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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
 
Efficient communication and cooperation is important in dynamic environments, for 
instance in fire-fighting teamwork. A lack of communication in this environment could 
cause devastating consequences. 
 
This Master’s thesis is based on material from ”Bridging Cultural Barriers to Collaborative 
Decision Making in On-Site Operations Coordination Centers”, a study where 32 Swedes 
collaborated in teams conducting fire-fighting exercises in the micro-world C3Fire. 
 
Communication theories propose that people talk with each other after a certain 
structure; their utterances tend to come in pairs, so-called adjacency pairs. The purpose of 
this study was to examine adjacency pairs in request sequences, in form of a request for 
water and/or fuel followed by a confirmation. The participants had access to a computer 
screen with a map together with an e-mail tool, to communicate within the team. Every 
person participated in eight rounds of the game, which resulted in 64 rounds of the game 
altogether. The teams who managed to extinguish the fire were assumed to have a larger 
amount of adjacency pairs in their request sequences than the teams who did not 
extinguish the fire. For the study of the adjacency pairs, the e-mails were categorized, to 
see what the structure of the communication looked like. 
 
The result showed that some other factor must have influenced the participants’ 
performance, since there was no obvious difference in the amount of the adjacency pairs 
in the request sequence between the teams. It was observed that the team members did 
not confirm each other’s requests just by sending e-mail, but also by direct manipulations. 
The reason for this is assumed to be that every member of the team was shown the same 
information on his computer screen, which gave rise to a more implicit communication. 



  



SAMMANFATTNINGSAMMANFATTNINGSAMMANFATTNINGSAMMANFATTNING    
 
Det är viktigt med ett effektivt samarbete och en välfungerande kommunikation i 
dynamiska miljöer, till exempel vid släckningsarbetet av en brand. Bristande 
kommunikation i en sådan miljö skulle kunna få förödande konsekvenser. 
 
Denna uppsats bygger på material från studien ”Bridging Cultural Barriers to 
Collaborative Decision Making in On-Site Operations Coordination Centers”, där 32 
svenskar samarbetade i olika lagkonstellationer med att släcka simulerade eldar i 
mikrovärlden C3Fire. 
 
Kommunikationsteorier visar på att personer samtalar med varandra efter en viss struktur; 
deras yttranden tenderar att komma i par, så kallade närhetspar. Denna studie syftade till 
att undersöka närhetspar i beställningssekvenser, i form av en beställning av vatten 
och/eller bränsle följd av en bekräftelse. Till sin hjälp hade försöksdeltagarna en 
datorskärm med en karta samt tillgång till ett e-postverktyg för att kommunicera inom 
laget. Varje person genomgick åtta spelomgångar, vilket resulterade i totalt 64 
spelomgångar. De lag som lyckades släcka elden antogs ha större andel närhetspar i 
beställningssekvenserna, vilket innebar att de skulle bekräfta varandras beställningar mer 
kontinuerligt än de lag som inte lyckades släcka elden. För studiet av närhetsparen 
kategoriserades e-postmeddelandena från samtliga spelomgångar, för att se hur strukturen 
i kommunikationen såg ut. 
 
Resultatet visade på att något annat måste ha påverkat de medverkandes prestation, 
eftersom det inte fanns någon påtaglig skillnad i andelen närhetspar i 
beställningssekvenserna mellan de olika lagen. Det uppmärksammades att de inte 
bekräftade varandras beställningar endast genom e-postmeddelanden utan även genom 
direkta manipulationer. Anledningen till detta antas vara att alla lagmedlemmar blev 
presenterade samma information på sina datorskärmar, vilket frambringade en mer 
implicit kommunikation. 
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1111    INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING    

För personer som arbetar tillsammans i dynamiska miljöer, till exempel vid 
släckningsarbetet av en stor brand, är det viktigt med ett effektivt samarbete och en 
välfungerande kommunikation för att kunna förhindra olyckor i ett så tidigt skede som 
möjligt. Materialet som denna uppsats bygger på kommer från studien ”Bridging Cultural 
Barriers to Collaborative Decision Making in On-Site Operations Coordination Centers” 
(Smith, Lindgren, Granlund, Woltjer & Ebeling, 2005), vars syfte är att studera kulturella 
skillnader i beslutsfattande och samarbete med hjälp av mikrovärlden C3Fire. I C3Fire 
samarbetar personer i lag med att försöka släcka en brand, genom att kommunicera med 
varandra via e-postmeddelanden. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka närhetspar i beställningssekvenser, i form av en 
beställning av vatten och/eller bränsle följd av en bekräftelse. De lag som klarar att släcka 
elden antas ha en starkare kommunikativ struktur, i form av en större andel närhetspar, i 
sitt samarbete. Detta innebär att de antas vara bättre på att kontinuerligt bekräfta 
varandras beställningar inom laget, än de lag som misslyckas med släckningsarbetet. För 
att studera närhetspar krävs det att först se hur kommunikationen är strukturerad, vilket 
har gjorts genom att skapa kategorier utifrån e-postmeddelandena. 

1.2 Avgränsningar 

Endast närhetspar i beställningssekvenser har studerats eftersom dessa anses vara mest 
väsentliga för hur samarbetet går till i relation till om lagen kommer lyckas med 
släckningen av elden eller inte. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad med följande avsnitt; teoretisk bakgrund, metod, resultat och 
diskussion. Den teoretiska bakgrunden tydliggör vad dynamiska miljöer är, varför 
mikrovärldar är ett bra verktyg inom olika forskningsområden, samt förklarar viktiga 
begrepp inom kommunikationsanalys. Metodavsnittet inleds med en beskrivning av 
studien ”Bridging Cultural Barriers to Collaborative Decision Making in On-Site 
Operations Coordination Centers” som denna uppsats bygger på. Därefter ges en 
detaljerad beskrivning av hur kategorierna är utformade samt hur närhetsparen, vilka 
bygger på kategorierna, i beställningssekvenserna är framtagna. Resultatavsnittet 
presenterar resultatet av närhetsparen i form av tabeller och diagram. Slutligen diskuteras 
resultat, metod och källor i diskussionsavsnittet. 
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2222    TEORETISK BAKGRUNDTEORETISK BAKGRUNDTEORETISK BAKGRUNDTEORETISK BAKGRUND    

Detta avsnitt börjar med att beskriva dynamiska miljöer, därefter mikrovärldar och 
slutligen olika kommunikationsteorier. 

2.1 Dynamiska miljöer 

En dynamisk miljö är en situation eller ett system som förändras både autonomt samt som 
en konsekvens av mänskliga handlingar (Artman, 1999). Eftersom en dynamisk miljö är 
föränderlig, går det inte att förutspå alla möjliga skeenden. Risken finns att ett smärre 
missöde snabbt utvecklas till en större olycka. Personer i dynamiska miljöer arbetar ofta 
under extremt tidspressade förhållanden (ibid.). Detta innebär att de måste kunna räkna ut 
olika sannolika framtida skeenden. Varje människa har en begränsad förmåga att hantera 
information (Reason, 1990). När en person ställs inför en oväntad problemsituation, leder 
detta ofta till en förhöjd stressnivå hos individen, vilket påverkar den kognitiva förmågan 
(i de flesta fall) negativt. Det gäller att kunna hantera sådana situationer på ett effektivt 
sätt för att förhindra eventuella olyckor. Reason (1990), vars teori fokuserar på mänskliga 
felhandlingar, menar att felen kan uppstå i handlingen, talet, perceptionen, hågkomsten, 
igenkännandet, bedömningen, problemlösningen eller beslutsfattandet. 
 
Enligt Artman (1999) är både kommunikation och koordination viktigt i arbete i grupp; 
de inblandade personerna måste fördela och dela information och arbetsuppgifter, samt 
förhandla om mål, medel och planering. Vidare menar han att kommunikation även 
kräver en aktiv kognitiv ansträngning hos de inblandade personerna; meddelandena ska 
tolkas och förståelsen är beroende av vad mottagaren redan vet. Svenmarck (1998) 
beskriver fyra koordinationsmöjligheter:  
 

1. Förplanering av handlingar: handlingarna planeras i förväg. 
 

2. Explicit koordination: ett meddelande och avsikt överförs mellan personer, där 
sändaren är den som bestämmer meddelandet och dess betydelse. Exempel på 
detta är då en person frågar en annan person om information eller en tjänst. 

 
3. Implicit koordination: en person uppmärksammar själv att det finns ett behov hos en 

annan person och agerar därefter. Exempel på detta är då en person informerar en 
annan person, utan att den senare uttryckligen begärt en önskan om att få 
informationen. 

 
4. Regler: varje deltagare i gruppen, med sina egna fasta regler, arbetar parallellt med 

varandra och utgör tillsammans ett komplext system (som kan jämföras med det 
samarbetssätt som myror har). 
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Vilken av de ovanstående koordinationssätten som är bäst beror helt och hållet på 
omständigheterna. De faktorer Artman (1999) nämner som påverkar vilken av de fyra 
som bör föredras är; vilken osäkerhet som finns i systemet, aktörernas kunskap, hur 
tidskritiskt problemet är samt vilka möjligheter som finns för att kommunicera med 
varandra. Han poängterar dock att de fyra koordinationsmöjligheterna snarare 
förekommer i kombinationer än isolerat. 

2.2 Mikrovärldar 

Mikrovärldar blir allt vanligare och är ett värdefullt verktyg inom utbildning och forskning 
(Granlund, 2002). I mikrovärldar får försöksdeltagare ta del av och interagera med en 
simulerad ”förenklad” värld där någon form av mål ska uppfyllas, ofta under en 
begränsad tid. Brehmer (2005) menar att mikrovärldar är ett sätt att förena fältstudier med 
kontrollerade laboratoriestudier. Vidare hävdar han att studier med hjälp av mikrovärldar 
skiljer sig från traditionella psykologiska studier, eftersom mikrovärldar gör det möjligt att 
utsätta försöksdeltagare för mer komplexa problem, samt att mikrovärldar kan undersöka 
flera psykologiska funktioner på en och samma gång; såsom problemlösning, 
beslutsfattning och känslomässiga funktioner. Granlund (2002) anser att mikrovärldar 
generellt sett är ett bra sätt att uppleva den komplexitet och dynamik som uppkommer i 
många samarbeten i grupp. 
 
Mikrovärldar är lämpliga till studerandet av dynamiska miljöer1 (Brehmer, 2005). En 
dynamisk miljö beskrivs av Brehmer och Allard (ibid.) enligt följande fyra 
karakteriseringar: 
 

1. Det krävs flera beslut 
2. Besluten är beroende av varandra 
3. Status på problemet förändras (både automatiskt och genom deltagarnas 

handlingar) 
4. Besluten tas i realtid 

 
Brehmer och Allards fyra punkter beskriver därmed snarare den dynamiska miljön, till 
skillnad från Artman (1999) och Svenmarck (1998), utifrån hur beslutsfattandet går till. 

                                                 
1 Brehmer (2005) använder termen dynamisk situation, vilken tolkas vara likvärdig med termen dynamisk 
miljö. För ett konsekvent språkbruk används termen dynamisk miljö i denna uppsats. 
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2.3 Kommunikation 

Kommunikation kan både ske i tal och i skrift. Skillnaden är att den talade 
kommunikationen sker i nuet, är förgänglig och tillåter deltagarna att tala samtidigt. En 
skriven text däremot finns kvar även efter den producerats. (Clark, 1996)  
 
Bühler (enligt Malmberg, 1966) förespråkar en semiotisk modell av kommunikationen. 
Han menar att kommunikation sker då människor överför meddelanden till varandra, där 
det är talaren som formulerar meddelandet varpå lyssnaren är den som tar emot 
meddelandet. Enligt Bühler har talarens yttrande tre funktioner; symbol, symptom och signal. 
Symbolen står i relation till det omtalade, symptomet står i relation till talaren och signalen 
står i relation till lyssnaren. Med andra ord; en person talar om något till någon (se Figur 
2-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 Figur 2-1. Bühlers kommunikationsmodell. 

 
Bühlers modell kan tolkas som lite väl snäv. Andra kommunikationsforskare menar att 
det inte bara är en person som pratar och en person som lyssnar, utan att 
samtalsstrukturen är mer komplex än så. Resten av detta kommunikationsavsnitt kommer 
att beskriva andras synsätt på kommunikation; att kommunikation mer handlar om ett 
samarbete mellan de inblandade personerna, vad ett yttrande har för funktion samt att 
den sociala kontexten är viktig för hur man uttrycker sig.  

2.3.1 Samarbete 

Wittgenstein (1992) använder sig av begreppet språkspel för att beskriva sin syn på hur 
kommunikation ser ut. Liksom vanliga sällskapsspel består språkspel av en uppsättning, i 
det här fallet, kommunikativa regler som aktörerna ska följa. Spelet liknas vid de ordnade 
sekvenserna i en konversation och ett drag liknas vid ett yttrande i en sekvens. 
Wittgenstein ser talandet av språket som en del av en aktivitet eller av en livsform. Språket 
består av flera olika språkspel och ett ords betydelse i ett yttrande bestäms av vilken typ av 
språkspel det ingår i. Exempel på språkspel kan vara att beskriva ett föremål efter 
utseende, att berätta en händelse eller att lösa en praktisk räkneuppgift. 

signal symptom 
Meddelande 

Talare Lyssnare 

symbol 

Det omtalade 
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Grice (refererad i Saeed, 2000) menar att talare och lyssnare samarbetar när de pratar med 
varandra. Detta illustrerar han i sin samarbetsprincip, vilket är en slags underförstådd 
överenskommelse av talare och lyssnare att samarbeta med varandra. Utifrån 
samarbetsprincipen har Grice ställt upp fyra riktlinjer, fyra maximer, vilka presenteras 
nedan. Maximerna är formulerade som uppmaningar till talaren, vilka ska underlätta för 
lyssnaren att förstå den implicerade betydelsen i talarens uttalande. För att detta ska ske 
måste lyssnaren förutsätta att talaren följer maximerna.  
 

1. Kvantitetsmaxim:  a) Gör ditt bidrag så informativt som det krävs (för de aktuella 
  syftena i växlingen). 
 b) Gör inte ditt bidrag mer informativt än vad som krävs. 
 

2. Kvalitetsmaxim:  a) Säg inte något du tror är falskt. 
 b) Säg inte något du inte har tillräckligt med bevis för. 
 

3. Relationsmaxim:  a) Var relevant. 
 

4. Sättsmaxim:  a) Undvik att vara otydlig. 
 b) Undvik att vara tvetydig. 
 c) Var kortfattad (undvik att bli onödigt långrandig).  
 d) Var ordentlig. 
 
