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Kommunikation – mötet mellan IT-utvecklare och kund  

Sammanfattning 

Denna studie belyser hur IT-branschens kultur förhåller sig till andra yrkeskulturer, och 

vilken betydelse det kan ha för kommunikationen dem emellan. Det ska poängteras att detta 

är en mycket begränsad studie där jag har gjort ett stickprov i IT-branschen för att se om mina 

erhållna resultat verkade stämma överens med befintliga teorier och resultat från närliggande 

och mer omfattande undersökningar. Min etnografiska studie fokuserade interaktionen mellan 

IT-konsulter från ett utvalt datakonsultföretag och deras kunder, som mestadels tillhörde 

andra branscher. Interaktionen skedde i huvudsak i samband med att IT-konsulterna skulle 

demonstrera de verksamhetssystem som kunderna beställt och konsulterna byggt ihop. 

Studien resulterade i en forskningsinriktad ansats mot att förstå mer om vad IT-branschens 

yrkeskultur har för påverkan när IT-arbetare kommunicerar med personer från andra 

yrkeskulturer och vad det kan få för effekter i ett större perspektiv. 

 

Resultaten som utkristalliserade sig var att IT-yrkeskulturen skiljer sig väsentligt från andra 

yrkeskulturer, framförallt genom att IT-arbetare har en gemensam vördnad för teknik och 

teknisk kunskap, samt att IT-arbetarna formas av förväntningarna från samhället i stort. Att 

IT-branschen allmänt ses som en enhet, leder till att de som arbetar där känner sig som en 

enhet, med samma övergripande tekniska kunnande att leva upp till. Dessutom visade det sig 

att de ömsesidiga fördomarna mellan IT-yrkeskulturen och andra yrkeskulturer leder till 

kommunikationsproblem dem emellan. Kulturskillnader och förhållningssätt hos enskilda 

individer har ofta byggts upp under lång tid och sitter därför djupt rotade i respektive part. Det 

resulterar i en olycklig mix av teknikskräck kontra en benägenhet att bl.a. använda onödigt 

krångliga ord, s.k. buzz words, för att skapa en sorts överlägsenhet eller ett 

självförverkligande inom sin kultur. Detta kan i sin tur få följden att det blir ett mycket 

komplicerat kommunikationsklimat, p.g.a. en initialt existerande, svårforcerad 

kommunikationsbarriär. Eftersom många företag är beroende av en fungerande interaktion 

med IT-arbetare menar jag att det finns mycket tid och pengar att spara på att förbättra 

kommunikationen med dem. 

 

I slutet av rapporten har jag resonerat vidare och tagit fram frön till några kortsiktiga och ett 

långsiktigt förslag på lösningar. Bland de kortsiktiga märks medvetenhet om 

kommunikationssituationen och tydlighet i interaktionen, samt att sätta upp gemensamma mål 



 

 

att sträva mot, vilket skapar en vi-känsla och kan få flera positiva följder. I det långsiktiga 

förslaget funderar jag kortfattat kring förbättringar av direktiv som handlar om grundläggande 

IT-utbildning i Sverige. Dessa förbättringar ska leda till en högre lägstanivå av IT-

medvetenhet hos medborgarna, vilket i förlängningen medför en bättre grund för IT-

kommunikation och att vi i viss mån undviker det klassamhälle relaterat till IT-kunskap som 

jag menar redan är under framväxt. 

 

 

Time to Develop –  

Communication between IT Developers and Customers 

Abstract 

This paper concerns my research on the culture of the IT-workforce and how it relates to other 

occupational cultures, as well as how the relation affects the communication between them. I 

conducted an ethnographic study at an IT-consulting company. My focus was on the 

interaction between the IT-consultants and their customers. In combination with previous 

research in the same subject area, the study shows that the IT-workforce has a distinct 

occupational culture. It is influenced by the reverence of technical knowledge and how the IT-

workforce is treated as a group by society in general. This reciprocal prejudice also leads to 

intercultural dysfunction. Since a lot of companies depend on the IT-workforce there is much 

to gain if communication is improved. Some solutions are for the IT-workforce to be more 

pronounced and understanding in the intercultural communication and to find common goals 

to strive towards. Also the lowest level of IT-knowledge among the general population must 

be raised to avoid a class society related to IT. 

 

 



 

 

Förord 

Detta är ett examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med kurskod 

SA210X. Att påbörja ett examensarbete är som att ge sig ut på ett äventyr i trädgården. Att 

avsluta det är som en djungelexpedition.  

 

När jag började på KTH kunde jag inte ens i min vildaste fantasi tro att jag skulle ge mig ut på 

en sociologisk upptäcksfärd av den omfattning som det här examensarbetet har inneburit. Nu 

är jag tillbaka igen från mitt äventyr och jag är glad att jag har fått ta del av den 

kulturantropologiska världsdelen i den samhällsvetenskapliga världen. 

 

Att genomföra ett examensarbete kan ibland kännas överväldigande. Det kan på samma gång 

vara både en stor frihet och en tung ryggsäck att bära. Jag vill tacka mina handledare: Linda 

Kann har gjort min ryggsäck lättare att bära genom sin oändliga förståelse och sitt positiva 

engagemang. Tanja Pelz-Wall har visat ett genuint intresse för min undersökning och varit en 

trygg och kunnig vägledare i mitt skrivande. Nu är jag redo att pröva mina vingar på egen 

hand. 

 

 

Stockholm i juni 2011 

 

Daniel Berglund 
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Kommunikation – mötet mellan IT-utvecklare och kund  

En studie i hur IT-branschens kultur förhåller sig till andra yrkeskulturer, och vilken betydelse 

det kan ha för kommunikationen dem emellan. 

 

Inledning 

Det är höst 2010. Jag befinner mig i en kontorslokal i centrala Stockholm där ett demo-möte 

för ett nytt verksamhetssystem är i full gång. På den vita duken vid ena kortsidan av 

mötesrummet flyger muspekaren fram över den projicerade bilden av ett nyframtaget 

gränssnitt. I ett högt tempo och med många ämnesspecifika uttryck och modeord fortskrider 

genomgången. Några åhörare skruvar på sig i stolen och kliar sig nervöst i huvudet. 

 

’Går det inte lite väl fort, eller är det bara jag som är trög i huvudet?’ 

påpekar Mats och får försynta medhåll från andra åhörare i mötesrummet.  

 

Demonstrationen stannar upp och antar en ny form, där åhörarna involveras i större 

utsträckning. Kuraget som Mats precis hade visat öppnade således upp för en dialog som 

hjälpte parterna till ömsesidig förståelse och ett närmande mellan två olika yrkeskulturer. 

 

Bakgrund 

Ett ständigt återkommande problem som jag fått höra när jag har pratat med yrkesverksamma 

personer om deras erfarenheter av IT-arbetare är att det inte går att kommunicera med dem. 

Hur kan det komma sig att just arbetare inom IT-branschen allmänt är så svåra att förstå och 

har ett så dåligt rykte när det gäller att kommunicera begripligt med utomstående? Jag har 

alltid haft någon vag känsla för vad det kan bero på, men i och med den här studien ville jag 

tydligare kunna peka på konkreta orsaker till kommunikationsproblemen, samt hur man kan 

närma sig en lösning på dessa problem. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa hur IT-branschens kultur förhåller sig till andra 

yrkeskulturer, och vilken betydelse det kan ha för kommunikationen dem emellan. 
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Frågeställningar 

1. Hur kan vi förstå IT-branschens kultur i relation till andra yrkeskulturer? 

2. Hur påverkar relationen kommunikationen dem emellan? 

3. Om det existerar en påverkan som är negativ, hur kan vi då minimera den? 

 

Definitioner och centrala begrepp 

Till att börja med behöver ett antal centrala begrepp och specifika ord inom ramen för denna 

studie definieras. 

 

Företaget; datakonsultföretaget där studien genomfördes. Företagets primära verksamhet är 

att producera verksamhetssystem åt andra organisationer. 

 

Konsult; person som utvecklar och demonstrerar verksamhetssystem på uppdrag av företaget. 

 

Kund ; beställare av verksamhetssystem från företaget, oftast en organisation. Representanter 

för kunden bevittnar demonstrationer och kan komma att benämnas kunder. 

 

Demo-möte; ett möte där en eller flera konsulter från företaget demonstrerar ett, eller delar av 

ett, nybyggt verksamhetssystem inför representanter för den kund som beställt systemet. Detta 

kan ske i företagets möteslokaler eller ute hos kund, d.v.s. i kundens lokaler. 

 

Andra yrkeskulturer ; syftar på kulturer tillhörande de yrken som IT-arbetare kommer i 

kontakt med i sitt arbete. Kan vara allt från chefer, receptionister och informatörer till poliser, 

ekonomer och läkare. 

 

IT-kommunikation ; när en eller flera IT-arbetare och en eller flera personer från andra 

yrkeskulturer kommunicerar med varandra. 

