18 G  Eller bara sina saker(.) ((skratt)) 

19 F  Ja, eller jag menar(.) annars måste man dra om kablar 

20  och sånt och det blir ju jobbigt(.) 

 

I exempel 9A är alla väldigt engagerade och flikar in med kommentarer. De bryr 

sig om detta och tycker att det är en bra idé som F kommer med. Det slutar med 

att de skojar till det lite grann vilket lättar upp stämningen, som innan var lite 

spänd, runt bordet. Det fortsätter med lättsam stämning och skratt i diskussionen:  
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Exempel 9B 

 
rad person 

 

1 G Ja, men som B och jag(.) för er som ännu inte har       

2  upptäckt det, så bytte ju vi plats för någon vecka     

3  sedan och det var ju tämligen smidigt(.) det var inte   

4  någon jättestor grej. Så precis det du säger ((tittar  

5  på F)) tycker jag är jättebra, det behöver vi ha med  

6  oss i bakhuvudet(.) även om vi säger att vi sitter     

7  såhär i början så är det ju öppet för justeringar(.)   

8  Fast jag vet inte, håller du(.) ((skrattar och tittar   

9  mot I)) 

10 I  En liten humoristisk sak bara för det jag har börjat 

11  jobba lugnare nu helt plötsligt och så har jag   

12  funderat på varför(.) (NAMN)och jag pratade väldigt  

13  mycket och förut varje gång när han drog upp och  

14  tittade på överkanten på sin skärm så gjorde han såhär 

15  ((tittar upp och ner med hela huvudet)) och då trodde  

16  jag att han ville prata med mig(.)nu gör han såhär 

17  ((viker huvudet på sidan och lutar framåt)) istället 

18  och då vet jag att han vill prata med mig(.) 

19  (NAMN)sticker aldrig upp huvudet över skärmen   

20 G  Nej jag är för kort(.) 

21  ((Alla skrattar)) 

22 G  Jag tänker såhär ni får helt enkelt slåss om vem som 

23  vill sitta mitt emot mig för jag syns inte(.) 

24  ((Alla skrattar)) 

 

I den annars ganska känsliga frågan om placeringar av arbetsplatserna har nu hela 

mötet börjat präglas av en form av avdramatisering med hjälp av skämt. Det ena 

skämtet dras efter det andra. Även mötesledaren är med och skämtar. Det blir en 

lättsam stämning. Straxt härefter tas det allvarliga upp igen och det kommer 

konkreta frågor om hur man ska ställa sig till vissa problem. Det vi kunde läsa av 

detta mötet, och även de andra mötena vi studerat, var att problemlösningsfasen 

pendlade mellan allvar och skämt flera gånger. Det är precis det Bion menar med 

sin gruppteori, ingen grupp orkar vara en arbetsgrupp som är målinriktad konstant 

utan övergår ofta i flera olika grundantaganden under ett och samma möte (Bion 

1961). Här ovan kan vi se att gruppen gick in i ett så kallat beroendeantagande 

som bygger på att gruppen blev lite osäkra och tappar förmågan att arbeta 

rationellt kring den här frågan, de gjorde istället allt för att skapa emotionella 

trygghet genom att avdramatisera och lätta upp stämningen (Bion 1961).  

 

Det möte som arbetsgruppen har som måste enas om hur de ska förhålla sig till 

olika regelverk har större delen av sitt möte som problemlösande fas. Här 

presenteras problemet och varför det är ett problem, man inflikar invändningar till 
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en till synes enkel lösning samtidigt som man presenterar själva problemet. Här 

kommer de olika mötesdeltagarnas kompetenser fram och det sitter ofta någon 

med specialkunskap i olika regelverk vilket gör att den då får ordet och förklarar 

för de andra varför problemet ser ut som det gör. Detta innebär att problemlösande 

fas hela tiden avbryts för en förklarande fas. Problemlösningen kan se ut som 

följer: 

 

 

Exempel 10 

 
rad person 

 

1 C Ja detta måste ju vara en teknikalitet som inte kan  

2  vara så jädra svårt att ((G fnissar)) 

3  ((spridda instämmande hummande och små skratt)) 

4 G ja nu nu nu blir ju frågan ska vi anpassa oss efter  

5  liksom det systemet eller ska vi(.)= 

6 E =Nej jag tycker inte det 

7 G =eller ska vi använda vårt system för på ett så  

8  lämpligt sätt som möjligt= 

9 C =jag tycker vi ska använda systemet på ett så lämpligt  

10  sätt som möjligt= 

11 A =som passar oss= 

12 C =samtidigt lobba för att påverka det andra systemet 

13 E Jag tror de måste inse att de måste få med det här 

 

Diskussionen fortsätter men det är tydligt hur man ser till sin egen möjlighet till 

att lösa det pragmatiskt medan de andra, de som skapat det andra systemet som 

ställer till det för gruppen, är de som måste ändra på sig. Att person G på rad 2 

fnissar lite efter den milda svordomen “jädra” kan ses som både ett sätt att 

avdramatisera ett regelbrott men också att visa att även om det i någon mening 

yttrats starka ord så är personen inte väldigt affekterad utan snarare vill visa på 

möjligheten till en enklare lösning. 