Enligt Clark (1996) sker kommunikation genom gemensamma handlingar2 där två eller 
flera individer koordinerar sina handlingar. Han illustrerar detta med två personer som 
dansar vals; att dansa vals tillsammans är något annat än summan av de individuella 
handlingarna, eftersom de som par måste koordinera sina individuella steg till varandra. 
På liknande sätt koordinerar vi våra individuella språkhandlingar då vi kommunicerar med 
varandra. Linell och Gustavsson (1987) är inne på samma spår som Clark och menar att 
parterna i en konversation inte helt och hållet svarar för sina bidrag själva, utan är 
beroende av varandra. ”Dialogen är en kollektiv produkt snarare än summan av de 
enskilda kommunikativa handlingarna” (Linell & Gustavsson, 1987: sid 191). 
Kommunikation fungerar alltså både på ett individuellt och på ett socialt plan; deltagarna i 
en konversation producerar individuella handlingar samtidigt som de samarbetar 
tillsammans.  

2.3.2 Yttrandets funktion 

Austin (enligt Searle, 1979) är den som utvecklat talaktsteorin. Han menar att en talare 
utför vissa språkliga aktiviteter för att få lyssnaren att utföra vissa handlingar, baserat på 
lyssnarens förståelse av det talaren säger. Yttrandets funktion anses alltså inte bara vara till 
för att överföra information, utan att vi faktiskt gör något när vi säger något.  

                                                 
2 Clark (1996) använder den engelska termen ”joint actions”. 
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Framförandet av en talakt består av tre moment (Clark, 1996); 
 

1. Lokut akt: talaren säger något 
2. Illokut akt: vad talaren avser med sitt yttrande 
3. Perlokut akt: vilken effekt yttrandet har på lyssnaren  

 
Searle (1979) är en av de personer som fortsatt att utforska Austins talaktsteori, framför 
allt de illokuta akterna. Illokuta akter innefattar ord som berätta, påstå, begära, befalla, 
fråga, lova, be om ursäkt, tacka, avskeda och döpa (Clark, 1996). Vidare har Searle (1979) 
delat in de illokuta akterna i kategorierna assertives, directives, commissives, expressives och 
declarations, vilka beskrivs nedan. 
 

1. Assertives: Syftet är att övertyga lyssnaren att talaren innehar en viss tro (och att 
denna tro är sann). 
Exempel: ”Det regnar ute” 
Illokut effekt: Lyssnaren tror att talaren tror att det regnar ute. 

 
2. Directives: Syftet är att få lyssnaren att utföra en handling. 

Exempel: ”Skulle du vilja vara snäll och skicka saltet?” 
Illokut effekt: Lyssnaren skickar saltet. (Lyssnaren skulle dock kunna nöja sig med 
att svara ”Ja” på frågan utan att skicka saltet, men det var inte vad talaren hade för 
avsikt med sitt yttrande.) 
  

3. Commissives: Syftet är att få talaren att utföra en framtida handling. 
Exempel: ”Jag lovar att ge dig pengarna imorgon” 
Illokut effekt: Lyssnaren tror att han/hon kommer att få pengarna nästkommande 
dag. 

 
4. Expressives: Syftet är att uttrycka ett psykologiskt tillstånd för lyssnaren, till exempel 

att tacka, gratulera, ursäkta sig, kondolera, fördöma eller välkomna. 
Exempel: ”Förlåt att jag är sen” 
Illokut effekt: Lyssnaren tror att talaren är ledsen för att han eller hon kommit 
senare än planerat. 

 
5. Declarations: Syftet är att konstituera ett tillstånd i den sociala världen. 

Exempel: ”Härmed förklarar jag er man och hustru.” 
Illokut effekt: Mannen och kvinnan ser sig vara man och hustru. 

 
Språklig kommunikation kan ses som en process i tre delar; fonologisk, syntaktiskt och 
semantisk (Clark, 1996). Lyssnaren måste först lyssna till de ljud talaren producerar, därefter 
göra en identifiering av yttrandet på ord och satsnivå, för att slutligen förstå vad talaren 
menar. När vi pratar använder vi oss inte av fasta och färdiga meddelanden, utan vi kan 
formulera oss hur vi vill varpå någon måste tolka meddelandena för att de ska få mening. 
Den illokuta effekten utgår från talarens perspektiv; hur talaren vill att lyssnaren ska tolka 
yttrandet, och skiljer sig alltså från den perlokuta effekten vilken utgår från lyssnarens 
perspektiv; hur lyssnaren faktiskt tolkar yttrandet. 
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Searle (1979) poängterar att det finns en problematik med kategorierna kring de illokuta 
akterna, nämligen att ett uttryck kan passa in i fler än en av kategorierna. Detta illustreras 
genom exemplet ”Herrn, du står på min fot.”. Searle menar att meningen inte bara passar 
in i kategorin Assertives, utan även i kategorin Directives, eftersom yttrandet också kan ses 
som en uppmaning till lyssnaren att flytta sig från talarens fot. Detta innebär att talaren 
ofta menar mer än vad han eller hon säger, vilket Searle kallar indirekta talakter. Talaren 
och lyssnaren måste alltså även kunna tala och förstå indirekta uttryck, för att den illokuta 
effekten och den perlokuta effekten ska överensstämma. Opdahl (1993) menar att ett 
påstående kan uttryckas på flera olika sätt utan att nödvändigtvis ändra själva påståendet. 
En formulering är precis som ordet indikerar, en form. Det finns alltså en skillnad mellan 
form och innehåll. Vanligen tänker vi inte så mycket på hur vi formulerar oss, utan detta 
upplevs snarare som en automatisk process. Hur ett yttrande ska tolkas beror både på i 
vilken social kontext yttrandet produceras, samt var i den språkliga kontexten yttrandet 
kommer.  

2.3.3 Social kontext och roller 

Ett samtal kan uppstå i flera olika sammanhang och har olika syften; hemma i TV-soffan 
pratar vi för att umgås, i klassrummet pratar vi för att lära oss något, på en 
anställningsintervju pratar vi för att se om vi är lämpliga för ett visst jobb, et cetera. 
Deltagarna i ett samtal tenderar till att anpassa samtalsstilen och orden till den sociala 
kontext de produceras i. Ju mer personerna delar den sociala bakgrunden, desto större är 
chanserna för att de ska förstå varandra.  
 
Enligt Clark (1996) bygger kommunikation på en viss gemensam grund3 mellan 
samtalsdeltagarna. Detta innebär att en person skapar sina handlingar utifrån den kunskap 
han eller hon uppskattar sig ha gemensamt med de övriga i samtalet. Vidare menar Clark 
att varje person är medlem i flera olika sociala samhällen4, till exempel nationalitet, ålder 
eller yrke, där varje samhälle har en egen jargong för hur man ska prata och vilka ord man 
ska använda. Exempelvis talar en läkare på ett sätt med sina kollegor på arbetet och på ett 
annat hemma med familjen vid middagsbordet.  
 
I de flesta sociala situationer vill vi vara artiga och få alla inblandade personer att känna 
sig bekväma; både vi själva och de andra. Vi vill gärna inte genera eller förödmjuka någon. 
Detta kan vi påverka med hjälp av talet. Goffman (refererad i Foley, 1997) har studerat 
denna ”artighet” hos människan och talar om begreppet ansikte5. Enligt Goffman har 
personer i möten med andra personer som mål att skydda varandras sköra självförtroende 
och i bästa fall även få deras självförtroende att öka; ingen ska tappa ansikte. Brown och 
Levinson (enligt Foley, 1997) har vidareutvecklat Goffmans teori kring artighet och delat 
                                                 
3 Clark (1996) använder den engelska termen ”common ground”. 
4 Clark (1996) använder den engelska termen ”communities”. 
5 Goffman (refererad i Foley, 1997) använder den engelska termen ”face”. 
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in den i två komponenter; positiv artighet och negativ artighet. Positiv artighet handlar om att 
försöka få personen att känna sig omtyckt, genom att ge komplimanger, undvika 
anklagelser et cetera. Negativ artighet handlar om att försöka få personen att känna sig 
självständig, genom att visa hänsyn, inte ge råd, inte be om något et cetera. Detta kan 
kopplas ihop med Grices (refererad i Saeed, 2000) maximer, då det finns en ömsesidig 
medvetenhet att respektera varandra i samtal. Denna ”artiga” kommunikation sker oftast i 
vardagliga situationer där samtalet har en social funktion.  
 
Det Drew och Heritage (1992) kallar för institutionellt samtal skiljer sig från det vardagliga 
samtalet enligt följande: 
 

1. Det har en riktning mot ett visst mål under begränsade konventionella former. 
2. De inblandade i samtalet följer ofta vissa särskilda formella restriktioner för vilka 

kommunikativa bidrag som är tillåtna (beroende av deras roller och i vilket 
sammanhang de befinner sig i). 

3. Personerna behåller sina professionella roller genom att hålla sig inom vissa ramar 
för den specifika institutionella interaktionen. 

 
Det institutionella samtalet är alltså mer formellt än det vardagliga samtalet och kan 
exempelvis förekomma i en domstol eller i en nyhetsintervju. Den artighet som Goffman, 
Brown och Levinson (enligt Foley, 1997) skriver om är inte alltid lika tydlig i det 
institutionella samtalet, eftersom syftet med samtalet är annorlunda. Personer i det 
institutionella samtalet kan istället använda sig av vissa grundläggande 
kommunikationsstrategier, som att plötsligt byta samtalsämne eller avbryta, för att styra 
samtalet (Drew & Heritage, 1992). Denna ”auktoritära makt” som ofta uppkommer i den 
institutionella interaktionen ifrågasätts sällan i och med de tydliga rollerna, exempelvis 
läkare och patient, som finns i samtalet. Linell och Luckmann (enligt Drew & Heritage, 
1992)  kallar denna ojämnhet som uppträder i samtalet för asymmetri.  
 
Levinsons (1992) analys av verksamhetstyper bygger vidare på Wittgensteins teori om 
språkspel. En verksamhet kan både vara språklig, till exempel en anställningsintervju, och 
icke-språklig, till exempel en fotbollsmatch. Det verksamhetstyperna har gemensamt är att 
de har deltagare med roller, vilka har ett bestämt mål och befinner sig i en viss social 
situation. Det deltagarna yttrar får sin betydelse just i den specifika situationen de befinner 
sig i. På liknande vis talar Allwood (2000) om verksamhetsspråk och menar på att det 
språkliga samspelet används som ett redskap för att uppnå verksamhetens syfte. 

2.4 Samtalsstruktur 

Det finns skillnader i samtal producerade i olika sociala kontexter, men finns det någon 
språklig struktur som förenar samtal? För en utomstående kan det verka som att ett 
samtal inte har någon struktur; personerna kanske pratar i mun på varandra och byter 
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samtalsämnen innan de pratat till punkt. Det har visat sig att det finns en struktur i 
interaktioner och att det finns mönster som personerna orienterar sig efter. 

2.4.1 Turtagning 

En tur är den sammanhängande period då en person har ordet i ett samtal och turtagning är 
den växling av turer som sker mellan personer (Linell & Gustavsson, 1987). Turer kan se 
olika ut beroende på vad man säger, hur man säger det och hur länge man pratar (Clark, 
1996). Turerna i ett samtal är inte semantiskt oberoende av varandra och kan inte 
analyseras var för sig, utan måste kopplas till den språkliga kontexten (Linell & 
Gustavsson, 1987). Enligt Norrby (1996) utgår deltagarna i ett samtal från samma 
uppsättning regler för turtagning oavsett vilken social kontext de befinner sig i. 
 
I det ideala samtalet skulle parterna avlösa varandra vid ordet, där varje yttrande skulle 
anknyta tillbaka till föregående talares yttrande, samt tillföra något nytt för lyssnaren att 
respondera på (Linell & Gustavsson, 1987). Denna beskrivning av det ideala samtalet 
fungerar dock i få situationer, i verkligheten är samtalsstrukturen mer komplex. Eftersom 
vanliga samtal inte är inövade kan i princip vad som helst hända, det kan bland annat 
förekomma längre pauser och överlappningar. Överlappningarna behöver inte betyda att 
personerna pratar i mun på varandra, utan kan vara ett sätt att visa att man har förstått 
genom att aktivt visa sitt deltagande i konversationen, till exempel med vokaliseringar 
såsom ”mhm” eller ”ah” (Clark, 1996). 
 
Linell och Gustavsson (1987) menar att det inte finns några regler för när och hur 
turväxlingen sker. Ofta avslutar en talare sitt yttrande med att ge chansen till någon av de 
andra deltagarna i konversationen att komma till tals; en så kallad responspunkt. Det 
förekommer sällan några längre pauser i samtal, så om ingen av dem responderar kan 
talaren fortsätta sin replik och bygga vidare på den. Det finns olika strategier för en talare 
att göra det tydligt för lyssnaren att yttrandet har nått sitt slut; att talaren nått en möjlig 
responspunkt. Några av de ”slutstrategier” Linell och Gustavsson (ibid.) nämner är 
fallande eller stigande intonation, uttryck såsom ”eller hur” och att avstanna sina 
handrörelser. 

2.4.2 Närhetspar 

Schegloff och Sacks (enligt Heritage, 1984) menar att yttranden i en konversation tenderar 
till att komma i par. Dessa par kallar de för närhetspar6, vilka kan beskrivas utifrån följande 
fem karaktärsdrag: 
 
 
 

                                                 
6 Schegloff och Sacks (enligt Heritage, 1984) använder den engelska termen ”adjacency pair”. 
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1. en sekvens av två yttranden, vilka  
2. är närliggande 
3. produceras av olika talare 
4. har en förstadel och en andradel 
5. är typbestämda, så att en viss förstadel kräver en viss bestämd andradel (eller en av 

flera möjliga andradelar). 
 
Det finns flera olika typer av närhetspar, nedan följer några av dem med tillhörande 
exempel (Clark, 1996; Heritage, 1984). 
 

Tabell 2-1. Exempel på närhetspar. 

Närhetspar Exempel 

Hälsning 1. Hej. 
Hälsning 2. Hej. 
Fråga 1. Finns det mjölk i kylskåpet? 
Svar 2. Ja. 
Begäran 1. Skulle du kunna lägga fram nycklarna? 
Löfte 2. Javisst. 
 
Som exemplena ovan visar, skiljer sig de olika närhetsparen åt. De kan vara mer 
standardiserade som hälsningsfraserna, till mer komplicerade som en fråga som kräver ett 
visst specifikt svar. Alla talakter har alltså en ”förväntad” respons, vilket i viss mån 
begränsar lyssnaren till vad han eller hon kan svara på talarens yttrande. Det vore till 
exempel oartigt av en person att inte besvara en hälsning med en hälsning. 
 
Andradelen behöver nödvändigtvis inte följa direkt på förstadelen, andra kommunikativa 
handlingar kan komma emellan. Anledningen till varför närhetspar uppkommer beror 
enligt Clark (1996) på att de olika parterna i en konversation ställs inför gemensamma 
problem, vilka de löser genom att låta yttrandena komma i två delar. Den första talaren (1 
i Tabell 2-1) presenterar sitt bidrag, varpå den andre talaren (2 i Tabell 2-1) följer upp med 
sitt bidrag, vilket den första talaren har möjlighet att bekräfta eller korrigera.  
 
