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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: The Standish Group, CompTI, (Computing Technology 

Industry Association) och Good – to – great visade i sina studier att de 

främsta faktorerna för ett lyckat IT-projekt handlar om att bjuda in 

aktörerna i utvecklingsarbetet, förbättra kommunikationen mellan berörda 

parter samt att använda rätt personal på rätt plats. Detta medför att 

konsulten måste inneha en mellanmänsklig kunskap för att kunna förtydliga 

den kommunikation som uppstår vid interaktionen med användaren.  

Syfte: Att undersöka vilka mellanmänskliga kommunikationskunskaper 

yrkesverksamma systemvetare inom konsultbranschen upplever sig sakna 

och möjligtvis behöva efter avslutade studier i systemvetenskap. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats baserad på fem intervjuer. 

Materialet har transkriberats, kodats och strukturerats enligt beskriven 

bearbetningsmetoden. 

Resultat: I resultatet framkom det två olika kategorier; viktiga aspekter och 

avsaknad av kunskaper. 

Slutsatser: Denna studie påvisar att konsulter saknar kunskaper inom 

mellanmänsklig kommunikation efter avslutade studier från olika 

systemvetenskapliga program i Sverige. Studien tar även upp viktiga 

aspekter och trolig kunskap som saknas hos konsulter med examen i 

systemvetenskap.  



   
 

   
 

Abstract 

Background: The Standish Group, CompTI and Good-to-great revealed in 

their studies that the foremost factor for successfulness with an IT-project is 

based on inviting the participants into the development process, who wants 

a change in their business. In meaning, try to improve communication 

between stakeholders and at the same time use right people for that specific 

work process. This proposes that the consultant must possess an 

interpersonal knowledge to clarify the communication that occurs in the 

interaction with the users. 

Purpose: The purpose of the report is to study which interpersonal 

communication skills that system scientists who are working in the 

consultant businesses feel they possibly lack and need after a degree in 

system science. 

Method: Interview study with qualitative approach based on five 

interviews. The material was analyzed according to the described 

processing method. 

Results: The results revealed two different categories: key issues and lack 

of knowledge. 

Conclusions: This study demonstrates that consultants lack knowledge 

within interpersonal communication after graduation from different system 

science educations in Sweden. The study also discusses important issues 

and skills that likely are missing related to consultants with a degree in 

science programs. 
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1 Introduktion 

År 2011 arbetade 40 % av alla Systemvetare som konsulter, vilket innebär att 

de arbetar på uppdrag åt olika kunder och ofta i projektform. Systemvetaren 

beskrivs som länken mellan kunden och den efterfrågade utvecklingen, 

tjänsten och/eller produkten, och kan därmed ses som navet i kundens 

utvecklingsprocess. Det är därmed viktigt att konsulten inte enbart har hög 

kompetens i det specifika arbetsområdet utan även en förståelse och 

medvetenhet kring mellanmänsklig kommunikation (Block 2000; Olsson 

2006; Saco 2011). De flesta systemvetarutbildningar har lågprioriterat 

mellanmänsklig kommunikation i kursplanen till fördel för spetskompetens 

inom specifika arbetsområden. Samtidigt visar flera studier att den största 

orsaken till att IT-projekt misslyckas är på grund av bristande 

kommunikation, lågt användardeltagande samt otydliga krav (The Standish 

Group, 1995; Rosencrance, 2007).   

The Standish Group publicerade en studie som visade att 84 % av alla IT-

projekt i USA avslutades i förtid eller översteg budgeten. De största 

anledningarna för misslyckande av IT-projekt var enligt studien bristande 

användardeltagande och otydliga krav (The Standish Group, 1995). CompTI 

(Computing Technology Industry Association) utförde en liknande studie 

med över 1000 respondenter, i studien framgick det att 28 % av 

respondenterna tyckte att den största faktorn för misslyckande i IT-projekt 

handlade om bristande mellanmänsklig kommunikation mellan berörda parter 

(Rosencrance, 2007).  

I studien good-to-great undersöktes det varför verksamheter med liknande 

förutsättningar lyckades bättre än andra. De verksamheter som lyckats bättre 

hade fokuserat på att hitta rätt personal och utnyttjat dem på rätt befattning, 

samtidigt som de gjorde sig av med personal som fanns på fel position. Innan 

beslut, före visioner, före strategier, innan organisationsstruktur och taktik 

bör det skaffas kunskap för att noga kunna ange vad individen skall utföra. 

En intressant iakttagelse är att good-to-great studien antydde att ordspråket; 

personalen är företagets största tillgång, inte var korrekt. Utan studien 

belyste att; rätt personal på rätt plats, är den största tillgången för en 

verksamhet (Collins, 2011).  
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Collins (2011) påpekar att rätt person innehar personliga- samt medfödda 

egenskaper som innebär mer än individens specifika kunskaper. Det 

innefattar även individens yrkesbakgrund och t.ex. skicklighet inom ett 

område.  

1.1 Bakgrund 

Arbetsmarknaden har enligt Olsson (2006) förändrats drastiskt de senaste 

tjugo åren. Enligt Olsson (2006) har det skett en nergång i 

industriproduktionen och en ökning i tjänstesektorn. De flesta nystartade 

bolag fokuserar därmed på att sälja tjänster istället för varor. Eftersom 

tjänsterna ökade fanns det också ett större intresse att få dem sålda till kund 

och därmed började bolag anställa personer som kunde sälja tjänster. Det var 

efter denna förändring som ordet konsult började användas flitigt eftersom 

dessa personer sålde just tjänster till kund. Den traditionella definitionen av 

konsult är en person som säljer expertkunskap (Olsson, 2006). Expertkunskap 

är dock inte det enda som utgör en bra konsult, det måste även finnas en 

mellanmänsklig skicklighet. Den mellanmänskliga skickligheten består av 

hur konsulten anammar och förmedlar information. Med den ökade 

förändringsroll som tjänstesektorn har vidtagit har projektstrukturen börjat 

spela en större roll hos företagen (Block, 2000). Företag använder sig av 

organisatoriska processer för att uppnå sina mål, men ibland uppstår 

arbetsuppgifter i verksamheten som är mindre lämpade för processernas 

nuvarande tillvägagångsätt. Det är vid dessa tillfällen ett projekt kan 

upprättas (Andersen, Grude & Haug, 1998). Ett projekt definieras som en 

initiering för att genomföra förändring eller förnyelse. Projekt tolkas därmed 

som målinriktade förändringsinstrument för att strukturera och utföra 

uppgifter som verksamheten inte är anpassad för (Söderlund, 2005).  

CompTI utförde en studie vars mål var att belysa olika faktorer som låg till 

grund för IT-projekts misslyckanden. Undersökningen innefattade över 1000 

respondenter som beskrev de främsta faktorerna till varför IT-projekt 

misslyckades. Majoriteten av respondenterna beskrev bristande 

kommunikation som den största negativa faktorn till IT-projektens 

misslyckande. Undersökningen visade även att kommunikationen 

genomsyrar alla delar i ett IT-projekt, där olika parter måste kommunicera 

med varandra för att lösa problem eller dirigera ut ansvar. Bristande 

kommunikation kan i sin tur leda till andra negativa faktorer som otydlig 
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resursfördelning eller att orealistiska deadlines uppstår. Detta leder sedan till 

att IT-projektet inte lyckas uppnå ett godkänt resultat (Rosencrance, 2007).  

Studiens författare vill arbeta i konsultbranschen efter examen och anser att 

mellanmänsklig kommunikation bör undersökas djupare då det är en 

vardaglig och återkommande företeelse, som enligt tidigare studier är 

bristfällig inom branschen. Därför valde vi att undersöka vad systemvetare 

som arbetar på konsultbasis upplever sig sakna i den interaktion som sker 

mellan konsult och kund. Kunskapsutveckling inom mellanmänsklig 

kommunikation har enligt studiens författare tagit liten plats i 

systemvetarutbildningen på Linnéuniversitetet.  

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som studiens författare har tagit del av inom området 

kommunikation mot kund inom IT-projekt, har baserat sig på hur man skall 

kommunicera rätt. Ett exempel på detta är Hanson och Johanssons (2002) 

uppsats som förmedlar hur systemutvecklare skall kommunicera rätt med 

kund. Ytterligare forskning som studiens författare ansåg vara relaterat till det 

valda forskningsämnet var Rosencrance (2007) och The Standish Group´s 

(1995). Dessa studier konstaterar att kommunikationen med kunden är viktigt 

för att ett projekt skall kunna nå ett lyckat resultat. Eftersom denna studie 

fokuserar på ämnet mellanmänsklig kommunikation kommer studiens 

författare att undersöka vilka kunskaper konsulter tycker sig sakna efter 

avslutade studier från systemvetenskapliga programmen. Därmed kan 

studiens författare inte använda tidigare forskning för att få mer kunskap 

beträffande studiens problemställningstagande. 

1.3 Syfte 

Att undersöka vilka mellanmänskliga kommunikationskunskaper 

yrkesverksamma systemvetare inom konsultbranschen upplever sig sakna och 

möjligtvis behöva efter avslutade studier i systemvetenskap. 

1.4 Problemformulering 

Block (2000) förmedlar att konsulter inte endast skall ha expertkunskap inom 

det område de specificerat sig inom, utan även inneha en mellanmänsklig 

kunskap för att kunna ta in och förmedla informationen.  
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The Standish Group (1995), Rosencrance (2007) och Collins (2011)  

förmedlade i sina studier att de främsta faktorerna för ett lyckat IT-projekt 

handlar om att bjuda in aktörerna i utvecklingsarbetet, men även att förbättra 

kommunikationen mellan berörda parter och att använda rätt personal på rätt 

plats. Detta medför att konsulten måste inneha en mellanmänsklig kunskap 

för att kunna förtydliga den kommunikation som uppstår vid interaktion med 

kunden. Eftersom kommunikation är en viktig faktor för ett projekts 

framgång, skall studiens författare undersöka vad konsulter upplever sig 

sakna och de kunskaper som anses vara betydelsefulla inom mellanmänsklig 

kommunikation  

1.5 Frågeställning 

1. Vilka mellanmänskliga kommunikationskunskaper anser sig konsulter 

sakna från universitetsutbildningen? 

