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Sammanfattning 
Denna studies centrala syfte är att undersöka rollen som 
informationsteknik spelar samt de problem som inte gå att komma 
undan i så kallad tvärkulturell och gränsöverskridande samarbete 
genom att undersöka fallet mellan den svenska staden Borlänge och den 
kinesiska staden Wuhan. Arbets- och utvärderingsmetoden som 
används i studien bygger på är den vetenskapliga forskningsansatsen 
hermeneutik och det innebär utvärdering av intervjuer på ett kvalitativt 
sätt som handlar främst om observationer, förståelse och sökning efter 
mönster och samband.  Genom detta sätt fick författaren resultat som 
visar att informationsteknik spelar en avgörande roll för samarbete 
mellan Borlänge och Wuhan men har vissa barriärer som har svårt att 
komma undan såsom skillnader och avvikelse i kultur, geografi, tid, 
språk, arbetsvanor och politik.   

Nyckelord: Informationsteknik, tvärkulturell, gränsöverskridande, samarbete, 
Borlänge, Wuhan 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the role of information technology 
plays, and the problems which information technology are not able to 
escape from the so-called cross-cultural and cross-border cooperation by 
examining the case between the Swedish city of Borlänge and the 
Chinese city of Wuhan. Employment and the evaluation method used in 
the study is based on the scientific research approach hermeneutics and 
it involves evaluation of interviews in a qualitative way that focuses on 
the observation, understanding and search for patterns and 
relationships. By this way the author got result which shows that 
information technology plays a critical role in cooperation between 
Borlänge and Wuhan but has some barriers that are difficult to escape 
such as differences and variation in culture, geography, time, language, 
work habits and policies. 

Keyword: Information Technology, Cross-Cultural, Cross-Border, 
Cooperation, Borlänge, Wuhan  
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论文概要 
本论文的研究的目的是通过研究瑞典博伦厄市与中国武汉市之间的合作来

探讨信息技术在所谓的跨文化和跨边界合作中的作用，以及信息技术不可

避免的问题。本论文的论证和评价方法建立在诠释学理论基础之上，采用

采访，观察。理解和搜索模式和关系方式来完成。通过上述方式笔者得到

的结果表明信息技术在博伦厄和武汉之间的交流合作有着不可或缺的作

用，但依然有一些诸如文化，地理，时间，语言，工作习惯和政策的差异

无法有效避免。 

关键词： 信息技术，跨文化，跨国，合作，博兰厄，武汉 
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Förord 
Härmed vill författaren ge uppskattning till handledaren Gunnar 
Björkman och Anders Sjögren på Kungliga Tekniska Högskolan för 
värdefulla bidrag till detta arbete. Ett stort tack till Anna Hagberg i 
Borlänge kommun och Ronny Arnberg på Borlänge Energi för 
uppdragsgivning till arbetet och assistans under arbetets genomförande. 
Författarens speciella tack går till Sherry Liang och Changfan Chen vid 
Wuhan näringslivsbyrå samt Juntao Li på Dimx AB för 
tillhandahållande av arbetsplats och värdefull information. Sist men inte 
minst går uppskattning till alla som ställde upp för intervjuerna. 

Språket som används i hela texten är svenska men författarens 
modersmål är kinesiska (mandarin). Som tonåring kom författaren till 
Sverige från Kina och tack vare denna bakgrund har författaren fått 
fördelar i att göra detta uppdrag. Därför vill författaren upplysa för 
läsarens och be om ursäkt för de språkliga bristerna som kan 
förekomma i form av felstavning och oäkta uttrycker. 
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Terminologi 
(Eng. Terminology / Abbreviations / Acronyms / Notation.) 

Snabbmeddelande 

QQ eller Tencent QQ som det egentligen heter, är ett gratis 
direktmeddelandeprogram eller snabbmeddelande pro-
gram som är mycket populärt i framför allt Kina. 