För att använda Searles (1979) terminologi, bekräftar lyssnaren det talaren sagt för att 
talaren ska veta att lyssnaren tolkat yttrandet rätt; att den illokuta effekten 
överensstämmer med den perlokuta effekten. 
 

Allwood (1997) menar att lyssnaren svarar med en samarbetsvillig respons, vilken kan liknas 
vid Schegloff och Sacks andradel i närhetsparet, på det talaren yttrat. På så vis gör 
lyssnaren det tydligt att han eller hon uppfattat det som yttrats. De fyra responser 
Allwood tar upp är: 
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1. Direkt icke-verbal handling, exempelvis att stänga ett fönster efter att ha blivit 
tillsagd att göra det. 

2. Direkt verbal handling, exempelvis att svara på en fråga. 
3. Att implicit acceptera en uttryckt avsikt genom att ge ett svar som ger intryck av 

accepterande, exempelvis att acceptera en uttrycklig åsikt genom att undersöka 
dess följder. 

4. Att acceptera ett yttrande med ett explicit uttryck, exempelvis genom att nicka eller 
säga ”Okej”. 

 
Lindgren, Berggren, Jander och Hirsch (2004) ger ett konkret exempel på hur närhetspar 
kan se ut. De har jämfört kommunikationen mellan två rökdykarpar under 
räddningsarbete, där det ena paret hade arbetat ihop under många år medan det andra 
paret inte alls hade någon arbetserfarenhet tillsammans. Det visade sig att rökdykarparet 
med flera års erfarenhet gjorde betydligt bättre ifrån sig; de hade väldigt få missförstånd 
och de missförstånd som uppkom kunde de lösa lätt. En anledning till detta är att de 
kontinuerligt bekräftade varandra, det vill säga de lät yttrandena komma i par, och kunde 
på så vis försäkra varandra om att de hade förstått och tagit del av informationen. 
 
 Exempel rökdykarpar 1: 

(1)  Person A kommer med information/taktik/fråga 
 (2)  Person B svarar eller bekräftar (1) 
 (3)  Person A svarar eller bekräftar (2) 
 
Kommunikationen hos rökdykarpar 1 kan ses som en sekvens i tre steg, där steg (2) 
bygger på (1) och steg (3) bygger på (2). Ännu vanligare var dock endast de två första 
stegen; A informerar B om något varpå B bekräftar att han fått informationen. 
”Bekräftelsestrukturen” påträffades inte i samma utsträckning hos rökdykarpar 2 och det 
kunde inte heller urskiljas något annat mönster för hur par 2 bekräftade varandras 
yttranden. Istället för att bekräfta att person B tagit del av informationen från A svarade 
han med annan och/eller ytterligare information. (Lindgren et al., 2004) 
 
 Exempel rökdykarpar 2: 

 (1)  Person A kommer med information/taktik/fråga 
 (2)  Person B kommer med information/taktik/fråga 
    
Kommunikationen hos det andra rökdykarparet kan därmed inte ses som en sekvens 
eftersom steg (2) inte bygger på (1). Att det första paret hade en mer samordnad 
kommunikation med fler bekräftelser kan bero på att de arbetat ihop tidigare och haft tid 
att utveckla ett mönster. Det andra paret, som arbetade med varandra för första gången, 
hade inte hunnit utveckla något mönster och visste antagligen inte hur de skulle prata med 
varandra. (Lindgren et al., 2004) 
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2.4.3 Språklig kommunikation i samband med en direkt manipulation 

Det har visat sig att samtalsstrukturen inte enbart behöver utgå från språkliga uttryck. 
Hirsch (1996) har inte bara studerat hur den språkliga kommunikationen ter sig, utan även 
undersökt hur den språkliga kommunikationen är relaterad till den icke-språkliga. Han 
menar att ett yttrande kan vara av olika distinktioner; det kan vara vokalt, icke-vokalt, 
verbalt och icke-verbalt. Tabell 2-2 illustrerar hur olika kombinationer av dessa fyra 
distinktioner bildar fyra typer av kommunikation; talat språk, skriftligt språk, 
vokalisering(ar) och gest(er).  
 

Tabell 2-2.  Fyra typer av kommunikation. 

 Vokal Icke-vokal 

Verbal Talat språk Skriftligt språk 
Icke-verbal Vokalisering(ar) Gest(er) 
 
I experimentet skulle tre personer gemensamt konstruera ett spår av klossar, i vilket en 
kula skulle rulla i en viss riktning. Tanken var att försöka skapa ett experiment med många 
olika sorters geometriska och spatiala relationer, vilket skulle frambringa en 
kommunikation med både tal och gester i en kombination. Hirsch menar att de flesta 
gester kommer i kombination med en direkt manipulation, det vill säga att, i det här fallet, 
gripa tag i eller att flytta en kloss eller del av klosskonstruktionen med en eller båda 
händer. I experimentet sa exempelvis en person ”Om vi vänder den och sätter den så” i 
samband med en direkt manipulation, vilket innebar att personen både utryckte sin 
intention i talat språk samtidigt som han/hon tog tag i den avsedda klossen ”den” och 
visade hur den skulle vändas. Enligt Hirsch finns det vissa gånger färre sätt att förstå eller 
tolka sådana direkta manipulationer än det finns sätt att förstå eller tolka språkliga uttryck. 
Men för att vara tydliga uttrycker sig personerna språkligt i samband med en direkt 
manipulation. 

2.5 Kommunikation i dynamiska miljöer 

I vissa sociala kontexter är det extra viktigt att kommunikationen sker på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Särskilt viktigt är det i en dynamisk miljö, eftersom en bristande 
kommunikation skulle kunna ha förödande konsekvenser, till exempel vid ett 
släckningsarbete av en stor brand. Hur kommunikationen bör se ut i dynamiska miljöer, 
för att frigöra så mycket mentala resurser som möjligt, är svårt att avgöra. Kanske 
föredras det att ha en så minimal kommunikation som möjligt, kanske borde 
gruppmedlemmarna gå efter en viss fastställd terminologi för att minska risken för 
misstolkningar. Enligt MacMillan, Entin och Serfaty (2002) arbetar en grupp effektivt och 
presterar bra då de följer en organiserad struktur. Det kan till exempel vara att dra ner på 
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mängden kommunikation eller att effektivisera kommunikationen genom att ha en 
ömsesidig medvetenhet av gruppmedlemmarna och situationen i sig eller genom att skapa 
gemensamma mentala modeller som gruppen arbetar efter. Hutchins, Hocevar och 
Kemple (1999) pekar på hur viktigt det är för en grupp, vilken utför en komplex uppgift, 
att ha en homogen och konventionell kommunikation. Detta innebär att varje person i 
gruppen använder standardiserade sätt att identifiera sig själv och personen som tilltalas, 
använder en viss bestämd fraseologi samt håller sina yttranden korta och koncisa. Nedan 
redogörs det för hur kommunikation faktiskt praktiseras i tre dynamiska miljöer; 
rökdykning, tågtrafik och flygtrafik. 

2.5.1 Rökdykning 

Lindgren et al. (2004) har studerat kommunikationen hos rökdykare under ett 
räddningsarbete. Det finns idag inga nationella riktlinjer för hur kommunikationen bör 
vara strukturerad i en rökdykargrupp, vilket har varit ett önskemål hos några av dem. Då 
det händer att rökdykare från olika kommuner arbetar tillsammans, är det viktigt att 
kommunikationen bygger på någon slags gemensam struktur för att arbetet ska fungera så 
effektivt som möjligt. Detta skulle kunna göras genom att introducera kommunikativa 
rutiner för alla rökdykare i de olika kommunerna (Lindgren et al., 2004). 

2.5.2 Tågtrafik 

Banverket har i ”Säkerhetsordning – Trafiksäkerhetsinstruktioner (SÄO)” (Banverket, 
2000) sammanfattat vissa bestämmelser för hur samtal och meddelanden inom 
tågtrafikledningen ska gå till för att minska risken för missförstånd mellan de inblandade 
parterna. Tågtrafikledningen har som uppgift att samordna, leda och reglera trafiken på de 
svenska järnvägarna och kommunikationen sker via ett datoriserat system samt via telefon 
(Westerholm & Åström, 2002). Här följer ett utdrag ur Banverkets regelverk för hur 
kommunikationen ska genomföras inom tågtrafiken (Banverket, 2000): 
 

� Samtal i säkerhetstjänst ska vara kortfattade och entydiga. De begrepp och 
uttryck som finns i SÄO ska användas. 

� Var och en måste medverka till att inga missförstånd uppstår. Vid tveksamhet 
är man skyldig att fråga. 

� Tåg ska benämnas med sitt nummer. 
� Telefon- och radiosamtal ska inledas med att parterna anger sin funktion. 
� Namn på den person som lämnar meddelandet ska uppges, om person och 

funktion inte är kända för de inblandade i samtalet. 
� Meddelanden som ska skrivas ned ska repeteras av mottagaren. Repetition kan 

också begäras om meddelanden med betydelse för säkerheten. Repetitionen ska 
bekräftas av avsändaren. 



  15

� Hjälputtryck ska användas vid radiosamtal, exempelvis ”Kom” vilket avslutar 
det egna sändningsavsnittet och uppmanar den andre personen att tala. 

2.5.3 Flygtrafik 

Flygtrafikledarna utför ett komplicerat arbete då de har som arbetsuppgift att både planera 
och kontrollera luftfarten. Kommunikationen sker huvudsakligen via radio och interfon 
utifrån en strikt reglerad internationell fraseologi, vilken är tänkt att kunna hantera alla 
möjliga situationer som kan uppstå i luftfartssystemet. Flygtrafikledarna har även andra 
tekniska hjälpmedel till sitt förfogande. Flygtrafiken arbetar aktivt med säkerheten, bland 
annat genom att kontinuerligt modifiera och utöka fraseologin för att minska risken för 
eventuella olyckor. Denna fraseologi består inte av exakta fraser utan snarare av exakta 
regler för hur kommunikationen ska ske. Ett exempel som innefattar sådana regler är 
klarering, vilket bland annat sker då flygplan blir tvungna att vänta i luften innan de får 
landa; innan de blir klarerade landning av flygledaren. Klareringen ska innehålla exakta 
uppgifter om luftfartygets beteckning, flyghöjder et cetera. (Westerholm & Åström, 2002) 
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3333    METODMETODMETODMETOD    

Detta avsnitt är indelat i tre delar. Inledningsvis presenteras en detaljerad beskrivning av 
hur studien “Bridging Cultural Barriers to Collaborative Decision Making in On-Site 
Operations Coordination Centers”, vars insamlade material denna uppsats är baserad på, 
är utformad samt hur mikrovärlden C3Fire ser ut och används i den specifika studien. 
Därefter redogörs det för hur den språkliga strukturen i kommunikationen har kunnat 
studeras genom att skapa kategorier utifrån e-postmeddelandena. Slutligen ges en 
beskrivning av hur närhetsparen är utformade. 

3.1 Bridging Cultural Barriers to Collaborative Decision Making in 
On-Site Operations Coordination Centers 

Syftet med studien ”Bridging Cultural Barriers to Collaborative Decision Making in On-
Site Operations Coordination Centers” är att undersöka kulturella skillnader i 
beslutsfattande och samarbete (Smith et al., 2005). Personer med samma kulturella 
bakgrund samarbetar i lag, där en kulturell bakgrund är kopplad till nationalitet, till 
exempel svenskar, bosnier och iranier. Lagmedlemmarna iklär sig rollen som brandmän 
och har som mål att gemensamt bekämpa en simulerad skogsbrand i mikrovärlden C3Fire 
(se Figur 3-1).  
 
Resultaten för denna uppsats är endast baserade på datainsamlingen från svenskarna som 
medverkade i studien, eftersom det var det enda materialet som var färdigt att börja 
analyseras vid starten av denna studie, samt att det tidsmässigt inte hade varit möjligt att 
hinna med att analysera materialet från alla kulturer. Därför beskrivs endast den metod 
som användes för just svenskarna. 
 
I studien deltog 32 försöksdeltagare mellan 19-37 år (medelålder 24,56 år). Experimentet 
hölls i en datorsal vid Linköpings universitet under år 2005. Försöksdeltagarna var alla 
födda i Sverige och av manligt kön. Försöksdeltagarna delades in i fyra grupper med åtta 
personer i varje grupp. Vidare delades grupperna slumpmässigt in i ytterligare två lag med 
fyra personer i varje lag. Ingen av personerna visste vilka av de åtta som ingick i vilket av 
de två lagen. Varje person blev tilldelad en egen dator, vilken var sammankopplad till de 
övriga tre lagkamraternas datorer. 
 
Experimentet är uppdelat i tre delar: 
 

1. C3Fire: Spelomgång i lag om fyra personer. 
2. Diskussion: Gemensam diskussion kring spelet ledd av försöksledaren. 
3. Enkät: Insamling av personernas demografiska bakgrund. 
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Deltagarna fick läsa igenom instruktioner innan själva experimentet satte igång. De fick 
varken tips på hur de skulle lägga upp strategin inom laget eller hur de skulle 
kommunicera med varandra. Experimentet började med två individuella 
träningsomgångar av C3Fire, vilken följdes av ännu en träningsomgång i lag. Därefter 
delades den resterande delen av experimentet upp i åtta cykler, vilka alla innehöll en 
spelomgång av C3Fire, en enkätundersökning samt en gruppdiskussion.  
 
Under de första två omgångarna (träningsomgången och cykel 1) av C3Fire var det okänt 
för personerna vilka av de åtta i varje grupp som var med i vilket lag. Därefter följde den 
första gruppdiskussionen, vilket gjorde att personerna fick ta del av varandras åsikter. De 
efterföljande spelomgångarna blev personerna informerade om lagen var ändrade eller 
inte. Sammanlagt var det 64 spelomgångar; åtta spelomgångar per person. Ju mer 
personerna samarbetade med varandra desto bättre lärde de känna varandra. 

3.1.1 C3Fire 

Det som visas på varje försöksdeltagares skärm är en karta, ett e-postverktyg samt 
information om den utrustning laget har att tillgå (se Figur 3-1). Kartan är uppdelad i 
40x40 celler. Alla spelare som ingår i samma lag ser samma förlopp på kartan. 
 

Figur 3-1. Skärmdump av C3Fire. 
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Via e-postverktyget kan personerna både skicka och läsa e-post. De kan välja att skicka till 
en eller flera personer i laget. Försöksdeltagarna uppmärksammas på att det kommit ett 
nytt e-postmeddelande genom att bakgrunden på e-postfönstret blir rosa, vilket annars är 
vitt. Personen måste själv klicka fram det nya e-postmeddelandet, detta sker alltså inte 
automatiskt. Det går inte att gå tillbaka och läsa tidigare e-postmeddelanden när man väl 
klickat fram ett nytt meddelande. Ovanför e-postfönstret finns en siffra som visar hur 
många olästa e-postmeddelanden det finns. 
 