 

Arbetsgruppen instämmer och söker konsensus. Rad 6 person E som genast faller 

person G i talet och säger att denne tycker att de ska göra så som person G indirekt 

föreslagit. Person G tar tillbaka ordet och får sedan hjälp av person C som till och 

med upprepar det person G sagt.  

 

Det är ingen som driver en annan åsikt eller alternativ lösning på problemet utan 

alla är ense om att de som gjort det hela problematiskt är andra, utanför 

organisationen och alla i gruppen är ense att man kan fortsätta jobba som man gör.  

 

Problemlösningen i gruppen som har hand om nyheter har en helt annan karaktär, 

där är problemen mer av kreativ typ. Man måste hitta på vad man ska skriva om, 
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man måste hitta lämpliga saker att skriva om och tillräckligt många för att skapa 

ett flöde. Man diskuterar fram och tillbaka mer öppet om vad man tycker och hur 

det passar in, det är inte sakligt underbyggt på samma sätt som i övriga 

arbetsgrupper vi studerat. Men likväl finns det hela tiden ett professionellt 

förhållningssätt och ofta när frågor diskuteras slutar det med invändningar i vad 

man får göra och inte göra i förhållande till olika policybeslut. Även här hänvisar 

man till universitetet centralt, vad man från centralt håll tillåter och inte tillåter. 

Till exempel diskuterar man att skriva ett reportage från ett eenemang man 

kommer ha för att sedan publicera det som en artikel: 

 

Exempel 11 

rad person 

 

1 A Då är det ju frågan om det är bara facebook [flera  

2  instämmande mmm aah] bara facebookrapport eller om vi 

3  ska göra någon slags nyhetsartikel vi har ju inte så 

4  mycket nyhetsartiklar på det sättet på aktuellt 

5 B a:: 

6 A Frågan är om vi ska göra ett undantag för det här= 

7 D =ja just det 

8 C Aaa skulle vi kunna göra men å andra sidan kan man ju  

9  se framåt att den typen av reportage kommer vi inte  

10  kunna göra alls i framtiden så då ska vi tänka  

11  framåtriktat så kanske vi inte ska då kanske vi ska  

12  tänka bort det ur vår publiceringsstrategi 

 

 

I gruppen diskuterar man alltså olika möjligheter fram och tillbaka men sedan är 

det en som vet varför man inte gör på det här sättet så mycket just nu och att det 

kommer komma något som gör att man inte alls kommer kunna göra den typen 

av nyheter i framtiden. Återigen är det en väldigt saklig invändning till lösning på 

problemet. Samt att man hänvisar till yttre faktorer som anledning till att man inte 

kan lösa det hela enligt det förslag som A presenterat. Det är inte någon som har 

invändningen “Jag tycker att…” utan invändningen är helt baserad på regelverket 

som senare kommer. 

 
Problemlösningsfasen är helt klart den fas som tog allra mest tid av alla möten. 

Vissa problem tog mindre tid att avklara medan andra tog betydligt längre. Det 

märks att personerna i dessa konstellationer träffas regelbundet och känner till 

varandras arbetsuppgifter vilket medför en till synes god respekt för varandra. 

Syftet med mötena är inte att prata om vad alla gjorde i helgen utan det är alltid 

utpräglade problem av olika slag. 
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4.4 Avslutningsfas 

I gruppen som har hand om olika informationskanaler såsom hemsidan och 

sociala medier diskuterar man om man ska ha en påsktävling, man avslutar 

diskussionen så här: 

 

Exempel 12 

 
rad  person 

 
1 D Fick man in många svar då 

2 C Nä jag kommer faktiskt inte ihåg(2) 

3 D Nä (.) jag skickar ut så vi får nog avsluta nu 

4 B ja 

5 A Aaa (.) vi får nog göra det 

 

Att avsluta detta mötet tar mindre än tio sekunder, det tar närmare sex sekunder. 

Egentligen introduceras själva avslutningen på rad 3 och detta får medhåll på rad 

4 och 5 för att sedan direkt vara avslutat. Det är tydligt att eftersom man har mötet 

så regelbundet med korta intervall och på fast tid så behöver man inte alls stämma 

av tid för nästa möte. I början av mötet nämner man att man inte för 

minnesanteckningar annat än det man skriver på sin sida på intranätet om vilka 

nyheter som ska publiceras kommande två veckor. Mötet genererar med andra ord 

väldigt lite formalia vilket återspeglas i den avslutande fasen, att man inte behöver 

komma överens om nästa möte, vem som för minnesanteckningar, var man ska 

ses etcetera.   