Skype är namnet på företag verksamt inom området Internet-
baserad kommunikation och företagets snabbmed-
delandeprogram/IP telefoni program. Snabbmeddelande 
funktioner är gratis medan IP telefoni tjänster är mot 
avgift.  

Förkortningar  

IT är förkortning av Informationsteknik som är ett sam-
lingsbegrepp som etablerades åren 1992-1994 för de möj-
ligheter som skapats genom framsteg inom datateknik 
och telekommunikation. 

SMF är förkortningen av små och medelstora företag. På 
engelska SME, Small and Medium-sized Enterprise.  
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1 Inledning / Introduktion  
1.1 Allmänt  

Tvärkulturell kommunikation är kommunikation mellan människor 
med olika kulturell bakgrund. Det är ett viktigt fenomen som har 
existerat på jorden sedan människors uppkomst. Detta fenomen har 
blivit allt mer naturligt för allmänhet i vår tid då gränsen som skiljer 
människor åt varandra har blivit allt otydlig och vi är allt mer beroende 
av varandras verksamhet oavsett kultur. Grunden till 
gränsöverskridande och tvärkulturella samarbete är att effektivisera 
informationsutbytet. IT-tjänster erbjuder lösningar, som på många sätt 
minskar belastningen på miljön, effektiviserar, minskar kostnader, ökar 
säkerhet och livskvalitet. Gränserna mellan dessa tjänster har blivit 
oskärpa, men det handlar nästan alltid om kommunikation i någon form 
mellan oss människor.   I ett mordet samhälle är människor beroende av 
IT som ett smörjmedel för att arbetet och kommunikation ska ske 
oförhindrat. Tack vare IT:s tekniska karaktär har det blivit mycket 
lättare att kommunicera i en värld utan geografiska - och 
tidsbegränsningar.  Gör man en orderbeställning i en e-post från Europa 
till Asien 8:00 på morgonen europeisk tid kan man få besked redan 10:00. 
Hur mycket tid har vi sparat här annars om vi hade behövt vända på att 
ett vanligt brev ska bli sorterat först som sedan tar flera dagar att 
komma fram till andra sidan jordklotet?  

IT underlättar och effektivisera vårt liv och arbetet. Det är en drivfaktor 
till globalisering och gjort den geografiska gränsen nästan betydelselöst. 
Ja precis, nästan, inte helt. Det finns säkerligen andra faktorer som 
förhindrar IT fram att vara en allt-i-allo hjälte. För tvärkulturellt 
samarbete brukar man möta problem som kultur, språk, tidskillnader 
m.m., vilket IT inte alltid har lösning på.  I den här studien kommer vi 
att prata om de goda bitarna som vi har fått smacka på av IT men också 
de lite mindre goda bitarna med samarbetet mellan den svenska staden 
Borlänge och den kinesiska staden Wuhan som utgångspunkt.  
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Så här kan det se ut för Borlänge och Wuhan. Det är tidigt på morgonen 
en måndag, projektledaren Anna Hagberg som sitter i hennes kontor på 
Borlänge Näringslivskontoret har en lista på de kineser som kommer på 
besök i en delegation. Hon skickar en e-post till Sherry Liang på Wuhan 
Näringslivsbyrå och begär av henne en bekräftelse och status på visum 
ansökan. Sherry får den e-posten i nästa ögonblick På hennes arbetsplats 
andra sidan jordklotet och svaret får Anna några minuter senare. Anna 
tittar på Sherrys e-post och upptäcker att antalet deltagare har skiljer 
från överenskommelsen. Hon upptäcker att Sherry är ”online” på Skype 
och startar ett röstsamtal med henne direkt. Problemet löste sig efter 30 
minusters diskussion.  

Hur började samarbete mellan Borlänge och Wuhan? Vi måste titta först 
på Sverige och Kina. 