Målet för laget är att släcka en skogsbrand. Spelet börjar med att några celler tar eld, varpå 
elden börjar sprida sig till bredvidliggande celler. En av försöksdeltagarna får ett 
meddelande skickat till sig från C3Fire med information om vilken eller vilka rutor som 
tagit eld. Det gäller för försöksdeltagarna att släcka elden, rädda så många skolor, hus och 
människor som möjligt, samt att rädda så mycket terräng som möjligt. På kartan finns fyra 
sorters vegetation; normal vegetation, tallar, björkar samt sumpmark, vilka brinner i olika 
hastighet. Det finns tre sorters lastbilar till hjälp för släckningsarbetet; brandbilarna (sex 
till antalet) släcker branden, vattenbilarna (tre till antalet) förser brandbilarna med vatten 
och tankbilarna (tre till antalet) förser lastbilarna med bränsle. Det är försöksdeltagarna 
som styr lastbilarna och flyttar en lastbil genom att placera den på en cell. Det gäller för 
lagmedlemmarna att själva fördela arbetssysslorna. Det enda kommunikationshjälpmedlet 
de har är e-postverktyget. Varje lag har 20 minuter på sig att släcka elden, om de inte 
lyckas med detta bryts spelet. C3Fire registrerar spelförloppet och e-postmeddelandena, 
vilket gör det möjligt för en senare analys. Den avbildade terrängen på kartorna skiljer sig 
åt för de olika spelomgångarna. 

3.2 Kategorier 

Det finns olika sätt att studera kommunikation och kategorier är ett av redskapen. 
Kategorierna skapade i denna studie är utformade med tidigare forskning som grund 
(Granlund, 2002; Lindgren et al., 2004; Svenmarck, 1998). 

3.2.1 Experimentell design 

Alla e-postmeddelanden från de 64 spelomgångarna, sammanlagt 2374 till antalet, 
analyserades och kategoriserades in i olika grupper. Kategoriseringen genomfördes genom 
att titta på vad som uttrycktes samt hur det uttrycktes.  
 
Förslag på kategorier presenterades för handledare samt två bihandledare vid sju tillfällen. 
Modifieringar av kategorierna gjordes kontinuerligt under arbetets gång; nya kategorier 
tillkom och gamla kategorier förkastades. Då vissa av modifieringarna inte varit märkbart 
markanta efter de sju presentationstillfällena för handledare, presenteras istället resultatet 
av kategorierna i tre delar; ett första kategoriförslag, ett andra kategoriförslag samt de 
slutgiltiga kategorierna, för att kunna följa tankegången i den iterativa arbetsprocessen. 
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Det första förslaget bygger på tre slumpmässigt utvalda spelomgångar, det andra förslaget 
baseras på de första 32 spelomgångarna och de slutgiltiga kategorierna har testats mot 
samtliga 64 spelomgångar. 

3.2.2 Analysmetod 

Vad är en kategori? 

En kategori uppstod då flera likartade företeelser i e-postmeddelandena dök upp. 
Kategorierna organiseras med huvudkategorier för en mer generell överblick, där varje 
huvudkategori hade mer specifika underkategorier.  
 
Vad passar in i en kategori? 

Större delen av e-postmeddelandena är uttryckta kortfattat, exempel ”styr branden 
sydväst”, vilket gjorde att dessa passade in i en enda kategori. Några gånger fick ett e-
postmeddelande delas upp i mindre beståndsdelar där varje del placerades in i en egen 
kategori, exempel ”[det ser för lätt ut] [snart börjar det briinnna ngn annan stans,] [flytta 
ngn brandbil mot mittewn]”.  
 
Vissa e-postmeddelanden har kunnat kategoriseras in i fler än en kategori, då har det 
skrivna yttrandets funktion fått gå före dess form. Exempel på sådana e-postmeddelanden 
är ”får 1 lite bränsle från 10:an?”, ”bränsle till w9!” och ”6 bensin.” vilka alla är uttryckta 
olika men vars betydelse är densamma; en begäran eller önskan om bränsle. 
 
Tolkning 

För att skapa kategorierna gällde det att tolka alla e-postmeddelanden så exakt och 
konsekvent som möjligt. Då det är fyra lagmedlemmar i varje spelomgång ställde det extra 
höga krav i analysarbetet, eftersom det ibland visade sig vara svårt att tolka vilken person 
som svarade på vilket meddelande. Orsaken till detta var att meddelandena inte visades på 
deltagarnas datorskärmar förrän sändaren hade klickat på ”Skicka”, vilket innebar att 
försöksdeltagarna var ovetande om att någon skrev, tills meddelandet dök upp på 
skärmen. Detta resulterade i att det ofta pågick flera diskussioner samtidigt. Därmed var 
det inte möjligt för deltagarna att använda sig av en responspunkt på samma sätt som i en 
ansikte-mot-ansikte-konversation. 
 
Nedan presenteras några exempel på lösningar för sådana e-postmeddelanden då 
problematik uppstått i analyserandet. Varje person i laget har bokstaven A, B, C eller D 
som identitetskod. ”Från” i exemplena är den person som skickar e-postmeddelandet och 
”Till” är den eller de personer det skickas till. Varje exempel är en sekvens från någon av 
de 64 spelomgångarna, där e-postmeddelandena kommer i en följd. Tiden redovisas i 
minuter och sekunder. Stavfel från e-postmeddelandena har låtits vara kvar. 
 
För att tydligare förstå de e-postmeddelanden som var svårtolkade, illustrerar Exempel 1 
en sekvens där det tydligt framgår vem som säger vad till vem. Person B skickar ett e-
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postmeddelande till person C där han skriver att han vill ha vatten till lastbil 5. Person C 
bekräftar detta meddelande med exakt samma ord ”vatten på 5”, vilket gör det lättare att 
se vad han svarar på än om han bara skrivit ”kommer”. 
 

Exempel 1: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

B C vatten på 5 02:27 

C B kommer|>vatten på 5 02:43 

 
 
I Exempel 2 framgår det inte lika tydligt vilket av e-postmeddelandena som person D 
svarar ”check!” på. Det blir inte så mycket klarare av att titta på bokstäverna som 
identifierar varje lagmedlem, eftersom alla e-postmeddelanden skickas till D varpå D 
skickar till alla de övriga lagmedlemmarna. Vad som krävs då är att titta på den övriga 
konversationen för den aktuella spelomgången. Exempelvis kanske det krävs att få en 
ledtråd för vem som har vilket ansvar i laget (vem som till exempel har hand om 
brandbilar eller vattenbilar) för att kunna göra tolkningen. 
 
Exempel 2: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

A B,C,D vatten till fronten mot skolan! 05:33 

B D 4 soppa 06:23 

A B,C,D 
är vi överens om strategin att låta det brinna 
mot sydöst? 

06:53 

C A,B,D 7 behöver soppa 06:57 

D A,B,C check! 07:08 

 
 
I det tredje exemplet är det oklart för vad person D svarar ”done” på. Personerna A, B 
och C vill alla ha bensin från D. Person D i sin tur skickar meddelandet ”done” till alla, 
vilket kanske just är ett svar på alla de tre beställningarna av bensin. Men det kan även 
vara ett svar på ett helt annat e-postmeddelande långt tidigare i konversationen. 
 
Exempel 3: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

B D Bensin til brandbil6 03:47 

C D w8 behöver bensin 04:42 

A C Vatten till 123 05:08 

A C Bra! 05:22 

A D bensin till 3 06:35 

D A,B,C done 06:41 
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I Exempel 4 skickar person B samma e-postmeddelande två gånger, först endast till 
person D och därefter till de övriga lagmedlemmarna A, C och D. Den första 
problematiken här är att person B stavat fel i båda sina e-postmeddelanden, men 
felstavningen av orden har inte påverkat tolkningen av meddelandena utan dessa två ses 
som likvärdiga, likadant är det för de övriga e-postmeddelandena. Det andra meddelandet 
”5 behöver benisn” tolkas därmed som en repetition av det första “5 beöhver bensin" och 
inte som en ny beställning.  
 
I det här exemplet tolkas det andra e-postmeddelandet också som en repetition trots att 
person B även skickar till person A och C. 
 
Exempel 4: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

B D 5 beöhver bensin 06:51 

B A,C,D 5 behöver benisn 07:06 

 
 
I det femte exemplet förekommer ”vatten till F6” fyra gånger från person B. Här är det 
däremot inte likvärdigt som i exempel 4 ovan, eftersom person B skickar meddelandet till 
två olika personer, C och D. För tolkningen av e-postmeddelandena gäller det alltså att 
titta på vem som skickar vad till vem och inte bara på vad lagmedlemmarna skickar. 
 
Exempel 5: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

B C vatten till F6 09:48 

A D soppa till f3 10:08 

B D vatten till F6 10:18 

B D vatten till F6 10:26 

B C vatten till F6 10:31 

B D sorry skickade fel 10:37 

 
 
I Exempel 6 vill person A först både ha bensin till lastbilarna F2 och W7 och därefter 
endast till lastbil F2. Han skickar båda e-postmeddelandena till samma personer (B, C och 
D). I det här fallet tolkas ”bränslig til F2” som en repetition av ”F2 och W7 behöver 
soppa”. Hade istället ”bränslig til F2” kommit före ”F2 och W7 behöver soppa”, hade det 
inte varit likvärdigt på samma sätt eftersom person A då lagt till ny information i det 
andra e-postmeddelandet. 
 
Det hade inte heller varit likvärdigt om det dröjt en längre tidsperiod mellan de båda e-
postmeddelandena. I det här fallet är det 48 sekunder mellan e-postmeddelandena, vilket 
gör det mer troligt att vara en repetition än en ny beställning. Det gäller alltså att även titta 
på tiden för de olika e-postmeddelandena vid analysarbetet. För en konsekvent 
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bedömning av e-postmeddelandena introducerades det en 60-sekundersregel, vilken 
innebar att ett meddelande tolkades som en repetition om det upprepats inom 60 
sekunder, annars som en ny beställning. 60 sekunder kan tyckas vara en lång tid för att få 
en respons. Avsnitt 2.4.1 tog upp att det sällan förekommer några längre pauser vid 
turtagning i samtal. Men då konversationen i det här fallet är textbaserad samt att 
situationen är tidskritisk, antas försöksdeltagarna ha mer tolerans än de skulle ha i ett 
”vanligt” samtal. De är medvetna om att lagkamraterna kanske har fullt upp med att 
släcka en brand någon annanstans på kartan, vilket inte gör det möjligt för dem att hinna 
läsa och svara på alla meddelanden med en gång. 
 
Exempel 6: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

A B,C,D F2 och W7 behöver soppa 02:39 

A B,C,D bränslig til F2 03:27 

 
 
En annan ledtråd i tolkningsarbetet är att titta på hur strukturen i de olika spelomgångarna 
ser ut och utifrån det tolka vad personerna pratar om. Spelomgångarna börjar i större 
utsträckning med att lägga upp en strategi och fördela arbetssysslorna. När person D i 
Exempel 7 skickar ”C: bränsle!” kan det tolkas som att han vill eller bekräftar att person C 
ska köra bränsle, eller att person D vill ha bränsle från person C. Eftersom e-
postmeddelandet kommer i början av spelomgången då strategin fortfarande byggs upp, 
är det troligare att D bekräftar för de övriga i laget att C ska köra bränsle än att han vill ha 
bränsle från C. E-postmeddelandet från ”system” är det meddelande C3Fire skickar ut för 
att rapportera om var branden har startat. 
 
Exempel 7: 

Från Till E-postmeddelande 
Tid 
(min:s) 

D A,B,C 
hej alla! uppdelning för snabb aktion:||A: brandbil 1-3| 
B: brandbil 4-6|C: bränsle|D: vatten||let's get 'em 

00:02 

system D 
There is a fire at U29.|Send some Fire fighting units 
there! 

00:10 

A B,C,D A 123|B 456|C 789|osv ? 00:11 

B A,C,D go go go|A = 123, B = 456, osv... 00:16 

C A,B,D c tar vatten? 00:38 

D A,B,C D tar vatten! 00:46 

A B,C,D Ska vi säga till om vad som saknas eller inte? 00:53 

D A,B,C C: bränsle! 00:54 

 
 
Sammanfattningsvis tolkades alla e-postmeddelanden genom att titta på vem de skickades 
från och till, tiden samt den språkliga kontexten. Varje spelomgång studerades därmed som 
en sammanhängande enhet och inte som dekontextualiserade e-postmeddelanden. 
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3.2.3 Framtagning av kategorier 

Nedan ges en detaljerad beskrivning av det iterativa analysarbetet av e-postmeddelandena 
för framtagningen av de slutgiltiga kategorierna. Bokstäverna A och B i Figur 3-2, Figur 3-
3 och Figur 3-4 är inte identitetskoderna från spelomgångarna, eftersom det inte anses 
vara relevant att veta exakt vem som säger vad. Om bara en person yttrar något i 
exemplet har han bokstaven A. Om det däremot är två personer har den som skickar 
meddelandet först fått bokstaven A och den som svarar eller bekräftar fått bokstaven B. 
Stavfel från e-postmeddelandena har låtits vara kvar. 
 
Första kategoriförslaget 

Det första försöksdeltagarna gjorde i samtliga tre spelomgångar var att lägga upp en 
gemensam strategi, vilket skapade huvudkategorin ”Tactics” med tillhörande 
underkategorier. Yttranden kopplade till hur själva kommunikationen tedde sig var också 
vanligt, såsom att be om tydligare information eller att bekräfta något yttrande. Detta 
bildade kategorier under huvudkategorin ”Communication”. Att ge information om 
lastbilarna, sig själv eller vattnet visade sig också vara vanligt, vilket skapade kategorier 
under huvudkategorin ”Information”. Eftersom personerna ofta delade upp lastbilarna 
beroende på deras funktion (tankbilar, vattenbilar eller brandbilar), blev det nödvändigt 
för dem att kontinuerligt be om vatten och/eller bränsle till sina egna lastbilar, vilket 
hamnade under huvudkategorin ”Requests”. Även e-postmeddelanden som handlade om 
en begäran om utförande av vissa handlingar hos övriga medspelare hamnade också 
under denna huvudkategori. Vanligt var även att uttrycka beröm i form av fraser eller 
smileys, vilket skapade kategorin ”Encouragement”. E-postmeddelanden vars budskap ej 
kunde tolkas hamnade i ”Unknown” under huvudkategorin ”Other”. 
 
Tidigt in i analysarbetet gick det att urskilja likheter för hur personerna uttryckte sig för de 
tre utvalda spelomgångarna. Alla kategorier återkom i alla tre spelomgångar. 
 
Det första kategoriförslaget består av sex huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier, vilka presenteras i Figur 3-2 med tillhörande exempel. 
 

Tactics 
Discussing strategy: Diskussion om strategi. 
 A: Vad sägs om:|a 123|b 456|c 789|osv? 
Decision: Beslut om strategi. 

A: Kan vara smart dela upp ansvarsområde 
Request help/cooperation: Begäran eller önskemål om hjälp eller samarbete. 