 

Det är skillnad jämfört med det möte där man diskuterar hur man ska jobba med 

registrering av olika publikationstyper. Mötets avslutande fas inleds långt mer än 

fem minuter innan man avslutar själva mötet. Innan dess har man diskuterat vilka 

som eventuellt kan beröras av fortsatt arbete i gruppen, om alla måste vara med 

varje gång, om man ska bjuda in någon från en institution som ska komma och 

prata om forskarnas publiceringar och så vidare. 

 

De avslutande fraserna lyder (A är mötesledare): 

 

Exempel 13 

 
rad person 

 

1 G nu är klockan (.) 

2 A men då är då är vi klara i alla fall klockan är tolv 

3  (.)((tittar på klockan på armen)) nej det är hon inte  

4  hon är en minut över fan också då sprack tidsplanen 

5 B men (1) 
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6 A Men i alla fall(.)jag får tacka så hemskt mycket för  

7  visat engagemang 

8 G Tack själv (NAMN) 

9 A (XXX) förslag (.) hela baletten  

10  [spridda tack från mötesdeltagarna] 

11 G Jättebra (.) 

12 B Tack för bra initiativ ((vänd mot mötesledaren)) 

13 A Jag gör så här nu att jag renskriver och så skickar 

14  jag ut med ändringarna plus det här vi beslutade nu så  

15  får ni kolla efter att jag har fattat detta själv (.) 

16 D Men också det här hur man tänker att man gör med  

17  personposter kopplade till när man jobbar med olika  

18  publikationer 

19 A Ja 

20 D om det är fler än jag som behöver den genomgången så  

21  går det kanske och slå ihop annars är det bara jag och  

22  då är det ju så  

23  /…./ 

24 G Så jättebra (.) tack för kakan [mötesinspelningen  

25  bryts] 

 

 

Detta visar ömsesidig respekt för insatsen, man har ägnat två och en halv timme 

till att lösa ett problem som kommit helt utifrån och som det är upp till 

medarbetarna att lösa efter egen förmåga. Allt bygger på att man har 

specialistkunskaper och att man är inläst på ämnet. När mötet då äntligen avslutas 

och man kommit till beslut behövs inbördes ryggdunkningar, rad 6 person A och 

rad 8, person G. Man har även löst sina problem på utsatt tid, om än med en minut 

för mycket, rad 3 och 4. 

 

Dock är det intressant att alla är överens om att mötet är avslutat, rad 6, 8 och 10 

visar det eftersom alla tackar varandra, man har uppnått det man vill och man har 

hållit tiden. Rad 12 visar hur man berömmer mötesledaren. Då kommer person D 

på att denne inte riktigt är klar med sin fråga, rad 16, är det bara den personen som 

inte har förstått det eller finns det fler? Då börjar mötet om och det är först när 

person F får nog och reser sig och säger tack för kakan, rad 24, som mötet faktiskt 

avslutas.  

 

Detta att man ömsesidigt tackar varandra för insatsen på mötet visar också på hur 

man förväntas agera, man har skapat konsensus kring lösningen, det är inte en 

splittrad grupp som lämnar mötet utan alla visar sig nöjda och eniga. 

 

I det avdelningsmötet som vi tittade på var det mötesledaren som började prata 

om att avsluta mötet när hon säger: 
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Exempel 14A 

 
rad person 

 

1 G Då är det snart dags att börja runda av, under  

2  punkten övrigt har jag några små saker1) 

 

Samtalet fortsätter med en informationsdel följt av att flera börjar flika in när de 

inte kommer vara på plats på arbetet fram till nästa möte. Avslutningen handlar 

här om att ge information till nästa gång de ses och sedan avslutas det allra sist 

med att mötesledaren säger:  

 

Exempel 14B 

 
rad person 

 

1 G Ja(.)tack för idag slut för idag 

 

Även i det sistnämnda mötet där alla med ansvar har samlats avslutas mötets sista 

del med övriga frågor. Mötesledaren ställer frågan och de andra får möjlighet att 

fråga det de vill ha svar på. De går även igenom väldigt kort hur de ska arbeta 

vidare tills nästa möte, precis som vi sett i de andra observationerna också. Även 

här tar mötesledaren sista ordet:  

 

Exempel 15 

 
rad person 

 

1 F  Så(.)tack för idag 
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5 DISKUSSION 
 

I följande kapitel diskuteras vårt empiriska resultat gentemot tidigare forskning 

och analyseras med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv och Bions 

gruppteori. Först kommer resultatdiskussionen som behandlar det som 

observerats under datainsamlingen i kombination med tidigare forskning och 

analys. I detta kapitel återfinns även metoddiskussion, slutsatser och förslag på 

fortsatt forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet är att beskriva hur problemlösning genom samtalet ser ut i möten vid en 

avdelning på ett svenskt universitet. För att uppnå syftet har vi studerat hur det 

institutionella samtalet ser ut mellan kollegor under möten på en arbetsplats. Att 

studera just institutionella samtal under arbetsmöten är ett outforskat område. 