1.2 Sverige och Kina 

Sverige är den första västland som erkände Folkrepubliken Kina år 
1950 1 . Det svenska utvecklingssamarbetet med Kina inleddes 1979. 
Under senare år har volymen på samarbetet uppgått till 50-60 miljoner 
kronor per år. Samarbetet har baserats på finansiering av kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan svenska och kinesiska myndigheter, 
konsultföretag och forskningsinstitutioner2.  

                                                 
1 Sverige firar 60 år av diplomatiska förbidelser med Folkrepubliken Kina, UD:s presstjänst, Utrikesdepartementet, 
2010-03-30 
2 Vårt Arbete i Kina, Styrelse för Internationella Utvecklingssamarbete, version 2010-03-24 
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Kinas raketutveckling på 30 år har skett på bekostning av dess miljö. 
När den ekonomiska tillväxten har utgett Kina som en jätte i 
världsekonomi, utsätts landets fysiska respektive humanitära miljö inför 
allt alvarigare skada. Med fysiska miljön menar författaren förorening 
såsom giftigt utsläpp i vatten och luften. Med humanitära miljön menar 
Författaren livskvalitet, dvs. hur människor mår, den möjlighet de har 
för utbildning och sjukförsäkring m.m. Den kinesiska staten har infört 
en detaljerad långsiktig strategiplanering för landets hållbara 
utveckling. Förutom landets egna insatser investerar många andra 
länder som har goda erfarenheter inom det området i Kinas utveckling 
också. En potentialfull marknad har därmed skapas i samband med 
dessa två länders intensiv samarbete inom hållbar utvecklings område, 
framförallt inom det ekologiska området. Nu är Sverige en viktig 
exportör för Kina när det gäller miljöteknik. Den svenska regeringen har 
gjort en bredd satsning som omfattar 1,5 miljarder kronor inom 
miljöteknikområde.3  Båda länderna har kommit överens om att satsa på 
samarbete som syftar på att förmedlar kunskap, framförallt inom 
energi- och miljöteknik och hållbart stadsbyggande.  

 

  

1.3 Borlänge och Wuhan 

Den svenska staden Borlänge och den kinesiska staden Wuhan har 
sedan tio år tillbaka blivit vänort. Samarbete och utbyte mellan dessa två 
städer sträcker sig ut i flera områden så som utbildning, kultur och 
teknik, varav att främja den svenska exporten av miljöteknik har blivit 
fokus i samarbetet då Wuhan är i stort behov av en hållbar utveckling. 
Det är ett gott exempel på så kallat selektivt samarbete inom hållbar 
utveckling mellan Sverige och Kina som stimulera framväxten av 
självbärande relationer mellan svenska och kinesiska aktörer.  

                                                 
3 Svensk miljöteknik intar Kina, Maud Olofsson, Andreas Carlgren, Ewa Björling, Brännpunkt Svenska 
Dagbladet, 2008-06-27 
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Det talas om att samarbete mellan Wuhan och Borlänge börjande med 
att Wuhan exporterade kräftor till Sverige. Wuhan som en 
mångmiljonstad i centrala Kina är huvudstad i provins Hubei. Den 
ligger längs Yangtze floden och har en befolkning av 9.1 miljoner och en 
yta av 8500 kvadratkilometer 4 . Vad Wuhan utsätts för är inte bara 
extremt snabbt växande ekonomin och urbanisering utan också 
miljökonsekvens som efterföljd. Därför ställer makthavaren i Wuhan allt 
hårdare krav på hållbar stadsplanering, och att tillämpa väletablerad 
miljöteknik ingår som en självklarhet i denna planering.  