 

Etnografi ; ”den kultur- och socialantropologiska forskningspraxis som omfattar insamlandet 

och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för analysen av sociala och 

kulturella strukturer och processer” (Nationalencyklopedin [NE], ”Etnografi”, 2011-06-09).  
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Bias; ”felaktigheter i vetenskapliga resultat på grund av något systematiskt fel i 

forskningsprocessen vad gäller t.ex. insamling av data, bearbetning eller analys av resultat” 

(NE, ”Bias”, 2011-06-09). Viktigt att ta hänsyn till för att kunna avgöra resultatens 

reliabilitet. 

 

Etnocentrism; ”att se sin egen kultur som central samt att bedöma andra kulturer utifrån sin 

egen kulturs värderingar och förringa värdesystem, normer och historiska processer i andra 

kulturer” (NE, ”Etnocentrism”, 2011-06-09). Viktigt att känna till både i fråga om egen bias-

bedömning och i analysen av subjektiva kulturkomparerande förklaringar från informanter. 

 

Roll; människor antar olika roller, eller karaktärer, i olika sammanhang och sällskap 

(Goffman, 2004, s.23-28). Detta begrepp är grundläggande och centralt för att bilda avstånd 

mellan, och närhet inom, grupper, samt påverkar kommunikationen mellan personer i stor 

utsträckning. 

 

Främre och bakre region; i främre regionen, eller det offentliga rummet, antar vi ofta en 

striktare roll, medan vi i den privata bakre regionen tillåter oss själva att vara mer avslappnade 

(Goffman, 2004, s.97-101). 

 

Idealisering; i främre regionen framställs ofta en idealiserad, eller eftersträvansvärd, version 

av en person eller ett team med hjälp av roller (Goffman, 2004, s.39-51). 

 

Buzz word; även modeord. Kan exempelvis vara av typerna gruppspecifikt, försvårande, 

svävande, akademiskt eller precist ord och kan användas i flera olika syften, t.ex. för att visa 

att man tillhör en viss grupp eller kultur, eller för att svara på ett överlägset sätt så att 

följdfrågor undviks. Det kan också användas för att beskriva något brett och diffust och 

därmed inte riskera att ha fel, eller för att det inte finns något precist vedertaget ord så att ett 

nytt måste användas för att få en så exakt beskrivning som möjligt. Ytterligare ett 

användningsområde är när det vedertagna ordet är trivialt, så att man istället använder en 

svårare eller ovanligare synonym för att det ska låta mer professionellt. Några exempel är 

kontext, scrum, 2.0, mismatch, diskurs, synergieffekt. 
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Tidigare forskning 

För att få mer kött på benen sökte jag efter litteratur om forskning på yrkeskulturer och 

kommunikation. I ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library, en stor 

databas för publikationer inom IT-området, fann jag Indira Guzmans studier om IT-arbetares 

yrkeskultur inom organisationer. Hon bygger sina resultat på Harrison Trices ramverk för att 

definiera yrkeskulturer. Han hämtar i sin tur inspiration från Mary Douglas Grid and Group 

Cultural Theory, som hon baserar på Basil Bernsteins teorier om inramning och 

klassificering. Dessa blev en bra grund att stå på för att få förståelse för yrkeskulturer. 

Dessutom behövde jag fördjupa mig i teorier om kommunikation ur olika perspektiv, vilket 

jag fick från främst Goffman och Beck & Fowler. 

 

Teorier om yrkeskulturer 

Basil Bernstein (1924 – 2000), brittisk språksociolog som studerade relationer mellan 

språkformer och social klass (NE, ”Basil Bernstein”, 2011-06-09). Han menade att 

arbetarklassen använder sig av ett snävt och avgränsat språk som är lätt att förstå men svårt att 

vara nyanserad i. Medelklassbarn lär sig istället tidigt att vara mer nyfikna och känna en 

upptäckarlust för att få ett mer utvecklat och integrerat språk, som visserligen är brett och 

krävande, men som kan användas för att beskriva subtila skillnader och delikata problem 

(Bernstein, 1971, s.125-152). Bernsteins teorier om inramning och social klassificering har 

haft stor påverkan på skolsystemet i Sverige. I det gamla systemet, där den s.k. 

kollektionskoden (eng. restricted code) gällde, var ämnena fullständigt uppdelade och 

avgränsade. Det gynnade arbetarklassens barn, som var vana vid tydliga regler och 

begränsningar, betydligt mer än utvecklingen som sedan skett mot ett integrerat och 

ämnesöverskridande system. I dagens skola där den s.k. integrationskoden (eng. elaborated 

code) är mer dominerande än förut, uppmuntras medelklassbarnens laborerande 

språkanvändning och förhållningssätt. Detta kan förstås leda till att medelklassens barn som 

redan från början anses ha ett försprång i livet, får hjälp att ytterligare utöka försprånget, d.v.s. 

att det genererar ett distinktare klassamhälle där grupperna blir än mer åtskilda. (Spickard, 

1989, s.155-156) 

 

Mary Douglas (1921 – 2007), brittisk professor inom socialantropologin, tog fram en teori för 

att strukturera sociala relationer i samhället, vilken hon benämnde grid and group cultural 

theory eller kortare grid-group (Douglas, 2007a, s.1-4). Teorin bygger på och är en utökning 
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av Basil Bernsteins sociolingvistiska teorier om kollektionskoden och integrationskoden. 

Grid-group-teorin delar upp sociala strukturer i samhället i en tvådimensionell skala. Group-

axeln mäter hur starka yttre avgränsningar en grupp har och grid-axeln mäter de inre 

avgränsningarna, som motsvaras av strukturer och relationer inom gruppen.  

 

Harrison M. Trice (1920 – 1994), amerikansk professor som studerade organisatoriskt 

beteende, använde sig av, utökade och konkretiserade Douglas grid-group-teori i ett eget 

ramverk för att definiera yrkeskulturer och relationella strukturer inom dessa (Trice, 1993, 

s.26-44). Ramverket underlättar hanteringen genom att införa mer mätbara värden för 

kulturtillhörighet. Exempel på sådana värden är hur rikt utbud av kulturella former som finns, 

vilken särskild kunskap som krävs i yrket och hur mycket arbetet påverkar privatlivets sociala 

relationer m.m. 

 

Med hjälp av Trices ramverk har sedan Indira Guzman (f. 1966), amerikansk 

universitetslektor med inriktning mot IT-området som helhet, preliminärt visat att IT-arbetare 

kan generaliseras mot att tillhöra en distinkt yrkeskultur (Guzman, 2008, s.45-46). Guzman 

har bedrivit forskning om yrkeskulturen för IT-personal inom organisationer. Hon menar att 

det som skiljer IT-branschens kultur från andra yrkeskulturer är kombinationen av teknisk 

jargong, att teknisk kunskap värderas högt, extrema och ovanliga krav på IT-personalen p.g.a. 

den snabba utvecklingen inom området, känslor av överlägsenhet och avsaknad av formella 

regler. (Guzman, 2008, s.33) Hon anser också att konflikter med andra subkulturer uppstår 

p.g.a. kulturskillnaderna, vilket gör kommunikationen mer komplicerad (Guzman 2008, s.38). 

 

I min studie använder jag mig av dessa teorier för att kunna generalisera och därmed förenkla 

verkligheten genom att betrakta IT-branschen som tillhörandes IT-yrkeskulturen. I och med 

det har jag möjlighet att studera hur den förhåller sig till andra yrkeskulturer. 

 

Teorier om kommunikation 

I yrkeslivet är det vanligt att man ingår i någon form av team som försöker hålla en 

gemensam nivå på agerande och åsikter, motsvarande en överenskommen ideologi med 

tillhörande kulturella former (Trice, 1993, s.20). När teamet eller en individ som representerar 

teamet träder in i den s.k. främre regionen antar det en idealiserad version av sig själv för att 

upprätthålla illusionen som det strävar efter att vara (Goffman, 2004, s.149). Den här polerade 
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fasaden som visas upp kan få olyckliga konsekvenser i kommunikationen med en annan part, 

som sannolikt också har någon form av fasad. När parterna träder in i roller på det här viset är 

det troligt att de döljer sina egentliga avsikter och även viktiga fakta, vilket kan leda till en 

försvårad kommunikation. De lägger helt enkelt inte upp alla korten på borden. I ett 

samarbete där de försöker nå ett gemensamt mål kan detta bli ett hinder och resultera i att de 

siktar på fel mål. Goffman har skrivit om hur vi använder oss av olika roller, eller masker, 

beroende på vilken kontext vi befinner oss i. I yrkeslivet använder man sig t.ex. ofta av en 

annan mask än den man visar upp privat.  

 

 

 ”Vi kommer till världen som individer, förvärvar en karaktär och blir personer.”  

 (Goffman, 2004, s.27) 

 

Ordet person betyder ursprungligen mask (Goffman, 2004, s.26). Citatet är tänkvärt och jag 

menar att det speglar att ett litet barn är så äkta och omaskerat, eller oförfalskat, som det går 

att bli. Man föds till individ och blir person när man blir medveten om sitt reflekterande jag. 