A: 12an, du får gärna passa 5an och 6an 

Discussing help/cooperation: Diskussion om hjälp eller samarbete inom laget. 
 A: Kom ihåg att saga till om ni behöver nåt, säg till rätt person eller till alla. 
Information/instruction: Information eller instruktion ges. 
 A: ta de tlugnt nu så inte för många står på samma plats 
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Communication 
Confirmation: Bekräftelse eller erkännande av information. 
 A: på väg 
Request clarification: Begäran eller önskemål av mer eller tydligare information. 
 A: c tar vatten? 
Clarification: Förtydligande av tidigare information. 

A: d har 10-12 
 

Information 
Truck: Information gällande en eller flera lastbilar. 
 A: inget vatten kvar i 1 2 3 
Self: Information gällande spelaren själv. 
 A: jag fyller på 2 själv 
Water: Information gällande vatten. 
 A: vatten till 6 på väg 
 

Requests 
Water/Fuel: Begäran eller önskan om vatten eller bränsle. 
 A: bensin till f2 
Action: Begäran eller önskan om ett visst agerande. 
 A: flytta tio 
 

Encouragement 
Phrase: Positiv/uppmuntrande fras. 

A: Bra! 
Smiley: Positiv/uppmuntrande smiley. 
 A: :) 
 

Other 
Unknown: Ej tolkningsbart yttrande. 

A: # 

Figur 3-2. Första kategoriförslaget. 

 
 
Andra kategoriförslaget 

Ju fler e-postmeddelanden som analyserades desto tydligare blev det att kategorierna från 
det första kategoriförslaget inte var tillräckliga, vilket var väntat. Nya kategorier tillkom 
och namn på några av de redan utformade kategorierna ändrades. Huvudkategoriernas 
namn behölls dock och sex nya tillkom.  
 

De tre huvudkategorierna ”Tactics”, ”Encouragement” och ”Other” med tillhörande 
underkategorier från det första kategoriförslaget behölls oförändrade. Under 
”Communication” tillkom tre nya kategorier, ” Correction”, ”Repetition” och 
”Continuation”, vilka precis som de gamla hade med kommunikationen i sig att göra. 
Underkategorierna i ”Information” ändrades om till sex nya underkategorier, beroende på 
vad informationen handlade om. ”Requests” gjordes om så att kategorierna delades upp i 



  26 

vad de refererade till; om vatten och/eller bränsle skulle komma till en plats, lastbil eller 
en spelare. ”Commands” blev en ny huvudkategori, då det visade sig vara vanligt att ge 
direkta befallningar till sina medspelare. ”Questions” tillkom också som ny huvudkategori. 
Denna innehåller frågor om lastbilar, om vad som bör prioriteras, om handlingar samt om 
spelet och/eller spelets struktur. Den sista nya huvudkategorin fick namnet ”Comments” 
och gäller kommentarer som spelarna fäller om branden, den egna eller den gemensamma 
prestationen, andra lag samt spelet och/eller spelets struktur. Skillnaden mellan 
”Information” och ”Comments” är att den senare snarare uttrycker en personlig 
inställning än objektiv information. 
 

Fortfarande kunde det urskiljas en viss struktur i yttrandena för de olika spelomgångarna. 
Dock påträffades inte alla de nya kategorierna i alla spelomgångar. Ofta börjar en 
spelomgång med att lägga upp en ny strategi eller att bekräfta användandet av en tidigare 
använd och lyckad strategi, det vill säga kategorier under ”Tactics”. Därefter kan i stort 
sett vilken kategori som helst komma. 
 
Det andra kategoriförslaget presenteras i Figur 3-3 med tillhörande exempel. 
Understrykningarna markerar de ord som kategorin avser, om exemplet innefattar fler än 
ett e-postmeddelande. 
 

Tactics 
oförändrad (se Figur 3-2) 
 

Communication 
Confirmation: Bekräftelse eller erkännande av information. 
 A: på väg 
Request clarification: Begäran eller önskemål av mer eller tydligare information.  

A: c tar vatten? 
Clarification: Förtydligande av tidigare information.  

A: d har 10-12 
Correction: Rättelse av tidigare information. 
 A: Ok, jag tror vi försöker styra elden nordost 

A: Förlåt, NV menade jag försåt 
Repetition: Upprepning av tidigare information. 
 A: vem hade vatten? 

B: c 
 B: c 

Continuation: Fortsättning på e-postmeddelande. 
A: vatten till f4 
A: och f5 

 

Information 
Information, truck, needs: Information gällande en eller flera lastbilars behov. 
 A: F2 saknar soppa 
Information, truck, actions: Information gällande en eller flera lastbilars agerande. 

A: 8 ordnar vatten till 5an nu 
Information, self, needs: Information gällande spelarens eget/egna behov. 
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A: Jag behöver vatten från 7 till 3 
Information, self, actions: Information gällande spelarens eget agerande. 

A: 2an, jag fyller på vatten på dig 
Information, fire: Information gällande elden. 

A: den sprider sig mot barrskogen 
Information, vegetation: Information gällande vegetationen. 

A: grönt är obrännbart! 
 

Requests 
Requests, truck: Begäran eller önskan om vatten och/eller bränsle till en lastbil. 

A: Vatten till brandbil5 
Requests, location: Begäran eller önskan om vatten och/eller bränsle till en plats. 

A: Bensin till o14 
Requests, player: Begäran eller önskan om vatten och/eller bränsle till en spelare. 

A: C: bränsle! 
 

Commands 
Commands, truck: Befallning gällande en eller flera lastbilar. 

A: flytta tio 
Commands, vegetation: Befallning gällande vegetationen. 

A: akta skogen!!! 
Commands, priority: Befallning gällande vad som bör prioriteras. 

A: prioritera i söder! 
 

Questions 
Questions, truck: Fråga gällande en eller flera lastbilar. 

A: vad gör branndbil 2 och 3? 
Questions, actions: Fråga gällande agerande. 

A: vem går in med bränsle i mitten? 
Questions, priority: Fråga gällande prioritering. 

A: prioritera i norr? 
Questions, game: Fråga gällande spelet eller spelets konstruktion. 

A: tror ni det blir fler bränder idag? på samma spel alltså 
 

Comments 
Comments, fire: Kommentar om elden.   

A: Jäklar va de' brinner idag! 
Comments, game: Kommentar om spelet eller spelets konstruktion.   

A: lurigt spel 
Comments, other team: Kommentar om andra lag.  

A: det går en aning bättre för andra gruppen :P 
Comments, performance/achievment: Kommentar om den egna prestationen. 

A: tror det är rätt kört faktiskt. 
 

Encouragement 
oförändrad (se Figur 3-2) 
 

Other  
oförändrad (se Figur 3-2) 

Figur 3-3. Andra kategoriförslaget. 
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Slutgiltiga kategorier 

Efter att ha gått igenom alla 64 spelomgångar visade det sig att de redan skapade 
kategorierna inte var tillräckliga. Vissa kategorinamn var inte heller de mest passande. 
Första huvudkategorin ”Tactics” fick byta namn till ”Strategy”. Underkategorin 
”Discussing strategy” var för generell och delades istället upp i den nya kategorin 
”Proposal” och den gamla ”Decision”. ”Information/instruction” togs bort eftersom den 
bedömdes vara överflödig då e-postmeddelandena där lika väl passade in i ”Discussing 
help/cooperation”. ”Communication” med tillhörande underkategorier behölls 
oförändrad. ”Information, vegetation” under ”Information” gjordes mer generell genom 
att byta namn till ”Information, map featuers”. Då personerna emellanåt gav information 
om läge och/eller avstånd på kartan fick detta bli en egen kategori, ”Information, 
location”. Eftersom spelarna visade sig begära vatten och/eller bränsle på många olika 
sätt fick kategorierna under ”Requests” ändras till endast ”Water” och ”Fuel”. I slutändan 
ansågs dessa två underkategorier ändå vara fullt tillräckliga. Den nya kategorin 
”Commands, player” lades till under huvudkategorin ”Commands” och liksom tidigare 
gjordes ”Commands, vegetation” om till den mer generella kategorin ”Commands, map 
features”. Eftersom spelarna emellanåt ställde frågor om sin och/eller övriga spelares 
status, skapades underkategorin ”Questions, status”. Den tidigare huvudkategorin 
”Encouragement” stoppades in i ”Comments” och bildade de nya underkategorierna 
”Comments, feedback, positive” och ”Comments, feedback, negative”, eftersom dessa två 
huvudkategorier ansågs vara snarlika. Yttranden som inte var relaterade till uppgiften 
spelarna skulle genomföra skapade kategorin ”Non-task related” under huvudkategorin 
”Other”. 
 
I Figur 3-4 redovisas de slutgiltiga kategorierna. Kategorierna är indelade i åtta 
huvudkategorier där varje underkategori har en tillhörande förklaring samt ett exempel. 
Understrykningarna markerar de ord som kategorin avser om exemplet innefattar fler än 
ett e-postmeddelande. Se Bilaga A för kategorisering av e-postmeddelanden för en 
slumpmässigt utvald spelomgång. 
 

Strategy 
Proposal: Förslag på strategi. 

A: strategiförslag: |spelare A ansvar för bil 1-3|spelare B ansvar för bil  
     4-6|spelare C ansvar för bil 7-9|spelare D ansvar för bil 10-12 

 
Decision: Beslut om strategi. 

A: vi kör samma uppdelning! /a 
 

Request help/cooperation: Begäran eller önskemål om hjälp eller samarbete. 
A: hjälp vid träsket!  

 

Discussing help/cooperation: Diskussion om hjälp eller samarbete inom laget. 
A: ska vi inte försöka hålla samman så vi kan stänga in den åt ett håll och 
     sen jobba oss runt 
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Communication 
Confirmation: Bekräftelse eller erkännande av information. 

A: bränsle till 2 
B: på väg 

 

Request clarification: Begäran eller önskemål av mer eller tydligare information. 
A: vem hade vatten? 

 

Clarification: Förtydligande av tidigare information. 
A: bränsle är c som har 

 

Correction: Rättelse av tidigare information. 
A: Ok, jag tror vi försöker styra elden nordost 
A: Förlåt, NV menade jag försåt 

 

Repetition: Upprepning av tidigare information. 
A: vem hade vatten? 
B: c 
B: c 

 

Continuation: Fortsättning på e-postmeddelande. 
A: vatten till f4 
A: och f5 

 

Information 
Information, truck, needs: Information gällande en eller flera lastbilars behov.  

A: F2 saknar soppa 
 

Information, truck, actions: Information gällande en eller flera lastbilars agerande. 
A: 8 ordnar vatten till 5an nu 

 

Information, self, needs: Information gällande spelarens eget/egna behov. 
A: Jag behöver vatten från 7 till 3 

 

Information, self, actions: Information gällande spelarens eget agerande. 
A: 2an, jag fyller på vatten på dig 

 

Information, fire: Information gällande elden. 
A: den sprider sig mot barrskogen 

 

Information, map features: Information gällande objekt och/eller områden på kartan. 
A: skolan i norr brinner 

 

Information, location: Information gällande läge och/eller avstånd på kartan. 
A: fast det tar tid att ta sig dit. rädda skolan! 

 

Requests 
Water: Begäran eller önskan om vatten. 

A: vatten till F5 
 

Fuel: Begäran eller önskan om bränsle. 
A: bränsle till 9:an 
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Commands 
Commands, truck: Befallning gällande en eller flera lastbilar. 

A: skicka brandbilarna att blocka mellan skogspartierna 
 

Commands, map features: Befallning gällande objekt och/eller områden på kartan. 
A: Akta barrskogen! 

 

Commands, priority: Befallning gällande prioritering. 
A: prioritera i söder! 

 

Commands, player: Befallning direkt riktad till en eller flera spelare. 
A: planera körningen!!! 

 

Questions 
Questions, truck: Fråga gällande en eller flera lastbilar. 

A: vad gör branndbil 2 och 3? 
 

Questions, actions: Fråga gällande agerande. 
A: vem går in med bränsle i mitten? 

 

Questions, priority: Fråga gällande prioritering. 
A: prioritera i norr? 

 

Questions, game: Fråga gällande spelet eller spelets konstruktion. 
A: tror ni det blir fler bränder idag? på samma spel alltså 

 

Questions, status: Fråga gällande status. 
A: ehhhh....står vi på varandra? 

 

Comments 
Comments, fire: Kommentar om elden. 

A: Jäklar va de' brinner idag! 
 

Comments, game: Kommentar om spelet eller spelets konstruktion. 
A: lurigt spel 

 

Comments, other team: Kommentar om andra lag. 
A: det går en aning bättre för andra gruppen :P 

 

Comments, feedback positive: Positiv/uppmuntrande kommentar. 
A: bra jobbat alla 

 

Comments, feedback negative: Negativ/uppgiven kommentar. 
A: tror det är rätt kört faktiskt. 

 

Other 
Unknown: Ej tolkningsbart yttrande. 

A: # 
 

Non-task related: Yttrande ej relaterat till uppgiften. 
A: wwooo,weeeioo, im a pyro, wwooo, weiooo, im gonna burn it up! 

Figur 3-4. Slutgiltiga kategorier. 
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Tanken med kategorierna är att de ska fungera så bra att en utökning av studien med fler 
spelomgångar inte ska påverka dem. Samma gäller för en annan studie med annorlunda 
fokus, datan där ska kunna kategoriseras utifrån dessa kategorier. Åtminstone ska 
huvudkategorierna fungera, underkategorierna kanske inte är lika stabila. 

3.3 Beställningssekvens 

Utifrån de slutgiltiga kategorierna (se Figur 3-4) har närhetspar i e-postmeddelandena 
studerats. De två yttranden som räknas som ett närhetspar i denna studie är: 
 

1. Beställning: önskan eller begäran om bränsle och/eller vatten. 
2. Bekräftelse: svar på (1). 

 
Detta innebär att bekräftelsen endast innebär ett svar på en beställning av bränsle 
och/eller vatten och inte på någon av de övriga kategorierna, såsom taktik. Anledningen 
till att just beställningar och bekräftelser valdes ut för studerandet av närhetspar är att 
dessa anses vara mest väsentliga för hur samarbetet går till i relation till om lagen kommer 
lyckas med släckningen av elden eller inte. Kommunikation under exempelvis kategorin 
”Comments” är inte lika viktigt för samarbetet, trots att det kanske visar sig vara bra för 
resultatet då det krävs positiva kommentarer för att motivera lagkamraterna. Smileys 
kanske är mindre väsentliga för att bekämpa elden. Se Bilaga A där närhetspar 
exemplifieras i en slumpmässigt utvald spelomgång. 
 
En beställning kan se ut på olika sätt, till exempel ”bensin till 4” och ”3 behöver bränsle”. 
Därmed räknas e-postmeddelanden in som både ryms inom kategorin ”Request” samt 
”Information, truck, needs” (se Figur 3-4). Även om en person endast ger information 
om att en lastbil behöver bränsle eller vatten, så är det i själva verket snarare en beställning, 
och kan med Searles (1979) termer klassificeras som en indirekt talakt. Bekräftelsen finns i 
kategorin ”Confirmation” (se Figur 3-4). 
 