Studien skiljer sig från det tidigare forskning inom institutionella samtal tagit upp. 

Många studier har gjorts på hur samtalet förs mellan två parter, exempelvis mellan 

läkare-patient, eller lärare-elev.  

 

Intressant i vår studie är att alla som ingått i de möten vi observerat har varit på 

samma nivå, maktbalansen som blir tydlig i ett samtal mellan läkare-patient blir 

inte alls lika tydlig eftersom det rör sig om ett intraprofessionellt samtal, med 

andra ord man är på en kollegial nivå där alla har sina specifika professioner och 

därmed är man jämbördiga i samtalet. Detta leder till att maktbalansen blir 

asymmetrisk, man refererar till sin specifika kunskap inom området som 

diskuteras och det växlar mellan deltagarna vem som är mest initierad.   

 

I vårt empiriska material har vi identifierat fyra tydliga faser under de möten vi 

observerat. Självklart är dessa faser inte de enda, men de har en framträdande 

roll i arbetsmötet. Faserna vi identifierat är inledande, förklarande, 

problemlösning samt avslutande fas.  

 

5.1.1 Konsten att orkestrera ett möte: inledande och avslutande fas 

Goffman använder sig ofta av metaforer från teatern och konsten i allmänhet. I 

den inledande och avslutande fasen av arbetsmöten blir det extra tacksamt att 

använda sig av dessa metaforer. Likt en dirigent orkestrerar mötesledaren sin 

grupp med olika instrument och tonarter för att uppnå en välsmord helhet där 

samtalet flyter efter välkänt mönster. Dramaturgin är välkänd för mötesdeltagarna 

och det är med hjälp av mötesledaren de hittar sina roller. Samtalet arrangeras, 

organiseras, efter det förväntade. 
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När det gäller den inledande och avslutande fasen varierar de i längd beroende på 

typ av möte och hur ofta mötena hålls. I två möten hälsas mötesdeltagarna 

välkomna, de andra mötena startar med att man hänvisar till att man “kör så här” 

eller säger att det var ett tag sedan man sågs. Den inledande fasen utgörs helt av 

mötesledaren förutom när de övriga deltagarna instämmer hummande. Det är en 

tydlig dramaturgi som följs, alla förstår att mötet startar i och med detta och 

mötesledaren förväntas presentera syftet med mötet och eventuella kaffepauser 

när det är ett långt möte.  

 

Redan i inledningsfasen görs en förannonsering av nästa fas. Enligt tidigare 

forskning innehåller den inledande och avslutande fasen mycket större andel av 

småprat än de övriga faserna (Adelswärd 1988; Linell 2011; Milles 2003). Detta 

gäller även för ett av de möten vi studerat, man skämtar lite och har lite kringprat 

om kaffepaus. Dock är det slående i de övriga mötena hur snabbt man kommer in 

på huvuduppgiften för mötet. Vi menar att detta antagligen kan förklaras med att 

dessa möten hålls väldigt ofta till skillnad från det möte som har en längre 

inledande fas. Det slår även fast den institutionella karaktären i samtalet, man 

kommer snabbt in på anledningen till varför man har samlats.  

 

Linell (2011) skriver att det institutionella samtalet är strikt organiserat. Vi menar 

att det syns tydligt i den inledande och avslutande fasen, det är inte väsensskilt i 

de olika mötena utan följer en liknande struktur, det vi redan benämnt som att 

mötesledaren orkestrerar mötet. Detta kan ju vara ytterligare en anledning till att 

den inledande och avslutande fasen är så korta. Det är tydligt att deltagarna 

kommer förberedda till mötet, de vet vad som väntar och har förberett sig i det 

bakre rummet för att sedan samstämmigt delta i den regi som mötets deltatagare 

förväntar sig. Dagordningen är presenterad och mötesledaren styr och orienterar 

sig mot anledningen till mötet. 

 

I mötets avslutande fas återinträder mötesledaren i rollen att styra mötet för att 

knyta ihop det hela. Mötesledaren är den som förklarar att mötet är avslutat och 

det i sin tur leder till hur man berömmer och tackar varandra för en god insats i 

det möte vi observerat som hade fokus på att lösa problem med hur man skulle gå 

till väga när det gällde ett sätt att arbeta. Yrkesrollerna befästs genom att berömma 

varandras kompetenser och man är mån om att avsluta mötet i en positiv anda. 