2. Vilka mellanmänskliga kommunikationskunskaper anser konsulten 

vara viktigast för att nå ett lyckat projektresultat?  

3. Vilka mellanmänskliga kommunikationskunskaper har varit viktigast 

för konsulten efter examen?  

4. Vilka aspekter av mellanmänsklig kommunikation är betydelsefulla 

för konsulten i relation till kunder?  

1.6 Avgränsning 

Studien fokuserar på vad konsulter upplever sig sakna och vilka kunskaper 

och färdigheter i mellanmänsklig kommunikation med kund som de anser sig 

behöva. Studien kommer inte att titta närmre på kommunikationen mellan 

projektmedlemmar utan fokusera på kommunikationen mellan konsult och 

kund. Konsulter som deltar i intervjustudien ska ha en examen inom 

systemvetenskaplig inriktning och vara yrkesverksamma i konsultbranschen.  

1.7 Målgrupp 

Studien kommer rikta sig till studenter och lärare på universitet i Sverige som 

erbjuder systemvetenskapliga programmet i sitt programutbud samt forskning 

som är inriktad mot kommunikation, beteende, motivation, kunskap och 

retorik inom en informatikkontext. 
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2 Teori 

Först motiveras urvalet av teorier. Därefter följer teorier som skildrar 

mellanmänskliga kommunikationens olika perspektiv. Vidare presenteras 

teorier för kommunikations- samt mellanmänskliga modeller vilket ligger till 

grund för kartläggningen av empirin.  

 

”En teori är en förenkling av en komplicerad verklighet, ett slags skissartad 

översikt.” 

(Jacobsen, 2002, s. 460.). 

2.1 Källkritik 

Studiens författare har fokuserat på att granska vetenskapliga artiklar och 

litteratur inom ämnesområdena; konsult, kommunikation, information, 

kunskap, kommunikationsteori, mellanmänsklig kommunikation, relation, 

retorik, samtal samt tolkning.  

Studiens teori baseras på vetenskapliga artiklar och böcker som kritiskt blivit 

granskade för att ge rapporten en akademisk grund. Den akademiska grunden 

skall ge läsaren grundlig förståelse för studiens forskningsområde medan 

vardaglig teori är implicit som är en speciell uppfattning, hypotes eller 

fundering som inte gjorts uttalad för andra eller oss själva och är därmed inte 

vetenskapligt förankrad (Jacobsen, 2002). Till viss mån har studiens 

författare även använt sig av äldre källor om de ansågs som banbrytande eller 

grundläggande inom ämnesområdets teorier. 

2.2 The Standish Group – Chaos Report 

The Standish Group (1995) består av en grupp experter inom utvärdering av 

IT – projekt. Experterna arbetar med att informera företag om vilka faktorer 

de bör lägga vikt på under en IT-investering. The Chaos report baserades på 

365 respondenter och syftar till att få klarhet i varför IT – projekt misslyckas. 

Studien visade att amerikanska företag lägger cirka 250 miljoner dollar 

årligen på cirka 175 000 IT – projekt, varav 32 % av dessa projekt kommer 

att avslutas innan dem blivit färdigställda. 52 % kommer att kosta mer än 

beräknat och endast 16 % av projekten levereras i tid samt inom uppsatt 

budget. För att försöka få klarhet i varför många av projekten inte lyckas 

tillgodose sin budget eller hålla sig inom tidsramen utförde The Standish 
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Group ett 40 – tal intervjuer med IT – chefer i olika företag (The Standish 

Group, 1995). Den första frågan som ställdes var: Vilka faktorer finns det för 

ett lyckat IT – projekt?  

Respondenterna svarade att de tre största faktorerna för ett lyckat IT-projekt 

var; användardeltagande, support från ledningen och tydliga krav (The 

Standish Group, 1995).  

Den andra frågan som ställdes var: Vilka faktorer är det som orsakar problem 

i IT – projekt? Respondenterna svarade att de tre största faktorerna för 

problem i IT-projekt var; brist på användardeltagande, ofullständiga krav 

och krav som förändras under projektets gång (The Standish Group, 1995).  

Den tredje frågan som ställdes var: Vilka faktorer är det som orsakar att IT – 

projekt avslutas i förtid? Respondenterna svarade att de tre största faktorerna 

var; ofullständiga krav, bristande användardeltagande och brist på resurser 

(The Standish Group, 1995). 

I sammanfattningen av studien kom experterna fram till att 

användardeltagande var den främsta faktorn till ett lyckat IT-projekt (The 

Standish Group, 1995).  

2.3 Konsult 

Konsultation är i grunden konsten att hjälpa, vilket handlar om ett samarbete 

mellan två eller flera parter som ska lösa en uppgift. Slutresultatet av 

uppgiften speglas av dynamiken och samhörigheten i interaktionen mellan 

parterna. Anledningen till varför verksamheter använder konsulter är p.g.a. 

dem saknar eller har bristande resurser inom ett område eller att 

verksamheten behöver en objektiv syn på ett problem. Konsulten fungerar 

därmed som en extern expert som stödjer verksamheten (Bell & Nadler, 

1985). 

Olsson (2006) förklarar att en grövre indelning av konsulter i två kategorier 

är möjlig; Kompetenskonsult som erbjuder kunskap, inspiration och arbetar 

oftast med uppgifter som inte syns på ytan. Resurskonsult som används för att 

öka kunskapen inom ett specifikt område eller som hjälper till vid 

personalbrist (Olsson, 2006).  
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För att effektivisera det egna arbetet söker många konsulter efter nya 

färdigheter i olika metoder och tillvägagångsätt. Det finns dock speciella krav 

på konsultyrket som är viktigare än alla metoder konsulter kan tänkas 

använda. Dessa speciella krav handlar om individen bakom konsultrollen, 

reaktioner, känslor och kunskapen att ta in information. Kraven spelar en stor 

roll i projektets resultat gentemot kunden (Block, 2000). 

2.4 Kommunikation och Information 

Syftet med kommunikation är att en bärare med sin kunskap överför väsentlig 

information till en mottagare där det skapas ett informationssystem mellan 

parter. Detta leder till att det uppstår ny kunskap för mottagaren som sprider 

vidare informationen (Hård af Segerstad, 2002). 

Kommunikation heter på latinska communis och betyder gemensam. Det 

innebär följaktligen att parter vill göra något gemensamt. Det kan vara att 

dela någonting som t.ex. erfarenheter, iakttagelser, reflektioner och tankar, 

genom muntlig kommunikation. Kommunikation är därför en mänsklig 

handling och det vi kommunicerar är vital information som har relevans för 

ändamålet. Kommunikation är med andra ord den grundläggande delen för 

information, genom att olika parter kommunicerar uppstår informationen 

(Hård af Segerstad, 2002; Nilsson och Waldemarson, 2007). 

Würtemberg (2010) beskriver i sin artikel om landstingets implementering 

om ett nytt gemensamt journalsystem, Cambio Cosmic för att minska 

dubbelarbete inom vården. Cosmics implementering blev försenad och fler 

oberäknade kostnader tillkom under projektets integrations fas. En av de stora 

bidragande faktorerna var att kommunikationen med slutanvändaren och 

förståelsen hur användaren arbetade var bristfällig  

Det latinska verbet för information är informare som betyder att ge form eller 

utforma. Dess syfte är att kunna förmedla en uppfattning av aktiv och i bästa 

fall en professionell påverkan. Information är med andra ord en social 

artefakt medan kommunikation är en social process. Därmed är 

kommunikationen en förutsättning för förädling av information som också 

benämns som kunskap. Information är således en objektiv företeelse som när 

den producerats existerar oberoende av det mänskliga medvetandet, genom 

t.ex. texter och bilder, men även genom föremål som utformats i syfte att 

förmedla ett budskap. Begreppet information kan inte skiljas från begreppet 

kunskap, för de är delar av samma nödvändiga process och informationen är 



 

  14 (50) 
 

obrukbar om det inte går att omvandla den till kunskap. Begreppet 

information benämns som en beteckning av varje meningsbärande artefakt 

(Hård af Segerstad, 2002). 

2.4.1 Kunskap 

Hård af Segerstad (2002) belyser att kunskap är det vetande som finns i 

begåvningen hos individen, där begreppet information syftar till kunskapens 

yttre eller materiella form. Exempelvis det som går att lagra eller distribuera. 

Detta görs med hjälp av datorer och teleteknikens utveckling, där bland annat 

satelliter samt optisk fiber har skapat nya möjligheter för att lagra och 

kommunicera kunskapen. Detta kallas för information (Hård af Segerstad, 

2002). 

Würtemberg (2010) beskriver i sin artikel om Patent och Registreringsverkets 

(PRV) utveckling av nytt IT – system. Projektet beräknades kosta 175 

miljoner när implementering skulle vara klar, men hamnade istället på 300 

miljoner vid den slutgiltiga notan. Själva kostnaden var inte det stora 

problemet, utan att systemet inte kunde användas i verksamheten när det var 

implementerat. Kravspecifikationen var genomarbetad, men aktörernas 

kunskap av kraven utifrån slutkundens behov vid utformandet var bristfälliga. 

Kunskapssamhället har varit en utgångspunkt för framväxten av 

industrisamhället, men begreppet informationssamhälle syftar emellertid på 

ett samhälle- och ett ekonomiskt system. Den centrala förmågan är att kunna 

bearbeta, lagra och kommunicera stora mängder information. Kunskap kräver 

ett mänskligt medvetande som effektivt sammankopplar ny information med 

redan befintliga kunskaper och erfarenheter. Informationen är alltså 

nödvändigt, men är inte ett tillräckligt villkor för kunskap. Det åskådliggörs 

att informationen är kunskapens obearbetade ämne och för att kunskapen 

skall uppstå, krävs ett aktivt eller medvetet förnuft som förmår att kunna tyda 

och förstå den tillhandahållna informationen. Den viktigaste faciliteten i 

denna process är språket (Hård af Segerstad, 2002). 