Detta kan jämföras med engelskans I och me (Mead, s.132-135), där man nått person-stadiet 

när man har förmågan att tala om sig själv i me-form. 

 

En annan, mer konkret infallsvinkel på kommunikation inom IT-arbete fick jag i boken 

Planning Extreme Programming. Den är skriven av författare med stor erfarenhet av IT-

arbete. Boken handlar om tillvägagångssätt för att effektivisera systemutvecklingsarbete och i 

den skriver författarna om hur viktigt det är att involvera kunden i utvecklingsprocessen 

genom en kontinuerlig kommunikation. De menar att det är kunden som ska styra processen 

och jämför kunden med föraren till en bil, där utvecklingsteamet då motsvarar själva bilen. 

För att nå målet behöver kunden hela tiden göra små justeringar, precis som föraren gör för att 

hålla sig på vägbanan (Beck & Fowler, 2000, s.11-19). Vad författarna menar är att det krävs 

en tät och kontinuerlig kommunikation mellan kund och utvecklingsteam för att nå ett 

tillfredsställande resultat. Den kommunikationen, tror jag, bör omfatta sådant som båda 

parterna kan förstå och har lätt att sätta sig in i, d.v.s. en utvecklare kan inte gå in på alltför 

specifika detaljer ifrån sitt arbete eftersom det ofta ligger långt utanför kundens 

kunskapsområde. Samtidigt är det angeläget att systemutvecklaren har en god kännedom om 

kundens verksamhet för att minska risken att glida in på sidospår. Det är också viktigt att ha 

en öppen relation för att kunna utnyttja kundens inifrånperspektiv på sin egen verksamhet, 
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kombinera den med utvecklarens utifrånperspektiv, och på samma sätt dra nytta av kundens 

utifrånperspektiv på systemet i kombination med utvecklarens eget inifrånperspektiv. Jag tror 

att ju fler infallsvinklar man har att utgå ifrån, desto större är möjligheten att bygga ett robust 

system och även att hitta nya kreativa lösningar. 

 

I samma bok (Beck & Fowler, 2000, s.8-9) beskrivs också vilka farhågor kunden respektive 

systemutvecklaren kan ha när ett system ska byggas. Exempel på det är att kunden inte vet 

vad den har beställt och att systemutvecklaren får ett uppdrag som inte är genomförbart, 

åtminstone inte inom överenskomna tidsramar. För att skydda sig ifrån att hamna i ohanterliga 

situationer bygger båda sidor upp murar av dokument med regler och restriktioner, vilket kan 

ta så mycket tid i anspråk att byggandet av själva systemet endast blir en liten del av den 

totala kostnaden. 

 

Metod 

Att ställa upp en ekvation för kulturella värden och lösa den med datorkraft är inte möjligt i 

den typ av forskning som jag genomför. Världens samlade datorkraft kan inte lösa ett problem 

med så många variabler. Istället använder jag det som människan är bättre än datorn på att 

komma fram till, t.ex. att se sociala mönster, och utgår ifrån småskaliga studier i kombination 

med någon sorts samlad erfarenhet, vilket jag sedan baserar mina tolkningar på. Att känna av 

sociala vibrationer och variationer, att generalisera och dela in i fack är något människor gör 

från födseln, medan sådana algoritmer kan vara ogörliga för en maskin att ställa upp och 

tillämpa. 

 

Då min avsikt är att studera mjuka värden lämpar sig kvalitativa undersökningsmetoder bäst. 

Min studie är av kulturantropologisk karaktär, vilket innebär att jag beskriver och analyserar 

människan som kultur- och samhällsvarelse, samt dennes relationer till sin omgivning och 

andra människor (NE, ”Kulturantropologi”, 2011-06-09). För att kunna besvara 

frågeställningarna har jag valt att genomföra en etnografisk studie (Cohen & Manion & 

Morrison, 2007, s.167-190) ute i verksamheten på ett datakonsultföretag. Under flera månader 

deltar jag i det dagliga arbetet, observerar, genomför informella intervjuer och reflekterar. Jag 

sitter också med som observatör vid ett antal demo-möten för att noga kunna studera 

interaktionen mellan konsult och kund. I samband med dessa möten genomför jag även 

formella intervjuer för att få veta mer om kundernas och konsulternas egna föreställningar av 
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interaktionen dem emellan. Kunderna intervjuar jag efter att observationen och mötet är klart 

och konsulterna intervjuar jag både före och efter mötet när tillfälle ges. Många av 

intervjuerna med konsulterna genomför jag informellt. Intervjumaterialet som jag samlar in 

använder jag sedan till att bekräfta eller förkasta mina egna antaganden från observationerna. 

 

Metodanalys 

Något som inte går att bortse från i min studie är påverkan av olika bias (Cohen & Manion & 

Morrison, 2007, s.410-411), eller metodfel. Eftersom studien är kvalitativ och all 

datainsamling filtreras genom mina egna tolkningar som baseras på mina erfarenheter och 

fördomar, så föreligger det en stor risk att jag, visserligen omedvetet, men selektivt 

uppmärksammar sådant som bekräftar mina tidigare uppfattningar och ignorerar sådant som 

motsäger dem; ett s.k. konfirmeringsbias. Ett annat metodfel är att jag omedvetet anpassar 

intervjuerna efter dem jag intervjuar, beroende på vilken relation jag har till dem före 

intervjun. 

 

När man generaliserar ett område kan det resultera i att vissa inkluderade objekt tillskrivs 

oriktiga egenskaper redan innan de studerats specifikt. Detta är såklart en negativ konsekvens 

av att generalisera, men någonstans måste man dra en gräns för hur ingående man kan vara i 

sin studie och att generalisera saker är ofta oerhört tidsbesparande. Genom att uttyda 

övergripande mönster i sociala samspel blir det lättare att förutse beteenden och skapa regler 

och ordning. En konsekvens blir dock att objektiviteten minskar i de fortsatta studierna. Man 

följer sina subjektiva lagar och är oavsiktligt mer uppmärksam på att bekräfta dem än att 

förkasta dem. Cohen, Manion och Morrison gör en intressant problematisering av begreppet 

generaliserbarhet inom kvalitativ forskning (2007, s.137) där de delar upp generaliserbarheten 

i jämförbarhet och överförbarhet. En bra generalisering innebär att det går att överföra 

forskningsresultaten till en jämförbar situation i en annan kontext med ett lyckat utfall. 

 

Process och genomförande 

I syftet gjorde jag ett undermedvetet antagande att IT-branschen har en egen kultur; IT-

yrkeskulturen. Detta antagande gjordes utan några ordentliga belägg kan jag anse så här i 

efterhand, men efter att ha studerat befintlig forskning på området så kan jag med stöd i 

teorier från bl.a. Trice och Guzman fastslå att det existerar en distinkt IT-yrkeskultur och att 
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IT-branschen kan sägas vara ensam bärare av den kulturen. Detta utan att generalisera sönder 

min målgrupp, vilket i värsta fall kan medföra att studien blir intetsägande. Så till att börja 

med antar jag alltså att IT-branschen har en egen yrkeskultur. Därefter gör jag ett antagande 

att denna IT-yrkeskultur förhåller sig på ett sådant sätt till andra yrkeskulturer att 

kommunikationen mellan dem blir påverkad. Genom min etnografiska studie och mina 

observationer och intervjuer försöker jag sedan bekräfta och konkretisera, alternativt 

falsifiera, dessa antaganden.  

 

Jag märker tidigt att min undersökning kräver stora avgränsningar. Att studera hela IT-

branschen är inte rimligt i relation till vilka tidsramar ett examensarbete har. Därför utgår jag 

ifrån tidigare forskning på området och kombinerar det med ett eget empiriskt stickprov på 

företaget. Ett krav för att jag ska få genomföra min undersökning på företaget är att jag 

arbetar där på halvtid under tiden. Detta passar bra för att göra en etnografisk studie, eftersom 

jag då blir en del av verksamheten och kan syna den inifrån och på nära håll under en längre 

tid, vilket medför att jag så småningom har en ytterst liten påverkan på samtalsklimatet och 

den vardagliga jargongen på kontoret. Jag får under denna tid gradvis en större förståelse för 

konsulternas kontext och därmed en djupare insikt i varför de agerar som de gör i olika 

situationer. 

 

Mitt upplägg är att först bekanta mig med omgivningen och hur demo-möten går till, för att 

därefter fördjupa mig i lämplig litteratur. För att få en förståelse över vad jag ska ge mig in på 

gör jag en liten pilotstudie (Nyberg, 2000, s.102) där jag utan någon särskild förberedelse 

deltar som observatör vid ett demo-möte. Efter det påbörjar jag litteraturstudierna och 

förbereder intervjufrågor så att jag kan komma bättre förberedd till de kommande tiotal demo-

mötena, vilka utgör huvuddelen av min datainsamling. 