Goffman (2009) menar att man upprätthåller den sociala fasaden när man har den 

rätta inramningen för just den rollen. I mötet förväntas att man kollektivt löst 

problem och det befästs när man avslutar mötet och berömmer varandra. 

 

I de andra mötena vi observerat tar mötesledaren kommandot och avslutar mötet 

snabbt, precis som Linell (2011) och Goffman (2005) visar på så har samtalet 

förutbestämda regler och man förstår snabbt att målet är uppnått och mötet är 

avslutat. Dock blir ett av mötena formellt avslutade mötesledaren men tas då över 
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av en av deltagarna som ändå inte anser att allt är klargjort. Det är först när 

mötesledaren får hjälp av en deltagare med att avsluta mötet som det faktiskt kan 

betraktas som avslutat. 

 

Vi fick ibland se hur gruppen betedde sig efter mötet innan kameran hann stängas 

av vilket var mycket intressant. Det blev en total vändning när det gäller hur och 

vad som sades. Det blev genast en mer lättsam stämning och personerna började 

prata om vad de skulle göra på lunchen eller efter jobbet.  

 

5.1.2 Det välorganiserade samtalets samstämmighet 

Den förklarande fasen förekommer i någon mening i alla de möten vi studerat. 

Det institutionella samtalet är som redan nämnt väl organiserat och följer fasta 

ramar. Det är tydligt att gruppen tar hand om den som inte är insatt eller har en 

kunskapslucka. Enligt Goffman (2009) agerar man efter de normer som förväntas 

av en i en speciell situation, vi menar att man förväntas lyssna och lära av den 

som förklarar. De enskilda mötesdeltagarna hjälps åt att bygga gruppens 

kollektiva minne, man bygger något tillsammans för att skapa vi-känsla. Gruppen 

är enig och man understödjer det med hänvisning till professionen.  

 

I två av de studerade mötena har den förklarande fasen har ett tydlig kollektivt 

perspektiv. Om det är en deltagare som inte vet hur det ligger till, vad som är 

bakgrunden, så förklarar en mötesdeltagare och backas upp av de andra, det är 

alltså en kunskapsöverföring som sker. Likväl rör det sig om arbetssätt vilket gör 

att man skulle kunna ifrågasättas varför man hanterar vissa arbetsuppgifter på ett 

sådant sätt men man viker sig snabbt inför förklaringen.  

 

Man har hela tiden perspektivet att “det är så vi gör”, “det är vår roll”, med andra 

ord det är kollektivet som står för reglerna. Man tar aldrig personlig ställning utan 

framhåller sig antingen som ett kollektiv eller att det är regelverket som styr. Man 

har aldrig en åsikt eller att man säger “jag tycker”, “jag anser”. Professionen, det 

Goffman (2009) kallar den sociala, är den som framträder och den personliga 

åsikten får stå tillbaka. Man positionerar sig själv genom att hänvisa till 

yrkesrollen. 

 

5.1.3 En temporär problemlösande organisation: problemlösning i samtal 

När det gäller problemlösningen i samtalet under de möten vi observerat har det 

tagit upp den största delen av hela mötet. Som tidigare nämnt är inledningen och 

avslutningen någorlunda korta och uppstyrda. Av det empiriska materialet ser vi 

en likhet i hur problemlösning i samtalet ser ut, det präglas av stor respekt och 

med väl intränade roller.  
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I det insamlade materialet syns det som Granström menar med att ett 

“sammanträde kan ses som en temporär problemlösande organisation” 

(Granström 2006 s. 134). Detta stämmer väl överens med de möten vi observerat, 

det är organisatoriska problem och utmaningar i den löpande verksamheten som 

arbetsmötena förväntas att hantera som tar upp mest tid och anledningen till att 

mötena hölls. Det fanns en tydlig agenda på så vis att inledningen var kort och 

snabbt kom över på det huvudsakliga med mötet. Det kunde ta lång tid med vissa 

problem och kortare tid med andra problem. Mötesdeltagarna var väldigt 

respektfulla i sina kommentarer och ville gärna ha en diskussion, det märktes att 

de hade väl intränade roller (Goffman 2009). Samtalet kring problemlösningen i 

de möten vi observerat var uppbyggda av att problemet introducerades av 

mötesledaren och diskuterades på en professionell nivå, med det menar vi att det 

inte var en diskussion som präglades av personliga åsikter utan efter de regler och 

förhållningssätt som gällde det de diskuterade. Granström menar att ett bra 

sammanträde för att nå problemlösning bygger på att varje deltagares åsikt är lika 

mycket värd samt att åsikter ska uttryckas med respekt för varandras åsikter. 