2.5 Kommunikationsteori 

Kommunikation handlar om överföring av meddelande. Under andra 

världskriget forskade Shannon och Weavers i ett sätt att kunna använda 

kommunikationskanalerna på ett effektivt sätt. Vid denna tid var 

telefonkablar samt radiovågor det mest effektiva sättet att kommunicera på 



 

  15 (50) 
 

avstånd. Idag har vi även möjlighet att utnyttja fiber samt satelliter. 

Grundkonceptet för kommunikationskanalerna är fortfarande samma, sättet vi 

kommunicera kan ha ändrats men informationen är av samma värde (Fiske, 

1997). 

Shannon och Weaver (1949) förklarar tre olika problemnivåer vid 

kommunikation och nivåerna karakteriseras som a, b samt c. A står för de 

tekniska problemen, b för semantiska problemen och c handlar om hur 

effektivt informationen förmedlas. De tekniska problemen, (a) innefattar 

vilken typ av teknik som är tillgänglig för att lyckas kommunicera till 

mottagaren och är enklast att förstå. De semantiska problemen, (b) innebär 

hur betydelsefull den överförda informationen är för mottagaren (Shannon & 

Weaver, 1949). Fiske (1997) beskriver hur en person från Ryssland tolkar 

amerikanska nyheter, som troligen inte är lätt, om personen inte kan engelska 

och förstår den amerikanska kulturen. Effektivitetsproblemen, (c) handlar om 

effekten av kommunikation och kan missförstås som manipulering eller 

propaganda vid första anblick. Det handlar dock mer om att kunna 

kommunicera på ett effektivt vis, t.ex. att (a) kommunicerar effektivt med (b), 

där (b) reagerar på det sätt (a) vill att (b) skall reagera (Shannon & Weaver, 

1949). Shannon och Weaver (1949) förmedlar dock att nivåerna inte är satta i 

sten utan meningen med att studera kommunikation på samtliga nivåer, är att 

försöka förstå och sedan förbättra processens noggrannhet och effektivitet. 

Shannons och Weavers modell för kommunikation presenterar 

kommunikation som en enkel, linjär process och har därefter lockat till sig 

många efterföljare (Shannon & Weaver, 1949). För att förstå kanalerna och 

dess innebörd kommer studiens författare att kortfattat förklara de olika 

delarna, som skapar en kommunikationsmodell med sina kanaler. 

 

 

Diagram 1: Schematiskt diagram över ett generellt kommunikationssystem. Shannon och 

Weaver (1949) 

I ett generellt kommunikationssystem (Diagram 1) ses informationskällan 

som beslutsfattaren och denna bestämmer vilket meddelande som skall 
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sändas. Detta meddelande omvandlas därefter av sändaren till en signal som 

sänds genom kanalen mottagare (Fiske, 1997; Olson, Signitzer & Windahl, 

2008; Shannon & Weaver, 1949). Enligt Fiske (1997) kan ett exempel t.ex. 

vara en telefon, som är kanalen, ledningen är signalen och i ledningen 

strömmar elektrisk ström där sändaren samt mottagaren är telefonapparaten. 

Bruskällan är allt som läggs till på signalen mellan sändningen och 

mottagningen och bruset är inte planerat av källan. Det kan innebära från 

tidigare exempel från Fiske (1997); ljudförvrängning eller knaster på en 

telefonledning. Begreppet brus har dock utvidgats till att omfatta alla signaler 

som inte källan har sänt. Därför kan en stol som gnisslar under en föreläsning 

vara en bruskälla. Bruset kan leda till att sändarens avsikter försämras och 

begränsar möjligheterna för informationen att sändas korrekt i en specifik 

situation (Fiske, 1997; Olson, Signitzer & Windahl, 2008; Shannon & 

Weaver, 1949). 

Begreppet redundans är nära släkt med information och handlar om det som 

är förutsägbart eller vedertaget i ett meddelande, motsatsen är entropi. Medan 

redundans består av hög förutsägbarhet består entropi inom ett 

informationsteoretiskt sammanhang av låg förutsägbarhet, därmed går det att 

säga att ett entropiskt meddelande är informationsrikt. Ett redundant 

meddelande är informationsfattigt för att mottagaren vet vad sändaren 

kommer att förmedla, t.ex. en person möter en vän på gatan och säger hej 

(Fiske, 1997). Att se redundans som en överflödighet är dock missvisande för 

det är en vital tillgång vid praktiska kommunikationsproblem (Shannon & 

Weaver, 1949). Dessa problem kan beröra noggrannhet, meddelanden eller 

gruppen/publiken. Exempelvis är det lättare att identifiera ett stavfel tack vare 

redundansen i språket. Medan i ett icke redundant språk hade ett stavfel 

kunnat leda till att ordets innebörd förändrats helt (Fiske, 1997). Människor 

kontrollerar alltid sanningen i meddelanden och jämför dessa med kunskaper 

och erfarenheter. Därmed genom en ökad redundans går det att eliminera 

problem som annars kan uppstå när ett entropiskt meddelande överförs. I en 

grupp eller i en större publik är det därmed vitalt att ha mycket redundans för 

att reducera missförstånden som annars kan uppstå (Fiske, 1997). 

Redundansen handlar således om hur förutsägbarhet kan bidra till eliminering 

av praktiska kommunikationsproblem som noggrannhet, meddelandets natur 

eller publik (Fiske, 1997). Fiske (1997) anser att begreppet redundans 

erbjuder unika kunskaper i mänsklig kommunikation i det avseendet att göra 
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det lättare att sätta olika element i processen i relation till varandra (Fiske, 

1997). 

Kommunikation är med andra ord en avgörande faktor för 

informationsutbyte. Genom att förbättra kommunikationsmöjligheter genom 

ökade färdigheter i kommunikation är det lättare att vidga den sociala 

kontrollen och på ett effektivare sätt nå ut till omvärlden. Det är viktigt att ha 

de sociala samt kulturella skillnaderna i åtanke om det skall gå att uppnå en 

effektivitet i kommunikationsprocessen (Fiske, 1997). 

2.6 Mellanmänsklig kommunikation 

Mellanmänsklig kommunikation handlar om interaktionen som sker i mötet 

mellan två eller fler individer som kan se och höra varandra. För att kalla en 

interaktion mellanmänsklig måste någon form av feedback skickas tillbaka 

till avsändaren. Feedbacken behöver inte vara verbal, utan kan skickas 

tillbaka i form av kroppsspråk eller gester. Mellanmänsklig kommunikation 

innehåller inte endast kommunikation, som består av att föra vidare 

information för att skapa ny kunskap om ämnet utan även en process för att 

förmedla tankar, idéer och känslor. Den mellanmänskliga kommunikationen 

kan antyda vilken relation sändaren har till mottagaren, t.ex. genom att vara 

flörtig eller brysk går det i en interaktion avläsa vilken relation som finns 

mellan sändaren och mottagaren. Språket är inte det enda kriterium som 

behövs för att förmedla information i en konversation. Det behövs även 

social kompetens och ickeverbala färdigheter som t.ex. effektiv 

självpresentation, uppfattningen av andra, skapandet av relationer och 

ytterligare interaktioner såsom tala, lyssna, gester med mera. Genom att bli 

medveten om sin egen interaktion, beteendemönster och relation går det 

lättare att uppnå mål och förståelsen för andra människor (Weaver, 1996; 

Dimbleby & Burton, 1997).  



 

  18 (50) 
 

 

Figur 1. Komplexa val vid tal inom mellanmänsklig kommunikation. Dimbleby & Burton 

(1999) 

Talet bidrar till individens sociala identitet och genom talet gör individen ett 

begrepp om vem man är. En social identitet kan vara rollen individen har 

genom sitt arbete, exempel konsulter skall artikulera sig väl och statuera sin 

kompetens. Den sociala betydelsen i en konversation visar sig i de ord och 

ickeverbala faktorer individen väljer. Vilket kan visa samtalets sociala 

inramning. Detta medför att mellanmänsklig kommunikation kan ses som en 

process i den meningen att varje interaktion är fylld av olika händelser (Figur 

1). För att på allvar kunna förstå en interaktion behövs det kunskap om 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för relationen. Mellanmänskliga 

relationer är följaktligen kumulativa i den bemärkelsen att en händelse skapar 

förutsättningar till nästkommande händelse. Eftersom mellanmänsklig 

kommunikation är kumulativ går det inte att ändra eller upprepa det förflutna. 

Detta kan beskrivas genom att varje mellanmänsklig interaktion innehar en 

viss typ av känslor och intryck vilket inte exakt kan återskapas vid andra 

tillfälle än där de uppstår. För att uppnå en bra mellanmänsklig 

kommunikation är det viktigt att både sändaren och mottagaren förstår att det 

tar tid att skapa relationer och att det är viktigt att försöka skapa en öppenhet 

samt utveckla exaktheten i sin kommunikation (Weaver, 1996; Dimbleby & 

Burton, 1997; Dimbleby & Burton, 1999). 

2.6.1 Relationer 

Goodwind (1999) beskriver relationer som interaktionen mellan två eller fler 

individer som befinner sig i ett bredare samhälle och kultursammanhang. 

Relationer skapas direkt vid födsel, där barnet är beroende av en relation med 

sin mor och/eller far. Antingen genom att skrika eller skratta kan barnet fånga 
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moderns/faderns uppmärksamhet. Därmed är interaktion och relation två 

centrala delar i individens vardag. Interaktion med andra individer kan med 

andra ord stimulera, intressera eller i enstaka fall skapa motgångar. Oftast är 

individen även engagerad i en rad olika relationer, t.ex. med kollegor, 

familjemedlemmar och vänner. Dessa relationer är inte bara kopplade till 

individens fysiska överlevnad utan även för emotionella välbefinnandet. 

Individer som t.ex. är ensamma en längre tid har större benägenhet att lida av 

depression och negativitet. Den centrala betydelsen av relationer i individens 

liv reflekterar hur dem skapar sin sociala betydelse. Relationer kan därför ses 

som den koppling människor har till varandra i hemmet, på jobbet eller hos 

vännerna. Dessa är bara några roller som skapar individens plats i relationen 

(Miell & Dallos, 1996). 