Det flitiga utbytessamarbete med Sverige inleds år 2000 då dåvarande 
borgmästaren av den svenska staden Borlänges Peter Hultqvist och 
kommunchef Bengt Lindström besökte Wuhan för första gången. År 
2006 kom man överens om att samarbetet främst skall fokusera på 
hållbar utveckling och att en miljöteknik centrum ska vara etablerat i 
Wuhan. Syftet med centret är att skapa en plattform för ytterligare 
samarbeten för hållbar utveckling mellan Sverige och Kina. Bland de 
viktigaste syftena med centret är att främja kunskap och 
kapacitetsuppbyggnad för hållbar utveckling, identifiera och initiera 
relevanta projekt, ge matchning mellan svenska och kinesiska företag 
och att erbjuda en utställningshall för svenska miljöteknikföretag. År 
2007 antecknade Svenska Miljöinstitutet IVL, Borlänge Energi 
tillsammans med Wuhan Miljö Skydds- och Undersökningsinstitut ett 
partnerskapsmemorandum och syfte med det är förstås stärka det 
ekologiska utbytet. September blev Wuhan och Borlänge vänort officiellt.  
Samarbetsområde sträcker sig i sociala, hälsors och ungdomsfrågor in i 
vänortsavtalen.  

                                                 
4 武汉 Wuhan, 百度百科 Baidu Baike, http://baike.baidu.com/view/1267.htm?fr=ala0_1_1, 2010-04-13 

http://baike.baidu.com/view/1267.htm?fr=ala0_1_1
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Borlänge Energi och Borlänge Näringslivsenheten har varit en mycket 
aktiv del av dessa avtal, genom att delta i olika utvecklingsprojekt i 
samarbete med den Svenska Internationellt Utvecklingssamarbete Sida 
och Svenska Miljöinstitutet IVL. Borlänge Näringslivsenheten och 
Wuhan Näringslivsbyrå, har bl.a. ordnat kulturaktivitet ”Wuhan Week 
in Borlänge” och ”Borlänge Week in Wuhan” som erbjuder chanser för 
fler kineser och svenskar att lära känna varandra. Wuhan 
Utrikesdepartementet och Wuhan Näringslivsenhet har skickat deras 
personaler till Borlänge på utbildning. Wuhan Chongrenlu Grundskolan 
och Borlänge Tränarskolan vänskola. Det samma gäller även Wuhan 
No.11 High School och Borlänge Hagagymnasiet, Wuhan Jianghan 
Universitet och Borlänge Vuxenutbildning. Ett viktigt projekt är att 
Borlänge Energi fick chansen att skicka studenter till Wuhan för 
examensarbete som denna och flera tidigare. Det är ett sätt att 
undersöka och kartlägga behovet av en hållbar utveckling och 
möjligheterna för genomförandet av Svensk miljöteknik i Wuhan. 
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Figur 1 Karta över Kina som visar position av staden Wuhan5 

6  

                                                 
5 Wuhan, Google Karta, http://maps.google.se/ 2012-02-23 
 

http://maps.google.se/
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Figur 2 Karta över Sverige som visar position av Borlänge7 

1.4 Problemområde / Lågnivåproblemformulering 

Samarbete är när flera personer, grupper, organisationer eller länder 
genomför arbetsuppgifter tillsammans. 8 . Det krävs av en rad av 
kommunikationsaktiviteter mellan deltagande aktörer. Aktör A utrycker 
ett behov till aktör B eller tvärtom. Det handlar om att A och B ska 
förstår varandra och optimera vad de kan, vet och har förmåga att 
utföra.  Teorin är lätt att begripa men verkligheten innebär oftast 
betydligt besvärligare situation. Speciellt om din arbetspartner inte 
ligger i samma tidszon, har helt annorlunda kultur och har ett annat 
språk. Borlänge och Wuhan använder just E-post, snabbmeddelande 
program SKYPE och QQ samt telekommunikation för att kommunicera 
och samarbeta med varandra. Man kan lätt skicka en e-post för att ställa 
en fråga, och ersätter det fysiska mötet med telefonmöte/videokonferens 
för att slippa 10 timmars arbetsresa. Med tanken på dessa fördelar borde 
det inte vara något större problem att få kineser och svenska förstår 
varandra. Tyvärr visar verkligenheten en annan sanning då det flitliga 
utbytet inte leder till det resultat som Borlänge hade tänkt sig. Att 
kommunikationssvårigheter som orsakas t.ex. av det kulturella, det 
språkliga, det geografiska ligger i bakom kulissen eftersom att förstå 
varandra och leverera fram rätt budskap inte alltid ser lika själklart ut 
som om man vore hade samma bakgrund. Därför såg Borlänge behoven 
att göra denna studie.  