Åsikterna ska också jämföras och diskuteras fram kollektivt för att få fram den 

bästa lösningen (Granström 2006).  

 

Ur de observationer vi har förekommer det full respekt för att alla ska få prata och 

säga vad de har för förslag, men det som skiljer sig åt här är att deltagarna i dessa 

möten är väldigt benägna om att “dunka varandra i ryggen”, det vill säga 

uppmuntra och stärka upp det kollegan precis sade. Det bidrar till konsensus som 

då kan ifrågasättas om det blir den bästa lösningen av det arbetssättet?  Det är 

slående hur sammansvetsade de är, det måste bero på hur intränade de är i sina 

roller och att de vet vad som förväntas av varandra i dessa möten. Grupperna är 

väl inarbetade, det är tydligt i det inspelade materialet.  

 

Likt Goffmans dramaturgi har mötesdeltagarna här gått in i sin sociala fasad och 

den roll som krävs av dem med den typiska rekvisitan på scenen. Mötet är väl 

inövat då det inte är första gången de ses, det märks att personerna vet var de har 

varandra när de lätt kan haka på varandras kommentarer utan några pauser att tala 

om, se exempel 8B. De befäster sin yrkesroll genom att citera varandra och 

hänvisa till varandra, detta stämmer väl överens med det resultat Nordzell (2007) 

visar i sin avhandling.   

 

Bions gruppteori med olika antaganden som grupper går in i blir tydligt i exempel 

10, i det här fallet rör det sig om att de ska diskutera fram en lösning på ett problem 

som någon annan utanför den här gruppen har skapat. Det visar sig tydligt i hur 

de samtalar att de tycker det är lika bra att köra på som de brukar och som de 

tycker är lämpligast. “Jag tror de måste inse att de måste ta med det här” (Talare 

E, rad 13, exempel 10). Sättet hur de samtalar med varandra här kopplas till Bions 

flyktantagande, som Bion själv inte särskiljer från kampgruppen (Bion 1961; 
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Granström 2006). Mötesdeltagarna känner inte att det är någon idé att kämpa för 

något utan bestämmer genom konsensus att de kör på som de tycker är lämpligast 

med en liten varning om att de där andra, som har skapat det här problemet, borde 

få veta att det måste tänka på vad de tycker är lämpligast. De väljer hellre att fly 

från problemet och lägga över ansvaret på någon annan.  

 

Bion (1961) menar med sin gruppteori att det är svårt för en arbetsgrupp att vara 

just en arbetsgrupp under ett helt möte exempelvis, det brukar skifta mellan att 

vara en arbetsgrupp och något av de antaganden som en grupp kan ha. Vi ser det 

väldigt tydligt i exempel 9A och 9B där de pratar om placeringar. Det pendlar 

mellan allvar och skämt om vartannat. De går in i den så kallade beroendegruppen 

där förmågan att arbeta rationellt och målinriktat försvinner för att istället lägga 

allt fokus på att skapa emotionell trygghet. Det de gör för att skapa emotionell 

trygghet är att skämta om olika händelser som rör placeringar för att återigen 

skapa gemenskap och trygghet i gruppen. För en kort stund rubbas här även den 

professionella roll som de annars hade under mötet, de blir mer personliga och 

pratar så som de pratar när mötet är avslutat. Som vi nämnde ovan blev det en helt 

annan stämning så fort mötet ansågs avslutat. Men enbart i korta sekvenser, straxt 

efter faller de tillbaka till sina professionella roller igen (Goffman 2009).   

 

5.2 Metoddiskussion 

När det gäller val av ontologisk ansats har vi resonerat så att det inte går se mötet 

som ett objekt, utan det är något som skapas och reproduceras genom socialt 

samspel. Mötessituationen är inte konstant utan står i ständig förändring. Detta 

gör att det lämpar sig för en uppfattning av verkligheten. Att undersöka samtalet 

i mötessituationen ur ett naturvetenskapligt objektivistiskt perspektiv är nästintill 

omöjligt då det är ett socialt samspel mellan individer som agerar annorlunda 

beroende på exempelvis deltagare, agenda och tid.  

 

Studien är induktiv med deduktiva inslag vilket kan tyckas kritiskt av den 

kvantitativa forskaren när det baseras på fyra möten och ca sju timmar inspelat 

material, inom samtalsforskningen är det dock ett stort material. Vi har deduktiva 

inslag i vår studie vilket betyder att vi överskådligt sökt igenom tidigare forskning 

och teorier innan eller parallellt som vi samlade in vårt empiriska material för att 

se hur andra gjort vid samtalsanalys av institutionella möten och på så vis kunna 

hitta en egen väg att gå. Poängen med studien är att se möten med nya ögon mot 

vad som gjorts sedan innan och få till en djupare typ av verklighet än den 

kvantitativa.  