2.7 Retorik – konsten att tala 

Språkets talarkonst uppdagades redan 500 år före Kristus då en utbildad 

talare i Grekland kallades för retor, där det grekiska verbet betyder tala 

(Hellspong, 2011; Johannesson, 2006).  

Enligt Hellspong (2011) har retoriken en lång historia och hör till de äldsta 

bland kunskapsfacken jämsides med filosofin där människan har två unika 

kvalitéer; talet och abstrakta tänkandet. Filosofin fördjupar sig i tänkandets 

förutsättningar- och retoriken i talets. Aristoteles berättar om tre egenskaper 

för påverkan i talekonst, lógos, éthos och péthos. Lógos står för det 

förnuftiga, orden som framförs och är beviset för vältalarens fundering. Éthos 

är talarens karaktär, som skapar tillit och är ofta mer personliga. Den sista 

delen av de tre benen är péthos och handlar om känslorna som väcks hos 

lyssnarna under talet. Triaden hänvisar till talarens tre olika sidor, som är 

viktiga för att kunna göra ett bra intryck och lyckas fånga det viktiga från 

åhörarna. Talaren måste vara klok och sakkunnig i sitt utlåtande för att låta 

trovärdig. Den andra delen är att talet ska vittna om talarens goda karaktär för 

att åhörarna skall kunna lita på talarens råd. Sist men inte minst viktig är 

talarens egen inlevelse i den aktuella frågan. Inlevelse går att framhäva 

genom att talaren träder in för sin sak och lever upp för dess sanning med sin 

egen övertygelse (Hellspong, 2011; Johannesson, 2006; Söderberg, 2003). 

Enligt Johannesson (2006) finns det tre grundläggande sätt att använda 

språket med hjälp av talets tre talarorienterade egenskaper. Den första handlar 

om att försvara eller anklaga och handlar om att titta in i de förflutna 
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handlingarna, för att se vad som kunde ha varit orsaken till varför frågan 

uppstod. Exempel på verk som syftar till det förflutna är självbiografier eller 

historiska verk. Den andra handlar om att kunna överväga olika sätt att kunna 

lösa en problematik och råda lyssnarna att välja ett av de aktuella förslagen. 

Detta handlar mer om att kunna se framåt i tiden mot något som bör ske eller 

utföras. Den tredje innebär att prisa eller fördöma en viss individ eller 

företeelse. Det handlar inte om att förakta eller bestämma åt sina åhörare utan 

om att de skall dela ens åsikt och känna samma beundran eller förakt 

(Hellspong, 2011; Johannesson, 2006). 

Det största problemet när en talare skall försöka nå fram till en grupp 

individer är att gruppen känner misstro och det kan därmed vara svårt att få 

fram de synpunkter som är nödvändiga i situationen som uppdagas. Därför är 

det viktigt att försöka reducera skepticismen med hjälp av de tre 

talarorienterade egenskaperna samt de tre grundläggande sätten för att 

använda språket. Där av blir det lättare att frambringa ett värde, ärlighet, 

öppenhet och värme hos lyssnarna. Trots tidigare åsiktsskillnader finns det 

något som förenar talaren med åhörarna och då är det lättare att hitta det 

konkreta och viktiga i diskussionen (Hellspong, 2011). 

2.8 Samtal 

Samtal kan beskrivas som en process uppbyggd av händelser eller steg som 

startar i en hälsning, därefter behandlas en rad ämnen för att slutligen avslutas 

med ett avsked mot en eller flera personer. Samtalets situation och 

sammanhang är avgörande för en korrekt tolkning av vad som sägs (Nilsson, 

1993). Lyssnaren försöker och lyckas oftast göra orimliga påståenden till 

rimliga med hjälp av ett samtal och dess påstående kan därmed låta som en 

begäran. Vilket bekräftas av lyssnaren även om den var avsedd med ironi. 

Språket och inte minst samtalet innefattar ofta mångtydighet, vilket göra att 

mottagaren själv försöker fylla i oklarheter i språket. Det kan även 

förekomma svårigheter när olika kulturer möts och skall samtala. De skapar 

en bild av andra kulturer vilket de tar med in i samtalet. Bilden kan skapa en 

försvarsställning där de omedvetet förklarar respondentens samtal som falskt 

eller felaktig (Nilsson, 1993). 

Samtal skapar verkligheten och verkligheten byggs upp via samtal med andra 

människor. Ord, handlingar och samtal rymmer många hinder, men även 

många möjligheter som förverkligas genom att individer utvecklar 
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medvetenhet och öppenhet som kan användas som broar för att nå andra 

människor (Nilsson, 1993). 

2.9 Tolkning 

Enligt Fritzell (2008) går det att se teori och praktik som en samhörig 

relation, ett spänningsfält att röra sig inom. Båda inkluderas i en intern 

relation genom att de refererar och hänvisar till varandra och bildar en 

beståndsdel som innebär något mer än om de varit delade. I tidigare skede har 

teori och praktik haft två skilda utgångspunkter. Aristoteles diskuterar om 

theoria och praxis som två skilda former av mänskligt beteende om det 

abstrakta tänkandet och det konkreta handlandet. Med en lång historia inom 

filosofin utgör dessa begrepp fortfarande ett dilemma genom att de är aktuella 

i relation till olika yrkesprofessioner (Fritzell, 2008). 

Inom olika yrkesprofessioner behövs ett språk och ett samtal som kan bidra 

till att strukturera kunskapen som utbyts. Den samlade kunskapen kan hjälpa 

till att se samband, orsaksrelationer och förklaringar till det som kan dyka 

upp i vardagen. För det är i mötet mellan praktisk erfarenhet och teoretiska 

kunskaperna som nya perspektiv skapas och en fördjupad förståelse uppstår 

(Fritzell, 2008). 

”Lyssnaren tolkar det språkliga budskapet med hjälp av sin förståelse och sin 

erfarenhet.” 

(Tornberg, 2009, s. 115.). 

I ett exempel förklarar Tornberg (2009) att när en person berättar något 

viktigt lyssnar oftast åhörarna med en bestämd avsikt eftersom intresset styrs 

av att åhörarna vill förstå talarens innehåll. Det naturliga för lyssnandet är 

koncentration och målinriktning och på samma sätt som vid andra intryck 

styrs åhörare av den sållande uppfattningsförmågan, som får åhörarna att i 

huvudsak uppfatta och tolka det som intresserar eller skapar ett behov. 

Medan övrig information riskerar att sållas bort. Tidigare förkunskaper har 

därmed en stark koppling till hur information tolkas och behandlas 

(Tornberg, 2009). 

2.10 Teoriavslutning 

Syftet med teorikapitlet är att ge läsaren ingående kunskap som behövs för att 

kunna förstå ämnets forskningsområde och stärka validiteten av studien. 
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Kapitlet redogör för områden som studien har behandlat och knutits ihop med 

analyskapitlet från det insamlade materialet med de kvalitativa intervjuerna. 

Med hjälp av teorikapitel strävar studiens författare efter att skapa en bättre 

helhetsförståelse för läsarna som inte innehar den bakomliggande kunskapen 

inom forskningsområdet. 
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3 Metod 

Detta avsnitt beskriver de valda metoder för studiens tillvägagångsättet. 

Avsnittet kommer även att redogöra för studiens förfarande för att samla in 

empiriskt material och motivera val av informanter. Slutligen behandlas 

uppsatsens kvalité som innebär validiteten och reliabilitet. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Studien förhåller sig till ett positivistiskt synsätt för att informanternas 

erfarenheter och tankar ska stå i fokus för den empiriska insamlingen. Med 

positivismen menas att man utgår från ett vetenskapligt synsätt som kan 

upplevas direkt via erfarenheter, som endast fokuserar på observerbara 

enheter. Enligt sociologins positivistiska perspektiv ryms en tro genom 

produktion av kunskap om samhället som baserar sig på empiriska upptäckter 

utifrån observationer, jämförelser och experiment (Giddens & Griffiths, 

2007). Det positivistiska förhållningssättet handlar alltså om de positiva 

erfarenheter och kunskaper som återfås genom observerbara enheter men 

samtidigt att undvika allmänna spekulationer i ett vetenskapligt syfte 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

De tre centrala teorier som är viktiga att tänka på inom denna riktning är; att 

det finns en objektiv värld utanför oss själva, denna verklighet kan studeras 

ur ett objektivt synsätt samt att den bearbetade kumulativa kunskapen om den 

objektiva världen går att kartlägga. Med kumulativ ansats menas att den 

aktuella forskningen skall bygga på tidigare forskning och utvidga den 

kunskapen som tidigare fanns (Giddens & Griffiths, 2007; Jacobsen, 2002). 

Genom att försöka förstå mänskliga erfarenheter och informanternas 

perspektiv ur ett objektivt synsätt, kommer intervjuerna att utformas enligt 

positivistiska vetenskapens formella metodregler. (Brinkmann & Kvale, 

2009; Jacobsen, 2002; Olsson & Sörensen, 2007). Eftersom forskningsfrågan 

är av positivistisk natur har en kvalitativ induktiv ansats valts för att 

åskådliggöra frågeställningen med utgångspunkt från litteraturstudie. 

3.2 Angreppsätt 

I vår problemformulering förklarar vi att konsulten måste inneha en viss 

mellanmänsklig kunskap för att kunna förtydliga den mellanmänsklig 

kommunikation som uppstår vid interaktionen med kunden. Eftersom 
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kommunikation är en stor faktor för att ett projekt skall lyckas, har studiens 

författare valt att undersöka vilka kunskaper inom mellanmänsklig 

kommunikation konsulter känner att dem saknar efter sin examen i 

systemvetenskap. 

Syftet med studien är därmed att undersöka vilka mellanmänskliga 

kommunikationskunskaper yrkesverksamma systemvetare inom 

konsultbranschen upplever sig sakna och möjligtvis behöva efter avslutade 

studier i systemvetenskap. 