 

En svårighet jag blir varse är att hitta en lämplig fysisk plats att intervjua kunderna på efter att 

mötet är slut. Jag vill ju helst att de ska befinna sig på neutral mark så att de känner sig 

bekväma. När demo-mötet hålls på konsultföretaget befinner sig kunderna på bortaplan, vilket 

kan medföra otrygghet och då är jag tvungen att hitta så neutral mark som möjligt utan att 

ödsla för mycket av deras tid. Om demo-mötet istället genomförs hos kunderna så är det 

enklare, eftersom jag kan stanna kvar tills konsulterna har gått och kunderna då befinner sig 

på trygg och ostörd hemmaplan. 
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Att jag arbetar på företaget gör det svårare att vara objektiv. Det är viktigt att försöka hålla 

isär mina tankar som forskare i ett utifrånperspektiv och mina funderingar som konsult i ett 

inifrånperspektiv. Jag anser att det finns olika grader av inifrån- och utifrånperspektiv. I en 

etnografisk studie startar man i ett utifrånperspektiv för att långsamt försöka närma sig ett 

inifrånperspektiv, men med ett medvetet, reflekterande och objektivt förhållningssätt. 

Objekten man studerar har troligtvis ett omedvetet, icke-reflekterande och subjektivt 

inifrånperspektiv. Genom de frågor man ställer kan man väcka deras reflekterande sida så att 

de blir mer medvetna, men om de varit länge i samma miljö kommer de förmodligen att förbli 

subjektiva i sina reflektioner och utgå ifrån en etnocentrisk världsbild. 

 

Vid upprepade tillfällen under mina observationer av demo-möten kommer jag på mig själv 

med att studera interna detaljer och finesser i systemen, vilka ur ett utifrånperspektiv skulle 

vara helt ointressanta eller förbisedda. Jag tror dock att det är viktigt att kunna se saker ur 

både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv när man gör en sån här studie. Det ger lite mer kött 

på benen i slutsatserna angående varför konsulterna agerar som de gör i olika situationer. 

 

Resultat och resultatanalys 

I den här delen beskriver jag några konkreta exempel från demo-mötena och analyserar 

dessa i korthet. 

Exempel från demo-möten 

Ett exempel på misstolkning av respons: 

Vid ett tillfälle befann jag mig på ett demo-möte ute hos kunden. Det var två manliga 

konsulter från företaget som skulle demonstrera den senast framtagna delen av ett 

verksamhetssystem under uppbyggnad, inför tio kvinnlig åhörare. Under en sekvens av 

demonstrationen kom den förevisande konsulten in i ett s.k. flow och pratade på i högt tempo 

och med ett mycket korrekt språk som skulle ha fått andra konsulter på kontoret att blekna av 

avundsjuka. Jag noterade på hela hans kroppsspråk att han njöt av att ha fullständig kontroll 

på sin egen genomgång och på systemets detaljer. Sett ur hans perspektiv tycktes åhörarna 

följa med uppmärksamt och intresserat. Vad han dock inte verkade lägga märke till, som var 

lättare att se från sidan, var att åhörarna hade tappat bort sig och nu mest satt och fascinerades 

över hur han kunde tala så engagerat på ett språk som uppenbarligen var svenska, men som de 

inte begrep fullt ut. När åhörarna tittade på varandra och förstod att de alla satt i samma båt 



 

11 

spred sig ett förlösande fnitter mellan dem. Konsulten tolkade det som att de tyckte att någon 

av hans, i demonstrationen, inbakade kvickheter hade nått klarhet i deras sinnen. Inspirerad av 

den positiva responsen passade han på att fylla i med ytterligare några fyndigheter med 

följden att åhörarna tittade på varandra och återigen fnittrade i samförstånd över att konsulten 

missuppfattat situationen. 

 

Analys:  

De specifika orden som konsulten använder dagligen i sitt arbete, men som nästan aldrig når 

utanför kontorets väggar får i den här demonstrationen en avgörande betydelse för 

kommunikationen. Det som för konsulten känns som vardagligt konverserande, upplevs av 

åhörarna som något främmande och komplicerat. Dessutom tror jag i det här fallet att 

förvirringen förstärks av könsdimensionen, d.v.s. att konsulterna är män och åhörarna 

kvinnor, och de extra tolkningsrisker som det kan medföra. Jag är medveten om att detta är ett 

subjektivt påstående, filtrerat genom min egen bakgrundsförståelse och erfarenheter från 

liknande situationer i det förgångna. Det är precis den här typen av subjektiv filtrering som 

gör att kvalitativ forskning i allmänhet kritiseras för sin ovetenskaplighet och sina osäkra 

resultat. Mer kritik om kvalitativ forskning hittas t.ex. i boken Research Methods in 

Education (Cohen & Manion & Morrison, 2007, s.189). Min forskning inom ramen för den 

här studien går inte på djupet med genusfrågor i samband med kommunikation, men det kan 

ändå vara intressant att känna till att dessa faktorer existerar.  

 

När jag intervjuade en av åhörarna direkt efter mötet berättade hon att för henne var demo-

mötet mest till för att ge en överblick av systemet. Lära sig det får man göra på egen hand 

senare och om det är något man inte lyckas reda ut internt så får man återkomma till 

konsulterna per telefon eller e-post. Vid intervjun med konsulten efteråt undrade jag vad han 

hade för knep för att kontrollera om åhörarna hängde med och han menade att det framförallt 

är viktigt med ögonkontakt. Jag hörde efter ifall man inte kunde fråga rakt ut om det var 

någon som undrade över något, men han ansåg att alla inte kommer att förstå allting, och i 

den här gruppen finns det personer som kan fråga om triviala saker i oändlighet, vilket 

riskerar att få konsekvensen att mötestiden tar slut innan demonstrationen av systemet är klar. 

Naturligtvis måste man i sin yrkesroll ta hänsyn till sådana yttre faktorer när man gör 

avvägningar i kommunikationen. I akademiska studier kan det vara lätt att förbise faktorer 

som tidsramar, ekonomiska begränsningar och allmän press och stress. Dessutom vill man 

ofta uppnå bästa möjliga kvalitet i teorin, medan det i praktiken är mera ekonomiskt 
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försvarbart att uppnå tillräcklig kvalitet och därutöver räknas det som slöseri med tid och 

resurser. 

 

Ett ur kommunikationshänseende mer lyckat exempel:  

Vid ett annat tillfälle var det en kvinnlig konsult som skulle hålla en demonstration på det 

egna kontoret för tre kvinnliga kunder. Det var inte första gången de träffades och vid tidigare 

tillfällen hade de gått igenom ord som var specifika för respektive parts dagliga arbete. Detta, 

tror jag, underlättade klimatet och dialogen under mötet avsevärt. Konsulten bemödade sig 

om att uttrycka sig så klart och tydligt som hon förmådde och förklarade ingående så fort hon 

använde något uttryck eller visade någonting i systemet som inte var självklart. Kunderna 

invaggades då i en trygghetskänsla vilket ledde till att de vågade säga till om det var något de 

hade synpunkter på, eller trots förklaringarna inte förstod.  

 

Analys:  

Diskussionsklimatet vid det här demo-mötet var så pass bra att parterna vågade kritisera 

varandra och säga nej till förslag, utan att relationen försvagades. Den uppvisade ärligheten 

stärkte snarare relationen. Norrby (2004, s.195-206) skulle ha uttryckt det som att relationen 

var så pass förtrolig att respektstrategier kunde ignoreras i språkhandlingen, utan att för den 

skull riskera att bli ansiktshotande för den andra parten. Då jag intervjuade kunderna efteråt 

bekräftade de mycket av vad jag antagit under observationen. De menade t.ex. att de arbetade 

tillsammans med konsulten mot samma mål och att stämningen var kamratlig. Tydlighet, 

förståelse för den andra partens situation och mottaglighet för kritik är viktiga ingredienser i 

en lyckad kommunikation. Samma åldersspann och kön verkar vara positivt, eftersom det är 

lättare att identifiera sig med varandra och chansen att man har liknande erfarenheter ökar. Är 

man för lika tror jag dock att det t.ex. kan vara svårare att hamna i konstruktiva nytänkande 

diskussioner. 

 

Ett exempel på misslyckad kommunikation:  

Vid ytterligare ett tillfälle var det tre konsulter som skulle demonstrera ett system för sex 

åhörare. En av konsulterna tog befälet och började mötet med att kasta sig in i ett system som 

endast hälften av åhörarna verkade känna till. Musen flängde fram över den oskarpa bilden 

och klickade här och där med en hastighet som knappt var följbar ens för en insatt. Den envist 

pågående monologen var ostrukturerad, snabb och framfördes med ett nästan aggressivt 

tonläge. När en åhörare föreslog en förbättring av systemet, som konsulten genast insåg var 
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orimlig att genomföra påpekade han att ”det ska minsann bli spännande att försöka lösa det” , 

med ett ironiskt tonfall. Lite senare under mötet frågade en annan åhörare på ett något otydligt 

sätt om en lösning i systemet, varpå konsulten snabbt svarade enligt hur han uppfattade frågan 

och därefter genast fortsatte med genomgången. Jag kunde se att åhöraren inte fått svar på sin 

egentliga frågeställning, men det nonchalanta bemötandet hindrade henne från att återupprepa 

frågan. När mötet pågått i en dryg halvtimme satt åhörarna och skruvade på sig och funderade 

på om det någonsin skulle komma en paus.  