 

Personerna i våra inspelade samtal refererar ibland till att man blir inspelad, vi har 

kommentarer som “De som tittar nu ser de vad vi ser, kommer de förstå vad det 
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är vi pratar om”. Likväl bedömer vi när vi observerat våra möten att deltagarna 

rätt snabbt glömmer att de spelas in och istället blir väldigt engagerade i de ämnen 

och problem de ska avhandla på mötena. Sedan händer något på mötet och man 

påminns igen om att man blir inspelad. Vi anser att mycket av de samtal vi spelat 

in skulle förts på samma sätt oavsett om kameran är påslagen eller inte. Ett av 

argumentet för detta menar vi är samtalets karaktär, det är inte något 

kontroversiellt som diskuteras, det finns inte några öppna konflikter i grupperna 

och man har en väldigt professionell framtoning som förhållningssätt till själva 

mötet. Det personliga är underordnat.  

Kollegiala arbetsmöten är ett återkommande inslag i organisationer i det moderna 

samhället men som ändå är ett relativt outforskat fenomen i sig. Metodologiskt 

hade det gått att genomföra denna studie på många sätt. Enkätstudier med syfte 

att kartlägga människors åsikter och erfarenheter om arbetsmöten hade kunnat 

tillföra kunskaper på bredden om hur sådana möten uppfattas. Kvalitativa 

intervjustudier hade kunnat fördjupa kunskapen om hur enskilda individer 

upplever sådana möten baserat på efterhandskonstruktioner om vad som skett och 

ägt rum i sådana möten. I denna uppsats har vi valt ett alternativt tillvägagångssätt 

som innebär att mötena i sig, det vill säga den interaktion och det samspel som 

konstituerar möten varit i fokus nämligen genom att spela in med videokamera 

och sedan observera inspelningarna.  
 

Denna ansats ger kunskap om det som individer, vilka är ”mitt uppe i samtal”, 

kanske ser men inte märker. När man genomför samtal är man inte alltid medveten 

om de interaktiva mönster som man bidrar till och den samtalsdynamik som 

utmärker möten av olika slag är ofta så komplex att det är svårt att uppfatta detta 

som samtalsdeltagare. Videoinspelningar av samtal med möjlighet till upprepade 

analyser av ett samtalsförlopp kan därför ge unik kunskap om möten och detta är 

en avsevärd metodologisk fördel jämfört med kvalitativa intervjuer och enkäter 

som ger en högst indirekt kunskap av vad som faktiskt utspelar sig i samtal. När 

ett material är inspelat innebär det att man kan gå tillbaka till materialet flera 

gånger. På det sättet kan man nå hög valitidtet då man kan gå tillbaka till 

materialet och göra upprepade observationer oberoende av varandra för att på så 

sätt jämföra det man observerat.  

 

Vi har gjort vårt val och våra avgränsningar, det kan konstateras att det finns 

många vägar att gå när det gäller att analysera ett möte. Vi hade kunnat fokusera 

på genus såsom Milles (2003) gjorde eller på ännu djupare nivå av turtagning då 

gester kan spela en stor roll med blickar och rörelser (Norrby 2014). Valet att 

använda oss av faser i analysen var dels inspirerad av tidigare forskning där både 

Adelswärd och Milles använde det i sina studier, se kapitel 2. Det föll sig också 

naturligt när vi började titta på filmerna, det var väldigt tydligt med vad som var 

inledning av mötet, när det diskuterades och hur mötet gick in i en avslutande fas. 
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Genom att analysera med faser har vi kunnat koppla teorier på ett väldigt 

applicerbart sätt. Se mer av det i vår resultatdiskussion.  

 

Avslutningsvis kan vi notera att vår metod är väldigt tidsödande vilket innebär att 

vi bara har ett litet material och det gör att det svårt att dra några generella 

slutsatser utifrån kollegiala arbetsmöten såsom de genomförs i jämförbara 

organisationer. Eftersom kollegiala arbetsmöten är relativt outforskade i tidigare 

samtalsforskning är det därför svårt att utifrån de arbetsmöten som analyserats i 

denna uppsats att föra en kvalificerad diskussion om resultatens överförbarhet till 

andra verksamheter. Resultaten överensstämmer dock på viktiga punkter med det 

som framkommit i den omfattande litteraturen om institutionella samtal och 

utifrån vår förförståelse av den studerade verksamheten fångar de studerade 

mötena signifikanta inslag i den samtalskultur som utmärker kollegiala relationer 

i arbetsmöten även om de detaljerade analyserna även överraskat oss då den 

uppmärksammat en kollegial konsensusorientering och samarbetsanda som man 

inte alltid reflekterar över i vardagen.  