En stor del av studiens tyngdpunkt ligger i att med hjälp av teoriinsamlingen 

lägga en grund för planeringen av intervjuerna. Intervjuerna bidrar med 

förståelse för konsulternas upplevda kunskaper inom mellanmänsklig 

kommunikation samt om de saknar kunskaper när de kommer ut i arbetslivet. 

Intervjuerna kommer att ge studiens författare ökad förståelse för hur 

konsulternas färdigheter och tolkning av mellanmänsklig kommunikation är. 

Intervjuerna kommer ligga till grund för studiens resultat och kopplas till de 

teoretiska ansatser och den analysmetod som valts. 

3.3 Metod  

En kvalitativ metod strävar efter att upptäcka det specifika och karaktärisera 

det unika i ämnet som undersöks, som ett fenomen eller sammanhang i 

omvärlden. Detta kan uppnås genom att specifika frågor som berör det valda 

forskningsområdet utformas på så sätt att kunskap om 

undersökningspersonens värld framkommer (Olsson & Sörensen, 2007). 

Undersökningen utmärker sig därmed genom att intervjuaren ställer enkla 

och raka frågor relaterat till det ämne som undersöks. Svaren kan vara både 

komplexa och innehållsrika. Det betyder att svaren som framkommer från de 

ställda frågorna kommer innehålla rikt material och med gediget arbete går 

det att utarbeta intressanta processer, åsikter, mönster med mera (Trost, 

2010). 

Den valda kvalitativa metoden öppnar upp för ny information medan den 

kvantitativa metoden i de flesta fall utgår från teori grundad på tidigare 

forskningsresultat (Jacobsen, 2002; Olsson & Sörensen, 2007). Med 

kvalitativ metod underlättas processen att nå fram till viktig information 

eftersom semistruktureradeintervjuer skapar möjlighet för informanterna, att 

tala fritt samtidigt som den implicita informationen tydliggörs. Detta hade 

inte varit lika enkelt att uppnå med ett kvantitativt genomförande.  
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3.4 Ansats 

Den kvalitativa forskningsmetoden i studien grundas i en induktiv ansats, 

vilket betyder att studiens författare utför forskningen med objektiv 

inställning. Objektiv inställning innebär att inte ha förutfattade meningar eller 

uppleva begränsningar angående informationen som samlas in från 

informanterna. Insamlad teori och vald kvalitativ metod skapar grunden för 

att upptäcka relevant information inom ämnesområdet, målet är därefter att 

systematisera insamlad data (Jacobsen, 2002). 

Studiens författare har därmed valt att använda litteraturstudier och 

samtalsintervjuer i syfte att samla in bred empiri. Studien utförs i en 

blandning av induktiv och deduktiv slutledning och kallas då för abduktiv 

slutledningsform. Abduktion har sin grund i dialogen med det teoretiska 

perspektivet och resultatet av förståelsen av den aktuella lägesbeskrivningen 

inom området (Olsson & Sörensen, 2007). 

3.4.1 Samtalsintervjuer 

Forskningsintervjuer betyder ” ett samtal som har ett mål och syfte” (Kvale, 

1997, s. 13). 

Denna metod lämpar sig väl för kvalitativa intervjuer eftersom syftet är att 

förstå hur informanten tänker och känner; vilka erfarenheter individen har 

samt hur informantens föreställningsvärld ser ut, (Trost, 2010).  

Olsson & Sörensen (2007) belyser att kvalitativa studier är allmänt brett och 

därmed går det att formulera ett bredare påstående vid identifiering av den 

situation som studien avser. Eftersom denna studie efterfrågar personliga 

erfarenheter och perceptioner från informanterna är den kvalitativa ansatsen 

mest lämpad i vår undersökning. Med semistrukturerade intervjuer ges 

informanterna större friheter att tala fritt och därmed kan ytterligare 

information uppdagas som inte annars hade efterfrågats av forskarna. Detta 

ger informanterna en större möjlighet att redogöra för sina åsikter och tankar 

kring ämnet. 

3.4.2 Litteraturstudier 

En framgångsrik kvalitativ undersökning bygger på att de som sysslar med 

vetenskapligt arbete inom ett specifikt område skaffar sig väsentliga 

förkunskaper om ämnet som skall studeras (Olsson & Sörensen, 2007). 
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För denna studie har det teoretiska ramverket av litteraturstudier, 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar varit grundläggande. Utöver dessa 

har det även varit nödvändigt med artiklar med ringa vetenskap då studier 

såsom The Standish Group (1995) är ekonomiskt kostsamma att använda. I 

de fall vi har använt oss av mindre vetenskapliga källor har det klargjorts i 

texten genom att vi skriver vad källan är erhållen från. 

3.5 Urval 

Vid val av informanter kan urval göras via ändamålsstyrt urval, detta menas 

med att informanter medvetet väljs ut som kan ge information som är 

speciellt intressant för vår studie (Jacobsen, 2002). 

Kategorin information handlar enligt Jacobsen (2002) om att forskarna väljer 

informanter som ger riklig och god information om det relaterade 

forskningsämnet. Det kan vara individer som innehar stor kunskap inom 

området, är bra på att uttrycka sig eller är villiga att lämna information 

(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) hävdar dock att urvalskriteriet inte alltid är 

lätt att finna, då det finns en svårighet i att veta hur goda 

informationskällorna från uppgiftslämnarna är. Studiens författare kommer 

därför att i förväg skicka ut ett informationsblad, som berör ämnet för att 

säkerställa att deras kunskap uppnår goda förutsättningar för 

forskningsämnet. 

Utifrån ovanstående argumenteringar har studiens författare valt att göra ett 

ändamålsstyrt urval med kategorisering av information då det passar studiens 

syfte bäst. Det finns ingen direkt begränsning för antalet personer som skall 

intervjuas inför en aktuell forskning, men det är lätt att urvalet informanter i 

en kvalitativ studie tenderar att bli för få eller för många. Om urvalet är för 

litet blir det omöjligt att pröva hypoteserna eller statistiska generaliseringar 

och om det är för stort är det svårt att göra mer ingående tolkningar av 

intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2009). 

Olsson och Sörensen (2007) belyser att en kvalitativ studie skall innehålla 

fem till tio intervjuer för att uppnå en god vetenskaplig kvalité. Med detta 

som grund valdes fem informanter med systemvetenskaplig examen som är 

yrkesverksamma inom konsultbranschen. Om informationen inte ansågs 

tillräcklig efter samtliga intervjuer fanns tankar kring flera intervjuer med 

ytterligare informanter för att uppnå god validitet och samtidigt öka den 

vetenskapliga grunden i studien. Studiens författare har haft egna 
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förkunskaper och värderingar i åtanke för att vidhålla en god vetenskaplig 

grund för undersökningen. Det är viktigt att personliga erfarenheter inte tar 

överhand och påverkar objektiviteten i observationen och tolkningen av 

resultatet (Olsson & Sörensen, 2007). 

3.6 Genomförande 

En semistrukturerad intervju är temamässigt upplagd och baseras på den 

frågeställning som forskningen utgår i från, där de personliga intervjuerna är 

upplagda efter studiens tema (Ekström & Larsson, 2011). Detta passar 

studien eftersom samtliga intervjuer kommer vara semistrukturerade för att 

lämna rum åt innehållet och därmed påvisa en mer öppen dialog mellan 

intervjuaren och informanten. Intervjuerna sker med konsulter som har en 

examen i systemvetenskap och är aktiva i konsultbranschen. Informanterna 

väljs ut slumpmässigt.  

Intervjuerna spelades in med Ipad och transkriberades, detta för att inte gå 

miste om viktig information som framkom under intervjuerna. Intervjuerna 

utfördes i en miljö där informanterna kände sig ostörda. Intervjuerna utfördes 

i samtal med tre personer åt gången, studiens författare och informanten 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 2) och ett 

informationsblad (bilaga 1) som samtliga informanter läste igenom och 

godkände innan intervjun påbörjades.  

3.6.1 Information av informanter 

Kort beskrivning av tillvägagångssättet vid varje intervju följer nedan. 

Informant 1: Examen från Göteborgs universitet, har jobbat som konsult i ca 

6 år inom IT-management och arbetar idag hos Avega Group. Intervjun 

utfördes via telefon, informanten var lokaliserad i Stockholm. Under 

intervjun förekom inga direkta avbrott, informant 1 upplevde lite rundgång i 

ljudet ibland. Informanten svarade på alla frågor. 

Informant 2: Examen från Linneuniversitet, har jobbat som konsult i ca 1,5 

år inom Application management och arbetar idag hos Cap Gemini. Intervjun 

utfördes via telefon, informanten var lokaliserad i Älmhult. Intervjun kvalitén 
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varierade emellanåt, men intervjumaterialet gick att utläsa bra vid 

transkriberingen därmed kunde informanten svara på samtliga frågor. 

Informant 3: Examen från Göteborgs universitet, har jobbat som konsult i ca 

6 år inom IT-management idag hos Enfo Zipper. Intervjun genomfördes via 

telefon, Enfo Zipper är lokaliserat i Göteborg. Under intervjun förekom inga 

direkta avbrott, informant 3 upplevde lite rundgång i ljudet ibland. 

Informant 4: Examen från Växjö universitet, har jobbat som konsult i ca 20 

år inom utveckling och arbetar idag hos Visma SPCS AB. Intervjun utfördes 

per telefon för att informanten hade svårt att boka in en lämplig tid för 

personligt möte. Under intervjun förekom inga direkta avbrott och 

informanten kunde svara på samtliga frågor. 

Informant 5: Examen från Växjö universitet, har jobbat som konsult i ca 2,5 

år inom utveckling och arbetar idag hos Cap Gemini. Intervju genomfördes 

via personligt möte och innan vi påbörjade intervju satt vi och prata mer 

ingående om vad vår uppsats handlade om och när intervjun inleddes 

förekom det inga direkta avbrott. Informanten svarade på alla frågor. 