 

Analys:  

I detta exempel saknas förberedelse, förståelse för andras erfarenheter och situation, förmåga 

att leda en dialog och särskilt förmåga att lyssna. Det leder naturligtvis till undermåliga 

kommunikationsförutsättningar, vilket blir extra svårforcerat för människor med vitt skilda 

bakgrunder och från olika sociala kulturer. Stress och snäva tidsramar i kombination med för 

lite träning i kommunikation och pedagogik medför en risk att hamna i liknande situationer. 

 

Sammanställning av intervjuförfarande och resultat: 

Jag upplever att observationerna gav bättre resultat och ärligare ”svar” än det tiotal intervjuer 

som jag genomförde. Det tror jag både beror på att jag som intervjuare inte uppfattades som 

helt neutral, så att den intervjuade ville visa upp en något polerad fasad för mig, samt att min 

intervjuteknik inte är fullt utvecklad. Sammanställningen av intervjusvaren har överlag varit 

svår, då jag inte har ställt samma uppsättning av frågor till respektive grupp. Jag har istället 

valt att ställa de frågor som varit intressanta utifrån observationen som intervjun föregåtts av.  

 

Något som är anmärkningsvärt och värdefullt för mina resultat är följande: kunderna som fick 

beskrivningar från konsulterna av de yrkesspecifika orden, tyckte inte att de fastnade på några 

ord under mötet. De som inte fått förklaringar upplevde däremot att det fanns flera ord som de 

hakade upp sig på. De kunder till vilka jag ställde frågan ”Kändes det som att du hade 

möjlighet att fråga om det var något du undrade över?” , svarade alla jakande trots att jag 

uppfattade att några av dem inte hade möjlighet att ställa frågor under observationen. Ett 

intervjusvar som var oväntat för mig var från en kund som tyckte att det inte behövdes någon 

agenda för mötet eftersom deltagarna ändå kände varandra så bra. Överlag säger kunderna att 

de inte förbereder sig inför mötena på något särskilt sätt. 
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Vid mina intervjuer med konsulterna före demo-mötena har jag också ställt frågor om hur de 

förbereder sig och kunderna inför mötet. De svarade att de är noggranna med att testa igenom 

de systemdelar som ska visas, vilka underhållspunkter som ingår och vad som står i 

kravspecifikationen. Däremot hade de ingen plan för hur kunden skulle förberedas före mötet 

och färre än hälften av de intervjuade konsulterna hade en färdig agenda vid mötets början. 

När jag intervjuade konsulterna efter demo-mötena fick jag reda på att så länge som den 

tekniska biten fungerade så var konsulterna nöjda med presentationen. En bugg i systemet 

ansågs som mindre bra, men de verkade inte reflektera särskilt mycket över vad kunden fick 

med sig från mötet. 

 

Diskussion 

I det här avsnittet går jag in på mer allmänna och övergripande frågor om IT-yrkeskulturens 

negativa påverkan i kommunikationen med andra yrkeskulturer och vad det kan få för 

konsekvenser i ett längre perspektiv. Jag tar också upp några förslag på lösningar. 

 

IT-branschens yrkeskultur 

Vad skiljer IT-branschens kultur från andra yrkeskulturer? 

Vi vänder på det. Vad har andra yrkeskulturer gemensamt som IT-branschen saknar? Finns 

det någon gemensam nämnare för exempelvis många läkare, poliser, chefer, jurister, 

receptionister, säljare och lärare? De arbetar med människor? Interagerar mer med människor 

än maskiner? Gör andra saker på fritiden än på jobbet? Alla dessa yrken kräver en viss 

mognadsgrad, d.v.s. att IT-dedikering kanske kräver en viss omognadsgrad? 

 

Att IT-branschen har en egen yrkeskultur beror, menar jag, främst på två faktorer. Den ena är 

att arbetare inom IT-branschen har en gemensam vördnad för teknisk kunskap. Ett exempel på 

det, som jag har observerat under min studie, är när någon berättar om eller visar en ny 

teknisk finess eller ett nytt sätt att använda befintlig teknik på. Det bemöts i regel med 

beundrande blickar och breda leenden och den som gjort upptäckten höjer på detta sätt sin 

status inom gruppen. Att sprida kunskapen vidare kan i sin tur höja statusen på 

andrahandsdistributören och det tror jag är en viktig anledning till att IT-arbetare är så 

generösa med att sprida tekniska lösningar snabbt och öppet, gärna via Internet, så att de kan 

få sin del av äran innan någon annan hunnit före. Den andra faktorn som yrkeskulturen hålls 
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ihop av är att människor utanför IT-branschen ser IT-arbetarna som en enhetlig grupp och 

därmed bygger upp likartade förväntningar på olika yrken inom denna bransch, vilket får 

återverkningar i IT-arbetarnas uppträdande på så sätt att de går in i en sorts kollektiv IT-roll. 

En bakomliggande förklaring är att när vi växer upp börjar vi anta en roll för att kunna spela 

den idealiserade personen som vi, och ofta också omgivningen, vill att vi ska vara. Vanligtvis 

antar man så småningom flera roller för att kunna gestalta olika karaktärer i olika 

sammanhang. Till exempel kan vi ha en personlighet i familjen, en annan bland vänner, en 

tredje i arbetslivet och ytterligare en på nätet. En tanke som slår mig är att vi kan anta fler 

personligheter ju större erfarenhetsbredd vi besitter. IT-utbildningar tror jag ofta är ensidiga 

och smala generellt sett, även om de kan vara breda inom det omfattande IT-området. Jag tror 

att personer som dras till IT-utbildningar dessutom hellre tillbringar en stor del av sin tid 

framför datorn, än att knyta nya sociala kontakter och får på så vis en mindre mängd varierad 

interaktionsträning i verkligheten än andra personer, vilket kanske också ger färre inövade 

karaktärer att välja bland i sitt personlighetsspektra. Detta tror jag medför att IT-arbetare har 

svårare att anpassa personligheten efter nya situationer, när de hamnar i kontexter de inte är 

vana vid, t.ex. direktkommunikation utan en dator att vila händerna på. Under studien har jag 

märkt av det här fenomenet i det dagliga sociala samspelet. Jag har mer än i andra sällskap 

varit tvungen att ta initiativ till att ta den första kontakten och att sätta igång samtal. Det tror 

jag mest beror på att personer som dras till IT-branschen normalt inte har så mycket träning i 

att knyta nya kontakter och att småprata och därmed tycker att det känns svårt eller jobbigt, 

eller helt enkelt inte intressant. När väl isen har brutits så har jag ofta fått en mycket positiv 

respons och jag har märkt att de har blivit både lättade och glada av att få prata om något som 

intresserar dem.  

 

Det är givetvis möjligt att det finns andra yrken som särskiljer sig på ett liknande sätt som IT-

arbetarna, genom t.ex. behovet av en uppsättning yrkesspecifika ord som leder till 

kommunikationssvårigheter, men den undersökningen ligger utanför ramarna för min studie.  

 

Vad kommunikationsproblemen beror på 

Jag har kommit fram till att kommunikationsproblemen mellan de olika yrkeskulturerna 

främst beror på dels ingrodda fördomar i båda riktningarna, dels långlivad osäkerhet som lett 

till ett slags dövöra för teknikprat hos icke-IT-arbetaren, alltså en omfattande otrygghet i 

relation till IT, samt ett invänjt beteende av etnocentrisk överlägsenhet hos IT-arbetaren i 
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kombination med smal kommunikationserfarenhet. Syns dessa faktorer så tydligt i 

verkligheten kan man fråga sig? Inte lika svart på vitt som jag beskriver det, eftersom varje 

människa är unik och baserar sina handlingar på erfarenheter som ingen annan har. Att forska 

kvalitativt handlar dock till stor del om att generalisera, att se mönster och att dela in i fack. 

Då händer det lätt att man övertolkar tendenser och vänder och vrider på det tills man hittar 

något som passar in i ens eget scenario. Till försvar för generaliseringar vill jag nämna att 

människan är ett flockdjur och intar därför gärna ett generellt beteende som kan accepteras i 

den närvarande flocken som de helst vill tillhöra. Med närvarande menar jag i det här fallet 

inte endast rent fysiskt närvarande, utan att man t.ex. kan vara en representant för en välkänd, 

men fysiskt frånvarande flock och då anta de beteenden och ställningstaganden som man tror 

att flocken skulle godta. Det ligger nära till hands att jämställa ordet flock som jag använt 

med ordet kultur, som har en mer civiliserad ton. Den civiliserade människan kan alltså sägas 

vara en kulturvarelse snarare än ett flockdjur, men i grunden bygger de på samma sak, en 

ideologi och ett antal sätt att konkretisera ideologin inom gruppen, s.k. kulturella former 

(Trice, 1993, s.20). 