1.5 Syfte och Mål   

1.5.1 Syfte  

• Att undersöka och utvärderar den roll informationsteknik som en 
kommutations medel spelar för samarbete mellan Borlänge och 
Wuhan.  

• Att undersöka vilka problem och barriärer som 
informationsteknik inte kommer undan i samarbetet mellan 
Borlänge och Wuhan  

                                                 
7Borlänge Sverige, Google Karta, http://maps.google.se/ 2012-02-23  
8 Samarbete, Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Samarbete 2011-11-10  

http://maps.google.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samarbete
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1.5.2 Mål  

• Kartlägga vilken roll informationsteknik har  

• Lista fram de problem och barriärer som informationsteknik inte 
kommer undan 

1.6 Avgränsning   

Avgränsning beskrivs i följande perspektiv: 

Tvärkulturell och gränsöverskridande kommunikation  

Tvärkulturell och gränsöverskridande kommunikation är ett brett och 
komplext område och det finns många exemplar inom det område. I den 
här studien tar författaren bara exempel mellan Wuhan och Borlänge. I 
och med att språkkunskaper och erfarenhet varierar ganska stort i Kina, 
är upplevelse och synsätt också olika baserad på vilken statsdel man 
befinner sig i. Därför behöver inte detta arbete vara representativt för 
hela samarbetes situation mellan Kina och Sverige.  

Hållbarutveckling 

Det samarbetet som undersöks är inom hållbarutveckling, denna studie 
använder det samarbete som exempel på tvärkulturell kommunikation 
och kommer därför inte att behandla teknikiska detaljer och exakta 
siffror såsom koldioxid utsläpp eller antalet fysiska resor  
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Informationsteknik 

Som ovan nämnts är begreppen informationsteknik oerhört bredd och 
svårdefinierade. Författaren upptäcker att de intervjuade brukar inte 
särskilja begreppet elektronik från informationsteknik. Därför utgick 
författaren ifrån informationsteknik med vissa elektroniska tjänst som 
komplement. I det här sammanhanget räknas telefontjänst in när 
begreppet informationsteknik nämns. Dock avgränsas de till 
användning av följande tjänster:  

– e-post 

– Skype och QQ 

– telefon och fax 

1.7 Författarens bidrag  

Författaren har genomfört detta arbete på egen hand med Borlänge 
Energi som uppdragsgivare och Wuhan Näringslivsbyrå som 
arbetsplats. Arbetets idé har författaren och uppdragsgivaren Ronny 
Arnberg på Borlänge Energi utformat tillsammans. Anna Hagberg på 
Borlänge Näringslivsenhet har hjälpt till med informationsinsamling och 
tillhandhåller kontaktpersoner. Handledaren Anders Sjögren på 
Kungliga Tekniska Högskolan har upplyst författaren om val av metod 
och utvärderingsmodell.   

Detta arbete publiceras för första gången. Metoden som används i 
denna studie refererar till befintliga akademiska färdigheter. Dock har 
författaren tagit fram en egen utvärderingsmodell utifrån de 
observerade aspekterna av intervjuerna.  
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2 Metod och Utvärderingsmodell  
2.1 Arbetsmetod  

Detta arbete utgår främst från kvalitativa intervjuer på involverade 
svenska respektive kinesiska aktörer. Det handlar främst om förståelse, 
beteende och värderingar av dessa deltagande personers bidrag. Hela 
arbetes process är indelad i 4 moment; förarbete, framtagning av 
frågeområde, datainsamling, samt framtagning av utvärdering.  