Information om intervjuutförande för samtliga intervjuade informanter: 

Utrustningen som användes för inspelning var inte professionell, men de 

inspelade intervjuerna var tillräckligt bra för att användas i studien. Samtliga 

informanterna hade tagit del av informationsbladet om intervjuerna via e-mail 

innan intervjutillfällets start. Dem svarade på samtliga frågor samt 

kontribuerade ytterligare information till intervjun. Det var lätt att prata med 

samtliga informanter om det berörda området, mellanmänsklig 

kommunikation och de flesta informanterna var mestadels självgående vilket 

underlättade intervjuerna och det genererades en god intervjukontakt. Innan 

avslutad intervju tillfrågades informanterna att återkomma om vi hade vidare 

frågor att ställa samt om informanterna ville ta del av intervjuerna. Detta 

tyckte informanterna lät bra och ville gärna ta del av resultatet samt att det 

var bara att ringa eller maila vid vidare frågor. 

3.7 Analys av data 

När intervjustudien genomförts analyserades insamlad data om 

respondenternas upplevda erfarenheter och kunskaper. Därefter analyserades 

insamlad data beroende på vilken typ av intervju som valts. Med att 
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analysera menas att separera något i delar eller element (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Inspelningarna transkriberades för att lättare kunna beskrivas, 

systematiseras och kategoriseras (Jacobsen, 2002; Olsson & Sörensen, 2007). 

Jacobsen (2002) betonar att med beskrivning menas att inte påverka 

meddelandena, skapa en grundlig och detaljerad beskrivning av data. Även 

att situationerna, intervjuerna och samtalen registreras så noggrant som 

möjligt. Detta brukar kallas för tjocka beskrivningar. Del två handlar om att 

systematisera informationen, där en sållning och förenkling av data är viktigt 

för att kunna få en bättre överblick av råmaterialet. Det är nödvändigt att 

systematisera för att kunna förmedla det som funnits i intervjun (Jacobsen, 

2002). Bearbetningsmetoden innebär att en mängd tydliggjord data grupperas 

och omgrupperas genom en kontinuerlig komparativ analys tills en 

fullständig kartläggning av företeelsen är gjord (Olsson & Sörensen, 2007).  

Den sista delen handlar om att kunna kombinera informationen, först tolka 

data, exempelvis leta efter meningar, orsaker eller bringa viss ordning i data 

(Jacobsen, 2002).  Analysmetoden passar bra ihop med den kvalitativa ansats 

studien följer. Studiens författare kommer på ett strukturerat och enkelt sätt 

kunna förklara det empiriska material som samlas in genom intervjuerna. 

3.8 Kodning 

Olsson & Sörensen (2007) belyser att öppen kodning används för att 

kartlägga systematiserad data. Antingen för att bearbeta data rad för rad i en 

text eller bedömas i hela satser eller hela dokumentet. Den öppna kodningen 

fortsätter tills den kan avgränsas mot kategorihuvudvariabel, t.ex. relation. 

Därefter behandlas den substantiva teorin, som är en teori som skapas för ett 

avgränsat empiriskt område som studien syftar till att belysa. Efteråt jämförs 

de olika kodningarnas olikheter och likheter samt sorteras i huvudrubriker 

och underrubriker för att sedan delas in i olika teman. Metoden är lämplig 

eftersom den fokuserar på det specifika ämnet, sammanhanget samt 

olikheterna och likheter inom fenomenets kategorier (Olsson & Sörensen, 

2007). Jacobsen (2002) beskriver kodning som en bra metod för analysering 

av kvalitativa data. 

3.9 Kvalité 

För att kunna kvalitetssäkra en studie används ofta uttryck som reliabilitet 

och validitet. Enligt Jacobson (2002) handlar reliabilitet om tillförlitlighet 
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alltså att en studie måste gå att lita på, att en mätmetod är okänslig för 

slumpens inverkan. Studien får därmed inte ha några mätbara fel och måste 

utföras på ett trovärdigt sätt. Enligt Jacobson (2002) handlar validitet om 

giltighet och relevans, att mäta det som önskar mätas samt att det som mätts 

uppfattas som relevant för en själv och andra. Enkelt sagt att undersöka det 

som avses undersökas. Validiteten anses vara frånvaron från systematiska fel 

(Jacobson, 2002). Reliabilitet innebär en strävan efter att uppnå god 

tillförlitlighet kring intervjufrågorna relaterat till studiens syfte. Insamlad 

empiri kommer därefter transkriberas för att uppnå god resultatkvalitet.  

När de kvalitativa studierna genomförs är det viktigt att kunna se om nya 

innebörder uppstår. Strukturen och teoritillskottet utgör grunden för 

resultatets kvalitet. Med struktur menas att resultatet är överskådligt och att 

komplexiteten begränsas, tolkningen måste lyckas fånga in det väsentliga 

som finns i rådata. Den sista viktiga punkten är teoritillskottet, som avser hur 

väl teoritillskottet kunnat relatera till tidigare teori, respektive kunskapsmassa 

(Olsson & Sörensen, 2007). 

3.9.1 Etiska överväganden 

”Etik är vad man bör eller kan göra. Moral är om och hur man gör. Juridik 

är vad man får eller inte göra.” 

(Fröberg och Guldbrandsen Sari-Sarraf, 2005, s.16). 

En studie innebär att vi tränger oss på individens privatsfär, vid intrånget kan 

etiska dilemman uppstå. Genom att beakta individens privatliv och uppfylla 

informantens samtycke, kan insamlad data bli korrekt återgiven (Jacobsen, 

2002).  

Med denna studie som behandlar frågor kring mellanmänsklig 

kommunikation kommer författarna att eftersträva att uppnå ett gott etiskt 

övervägande för samtliga informanter. Informanterna har rätten att avbryta 

sin studiemedverkan utan att ange särskilda anledningar. Genom ett 

informationsbrev skall samtliga informanter ge sitt medgivande till att studien 

och den informationen som samlas in under intervjun kommer att användas, 

vilket innebär att informanterna underrättas om syftet med studien samt för- 

och nackdelar och studiens upplägg. Informanten har även rätt till anonymitet 

om så önskas. Studiens kunskapsvärde ska vara av större vikt än vad 

forskningen gör skada (Olsson & Sörensen, 2007).   
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4 Resultat 

I detta kapitel sammanställs empirin som samlats in under intervjuerna. 

Frågorna har delats in i avsnitt i enlighet med intervjumallen. För att 

sammanfattat kunna redogöra för informationen från samtliga informanter. 

Fråga 1: 

Hur mycket av ditt arbete är beroende av en interaktion med kunden? 

- I:1 Allt jag gör skulle jag säga. 

Informant 1 menar att allting han gör i sitt arbete är direkt kopplat till en 

interaktion eller en kontakt mot kunden. 

- I:3 Förutom när man gör något internt, t.ex. ta fram en 

tjänst. 

Informant 2,3,4 och 5 menar att allt arbete förutom interna arbetssysslor som 

ifyllnad av tidrapporter och utveckling av tjänster är beroende av en 

interaktion med kunden.  

Informanterna är eniga om att arbetet som konsult innefattar en ständig och 

omfattande interaktion med kunden. Informanterna menar att interaktionen 

mellan konsulten och kunden är stommen i arbetet mot ett bra projektresultat. 

Utbytet av information genom interaktionen används på olika sätt; inhämta 

krav och övertygelse, där det gäller att få kunden att inse vad man behöver 

rent säljmässigt. Detta påvisar att interaktionen kan användas på olika sätt vid 

olika tillfällen. 

Fråga 2: 

 Vad är mellanmänsklig kommunikation för dig? 

 Mellanmänsklig kommunikation uppfattas olika av informanterna. 

- I:1 Varje kund har ett specifikt behov och dem ramverk 

och modeller och metoder som vi använder oss av är 

ingenting värda om inte kunden förstår vad dem skall 

användas till. 
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Enligt informant 1 och 3 är den mellanmänskliga kommunikationen grunden 

för att kunden skall förstå och ta upp den information som finns, om kunden 

inte förstår vad konsulten presenterar kommer projektets resultat inte bli som 

förväntat.   

- I:2 Man får lägga sig på samma nivå som kunden. 

Enligt Informant 2, 4 och 5 handlar den mellanmänskliga kommunikation 

som uppstår i samarbete mellan kund och konsult, om att kunna förklara och 

följa kundens klädkoder och kompetensnivå. Om kunden inte förstår alla 

aspekter vid utveckling eller förändringsarbete kommer lösningen inte kunna 

tillämpas och tas emot på ett bra sätt. Informant 4 menar att lösningen som 

utformas är till för kunden och det är deras behov som ska uppfyllas. 

Enligt informanterna framkom det att mellanmänsklig kommunikation ses 

som grunden i informationsutbytet i arbetet med kunden. Kunden måste 

förstå, ta emot och godkänna lösningsförslaget innan det går att fortsätta med 

arbetet. Likaväl att kunden förstår innebörden måste även konsulten vara 

öppen och mottaglig för informationen kunden förmedlar.  

Fråga 3:  

Vilka aspekter inom mellanmänsklig kommunikation är betydelsefulla i 

ditt arbete? 

- I:3 Ibland kvittar det vad man säger om man inte har 

rätt attityd. 

Informanterna är eniga om att samtal mellan kund och konsult inte är 

tillräcklig om konsulten inte har rätt attityd till projektet och den person som 

interaktionen sker till. Konsultyrket kräver socialkompetens och en förståelse 

för andra människor för att fullt ut kunna förstå vad informationen betyder. 

Enligt informant 1 måste konsulten kunna se vart projektet är på väg men 

samtidigt inneha öppenhet och ödmjukhet över den kund som konsulten 

hjälper. Informant 2 och 3 belyser vikten av att följa kundens klädkod och 

försöka vara på samma nivå för att underlätta informationsutbytet. 

- I:5 Man ska hjälpa kunden inte leda dem. 
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Informant 5 tycker att konsulter bör hjälpa kunden att förstå vilka lösningar 

som är mest lämpade istället för att leda dem till lösningen som konsulten kan 

tycka är bäst. 