Nedan presenteras exempel av närhetspar, vilka illustrerar vilka av e-postmeddelandena 
som räknats som en beställningssekvens. Bokstäverna A och B är inte identitetskoderna 
från spelomgångarna, eftersom det inte anses vara relevant att veta exakt vem som säger 
vad. Om bara en person yttrar något i exemplet har han bokstaven A. Om det däremot är 
två personer har den som skickar meddelandet först fått bokstaven A och den som svarar 
eller bekräftar fått bokstaven B. 
 
Beställning till fel person 

De beställningar som skickats till fel person har inte räknats med i resultatet, såvida 
personen som skickade e-postmeddelandet korrigerar sitt misstag direkt efter att han 
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skickat beställningen. På så vis hinner ingen av de övriga lagkamraterna komma med en 
bekräftelse.  
 
 Exempel:  A: ”9 behöver bränsle” 
 A: ”skit i nian förresten” 
 B: Utebliven bekräftelse 
 

Fortsättning av beställning 

Om två beställningar kommer direkt efter varandra från samma person, räknas dessa som 
en beställning (kategorin ”Continuation”, se Figur 3-4), eftersom den som svarar 
förmodligen ser detta som en beställning och inte svarar på dem båda var för sig.  
 
 Exempel: A: ”1-2 behöver vatten” 
  A: ”och 3” 
  B: Eventuell bekräftelse 
 
Beställning innan spelet bryts 

En beställning som kommer sist i en spelomgång, direkt innan spelomgången bryts, har 
inte räknats med i resultatet, eftersom den beställningen inte kan bli besvarad. 
 
 Exempel: A: ”ettan vill ha” 
  Spelomgång bryts. 
  B: Ingen bekräftelse  
 

Repeterad beställning 

Vissa beställningar blir repeterade, vilket är en följd av att beställningen inte har blivit 
bekräftad eller att ingen av de övriga lagmedlemmarna har kommit med önskad påfyllning 
till lastbilen. Repeterade beställningar har inte räknats med som en vanlig beställning, 
eftersom de endast har som syfte att repetera. Däremot har beställningen innan 
repetitionen räknats med. 
 
 Exempel: A: ”bensin 2” 
  A: ”bensin 2” 
  B: Eventuell bekräftelse 
 
Bekräftelse utan beställning 

Eftersom alla i laget ser allt som händer på skärmen händer det att en person som förser 
lastbilarna med vatten och/eller bensin uppmärksammar att en lastbil behöver påfyllning 
utan att en beställning gjorts. En del gånger fyller han kanske bara på lastbilen med det 
den behöver utan bekräftelse, och en del gånger skickar han även ett e-postmeddelande 
till vederbörande person att vatten eller bensin är på väg. Sådana uppmärksammade 
handlingar har inte räknats som en bekräftelse eftersom det inte följs av en beställning 
och kan således inte räknas som en andradel av ett närhetspar. 
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 Exempel: A: Ingen beställning 
  B: ”soppa på g till 8” 

 

Bekräftelse följd av bekräftelse 

Vid några tillfällen finns även ett tredje steg i en beställning; när beställaren fortsätter på 
dialogen genom att svara på en bekräftelse. Detta tredje svar är inte medräknat i resultatet 
eftersom det inte är ett svar på en beställning och därmed inte är en andradel av ett 
närhetspar. 
 
 Exempel: A: ”vatten” 
  B: ”2an, jag fyller på vatten till dig” 
  A: ”skitbra 7” 
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4444    RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT    

Fördelningen för hur de olika lagen har presterat för de 64 spelomgångarna är 32 klarade 
spelomgångar, det vill säga där alla brinnande celler släckts inom de 20 minuterna, och 32 
ej klarade spelomgångar, det vill säga där det fortfarande finns brinnande celler då spelet 
avbryts.  
 
I Tabell 4-1 presenteras övergripande resultat för skillnaden mellan de klarade 
spelomgångarna och de ej klarade spelomgångarna. Skillnaden är uträknad med 
medelvärde (medel) samt standardavvikelse (SD). Se Bilaga B och Bilaga C för en 
detaljerad redogörelse av resultaten. 
 

Tabell 4-1. Övergripande skillnader mellan lagen som lyckades släcka elden och lagen som inte lyckades 
släcka elden. 

 
Klarade 

spelomgångar 

Ej klarade 

spelomgångar 

 medel  SD medel SD 

Turer 22,94 13,29 51,28 26,18 
Tid (min:s) 8:36 3:71 20:00 0:00 
Brinnande celler 0,00 0,00 64,13 28,02 
Släckta celler 34,53 19,14 84,84 20,44 
Utbrända celler 52,03 29,73 480,59 167,47 
 

Raden ”Turer” i Tabell 4-1 illustrerar skillnaden i antal turer (det vill säga antal e-
postmeddelanden), där personerna som lyckades släcka elden har ett medelvärde på 22,94 
med en standardavvikelse på 13,29, till skillnad från medelvärdet 51,28 med 
standardavvikelsen 26,18 som lagen som inte lyckades släcka elden hade. Eftersom lagen 
som inte lyckades släcka elden höll på längre, vilket kolumn ”Tid” visar, resulterar det i sin 
tur att de hann med fler e-postmeddelanden. Lagen som klarade spelomgången hade inga 
brinnande celler på kartan vid spelets slut. De lyckades i genomsnitt släcka 34,53 celler, 
med en standardavvikelse på 19,14. Vid spelets slut hade i genomsnitt 52,03 celler brunnit 
ut, med en standardavvikelse på 29,73. Lagen som inte klarade spelomgången hade i 
genomsnitt 64,13 brinnande celler på kartan, med en standardavvikelse på 28,02, efter 20 
minuter då spelet tog slut. Medelvärdet för de släckta cellerna låg på 84,84, med en 
standardavvikelse på 20,44 och medelvärdet för de utbrända cellerna låg på 480,59, med 
en standardavvikelse på 167,47. 
 

För varje spelomgång har det sammanlagda antalet beställningar och bekräftelser räknats 
ut. Vidare har det räknats ut i procent hur stor andel av beställningarna som blivit 
bekräftade, det vill säga andelen närhetspar. I Tabell 4-2 presenteras en sammanställning 
av beställningar och bekräftelser, fördelat på de klarade spelomgångarna och de ej klarade 
spelomgångarna. Se Bilaga B och Bilaga C för en detaljerad redogörelse av resultaten. 
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Tabell 4-2. Skillnader i beställningar och bekräftelser mellan lagen som lyckades släcka elden och lagen 
som inte lyckades släcka elden. 

 
Klarade 

spelomgångar 

Ej klarade 

spelomgångar 

 medel SD medel SD 

Beställningar 7,09 5,06 15,53 11,25 
Bekräftelser av 
beställningar 

1,00 1,59 4,13 4,83 

Närhetspar (%) 10,61 16,35 25,63 20,60 
Repeterade beställningar 0,13 0,34 0,59 1,01 
Bekräftelser utan 
beställningar 

0,53 1,50 1,31 2,35 

 
Raden ”Beställningar” i Tabell 4-2 visar skillnaden i antalet beställningar, där lagen som 
klarade spelomgångarna hade ett medelvärde på 7,09 med en standardavvikelse på 5,06, 
medan lagen som inte lyckades släcka elden hade ett medelvärde på 15,53, med en 
standardavvikelse på 11,25. Medelvärdet för antalet bekräftelser som föregicks av en 
beställning för de klarade spelomgångarna var 1,00 med en standardavvikelse på 1,59, 
medan medelvärdet för antalet bekräftelser som föregicks av en beställning för lagen som 
inte klarade spelomgångarna var 4,13 med en standardavvikelse på 4,83. Detta resulterade 
i att andelen beställningar som blivit bekräftade, det vill säga andelen närhetspar, i 
genomsnitt låg på 10,61 procent, med standardavvikelsen 16,35 procent, hos lagen som 
släckte elden, medan lagen som inte släckte elden i genomsnitt bekräftade 25,63 procent 
beställningar, med standardavvikelsen 20,60 procent. Lagen som släckte branden hade i 
genomsnitt 0,13 repeterade beställningar, med en standardavvikelse på 0,34, till skillnad 
från medelvärdet 0,59 och standardavvikelsen 1,01, för lagen som inte släckte branden. 
Medelvärdet av antalet bekräftelser som inte föregicks av en beställning låg på 0,53 med 
en standardavvikelse på 1,50 för lagen som lyckades släcka elden, medan  medelvärdet låg 
på 1,31 med en standardavvikelse på 2,35 för lagen som inte lyckades släcka elden.  
 
Nedan presenteras sex diagram. Diagram 4-1, Diagram 4-3 och Diagram 4-5 gäller de 32 
spelomgångar där lagen lyckats släcka elden. Diagram 4-2, Diagram 4-4 och Diagram 4-6 
gäller de 32 spelomgångar där lagen inte lyckats släcka elden. Diagram 4-1 och Diagram 4-
2 illustrerar hur stor andel av beställningarna som blivit bekräftade. Diagram 4-3 och 
Diagram 4-4 visar hur många repeterade beställningar varje spelomgång har. Diagram 4-5 
och Diagram 4-6 illustrerar hur många bekräftelser varje spelomgång har som inte föregås 
av en beställning. 
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I Diagram 4-1 redogörs det för hur stor andel av beställningarna som blivit bekräftade för 
de spelomgångar då laget lyckats släcka branden inom 20 minuter. 

 

Diagram 4-1.  Andel bekräftade beställningar för de spelomgångar där lagen lyckats släcka branden. 
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I Diagram 4-2 redogörs det för hur stor andel av beställningarna som blivit bekräftade för 
de spelomgångar då laget inte lyckats släcka branden inom 20 minuter. 

 

Diagram 4-2. Andel bekräftade beställningar för de spelomgångar där lagen inte lyckats släcka branden. 
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I Diagram 4-3 redogörs det för hur många repeterade beställningar varje spelomgång har, 
då laget lyckats släcka branden inom 20 minuter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4-3. Repeterade beställningar för de spelomgångar lagen lyckats släcka branden. 
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I Diagram 4-4 redogörs det för hur många repeterade beställningar varje spelomgång har, 
då laget inte lyckats släcka branden inom 20 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4-4. Repeterade beställningar för de spelomgångar lagen inte lyckats släcka branden. 
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I Diagram 4-5 redogörs det för hur många bekräftelser varje spelomgång har som inte 
föregås av en beställning, då laget lyckats släcka branden inom 20 minuter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4-5. Bekräftelser utan beställningar för de spelomgångar lagen lyckats släcka branden. 
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I Diagram 4-6 redogörs det för hur många bekräftelser varje spelomgång har som inte 
föregås av en beställning, då laget inte lyckats släcka branden inom 20 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4-6. Bekräftelser utan beställningar för de spelomgångar lagen inte lyckats släcka branden. 
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5555    DISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSION    

Syftet med denna studie var att undersöka om andelen närhetspar i 
beställningssekvenserna påverkar släckningsarbetet i C3Fire. De lag som lyckades släcka 
elden antogs vara bättre på att bekräfta varandra, det vill säga ha större andel närhetspar, 
än de lag som misslyckades.  

5.1 Hur blev resultatet? 

Många av regelverken och teorierna i avsnitt 2.3, 2.4 samt 2.5, visar att kommunikationen 
följer eller bör följa en sekventiell ordning eller vara reglerad. Försöksdeltagarnas 
kommunikation i den här studien visade sig inte följa några sådana sekventiella mönster 
eller regleringar. Enligt Tabell 4-2 var andelen närhetspar 10,44 procent för de lag som 
lyckades släcka elden, medan andelen närhetspar låg på 25,15 procent för de lag som höll 
på i tjugo minuter. Därmed visade det sig snarare vara undantag än regel att personerna 
som lyckades släcka elden fick uppbackning genom en bekräftelse på sin beställning från 
sina lagkamrater (se Diagram 4-1 och Diagram 4-2). Det går därmed inte att utifrån 
närhetsparen i beställningssekvenserna hos försöksdeltagarna se varför de lyckades eller 
inte lyckades med att släcka elden, alltså måste det vara någon eller några andra faktorer 
som påverkar. 
 

Konversationen i C3Fire är textbaserad, vilket innebär att det finns en osäkerhet i när 
deltagarna läser ett meddelande som skickats till dem. Därför kan det tyckas vara ännu 
viktigare att försöksdeltagarna är tydliga med att visa att de tagit del av information som 
skickats till dem med någon slags bekräftelse, eftersom denna typ av kommunikation inte 
erbjuder en lika rik kommunikation som en ansikte-mot-ansikte-konversation gör, där 
bland annat ögonkontakt spelar en viktig roll. 
 
Det går även att dra slutsatsen att någon eller några andra faktorer måste ha påverkat 
resultatet, då det hände att deltagarna bekräftade en person som inte kommit med en 
beställning (se Tabell 4-2), Det framgick tydligt att det var en bekräftelse av en beställning, 
eftersom det var uttryck såsom ”kommer” eller ”på väg” och inte bara ”okej”. 

5.2 Vad kan ha påverkat resultatet? 

Den största faktorn till att resultatet ser ut som det gör tros vara att försöksdeltagarna blir 
presenterade mycket information på skärmen; alla i laget ser både de lastbilar de själva har 
hand om och övriga lastbilar, var elden befinner sig, vegetationsförhållandena et cetera. 
Detta innebär att en funktionell kommunikation, i det här fallet närhetspar, inte blir så 
väsentlig i lagen. I verkligheten råder det en ovisshet om vem som gör vad och var de 
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övriga personerna befinner sig. En person i C3Fire som exempelvis behöver 
bensinpåfyllning behöver inte alltid be om det eftersom den bensinansvarige själv kan se 
det på kartan. Koordinationen kan alltså både vara explicit och implicit (Svenmarck, 
1998). Enligt de teorier och studier som ligger till grund för denna uppsats, ska en person 
i C3Fire göra en beställning varpå den ansvarige ska bekräfta yttrandet. Istället påträffades 
följande fyra beställningssekvenser: 
 
1. A: Beställning av bensin och/eller vatten 

B: Bekräftelse + påfyllning av bensin och/eller vatten 
Exempel:  A: ”vatten på 5” 
                 B: ” kommer till 5” 
 

2. A: Beställning av bensin och/eller vatten 

B: Utebliven bekräftelse + påfyllning av bensin och/eller vatten 
Exempel:  A: ” bränsle till 9:an!!!” 
          B: Utebliven bekräftelse 
 

3. A: Utebliven beställning av bensin och/eller vatten 

B: Bekräftelse + påfyllning av bensin och/eller vatten 
Exempel:  A: Utebliven beställning 
   B: ”vatten på väg till F6” 
 

4. A: Utebliven beställning av bensin och/eller vatten 

B: Utebliven bekräftelse + påfyllning av bensin och/eller vatten 
Exempel:  A: Utebliven beställning 
    B: Utebliven bekräftelse 

 
Den första beställningssekvensen har det ”ideala” närhetsparet som Schegloff och Sacks 
(enligt Heritage, 1984) teori bygger på, där en verbal beställning följs av en verbal 
bekräftelse. Beställningssekvens 2 och 3 har antingen en verbal beställning eller en verbal 
bekräftelse. Beställningssekvens 4, som varken har beställning eller bekräftelse, kan 
självklart inte tydas utifrån en beställningssekvens i spelomgångarna. Men då det 
emellanåt förekom en respons, till exempel ”Tack”, från en person som inte gjort någon 
beställning och till en person som inte gjort någon bekräftelse, tolkas denna som en direkt 
manipulering vilken inte föregås av någon beställning 
 
Det fanns spelomgångar med noll antal beställningar då lagen ändå klarade att släcka 
elden. Lagen använder sig då av det som Hirsch (1996) kallar för direkt manipulering; de 
kommunicerar genom icke-verbal kommunikation. Om lagen inte blivit presenterade lika 
mycket information hade antagligen kommunikationen sett annorlunda ut, då det hade 
krävts mer explicit koordination i samarbetet. Det är svårt att avgöra hur vanlig 
beställningssekvens 4 var, eftersom den inte alltid går att tyda utifrån spelomgångarna. 
Som kommunikationen ser ut nu är den relativt ”ytlig”, personerna utvecklar sällan några 
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längre beställningssekvenser. Det är mindre troligt att ett lag i den ”riktiga” världen klarat 
av att släcka elden utan varken beställningar eller bekräftelser. 
 