 

När två samtalsparter har vitt skilda erfarenheter, eller till och med olika världsbild, är 

sannolikheten stor att de tolkar varandra felaktigt i kommunikationen. Mary Douglas frågar 

sig hur det överhuvudtaget är möjligt att kommunicera när alltför stor diskrepans mellan 

parternas grundläggande uppfattningar råder (Douglas, 1999, s.viii). Något som jag tror att 

IT-arbetare är särskilt formade av är datorers ensidighet och komplexitet. Människor formas 

av den eller det de umgås med och IT-arbetare, som spenderar mycket tid med datorer och 

med likasinnade, blir följaktligen betydligt mer ensidiga och komplexa i sitt tankesätt än 

andra grupper. IT-arbetare dedikerar ofta stor del av sin vakna tid under många år, kanske 

ända från barndomen, till att utforska sitt specifika område och vistas i den speciella miljön 

och kontexten som det medför. Det här dedikerade beteendet tror jag saknar motstycke i andra 

branscher, vilket medför att IT-arbetare nischar sig i högre grad än andra. Detta resulterar i 

större skillnader i erfarenheter i jämförelse med andra grupper, vilket leder till en väsentligt 

större risk för missförstånd i kommunikationen. Eftersom IT-arbetare dessutom ofta 

kommunicerar genom s.k. medierad interaktion (Thompson, 2001, s.108-114), vilket innebär 

en förlust av kompletterande information såsom ansiktsuttryck och röstläge, så tror jag att de 

lägger större vikt vid vad som sägs än hur det sägs. De får helt enkelt en större träning i att 

tolka ord än kroppsspråk. 
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Efter att ha läst Catrin Norrbys bok Samtalsanalys började jag fundera på om IT-arbetare i 

allmänhet har ett lite förskjutet samtalsbeteende. Jag tror att de t.ex. accepterar längre pauser i 

samtalen för att hinna tänka efter ordentligt och bygga upp logiken i samtalet, vilket gör att 

motparten hinner uppleva det som s.k. pinsam tystnad. Vidare tror jag att IT-arbetares 

responderingen i allmänhet skiljer sig från genomsnittet, t.ex. genom att utebli eller vara så 

gott som obefintlig ibland. Exempel på detta har jag sett under informella intervjuer vid 

fikaraster o.d. och jag menar att det beror på bristfällig träning i det allmänna sociala spelet, 

p.g.a. att de mestadels umgås med likasinnade. 

 

IT-arbetarens etnocentriska överlägsna beteende som jag har nämnt som en av orsakerna till 

kommunikationsproblemen tar sig bl.a. uttryck i nedvärderande tankar och kommentarer, i 

skydd av den bakre regionens avskildhet, om IT-systemens slutanvändare p.g.a. att de t.ex. 

inte förstår hur man ska använda systemen. De IT-arbetare som jag har intervjuat verkar, i och 

med sin etnocentriska världsbild, inte ta med i bedömningen att problemen kan ha orsakats av 

dem själva genom att de inte utvecklat ett tillräckligt intuitivt gränssnitt eller dylikt. Det 

överlägsna beteendet kan också avspeglas i användandet av s.k. buzz words, eller modeord. 

För att kunna tillhöra en grupp behöver man ofta fjärma sig från andra grupper och det uppnår 

IT-arbetarna genom att lära sig det specifika och ständigt växande fackspråket inom 

branschen. Detta grundas delvis i att ett eget fackspråk är kopplat till högre status för ett yrke. 

Eftersom IT-relaterat arbete historiskt sett har en praktisk stämpel och hög status mer är 

förknippat med teoretiska yrken, så utökar man det nödvändiga fackspråket med en mängd 

modeord, gärna hämtade direkt från engelskan, för att det ska bli mer omfattande och IT-

arbetarnas status därmed högre. Jämför till exempel läraryrkets strävan efter ett eget fackspråk 

idag för att höja statusen på yrket, eller införandet av ett fackspråk på 1970-talet för 

frisörerna, vilka hade läkare och tandläkare som förebilder (Höghielm, 1998, s.108). Att 

distansiera sig från andra grupper på det här viset kan leda till bättre sammanhållning och 

förståelse inom gruppen, men får inte enbart positiva följder. Om någon pratar ett språk som 

man inte förstår uppstår lätt känslor av osäkerhet, underlägsenhet eller irritation, så det leder 

naturligtvis till sämre mellangruppsliga kommunikationsförutsättningar. 

 

Yrkeskulturer bygger delvis på allmänhetens förväntningar av hur yrkesarbetarna ska vara. 

IT-arbetare anses ofta vara allvetande problemlösare inom det enorma IT-området och måste 

därför lägga sig till med vissa egenskaper för att kunna ge ett sken av att vara det. Här har 

buzz words ytterligare ett användningsområde, nämligen att kunna använda övergripande eller 
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diffusa ord så att det låter som att man vet vad man pratar om, när man egentligen inte har 

någon djupare kunskap i ämnet. Att mottagaren inte vet vad orden betyder fungerar ofta 

avväpnande, så att följdfrågor undviks. Min uppfattning är dock att detta är mer vanligt 

förekommande bland hobby-IT-specialister på olika nätforum och i privata samtal, än bland 

professionella IT-arbetare ute i riktiga verksamheter. 

 

Det ska förtydligas att det IT-språk som IT-arbetarna använder inte enbart är något som 

används för att skapa en sorts nischad tillhörighet eller stå över andra grupper i samhället. 

Eftersom branschen präglas av så snabb utveckling, där nya objekt eller tekniker som saknar 

motsvarigheter i vanliga språket behöver kläs i ord, bildas ett omfattande och nödvändigt 

sidospråk, vilket likt en modul kan adapteras till det allmängiltiga språket. Exempelvis kunde 

det låta på följande sätt en vanlig dag under min etnografiska studie: 

 

”Under dagens scrum går vi igenom buggfixarna i gränssnittet enligt UP 1 och 4, som 

berodde på inkompatibilitet med de distribuerade transaktionerna. Därefter deploy från dev 

till stage. SQL-frågor på det?” 

 

Som en parentes kan nämnas att ytterligare en sådan IT-språksmodul är t.ex. det extremt 

förkortade och förvrängda skriftspråk som idag används, främst av ungdomar, i textbaserade 

sociala nätverk och sms-konversationer. 

 

Kommunikationen kan i yrkeslivet bli mer komplicerad av att man inte bara har sina egna 

åsikter och värderingar att visa eller att dölja. Det är lika viktigt att visa upp en fasad som 

företaget eller yrket kräver. Ju högre fasad parterna har i en samarbetssituation, desto större 

risk är det att kommunikationsmöjligheterna försämras. Att skydda sig bakom högar av 

specifikationer, överenskomna handlingar och annan byråkrati kan ofta vara ineffektivt, men 

till viss del också nödvändigt. Vill man nå ett gemensamt mål snabbt och smidigt så tror jag 

att det är viktigt att kunna öppna upp fasaderna lite och bygga ömsesidigt förtroende. Det kan 

dock vara riskfyllt att inte ha dokumenterat vad som överenskommits och vem som är 

ansvarig om något går snett i ett stort projekt. Precis som i så många andra fall gäller det att 

hitta den gyllene medelvägen. Detta leder oss vidare in på lösningar. 
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Några kortsiktiga och långsiktiga lösningar på komm unikationsproblemen  

Med kortsiktiga lösningar menar jag sådana som man kan införa redan idag och de kommer 

att generera en omedelbar liten förbättring så länge man beaktar dem. Ett exempel på en 

kortsiktig lösning för att andra yrkeskulturer ska närma sig IT-arbetarna finns i ett 

kontinuerligt positivt samarbete, genom att införa gemensamma mål att sträva mot för att 

skapa en vi-känsla istället för ett vi och ett de. Guzman menar att i det positiva 

samarbetsklimatet som skapas finns det möjlighet för interkulturell adaptation som tillåter 

ackommodation mot den andra yrkeskulturen, alternativt assimilation av dess värden, 

kulturella former och beteenden (Guzman, 2008, s.46). Det kan även handla om att förklara 

vad särskilda ord betyder som man använder sig av, vilka normalt inte används av gemene 

man i samhället. Ett problem är att man behöver agera på ett annat sätt än vad som känns 

naturligt och det kan till en början kräva en hel del energi att fokusera på former och struktur 

snarare än innehåll. 