Mellanmänsklig kommunikation har enligt informanterna stor betydelse för 

konsulternas arbete där öppenhet och ödmjukhet måste balanseras gentemot 

kundens krav och aspekter, som kan innebära en viss typ av klädkod eller 

mer åt den tekniska kunskapen. Det är även viktigt att låta kunden förstå vad 

som behövs göras och varför det behövs utföras. Informant 1,2 och 5 menar 

att konsultrollen innefattar en hel del övertygelse för den lösning som tas 

fram, vilket stärker den enighet kring den sociala kompetens som 

informanterna tycker sig behöva för konsultyrket. Enligt informanterna skall 

det eftersträvas att erhålla en exakt bild av kundens målbild. 

Fråga 4:  

Vilka aspekter inom mellanmänsklig kommunikation anser du vara 

viktig för att ett projekt skall få ett bra resultat? 

Informanterna menar att med arbete i projektform ligger utmaningen i 

insamlingen av informationen från kunden/kunderna där det gäller att kunna 

bearbeta och urskilja de specifika faktorerna. 

- I:1 Då tror jag att den mellanmänskliga kommunikation 

är att skapa en trygghet som konsult, att veta vad jag 

pratar om även ifall dem inte förstår problemet så kan 

dom lita på att de kommer förstå när vi är i mål med 

projektet. 

Informant 1 påvisar att det måste finnas en trygghet och gemenskap i 

projekten. Samhörigheten skapar en god grund att stå på inför de kommande 

projekten, men det är även viktigt att inbringa ett lugn och ödmjukhet mot 

kunden om denne inte förstår alla delar av projektet, att vara en stödpelare.  

- I:3 Om man skall ha ett nytt system på plats är det inte 

bara att informera utan även att verkligen kommunicera 

med kunden. 

Informant 2 använde dessutom mellanmänsklig kommunikationen för att 

försöka hitta möjligheter att sälja in nya projekt. Informant 4 nämner vikten 
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av en gemensam arbetsplats för att kunna skapa större sammanhållning och 

tillgängligheten. För att kunna besvara frågor och problem som uppstår. 

- I:5 … bygga en relation med kunden 

Informant 5 benämner relation som en viktig del under projektets livstid. Att 

skapa en relation med kunden redan under initieringen stärker hantering av 

eventuella förseningar som kan uppstå. 

Informanterna belyser att den mellanmänskliga kommunikationen bör 

genomsyra alla faser av projektet. Informanterna är eniga om att 

mellanmänsklig kommunikation är det viktigaste verktyget i ett projekt. Via 

kommunikation får man ut krav, tankar och en bild på hur projektets resultat 

kommer att utformas.  För att kunna få ut det bästa resultatet, men även för 

att ge kunden tid och chans att förstå vad förändringarna kommer att tillföra 

organisationen. Informanterna menar att de som är involverade i projektet 

måste förstå vad som skall göras och varför det skall utföras.  

Fråga 5:  

Vilka kunskaper inom mellanmänsklig kommunikation hade du med dig 

ifrån din examen i systemvetenskap? 

- I:3 Nej inte rent kurser, utan snarare hade jag ju ingen 

praktik 

Informant 3 nämner att det inte saknades någon kunskap utifrån kurser utan 

att praktik hade varit det som givit mest förberedande kunskaper inför 

arbetslivet.  

- I:1 Nej jag önskar att jag hade tagit fler kurser i till 

exempel retorik 

Informant 1,2,4,5 menar att kurser i kundhantering, retorik eller något typ av 

beteendekurs hade gett ytterligare förberedande kunskaper för ett arbete som 

konsult.  

- I:1 Hur man uppför sig, hur man beter sig och att man 

är förtroendeingivande är det som öppnar mer dörrar 

än att man kan referera till böcker. 
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Informant 1 och 3 betonar att den sociala kompetensen och den 

mellanmänskliga kunskapen är lika viktig som den tekniska aspekten om inte 

ännu mer, där den tekniska biten oftast inte är tillräcklig för att uppnå ett bra 

resultat i projekten. 

Samtliga informanter kände att de saknade kunskaper inom diverse områden i 

mellanmänsklig kommunikation. Informanterna är eniga om att 

konsultbranschen mestadels består av att förmedla och ta in ny information i 

förhållande till kunden. Därmed tycker informanterna att det hade varit bättre 

med kurser inom området för att stärka kunskaperna. Informanterna 

förmedlar vikten av att inte enbart kunna förklara modeller och tekniska 

termer i sitt arbete, det gäller att kunna förmedla informationen på rätt sätt för 

att stärka den relation som uppstår i arbete med andra människor. 

Fråga 6:  

Vilka kunskaper inom mellanmänsklig kommunikation uppfattade du 

saknades vid avslutade studier? 

- I:3 Det är ju praktik som man behöver i så fall, som man 

verkligen får träffa, följa med och jobba. Få se vad som 

verkligen behövs för att klara av konsultlivet. För att 

vara konsult är ju ett speciellt jobb, som inte bara 

innefattar att kunna IT utan som konsult har man ju en 

kund som man ska hjälp 

Informant 3 belyser vikten av att få en inblick i hur konsultlivet är. För att 

erhålla kunskaper och uppfattningar innan man börjar arbeta. 

- I:1 … erfarenheten har gett mig ödmjukhet, i början var 

jag mer naiv i att det var viktigt att lösa ett problem, det 

kanske är resan som är det viktiga.   

Informant 1 menar att resan dit är det som ger bäst kunskap, men belyser 

även vikten i att förbereda nyexaminerade systemvetare med kunskap inom 

mellanmänsklig kunskap och kommunikation. Exempelvis genom en kurs i 

retorik.  



 

  36 (50) 
 

- I:2 Hur man hanterar kunder som en säljkurs eller 

liknande 

Informant 2 förmedlar att i arbete mellan konsult och kund finns det 

möjlighet att sälja in nya projekt och en säljkurs hade tillfört kunskap för att 

underlätta arbetet.  

- I:4 Ja, Man skulle haft någon typ av beteende kurs 

Informant 4 belyser vikten i att kunna förstå och förmedla korrekt 

information gentemot kunden och med hjälp av beteendekurser skulle 

kunskaperna förbättras ytterligare.  

- I:5 Något de trycker hårt på är att man ska kunna prata 

inför grupp, vi hade seminarier i skolan, men dom 

tryckte inte tillräckligt hårt på de fel vi kanske gjorde 

och det saknade jag, kanske mer inom det området. 

Informant 5 tycker att egenskaper som innefattar att kunna tala inför grupp är 

viktiga. Informant 5 menar att en kurs inom detta område hade gett individen 

förutsättningar inför yrkeslivet som konsult. 

Informanterna är eniga om att det saknades någon form av erfarenhet eller 

kunskap efter studierna där de tycker att t.ex. kurser i retorik, 

beteendevetenskap eller ren praktik hade varit en erfarenhet innan de påbörjat 

yrkeslivet som konsult.  
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6 Analys 

I detta kapitel redogörs analys av resultatet. Analysen redovisas genom 

figurer och beskrivande text kopplat mot rapportens teori och problematik. 

6.1 Analys i förhållande till Teori 

Studiens författare har analyserat insamlad data och jämfört den utifrån studiens 

teorigrund. Jämförelsen har lett till att viktiga aspekter som kom fram under 

empiriinsamlingen har kunnat verifieras. Informanterna kände även en avsaknad 

av kunskaper som forskningen har klargjort. En modell (Modell 1) utformades 

med hjälp av Microsoft Visio för att tydliggöra struktureringen av insamlad 

empiri från kodning där det framkom viktiga aspekter. 

 
Modell 1. Viktiga aspekter som konsulter uppfattar de behöver. Härstammar från kodning av 

det empiriska materialet.  
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Enligt Block (2000), Olsson (2006) samt Bell och Nadler (1985) behöver 

konsulter en teknisk kompetens likväl som en social kompetens, vilket stärks 

av informanterna genom att belysa vikten av att kunna förstå och förmedla 

information på ett korrekt sätt. Med det empiriska materialet påvisas även att 

konsulten måste ha rätt attityd annars kommer kunden inte ta till sig 

informationen och lösningen kommer inte få den genomslagskraft man 

strävar efter. 

 Det empiriska materialet påvisar en avsaknad av grundliga kunskaper inom 

förmedling och mottagning av information där idag konsultens sociala 

kompetens står till grund för inhämtning och överföring av information.  

Genom att inneha kunskap om hur information och kommunikation 

förmedlas och tas emot, kommer konsulten effektivisera sitt arbete samtidigt 

som projektresultatet har större chans att uppnå gott resultat (Hård af 

Segerstad, 2002). Det empiriska materialet belyser att informationsutbytet 

och den mellanmänskliga kommunikationen skall vara grunden inom alla 

projekt. Studiens analys tyder på att konsulter som bjuder in kunder med en 

öppenhet och ödmjukhet, leder till att krav, tankar och målbild blir tydligare 

samtidigt som relationerna fördjupas. Därmed är kommunikationen en 

förutsättning för förädling av information som också benämns som kunskap 

(Hård af Segerstad, 2002).  

Fiske (1997) benämner att en förståelse mellan sändaren och mottagaren är 

viktig för att förminska problem som kan uppstå vid interaktion mellan 

individer med annan bakgrund. Informanterna understryker värdet i att lägga 

sig på kundens kompetensnivå och minska redundansen i informationsutbytet 

i syfte att överbrygga den kulturella klyfta som kan uppstå.  

Inom olika yrkesprofessioner behövs ett språk och ett samtal som kan bidra 

till att strukturera kunskapen som utbyts. Den samlade kunskapen kan 

underlätta sambanden, orsaksrelationerna och förklaringarna till det som kan 

dyka upp i vardagen (Fritzell, 2008). 

Informanterna belyser att övertygelse eller övertalning är en väsentlig del i 

arbete mot kunden för att öka förståelsen för lösningen som skall tillämpas. 