Det uppmärksammades att det överlag uppträdde väldigt få språkliga missförstånd i e-
postkonversationen hos lagen. Trots att beställningarna inte blev bekräftade rådde det 
inga tvivel om hur samarbetet skulle ske. Även här antas anledningen vara all information 
personerna hade på sina skärmar. Trots att en bekräftelse uteblev var personen som 
beställde medveten om att hans bil kunde få påfyllning utan att han behövde vänta på en 
bekräftelse. 
 
Det uppmärksammades även att försöksdeltagarna inte var speciellt tydliga i sina 
beställningar. Även här kan anledningen vara att varje lagmedlem hade tillräcklig 
information på sin skärm. Det räckte för en person att skicka meddelandet ”Bensin” till 
den bensinansvarige, varpå den ansvarige själv kunde se på sin skärm både vem av 
lagkamraterna som skickat meddelandet samt vilken lastbil som stod tom. Det fanns alltså 
två olika beställningsstrategier i lagen; specifika och ospecifika. En specifik beställning 
skulle exempelvis kunna vara ”B behöver bensin från C till lastbil 4”, ”bensin till F1” eller 
”D skicka bensin till ruta G18”. Vilken av de två beställningsstrategierna som är mest 
effektiv är uppgiftsberoende. För försöksdeltagarna i den här studien spelar det mindre 
roll om de är specifika eller inte, eftersom de snabbt kan få all information på sin 
datorskärm. Vad som rekommenderas är ändå att vara lagom i sina yttranden, vilket kan 
kopplas samman med Grices (refererad i Saeed, 2000) maximer; varken för mycket eller 
för lite information.  
 
Det påträffades aldrig någon metakommunikativ diskurs hos personerna i lagen; de 
pratade aldrig om hur de skulle prata. De diskuterade alltså aldrig om de skulle ha någon 
kommunikativ strategi för att göra arbetet mer effektivt. Den enda diskussionen om 
kommunikationen i laget som uppkom var då någon informerade sina lagkamrater om att 
de endast skulle skicka sina e-postmeddelanden till den person som var ansvarig 
(bränsleansvarig eller vattenansvarig) och inte till alla. Trots att personerna spelade åtta 
gånger var, dock inte i samma lagkonstellation varje gång, byggdes det inte upp någon 
struktur för hur de skulle prata med varandra. Då lagens kommunikation i sig inte visat sig 
vara avgörande för hur de lyckades i släckningsarbetet kanske lagen inte heller ansåg att 
det var nödvändigt med någon sådan reglerad kommunikation.  
 
I frågan om vad som är effektiv kommunikation eller inte kan det även vara avgörande 
om en person endast skickar sin beställning till den ansvarige eller till alla. E-postverktyget 
gör det möjligt för personerna att välja vilka i laget meddelandet ska skickas till. Vid flera 
tillfällen förekom det att en beställning skickades till alla i laget, vilket blir en extra och 
onödig belastning för en person som inte behöver ta del av den informationen men som 
ändå måste läsa meddelandet. Denna onödiga informationsbearbetning försöktes trots allt 
bekämpas då det vid upprepade tillfällen skickades meddelanden inom laget om att 
personerna endast skulle skicka till den person i laget som var ansvarig. 



  46 

 
Som Diagram 4-3 och Diagram 4-4 visar var antalet repeterade beställningar relativt lågt. I 
genomsnitt hade både lagen som lyckades släcka elden och lagen som misslyckades ett 
genomsnitt som låg under en repeterad beställning (se Tabell 4-2). Detta innebär att det 
inte fanns någon nämnvärd skillnad för hur länge deltagarna behövde vänta på sina 
beställningar, för de olika spelomgångarna 
 
Att försöksdeltagarna inte har någon strukturerad kommunikation kan även påverkas av 
att situationen är tidskritisk. Som Reason (1990) nämner, har varje människa en begränsad 
förmåga att hantera information, vilket kan leda till en negativ stress om stressnivån 
överstiger den mänskliga förmågan. Konversationerna är emellanåt panikartade, då 
deltagarna bara lägger till ny information. De kanske känner att de inte har tid att hinna 
med allt, men hade kanske ändå tjänat på att bygga upp någon slags kommunikativ 
struktur. Lindgren et al. (2004) menade på att erfarenheten som rökdykarpar ett hade 
tillsammans, gjorde att de hade hunnit bygga upp ett mönster i kommunikationen. 
Eftersom deltagarna i C3Fire inte behövde följa någon struktur för att lyckas, är det 
mindre troligt att erfarenhet har en lika väsentlig roll som för rökdykarna. 
 
I några spelomgångar förekom det en attityd av oseriöshet i lagen, med meddelanden som 
”Låt skiten brinna” och ” wwooo,weeeioo, im a pyro, wwooo, weiooo, im gonna burn it 
up!”. Denna attityd visade sig vara vanligast i sekvenser då det, enligt författarens egen 
tolkning, fanns en stämning av uppgivenhet inom laget, ofta i slutet av en spelomgång. I 
de sekvenserna blev det påtagligt att situationen inte var på riktigt; personerna befann sig 
inte i sina lastbilar ute i den riktiga världen. Från att ha iklätt sig rollen som brandmän till 
försöksdeltagare som bara sitter och spelar ett spel, växlar de mellan institutionellt och 
vardagligt samtal och olika verksamhetstyper och communitys. Det ska mycket till för en 
riktig brandman ute i fältet att ge upp. 
 
En annan faktor kan vara att urvalet av försöksdeltagare var unga killar, med en 
överrepresentation av studenter. Denna homogena grupp är uppväxt med TV- och 
dataspel (Smith et al., 2005), vilket kan påverka hur de agerar i en sådan spelliknande 
situation som C3Fire är. Spelvanan de har kanske gör att de inte utnyttjar 
kommunikationsverktyget lika mycket som ett annat urval av personer skulle ha gjort. 
 
Det är även möjligt att resultatet kan ha påverkats av att det unga urvalet i studien har en 
chattvana. E-postkonversationen i C3Fire sker i realtid och under liknande former som 
många av de chattverktyg som finns tillgängliga på Internet. Slutsatsen om att 
försöksdeltagarna har en chattvana kan dras utifrån Cherny (1999) och Sveningssons 
(2001) beskrivning av hur kommunikation ser ut i chattrelaterade miljöer. De menar att 
det finns en kommunikativ jargong på Internet, skapad av användarna själva. Det är 
vanligt att använda sig av akronymer, vilket är initialerna från flera efterföljande ord. I 
C3Fire förekom bland annat ”hmm, lol har ju sett snyggare bränder, bättre 
efterschläckning :)”, där ”lol” står för ”laugh out loud”. Ett sätt att fånga 
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konversationspartnernas uppmärksamhet kan enligt Cherny och Sveningsson vara att 
skriva med versaler, vilket även förekom i C3Fire, till exempel ”4-6 HAR INGET 
VATTEN”. De menar även att personer använder sig av smileys, vilket är en uppsättning 
symboler vilka denoterar olika ansiktsuttryck. Exempelvis denoterar symbolen :-) glädje, 
symbolen ;-) ironi och symbolen :-( sorgsenhet. Smileys var frekvent återkommande i 
försöksdeltagarnas meddelanden. Ett annat vanligt sätt att uttrycka sig på är att markera 
ord med asterisker för att visa kommunikativa handlingar eller ljudeffekter, till exempel 
*kram* eller *skratt*. Försöksdeltagarna använde sig av sådana uttryck, dock uteslöt de 
ofta asteriskerna, som i exemplet ”hehe”. Enligt Sveningsson (2001) är det även vanligt att 
blanda in engelska ord i en konversation som sker på svenska, vilket deltagarna i C3Fire ofta 
gjorde, till exempel i bekräftelsen “comin up…” och den positiva kommentaren ”nice”. 
Cherny och Sveningsson hävdar även att personer ofta använder sig av olika strategier för 
att öka tempot i chattkonversationen samt att minska ansträngningen av att knappa in på 
tangentbordet. Vana chattdeltagare levererar ofta korta textmeddelanden till varandra för 
att kunna få en snabb respons och därmed bidra till att konversationen blir mer interaktiv, 
då längre meddelanden kommer att skapa en fördröjning i interaktionen. Korta yttranden 
underlättar även läsningen hos de övriga samtalsdeltagarna. Deltagarna i C3Fire uttryckte 
sig ofta med korta textmeddelanden, vilket även hänger ihop med att den stressfyllda 
situationen krävde det. Därmed var det ännu viktigare att de uttryckte sig så effektivt som 
möjligt, eftersom kommunikationen inte hade ett socialt syfte, utan var ett medel för att 
släcka elden. Det är enligt Cherny och Sveningsson inte bara meddelandena som kortas 
ner, förkortningar av ord är också vanligt. Exempel från C3Fire är ”vi räddade eh träsket iaf 
:)”, där ”iaf” är en förkortning av ”i alla fall”. Flera av försöksdeltagarna använder sig 
kontinuerligt av de uttryckssätt som Cherny och Sveningsson beskriver, vilket kan 
medföra att kommunikationen ser annorlunda ut än vad den skulle ha gjort med ett annat 
urval av försöksdeltagare. Det är dock mindre troligt att det har påverkat just 
närhetsparen i beställningssekvenserna, utan snarare kategorier såsom ”Comments” (se 
Figur 3-4). 

5.3 Metodkritik 

Det finns alltid en risk med att tolka resultat. Inte nog med att försöksdeltagarna, i det här 
fallet, ska tolka vad lagkamraterna menar med sina meddelanden, ytterligare en tolkning 
sker i analysen av den insamlade datan. Hade materialet varit ljudbaserat hade risken för 
feltolkning ökat eftersom råmaterialet först hade behövts lyssnas igenom och 
transkriberas. Personerna hade kanske pratat i mun på varandra och i vissa fall talat 
otydligt. Eftersom meddelandena är textbaserade råder det inga tvivel om vem som 
skriver vad, vad de skriver och vem de skickar till. Det är även lätt att ”bestämma” var en 
tur börjar och slutar; när en person klickar på ”Skicka” är turen slut. Större delen av 
meddelandena var lätta att tolka eftersom de var korta och tydliga. I några fall var de inte 
lika lättolkade, men det berodde snarare på att de var svåra att tolka utifrån kontexten. 
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En risk med att skapa kategorier är att de antingen blir för specifika eller för generella. 
Målet i denna studie var att försöka skapa kategorier till alla e-postmeddelanden och få 
kvar så få e-postmeddelanden som möjligt under huvudkategorin ”Other”. 
 
Till skillnad från de kategorier av talakter som Austin och Searle (enligt Searle, 1979) 
skapat, vilka fungerar i de flesta situationer, kan kategoriseringen inklusive 
underkategorierna gjord i denna studie se väldigt domänspecifik ut. Tanken är att 
huvudkategorierna ska fungera mer generellt för kommunikation som kräver någon form 
av samarbete där ett konkret mål ska nås, medan huvudkategorierna i kombination med 
underkategorierna ska kunna appliceras på en liknande komplex situation i en dynamisk 
miljö. 
 
Att skapa kategorier utifrån en sådan specifik domän som den här studien innefattar, där 
personerna har ett konkret mål att nå, är lättare att kategorisera än vardagligt tal. En 
vardaglig konversation kan i princip innefatta precis vad som helst, med många 
överlappningar och ämnesbyten, medan lagen i den här studien har en kommunikation 
som rör sig kring släckningsstrategier. Samtalen mellan personerna i denna studie har 
alltså en mer formell struktur och ligger närmre institutionella samtal och 
verksamhetsspråk, eftersom de har ett tydligt mål, att släcka eld, med tydliga roller. 
Konversationen präglas inte av den artighet som Goffman (refererad i Foley, 1997) 
förespråkar, utan har korta och tämligen opersonliga turer såsom ”bensin!!!”. Många av 
meddelandena är syntaktiskt ofullständiga, det vill säga att de saknar subjekt eller 
predikatsverb. Denna formella interaktion är något som deltagarna verkar vara fullt 
överens om. Att personerna använder sig av korta och opersonliga meddelanden påverkas 
även av att varje spelomgång är under tidspress, vilket gör att deltagarna kanske känner att 
de inte hinner med att lägga till små artigheter i sina meddelanden. 
 
Det är en omöjlighet för en person som skapar kategorier att göra en objektiv tolkning av 
det insamlade materialet, det vill säga att kategorisera materialet som alla andra människor 
skulle ha kategoriserat. I den här studien vore det optimala om andra personer skulle få 
fram exakt samma kategorier utifrån samma data. Även att kategorierna fungerar så bra 
att andra personer skulle stoppa in exakt samma e-postmeddelanden i de olika 
kategorierna vid en ny analys av samma data. På grund av den begränsade tid som fanns 
inom ramen för uppsatsarbetet har en sådan ”andrapartsanalys” inte kunnat genomföras. 
Dock har typexempel av e-postmeddelandena diskuterats med handledare samt 
bihandledare vid sju tillfällen, för att minska risken för en alltför personlig kategorisering. 
Det innebär att det endast är ett urval av e-postmeddelandena som presenterats vid de 
tillfällena och det kan hända att just de meddelandena plockades ut för att de var lättare 
eller svårare att kategorisera. Detta medför att det finns ett stort antal e-postmeddelanden 
som inte diskuterats. Istället fick analysarbetet bygga på att försöka vara så konsekvent 
som möjligt i bedömningarna av e-postmeddelandena från samtliga spelomgångar. 
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Det kan tyckas vara onödigt med en så detaljerad utformning av kategorier, eftersom 
endast beställningar och bekräftelser i beställningssekvenser har studerats. Valet av 
närhetspar kunde inte väljas ut förrän efter kategoriseringen gjorts, eftersom det först då 
var möjligt att se hur kommunikationen var strukturerad för samtliga 64 spelomgångar. 
Det var även viktigt att få en helhetssyn över kommunikationen, för att inte missa någon 
del av en beställningssekvens. 
 