 

5.3 Slutsatser  

När ett av de möten vi spelade in var avslutat och de skulle stänga av 

inspelningen yttrade en av deltagarna “Dom här mötena liknar inga andra (.) det 

kan du lugnt ge dig på”. Vi menar att vi visat att det är tvärt om. Vi har visat på i 

vår studie att möteskulturen kännetecknas av en fast dramaturgi, 

mötesdeltagarna är vana vid varandra och förväntar sig att mötet förs framåt på 

ett visst sätt. Eftersom man är så samspelt och mån om sina yrkesroller och 

professionalism bryts inte detta utan befästs genom att upprepas vid varje möte.  

 

Samtalen präglas av konsensus som skapas genom att prata om de yttre faktorer 

som skapat de problem man är ålagd att lösa. Konsensus befästs även genom att 

man angriper svåra samtalsämnen med skratt liksom när man kan säga något 

som kan uppfattas som kontroversiellt. Allt för att upprätthålla yrkesrollen och 

inte ta personlig ställning. Man befäster rollen som professionell genom att lyfta 

fram och hänvisa till varandras kunskap, man tar inte personlig ställning utan 

visar på den kunskap som ligger till grund för problemlösningen. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi med studien bidragit till en djupare 

förståelse för hur kollegor samverkar under möten.  
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5.4 Förslag på fortsatt forskning  

Trots att studien presenterar en förhållandevis detaljerad bild av hur samtalet i 

ett arbetsmöte organiseras är detta bara början. Ju mer man undersöker samtalet 

och hur det förs, vad som händer i den sociala interaktionen och vad det innebär 

ges bara ytterligare en aspekt av samtalet som kan undersökas. Studien skulle 

kunna följas upp med en fördjupad analys av turtagning, hur mycket tid ges de 

olika deltagarna att prata, vad har den enskilde för talutrymme? Hur fördelas 

ordet, det man inom samtalsanalysen kallar talfördelning. 

 

Studien tittar inte på kroppsspråket, vad har kroppsspråkets för betydelse för hur 

man får ordet, eller till och med inte får ordet? Dock menar vi att detta är något 

som bör analyseras som en extra dimension till samtalet. 

 

Studiens resultat synliggör en välfungerande organisation, man visar varandra 

respekt och har hög tilltro till sin profession. Det vore intressant att studera en 

organisation med uttalade problem, hur visar detta sig i samtalet? Dock är det 

högst osannolikt att få tillgång till en sådan arbetsplats.  
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           Bilaga 1 

Linköping 29/1 2018 

Hej! 

Vi är två studenter vid Linköpings universitet som ska skriva uppsats inom kursen 

Ledning och strategiskt personalarbete 3. Vi kontaktar dig för vi hoppas att du vill 

delta i vår studie. 

Alla vill ha ett effektivt och väl fungerande arbetsplatsmöte. Men hur ser ett möte 

ut, vad får det att fungera alternativt inte fungera? För att undersöka detta kommer 

vi med godkännande av David Lawrence göra samtalsanalys av ett antal möten 

vid Linköpings universitetsbibliotek. Vi vill filma möten för att analysera samtalet 

hos mötesdeltagarna. Detta förutsätter att de som är kallade till dessa möten tycker 

att det går bra att bli filmad och inspelad. 

Vi skulle bli oerhört tacksamma om du vill ställa upp att delta i studien då det 

kommer ge oss en möjlighet att analysera hur möten går till. När vi genomför 

studien kommer vi välja olika möten på olika avdelningar med olika 

konstellationer av medarbetare. Allt för att kunna garantera anonymisering och 

för att undvika att peka ut någon speciell arbetsgrupp eller enskild medarbetare. 

Vi genomför arbetet på ett sådant sätt att det överensstämmer med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det vill säga att deltagandet är 

frivilligt och deltagaren bestämmer själv över vilka delar av studien denne vill 

delta i. 

Undrar du över något är du välkommen att ringa eller mejla till oss. 

Vänligen, 

Cecilia Gladh 072-23XXXXX 

namn@student.liu.se 

Anna Karin Malmborg 070-35XXXXX 

namn@student.liu.se 
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           Bilaga 2 

 

Sammanträdesrum ett, fotografi taget mot skärmen respektive från skärmen. 

Under skärmen syns den lilla kamera som tillhör konferensanläggningen som vi 

använt vid inspelningen. 

 

Sammanträdesrum två, fotografi taget mot skärmen respektive från skärmen. 

Under skärmen syns den lilla kamera som tillhör konferensanläggningen som vi 

använt vid inspelningen. 

 