Detta medför att kunden utvecklar en positiv eller negativ attityd till 

innovationen som presenteras (Fiske, 1997).  
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För att skapa goda relationer med kunden menar informanterna att 

mellanmänsklig kommunikation kan ses som ett verktyg och en naturlig del i 

alla faser av ett projekt. Genom att inta rollen som expert men samtidigt 

behålla ödmjukheten och fostra den relation som uppstår kan man förminska 

de problem som kommer upp. Samtliga informanter ser mellanmänsklig 

kommunikation som grunden till alla projekt, där det gäller att förstå och 

förmedla korrekt information. The Standish Group (1995) och Rosencrance, 

(2007) utförde två studier som visade vikten av kommunikationen i IT-

projekt och att bjuda in kunden i utvecklingsprocessen för att uppnå ett bra 

projektresultat. Det empiriska materialet stämmer väl överens med de tidigare 

studier som gjorts, där informanterna belyser vikten av att hålla en ständig 

kontakt med kunden, bjuda in användaren i processen. 

6.2 Analys i förhållande till uppsatsens problematik  

Analysen av intervjuerna tydliggjorde även avsaknader av kunskaper inom 

mellanmänsklig kommunikation, som analyseras utifrån uppsatsens 

problematik. En modell (Modell 2) utformades med hjälp av Microsoft Visio för 

att tydliggöra struktureringen av insamlad empiri från kodning där det framkom 

avsaknader av kunskaper. 

 

 

Modell 2. Avsaknad av kunskaper som konsulter uppfattar de behöver. Härstammar från 

kodning av det empiriska materialet.  
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Insamlad data har visat aspekter som konsulten tycker är viktiga samtidigt 

som olika problemområden har kommit fram. Informanterna är eniga om att 

kunskaperna inom mellanmänsklig kommunikation inte var fullständiga efter 

examen inom systemvetenskap. Informanterna hade exempel på 

tillvägagångssätt för att bemöta problemen: En retorikkurs för att öka 

kunskaperna inom samtal, beteendekurs för att öka kunskaperna inom 

mellanmänsklig interaktion, säljkurs för att öka kunskapen om hur man skall 

sälja in nya projekt, praktikperiod för att öka kunskapen inom konsultyrket. 

Dessa kurser skulle enligt informanterna ha gett kunskaper som skulle ha 

förberett informanterna bättre inför arbetslivet. Kurserna som informanterna 

förmedlade skiljs åt, då olika arbeten kräver olika sorters interaktion, men i 

slutändan knyts kurserna samman i området mellanmänsklig kommunikation.  

IT-konsult är enligt informanterna ett speciellt yrke som kräver en stor social 

kompetens som inte alla individer innehar, genom att öka förståelsen om 

mellanmänsklig kommunikation kan man bättre förbereda nya systemvetare 

för ett arbetsliv inom konsultbranschen.  

Förståelse för kunden berör inte enbart konsultens verbala förmåga, utan 

handlar även om ett helhetsperspektiv där klädkod, ödmjukhet, relation och 

en förståelse för individens livsvärd spelar stor roll.  

De viktiga aspekter som kommit fram ur det empiriska materialet stämmer 

väl överens med den teori som tagits upp i forskningen, vilket innebär att 

konsulten måste inneha expertkunskap samt mellanmänskliga färdigheter. 

Informanterna kände en avsaknad av kunskaper inom den mellanmänskliga 

kommunikationen som krävs för ett yrkesliv som konsult. Detta skapar en 

kunskapslucka som individen själv måste fylla med egna erfarenheter.  
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7 Avslutning 

I detta kapitel redogörs tankar och funderingar kring genomförd forskning 

samt upplevelser av arbetet. I Avslutningen myntas tankar om möjligheter till 

förbättring eller förändring för det systemvetenskapliga programmet. Det 

framkommer även tillvägagångssätt till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens författare strävade efter att utföra fem till tio intervjuer men 

upptäckte att det var svårt att hitta lämpliga informanter. Studiens författare 

ringde och skickade e- mail till cirka tjugofem personer där endast fem 

stycken svarade eller var lämpliga för intervju. Vid intervjutillfället 

tillfrågades informanterna om de visste andra lämpliga kandidater för 

intervju, vilket innebar en snöbollseffekt av valet av informanter som inte var 

planerat. Intervjuerna spelades in med Ipad och transkriberades och 

strukturerades med hjälp av datorn. Transkriberingen skickades ut till 

informanterna för att valideras och godkännas. Resultatet av intervjuerna blev 

en sammanställning av informanternas åsikter och citat för att ge läsaren en 

grundlig och överskådlig syn av det empiriska materialet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att det saknas kunskaper inom mellanmänskligt 

kommunikation bland konsulter efter examen. Mellanmänsklig 

kommunikation innefattar en stor del av konsultens yrkesliv och ses av 

informanterna som ett viktigt verktyg för att projekt skall bli lyckade. Utifrån 

resultatet var det svårt att urskilja vilka eller vilken kunskap som skulle 

förbereda konsulten bäst efter examen. Studiens syfte vara att forska i ämnet 

mellanmänskligt kommunikation och vad konsulten upplever sig sakna efter 

examen inom området, vilket i rapportens slutliga faser har fastställts. 

Studiens författare tror att om studien hade varit mer omfattande relaterat till 

forskningens ämne, hade det förmodligen framkommit vilken kunskap som 

hade kunnat vara en lösning till problemet med avsaknad av kunskaper inom 

mellanmänsklig kommunikation efter examen. Detta hänvisas till i rubrik 7.4. 

7.3 Slutsats 

Det finns många studier som visar på att kommunikation och 

användardeltagande i IT-projekt är bristfällig och detta leder till att de 
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misslyckas. Denna studie kan påvisa att konsulter saknar kunskaper inom 

mellanmänsklig kommunikation vid avslutade studier från 

systemvetenskapliga program i Sverige. Studien tar även upp viktiga aspekter 

och troliga kunskaper som saknas och kan tänkas behövas. Dock är studien 

inte tillräckligt omfattande för att kunna generalliseras då endast fem 

intervjuer är genomförda och det troligen krävs flera intervjuer med 

informanter från alla olika systemvetenskapliga program i Sverige. 

Studiens författare är medvetna om att det finns svårigheter i prioriteringen 

av kurser, då det är svårt att urskilja vilka kurser som ger studenten bäst 

förutsättning för arbetslivet. Skulle exempelvis en kurs i IT-säkerhet vara 

mindre värd än en kurs inom mellanmänsklig kommunikation? 

Studiens författare anser att det hade fungerat att minska praktikkursen och 

på så sätt kunna priorioritera en kurs inom mellanmänsklig kommunikation. 

En kurs kanske inte räcker för att förbereda studenterna i ämnet, men det ger 

en bättre förståelse för den mellanmänskliga kommunikation som i rapporten 

har visat sig vara viktig. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Forskningen har tydliggjort att det finns kunskapsluckor inom området 

mellanmänsklig kommunikation hos nyexaminerad systemvetare. Studiens 

resultat kan ligga till grund för en mer omfattad forskning vars syfte är att 

försöka fylla denna kunskapslucka. Forskningen bör utföras på relativt 

nyexaminerade systemvetare för att lättare förankra de aktuella problemen i 

yrkeslivet. 
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Bilagor 

I detta kapitel presenteras de bilagor som använts för intervjuerna. 

Bilaga 1     1(2) 

Informationsblad till deltagare i intervjustudie. 

Vi är två studenter på systemvetenskapliga-programmet vid Linnéuniversitet 

som skriver en C-uppsats med syfte att undersöka vilka mellanmänskliga 

kunskaper man tycker man saknar efter examen på det systemvetenskapliga-

programmet.  

För att samla in data till vår uppsats vill vi intervjua konsulter som har en 

examen inom systemvetenskap. Vi planerar att göra individuella intervjuer 

där du som informant kommer stå i fokus. Intervjuerna kommer att utföras 

antigen via Skype, telefon eller personligt möte. För att underlätta för 

informanter och intervjuare beroende på nuläges situation. Intervjuerna 

kommer att bandas för att underlätta analysen av insamlad information.  

Som informant bestämmer du själv vilken tid som passar dig, och du kan 

närsomhelst avbryta deltagandet utan att behöva förklara varför. Informanten 

har även rätt till att vara anonym. Insamlad data från intervjuerna sparas så 

obehöriga inte har tillträde till dem. Endast författarna och handledare 

kommer ha tillgång till materialet. Resultatet av analysen och citat från 

intervjuerna kommer att användas i C-uppsatsen. Godkänd uppsats kommer 

publiceras och bli en offentlig handling. Efter uppsatsen blivit godkänd 

kommer intervjumaterialet att kastas. 

Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande i uppsatsen! 

Med vänliga hälsningar  

/Martin Nilsson och Peter Heimbrand 

Växjö 2012 

Vid eventuella frågor kan vi nås via mail: 

Martin Nilsson: mnifr07@student.lnu.se 

Peter Heimbrand: phehr09@student.lnu.se 

Jo Skåmedal: joskamedal@bredband.net 
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Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner härmed mitt 

deltagande i studien: 

 

 

Underskrift   Namnförtydligande 

  

 

Ort och datum 
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Intervjuguide: 

Intervjuerna kommer börja med en kort genomgång av rapportens syfte samt 

arbetssätt. Respondenten informeras om att denna kan vara anonym.  

Övergripande: 

Namn(Frivilligt); 

Hur länge har du arbetat som konsult; 

Inom vilket område arbetar du; 

När tog du examen i Systemvetenskap; 

Vart tog du din examen; 

Fråga 1: 

Hur mycket av ditt arbete är beroende av en interaktion med kunden? 

Fråga 2: 

Vad är mellanmänsklig kommunikation för dig? 

Fråga 3: 

Vilka aspekter inom mellanmänsklig kommunikation är betydelsefulla i ditt 

arbete? 

Fråga 4: 

Vilka aspekter inom mellan mänsklig kommunikation anser du vara viktiga 

för att ett projekt skall få ett bra resultat? 

Fråga 5: 

Vilka kunskaper inom mellanmänsklig kommunikation hade du med dig ifrån 

din examen i systemvetenskap? Ex; Hur man skall kommunicera med kund, 

vilka kurser (pedagogik, retorik osv)? 



 

  
 

Fråga 6: 

Vilka kunskaper inom mellanmänsklig kommunikation uppfattade du 

saknades vid avslutade studier? 

 