En svårighet i analysarbetet av närhetspar var att de 64 spelomgångarna hade olika längd 
beroende på om laget klarade att släcka elden eller inte. När ett släckningsarbete lyckats 
bröts tiden då elden släckts. Som Tabell 4-1 visar, genomförde lagen som lyckades släcka 
elden i genomsnitt spelomgångarna på 8 minuter och 36 sekunder, med en 
standardavvikelse på 3 minuter och 71 sekunder. Lagen som inte lyckades släcka elden 
fick hålla på i tjugo minuter, vilket även gav en genomsnittlig tid på tjugo minuter. Detta 
innebär att lagen som misslyckades ofta hann med både fler beställningar samt fler 
bekräftelser. Detta anses inte ha påverkat resultatet då det inte är antalet beställningar och 
bekräftelser var för sig som räknats, utan antalet bekräftade beställningar i procent. Vitsen 
med närhetspar är att de ligger nära varandra, en beställning ska därmed följas av en 
bekräftelse, vilket innebär att tiden inte anses ha påverkat resultatet. 

5.4 Källkritik 

De kommunikationsteorier som denna uppsats bygger på anses vara tillämpbara, då de 
både innefattar mer generella och grundläggande kommunikationsteorier samt mer 
specifika för hur kommunikationen ser ut i dynamiska miljöer 
 
Trots att många av kommunikationsteorierna bygger på en talad konversation, i många 
fall telefonsamtal, anses kommunikationen i denna studie kunna likställas vid en talad 
konversation, trots att den utgår från textbaserade meddelanden. I en vanlig ansikte-mot-
ansikte-konversation eller i ett telefonsamtal lagras inte det personerna säger. När en 
person säger något gäller det för lyssnaren att vara uppmärksam just i det ögonblicket det 
sägs, för sedan är den informationen borta. Försöksdeltagarna i den här studien har ett e-
postverktyg till sitt förfogande för att kommunicera med sina lagkamrater. E-
postmeddelandefönstret är vitt men ändrar färg till rosa då ett nytt meddelande kommer. 
Meddelandet kommer inte automatiskt utan personen måste själv klicka fram det. När 
personen väl klickat fram det nya meddelandet finns det ingen möjlighet att gå tillbaka 
och läsa de föregående meddelandena. Precis som i en talad konversation är den 
informationen i meddelandet borta. Skillnaden skulle möjligtvis vara att personen själv 
kan välja när han vill läsa e-postmeddelandet och ta den tid han behöver för att läsa och ta 
in informationen. 
 
En annan ifrågasättning av applicerbarheten av kommunikationsteorierna på studien är att 
vanliga telefonsamtal oftast inkluderar två personer. Ett lag består i den här studien av 
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fyra personer som kommunicerar med varandra. Detta anses inte ha haft någon påverkan 
på resultatet då resurserna bensin och vatten varit uppdelade på olika personer, vilket 
inneburit att ett meddelande oftast skickats till en person istället för tre. På så vis är inte 
alla personer inblandade i alla konversationer och behöver därmed inte ta del av all 
information, utan bara de ansvariga. Därmed är det inte alltid bara en konversation i en 
spelomgång, utan konversationen tenderade till att dyadiseras, det vill säga splittras upp i 
mindre småkonversationer, beroende på vem som behövde vad. 

5.5 Övriga reflektioner 

Det kan vara av intresse att veta om det fanns några större skillnader mellan de kategorier 
skapade i denna studie och kategorierna skapade i tidigare forskning (Granlund, 2002; 
Lindgren et al., 2004;  Svenmarck, 1998). En påtaglig skillnad var kring kategorier om 
status och intentioner i laget, både för den egna personen och för de övriga i laget. 
Lindgren et al. (2004) som studerat rökdykare hade exempelvis kategorier som 
informerade om hur personerna mådde, till exempel ”jag börjar känna mig trött”, och vad 
man själv eller andra hade för avsikt att göra, till exempel ”vi går in och håller den vänstra 
handen på väggen”. Eftersom denna studie bygger på material från en simulerad värld, 
känner personerna inte av samma fysiska och psykiska påfrestning som rökdykarna 
gjorde. De behöver inte heller, på samma vis som rökdykarna, kontinuerligt informera om 
vad de själva eller andra har för avsikt att göra, eftersom alla i laget har tillgång till den 
informationen på skärmen. 
 
I Westerholm och Åströms (2002) studie, framgick det att flygledarna ofta lyssnar efter 
nyanser i talet, såsom tonfall och röstlägen. Denna nyansering ger dem viktig information 
om tillståndet hos samtalspartnern, till exempel om personen uppfattat och mottagit 
informationen korrekt. Det visade sig även att flygledarna ofta betonar vissa ord i sina 
formuleringar för att framhäva det som är särskilt viktigt. Eftersom försöksdeltagarna i 
den här studien inte kommunicerar med varandra vokalt utan skriftligt, finns det ingen 
möjlighet att använda sig av olika tonlägen eller betoningar. Istället uppmärksammades 
det att lagmedlemmarna använde sig av andra strategier i sina e-postmeddelanden, till 
exempel att skriva utropstecken efter meddelanden som krävde extra uppmärksamhet, 
såsom ”kom igen!!!”, ”sjuan funkar inte!!!” och ”akta skogen!!!”. Ju fler utropstecken desto 
viktigare meddelande. 
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5.6 Framtida studier 

En utveckling av denna studie skulle kunna vara att titta på fler närhetspar. Det kan hända 
att det finns en skillnad i hur de olika lagen presterar vid en analys av ett helt annat 
närhetspar, exempelvis i en taktikdiskussion. De två yttranden som skulle kunna räknas 
som ett närhetspar i taktikdiskussionen är: 
 

1. Taktikförslag 
2. Godkännande eller avslag av (1) 

 
Ett taktikförslag skulle kunna vara ”Jag tar vatten” varpå en annan person godkänner 
förslaget genom att exempelvis skicka meddelandet ”Okej, gör du det” eller ”Du tar 
vatten”. Ett godkännande skulle även kunna vara ”Jag tar bensin”, vilket snarare är ett 
implicit godkännande av ”Jag tar vatten”. 
 
En annan framtida studie skulle kunna vara att även ta del av interaktionen som sker på 
försöksdeltagarnas dataskärmar. Då analysen av närhetspar i denna studie endast har 
gjorts utifrån e-postmeddelandena, går det bara att spekulera i vissa antaganden om hur 
försökspersonerna agerar. Därför vore det intressant att kopplat ihop hur den skriftliga 
konversationen ser ut med hur deltagarna faktiskt agerar. 
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BILAGA ABILAGA ABILAGA ABILAGA A    

    
Spelomgång med kategorier och närhetspar 
 
(pilarna avser de beställningar som följs av bekräftelser) 

 

Från Till  Kategori  E-postmeddelande 
 Tid 
(min:s) 

 Närhetspar 

B A,C,D  strategy:proposal jag tar f4-6. ok?  00:00  

A B,C,D  strategy:proposal 
uppdelning?|jag (A) sköter 
gärna bränsle 

 00:00  

C A,B,D  strategy:proposal 
F1-F3 A|F4-F6 B|W7-W8 
C|G10-G12 D? 

 00:01  

system A  
There is a fire at AJ36.| 
Send some Fire fighting units 
there! 

 00:10  

D A,B,C 
 communication: 
 confirmation  

ok!  00:11  

D A,B,C 
 communication: 
 clarification 

jag tar 10-12  00:19  

B A,C,D 
 communication: 
 confirmation  

låter bra!  00:22  

C A,B,D 
 communication: 
 clarification 

jag spakar vatten  00:35  

B A,C,D 
 commands: 
 map features 

vi stryr branden ner i hörnet  00:58  

A B,C,D 
 commands: 
 map features 

lämna mot träsket  00:59  

C D  requests:fuel bränsle till W9  01:10  Beställning 

C D  requests:fuel bränsle till W7  01:46  Beställning 

B A,C,D  requests:water vatten till 4 och 5  02:32  Beställning 

C B 
 communication: 
 confirmation  

på g  02:38  Bekräftelse 

B A,C,D  requests:water vatten till 5  05:10  Beställning 

C A,B,D 
 information: 
 map features 

pass på pine brinner som 
fnöske!!! 

 06:15  

C D  requests:fuel bränsle till alla vattenbilar  06:39  Beställning 

C A,B,D 
 information: 
 truck, needs 

soppatorsk i vattenbilarna, 
håll ut! ^^ 

 07:31  

A B,C,D  information:fire mycket eld i norr  08:29  

D A,B,C 
 commands:truck |  
 information: 
 map features 

sätt alla brandbilar utom en 
uppe i NO. | 
träsket fixar branden i SW.. 

 09:30  

B A,C,D 
 communication: 
 confirmation 

vi kör på det  09:43  

C D  request:fuel bränsle till W9  10:50  Beställning 

C A,B,D 
 strategy:discussing  
 help/cooperation 

vi har haft en bränslebil 
avställd  
rätt länge nu, åtgärd? 

 11:11  
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C A,B,D 
 commands: 
 priority 

strunta i nw fronten.. ta ne  12:11  

B A,C,D 
 communication: 
 confirmation  

¨ja  12:20  

C D  requests:fuel bränsle till W7  12:36  Beställning 

A D  requests:fuel kan 4 få lite soppa  13:01  Beställning 

C A,B,D  questions:truck vi har inga brandbilar i ne  13:35  

A C  requests:water vatten!  14:21  Beställning 

B A,C,D  questions:truck 
kan 1-3 ta i öst så tar 4-6 i 
väst 

 15:15  

C D  requests:fuel bränsle till w9  15:22  Beställning 

A B 
 communication: 
 confirmation  

1-3 öst  15:34  

A D  requests:fuel bränsle öst  16:08  Beställning 

C A,B,D 
 information: 
 truck, needs 

ingen bensin i nån av 
tankbilarna snart! 

 16:14  

B A,C,D  requests:fuel bensin till 4an  16:42  Beställning 

C D  requests:fuel bränsle till G8  18:11  Beställning 

D C 
 communication: 
 confirmation  

på väg..  18:24  Bekräftelse 
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BILAGA BBILAGA BBILAGA BBILAGA B    
 

Resultat för de spelomgångar där lagen lyckades släcka elden 
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1 36 07:06 0 24 46 8 1 12,50 0 0 

2 29 07:06 0 22 57 6 0 0,00 0 0 

6 34 06:19 0 23 51 12 4 33,33 0 0 

8 52 09:26 0 57 51 15 2 13,33 0 2 

9 28 06:24 0 23 53 13 0 0,00 0 0 

13 46 09:54 0 20 61 13 5 38,46 0 7 

14 45 06:42 0 14 70 12 6 50,00 0 0 

21 50 19:46 0 91 145 17 3 17,65 0 0 

24 14 08:03 0 41 38 3 0 0,00 0 0 

28 22 07:23 0 34 19 9 1 11,11 1 0 

29 15 09:31 0 27 71 4 2 50,00 0 0 

34 30 08:05 0 33 50 13 2 15,38 0 0 

35 8 03:48 0 17 6 2 0 0,00 0 0 

37 8 06:33 0 24 48 1 0 0,00 0 0 

38 17 05:26 0 23 34 3 0 0,00 0 4 

40 40 15:38 0 80 85 16 2 12,50 0 3 

43 11 05:06 0 21 3 2 0 0,00 0 0 

45 8 06:42 0 24 53 1 0 0,00 0 1 

46 14 06:11 0 20 62 2 0 0,00 0 0 

47 5 02:48 0 17 5 0 0 0,00 0 0 

49 11 07:21 0 35 48 2 1 50,00 0 0 

50 20 07:41 0 24 65 5 0 0,00 1 0 

51 18 08:38 0 45 17 9 0 0,00 0 0 

52 9 06:34 0 31 7 3 0 0,00 0 0 

53 18 07:24 0 23 43 10 0 0,00 0 0 

54 30 11:05 0 44 67 13 2 15,38 1 0 

55 13 13:51 0 64 72 6 0 0,00 0 0 

57 15 07:12 0 22 74 6 0 0,00 0 0 

59 30 14:18 0 61 113 5 1 20,00 1 0 

60 27 16:17 0 59 54 10 0 0,00 0 0 

62 17 06:39 0 22 49 1 0 0,00 0 0 

64 14 08:18 0 40 48 5 0 0,00 0 0 
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BILAGA CBILAGA CBILAGA CBILAGA C    
 

Resultat för de spelomgångar där lagen inte lyckades släcka elden 
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3 56 20:00 99 81 543 10 2 20,00 0 0 

4 100 20:00 86 103 661 33 14 42,42 0 0 

5 67 20:00 47 28 305 2 0 0,00 0 0 

7 57 20:00 41 88 435 36 5 13,89 1 0 

10 67 20:00 68 97 511 27 5 18,52 0 0 

11 83 20:00 97 38 736 23 10 43,48 1 6 

12 122 20:00 101 57 728 40 18 45,00 2 2 

15 76 20:00 93 90 619 21 15 71,43 0 6 

16 96 20:00 56 77 566 33 11 33,33 1 4 

17 43 20:00 65 63 325 5 1 20,00 0 1 

18 38 20:00 29 81 207 14 2 14,29 2 0 

19 57 20:00 2 83 349 28 3 10,71 3 0 

20 44 20:00 83 81 618 11 2 18,18 1 0 

22 33 20:00 42 100 217 12 1 8,33 1 1 

23 47 20:00 81 102 614 17 4 23,53 0 0 

25 49 20:00 64 82 528 14 4 28,57 0 0 

26 37 20:00 58 95 553 13 2 15,38 0 0 

27 22 20:00 100 94 609 6 1 16,67 0 0 

30 76 20:00 60 71 357 36 1 2,78 1 0 

31 41 20:00 36 78 494 7 5 71,43 0 2 

32 62 20:00 88 68 716 17 0 0,00 4 0 

33 69 20:00 52 80 351 19 10 52,63 2 4 

36 70 20:00 34 94 312 19 7 36,84 0 10 

39 11 20:00 114 123 570 3 0 0,00 0 0 

41 31 20:00 78 104 532 14 0 0,00 0 0 

42 18 20:00 51 118 351 2 1 50,00 0 0 

44 33 20:00 31 90 432 3 1 33,33 0 3 

48 24 20:00 8 75 125 8 2 25,00 0 1 

56 31 20:00 80 103 640 9 1 11,11 0 1 

58 30 20:00 84 114 485 7 0 0,00 0 0 

61 21 20:00 43 78 222 5 3 60,00 0 1 

63 30 20:00 81 79 668 3 1 33,33 0 0 

 