 

En annan kortsiktig lösning är att vara öppen för och försöka skapa sig förståelse för 

motpartens kommunikationssituation. Reciproka fördomar om den andra parten bildar 

nämligen en barriär redan innan samtalet inletts. Barriären förstärks snabbt om det 

uppkommer antydningar till att fördomarna verkar stämma, samtidigt som det tar lång tid att 

riva barriären om samtalet faller väl ut. Den lyckade interaktionen mellan IT-kulturen och 

någon annan yrkeskultur är en tunn och vinglig lina att balansera på. Kännedom om detta kan 

vara en bra balanspinne att använda sig av för att få extra stöd i lindansen, d.v.s. det är viktigt 

med ömsesidig förståelse för kommunikationssituationen. En konkret sak att tänka på är t.ex. 

motpartens mottaglighet både före och under samtalet. För att mottagligheten ska vara god är 

det viktigt att välja rätt tillfälle för samtalet i fråga om kontext, val av tidpunkt och övriga 

omständigheter, såsom om motparten är hungrig, trött, stressad etc. Fler konkreta tips som 

framförallt är framtagna för att underlätta demo-möten finns i Bilaga 2. Vissa av tipsen kan 

även vara lämpliga att använda vid andra typer av möten. 

 

Med långsiktiga lösningar menar jag en förbättring av direktiv som handlar om 

grundläggande IT-utbildning i Sverige för barn och vuxna, där fokus förflyttas mot att 

integrera IT som en naturlig del i vardagen och som hjälpmedel av olika slag i mycket större 

utsträckning än vad som görs idag. Det ska också kännas naturligt att använda de IT-

hjälpmedel som vi i allt större utsträckning förlitar oss på, särskilt eftersom deras föregångare 

efter hand försvinner. Att höja den allmänna kunskapsnivån av IT-användande i vardagen är 
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inget som görs över en natt, utan kan ta många år. Rimligtvis måste man börja med att 

förändra utbildningen av utbildarna, men en strävan vore att alla ska kunna hjälpa sig själva 

och sina närmaste med basbehoven i privat IT-användande, genom utbildningsmöjligheter på 

bibliotek eller i allmänna utbildningsportaler på nätet för de som kommit en bit på vägen. När 

som helst och var man än befinner sig i livet så ska man kunna tillgodose sina 

utbildningsbehov på ett lättillgängligt sätt. 

 

Framtiden 

Området som min studie har fokuserat är ännu relativt outforskat och jag efterlyser därför mer 

omfattande forskningsinsatser för att få ett fastare grepp om det. Eftersom en så stor del av 

världens organisationer och företag redan är, och framöver kommer att bli ännu mer, beroende 

av IT, så är det naturligtvis angeläget att undersöka hur IT-kommunikationen kan förbättras så 

att effektiviteten ökar. Resultaten av framtida undersökningar kan t.ex. leda till svar på 

följande frågor: 

 

- Behöver IT-utbildningar kompletteras med kommunikation och pedagogik, eftersom 

många arbetsplatser är beroende av en kommunicerande IT-avdelning, antingen intern 

eller i form av externt supportstöd? 

 

- Behöver IT-användande integreras mer i grundskolan så att alla, oavsett framtida yrke, 

har bättre förutsättningar att klara sig i vardagen, samt att rädslan för IT minskar? 

 

Personligen tror jag att det omgående krävs en omfattande IT-utbildningsinsats i vårt land för 

att inte klyftorna ska bli oöverstigliga, vilket riskerar att medföra en ny typ av klassamhälle. 

IT-analfabet kommer att vara ett viktigt begrepp som för varje år omfattar fler och fler 

människor, p.g.a. att samhället lutar sig tillbaka på IT-lösningar i allt bredare utsträckning, 

d.v.s. att det krävs en högre grundläggande IT-kompetens för att klara sig i samhället. 

Föräldrar har redan idag svårt att vägleda sina egna barn i vilka värderingar som ska gälla på 

nätet, vilka gränser som är rimliga att sätta, vad som är rätt och fel och vad man ska använda 

sig av eller undvika. Barnen kommer att klara sig genom livet oavsett, men föräldrarna 

riskerar att känna sig maktlösa och förlora sin roll som förebilder i ett allt tidigare skede 

relativt barnens liv. Det kan då bli svårt att förutse varifrån barnen hämtar sina värderingar. 

Detta menar jag är en konsekvens av att samhällets utvecklingstempo är snabbare än 
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generationsväxlingarna. Slutligen tror jag att IT-medvetenhet omgående och radikalt måste 

integreras i hela grundskolan redan från första skoldagen, så att det känns naturligt för 

kommande generationer att leva med IT.  

 

Min studie behandlar framförallt en specifik kommunikationssituation mellan konsulter och 

kund vid demo-möten. Jag har kommit fram till två hypoteser som det skulle vara intressant 

att undersöka vidare. 

 

Hypotes 1: Till skillnad från datorer så är människor socialt anpassningsbara, d.v.s. man blir 

mer och mer lik den eller det man spenderar mycket tid med. Arbetar man mycket med 

datorer, som kräver exakta påståenden, så kommer man själv också att vänja sig vid att 

behandla exakta påståenden. Detta resulterar i att IT-arbetare uppfostras av datorer och av 

varandra inom gruppen att ge exakta formuleringar och därmed själva kräver mer och mer 

exakta formuleringar även gentemot andra. Svävande, spontana frågeställningar, som t.ex. 

”Varför funkar det inte?”, kan göra en IT-arbetare irriterad eftersom många utklarande 

motfrågor måste ställas innan ett svar kan ges. Jag hittade ett frekvent förekommande citat på 

nätet som visar att jag inte var först ut med att fundera över om människors tänkande påverkas 

av datorer: 

 

”Den stora faran är inte att datorerna ska börja tänka som människor, utan att människor 

ska börja tänka som datorer.” (Sydney J. Harris) 

 

Hypotes 2: IT-arbetaren har en förstärkt förmåga att följa logiska resonemang och ta in 

detaljerade beskrivningar. Detta kan t.ex. avspegla sig i IT-arbetarens humor. Komplicerade 

ordvitsar med invecklade samband, där de flesta antagligen skulle tappa bort sig i 

resonemanget och därefter ge gensvar beroende på berättarens kroppsspråk (t.ex. le om det 

verkar som att berättaren förväntar sig det, och skratta till lite när det verkar som att berättaren 

är klar med sin poäng och flinar åt sitt eget skämt), följer IT-arbetaren fokuserat för att avgöra 

om resonemanget verkar logiskt hållbart. Visar det sig vara åtminstone sociallogiskt hållbart, 

samt att det leder till någon absurd slutsats, så kommer en äkta reaktion att följa från IT-

arbetaren. Var det roligt kommer IT-arbetaren att skratta hjärtligt. Slutade det med en 

ointressant poäng kommer IT-arbetaren att sitta tyst och berättaren kommer troligen att 

avsluta med ett nervöst leende och känna sig obekväm. Den ärliga återkopplingen från IT-

arbetaren speglar datorns sätt att alltid ge korrekt feedback oavsett konsekvenser.  
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Denna särskilda egenskap att kunna följa komplicerade beskrivningar gör att IT-arbetaren 

lägger större vikt vid vad som sägs än hur det sägs. I de fall där orden i sig inte är så viktiga, 

utan budskapet främst förmedlas genom kroppsspråk kan det därför hända att något som är 

självklart för andra, inte uppfattas som tydligt av IT-arbetaren. Ett passande citat följer även 

denna hypotes: 

 

"Det finns en del saker som man måste vara fackman för att inte förstå." (Hjalmar Söderberg) 

 

Slutsatser 

Grundat på resultatet av min etnografiska studie i kombination med stöd i teorier från Trice 

och Guzman m.fl. menar jag att det finns en distinkt IT-yrkeskultur som utmärks av några 

specifika särdrag hos IT-arbetarna. De har en gemensam vördnad för teknik och teknisk 

kunskap, vilket tar sig uttryck på flera olika sätt, bl.a. i användandet av buzz words. Dessutom 

formas IT-arbetarna i stor utsträckning av samhällets förväntningar på dem. Dessa särdrag 

kan leda till kommunikationsproblem gentemot andra yrkeskulturer som IT-arbetarna 

kommer i kontakt med i sitt arbete. Eftersom många företag är beroende av en frekvent 

förekommande interaktion med IT-arbetare, så är det viktigt att kommunikationen som 

inkluderar dem inte är komplicerad. Det finns följdaktligen mycket tid och pengar att spara på 

att förbättra IT-kommunikationen. Jag har kommit fram till några kortsiktiga lösningar och 

funderar även kring en långsiktig lösning för att förbättra IT-kommunikationen. En kortsiktig 

lösning är att få samtalsparterna att vara tydligare i kommunikationen, genom att bemöda sig 

om att förklara ord och uttryck, som är specifika för deras område, i samband med att de 

används. En annan är att öka medvetenheten hos parterna om den speciella 

kommunikationssituationen som uppstår vid IT-kommunikation och att vara uppmärksam på 

mottagligheten hos den andra parten. Det är också viktigt för båda samtalsparter att kunna 

öppna upp fasaden lite, som Goffman skulle ha uttryckt det, och hitta gemensamma mål att 

sträva mot för att skapa en positiv vi-känsla, samt att underhålla processen, precis som Beck 

och Fowler beskriver, genom en tät och kontinuerlig kommunikation för att hålla sig på rätt 

kurs. Den långsiktiga lösningen innebär att förbättra direktiv som handlar om grundläggande 

IT-utbildning i Sverige för att höja lägstanivån av IT-medvetenhet hos medborgarna, vilket 

kan underlätta IT-kommunikation och i förlängningen även förhindra att ett IT-relaterat 

klassamhälle växer fram. 
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Felkällor 

Av mina genomförda observationer och intervjuer kan jag konstatera att många av mina 

förväntingar slog in, men det kan förstås bero på att jag som relativt oerfaren forskare 

påverkas av en stor portion konfirmeringsbias. Mina resultat grundas inte i någon hög grad av 

vetenskaplig vattentäthet. Detta är dock, tror jag, inget ovanligt för examensarbeten p.g.a. 

deras begränsade tidsram i kombination med ovana utövare av vetenskaplig forskning. T.ex. 

är det, tror jag, vanligt förekommande att forskaren undersöker ett för brett område och 

övertolkar forskningsresultat så att studien verkar viktigare och har tydligare resultat och 

lösningar än vad den egentligen borde ha. Jag är medveten om att jag själv har varit 

onyanserad i vissa påståenden just för att uppnå ett tydligare resultat. 

 

Det skulle ha varit lämpligt att spela in intervjuerna, eftersom det hade givit möjligheten att 

analysera dem i efterhand, samt att kunna verifiera vad som sades för en eventuell tredje part. 

Att analysera kommentarer, tonläge och pauser, samt vilka ord som används under en intervju 

kan också vara mycket värdefullt. Många intryck går tyvärr förlorade utan inspelning, 

eftersom själva intervjun är en hektisk tid för forskaren. Att både lyssna intresserat, fundera ut 

följdfrågor, anteckna det som sägs och hålla reda på den övergripande kommunikations-

situationen på samma gång är svårt att bemästra, särskilt för en ovan intervjuare. Av flera skäl 

valde jag att inte spela in intervjuerna. Eftersom jag själv kunde ses som en representant för 

företaget så antog jag att kunderna skulle förhålla sig tveksamma till att jag spelade in dem. 

Ett annat skäl är invänjningstiden; när en intervju ska spelas in förhåller sig den intervjuade 

normalt avvaktande i sina svar till en början, av respekt för inspelningsutrustningen. Efter en 

stund förträngs ofta inspelningen, och dess påverkan minskar. Tyvärr kunde jag inte ha så 

långa intervjuer som skulle ha varit nödvändigt för en lyckad inspelning p.g.a. att de 

intervjuade var angelägna om att fortsätta vidare till nästa uppdrag på sin agenda.  

 

Mycket av den litteratur som jag har använt kommer från det amerikanska samhället, medan 

min etnografiska studie genomfördes helt och hållet i det svenska samhället. Det kan 

självklart finnas kulturella skillnader som gör att teori och praktik inte matchar varandra i 

samma utsträckning som de skulle ha gjort om allt genomförts i precis samma samhällstyp. 

Dock tillhör ju både det amerikanska och det svenska samhället den s.k. västvärlden, så 

skillnaderna får antas vara rimligt små eller t.o.m. försumbara. 
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Lärdomar 

Under det här examensarbetet har jag lärt mig mycket om hur man bör gå till väga när man 

ska genomföra en etnografisk studie eller bedriva vetenskaplig forskning i allmänhet, och om 

hur viktigt det är att förbereda sig väl och vara noggrann och konsekvent. Det tog ett tag att 

inse vilket enormt område jag gett mig i kast med och jag ska erkänna att jag har svävat iväg 

på många utflykter i angränsande miljöer under arbetets gång. Ett exempel är samtalsanalys, 

som är ett så omfattande och detaljerat område i sig själv att jag valde att i möjligaste mån 

hålla det utanför min studie. I teorin har jag nu en bra överblick på hur man ska gå till väga 

för att genomföra en forskningsstudie, men precis som med mycket annat så krävs det en stor 

portion praktisk erfarenhet för att bli bra på det.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor, ett urval 

 
Till kund: 

- Vilken roll har du på ditt företag? 

- Vad har du för intresse i/användning av det nya systemet? 

- Vad visste du om systemet sedan tidigare? 

- Hur förberedde du dig inför mötet? 

- Hur upplevde du demonstrationen/mötet överlag? 

- Vad var bra med mötet? 

- Vad var mindre bra? 

- Uppfyllde genomgången dina förväntningar? 

- Var det något du saknade i mötesinnehållet? 

- Kändes det som att det var lätt att hänga med i genomgången? 

- Fanns det några (tekniska) ord som du fastnade på under mötet? Vilka då? 

- Vad tyckte du om tempot på demonstrationen? 

- Kändes det som att du hade möjlighet att fråga om det var något du undrade över? 

- Var det något du ville uttrycka eller diskutera som du inte fick möjlighet till? 

- Hur kändes mötet, ex avslappnad stämning, öppet klimat, fokus på rätt saker, lagom 

långa pass och pauser? 

- Hur ofta träffar du de andra deltagarna på mötet? 

- Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

- Har du något förslag på vad som kan förändras till nästa möte? 

- Har du några övriga kommentarer? 

 

Till konsult före demo-möte: 

- Hur förbereder du dig inför demo-möten? 

- Vad är extra viktigt att ha koll på inför ett möte? 

- Hur förbereder du kunden inför demo-möten? 

- Har du hunnit förbereda dig ordentligt inför just det här mötet? 

 

Till konsult efter demo-möte: 

- Gick mötet som planerat? Varför/varför inte? 

- Hur upplevde du demo-mötet överlag? 
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- Vad var bra med mötet? 

- Vad var mindre bra? 

- Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

- Har du något förslag på vad som kan förändras till nästa möte? 

- Brukar du använda dig av en förberedd agenda under mötet? Hur kan den se ut? 

- Hur kontrollerade du att åhörarna hängde med på det du förklarade? 

- Vad tycker du är viktigt att tänka på för att kunden ska känna förtroende för dig? 
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Bilaga 2 – Konkreta tips till ett demo-möte 

 
Inför 

- Gå igenom vilka flöden som ska demonstreras och i vilken ordning. 

o Undviker förvirring och ger ett säkrare intryck 

- Kontrollera att det finns vettig testdata (lämpligt att skapa vid flödesgenomgången). 

o Undviker missförstånd 

- Tänk igenom vilka synpunkter kunden kan komma att ha och förbered svar på dessa. 

o Genomtänkta svar skapar förtroende 

- Förbered en agenda för mötet, formell eller informell. 

o Ger trygghet och kontroll 

 

Under 

- Se till att nya personer introducerats innan mötet sätter igång. 

o Stillar nyfikenhet och ger bättre fokus från åhörarna 

- Börja med att presentera agendan för mötet, inklusive pauser. 

o Lättare att fokusera och agera enhetligt med tydlig inramning 

o Lyfter fram eventuella individuella behov 

- Tala under demonstrationen tydligt och med lång pausering. 

o Ger åhörarna tid att smälta alla nya intryck och tänka efter 

o Undviker behov av upprepningar 

- Förklara ord du använder som inte används generellt i samhället. 

o Rätar ut frågetecken direkt så att åhörarna inte tappar fokus 

o Underlättar framtida kommunikation 

- Fråga då och då om någon funderar över något eller om det är svårt att hänga med. 

o Uppmuntrar till eventuella frågor som åhörarna kanske håller inne med 

o Likriktar åhörarnas fokus om det blivit skevt 

o Direkt feedback ger möjlighet att korrigera den fortsatta demonstrationen 

- Be att få återkomma med svar om du inte har ett. Chansa aldrig. 

o Ärlighet skapar förtroende 

- Skriv upp saker som du lovat att titta närmare på och återkomma om. 

o Mycket viktigt att genomföra det man lovat, upprätthåller förtroende 
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- Dröj gärna kvar en stund vid finesser som åhörarna uppskattar så att de får en utdragen 

positiv känsla. 

o Ger ett bättre samarbetsklimat 

- Bagatellisera oväntade buggar för att undvika att skrämma upp åhörarna i onödan. 

o Buggar ser ofta värre ut än vad de är 

o Är det ändå illa så är det bättre att lägga fram det på ett genomtänkt sätt 

- Avsluta med att bestämma tid, plats och innehåll för nästa möte, alternativt när och 

hur nästa kontakt ska ske. 

o Ger en naturlig fortsättning på relationen 

o Undviker utdragna detektivarbeten och att du ringer och stör nästa gång 

 

Efter 

- Gör en sammanställning över vad som utlovats och vad som strukits under mötet och 

skicka gärna en kopia till kunden.  

o Detaljer glöms lätt bort efter en tid 

o Båda parter får svart på vitt vad som överenskommits på mötet 

 

 