Förarbete 

Under förearbetet klargörs vad författaren vill åstadkomma. Det är 
underförstått att i författarens forskning att det inte är en sanning som 
strävas efter, utan olika sanningar beroende på vilket perspektiv 
resultatet ses utifrån. Eftersom författaren kände till det pågående 
samarbete mellan Borlänge och Wuhan kontaktade hon 
uppdragsgivaren Ronny Arnberg, chef för internationellt projekt på 
Borlänge Energi och nyckelperson Anna Hagberg, projektledare på 
Borlänge Näringslivsenheten som har många års erfarenheter med 
samarbetet, för utformning av examensarbetes idé. Tillsammans 
diskuterades det om vilka organisationer/företag som ska eventuell 
intervjuas och studiebesökas listas samt datumen för utresan till Wuhan. 
Det är medveden redan under förstudie att det kan vara svårt att få 
systematiserad litteratur kring ämnet eftersom arbetet är relativt unik. 
Dock ger artiklar, dokument och samarbetes memoarer som 
tillhandhålls av Borlänge och Wuhan författaren en överblick på 
bakgrunden. 

Framtagning av frågeområde 

Författaren har valt att genomföra ett antal djup intervjuer med 
personer som är insatt i det samarbetet. Utformning av frågor sker i 
samband med inläsning av insamlad dokumentation och möte med 
kontaktpersoner på Borlänge sidan för att förstår problematiken. För att 
vara flexibel och ger utrymme för intervju gör författaren en grov 
frågeguide i form av en minneslista över ett antal frågor. Frågorna 
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formulerades medvetet som relativt öppna, för att ge respondenterna 
möjlighet att utveckla sina svar. Frågor som inte ingår i guiden kan 
också ställas, om intervjuaren anknyter till något som respondenten 
sagt. Respondenterna har med öppna frågor stor frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt. Intervjun blir därmed flexibel och kan formas 
efter de frågor som dyker upp under intervjun och anses intressanta. 
Fylliga och utförliga svar är positivt då detta underlättar tolkningen av 
informationen. En person kan också komma att intervjuas vid ett flertal 
tillfällen för att öka kvalitén på undersökningen. Ordning av den är inte 
relevant i denna studie. Eftersom arbetet är kvalitativt, det viktigaste är 
att frågorna gör det möjligt för författaren att få information om hur 
respondenterna upplever sin värld. Intervjuguiden innehåller frågor om 
respondentens bakgrund och avslutande frågor. Bakgrundsfakta i en 
kvalitativ undersökning är viktigt med hänsyn till subjektiva faktorer 
såsom värderingar och erfarenheter. Avslutande frågor används för att 
ge respondenten möjlighet att komplettera något som upplevs viktigt, 
men inte blivit behandlat under intervjun. 

Metod för datainsamling  

Insamling av data kan hämtas som två typer av data, primärdata, vilken 
innebär att information samlas in och används direkt från huvudkällan, 
och sekundärdata, vilken innebär att data samlas in från en tillförlitlig 
källa som redan är tillgänglig information.   
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Primärdata 

Detta arbetes primärdata samlas in av intervjuer. Det betyder att 
personlig djupintervju görs på svenskar (på svenska) respektive kineser 
(på kinesiska). Frågor ställs under intervjun samt svar tolkas, jämförs 
och utvärderas. Det som används här så kallad ostrukturerad intervju 
som liknar mer som ett samtal än en intervju. Eftersom frågorna är 
öppna och då får Den respondenterna att tala fritt, därmed ökar 
författaren förståelsen för situationens helhet och författaren ställer 
endast följdfrågor när tillfälle ges. Öppna svarsmöjligheter ger 
respondenterna större utrymme att uttrycka sin åsikt än för 
strukturerade intervjuer. Frågorna är av generell karaktär och tyngden 
ligger på respondentens egna uppfattningar och synsätt på 
informationsteknik.9 

Sekundärdata 

Sekundärdata innebär att information samlas in från en tillförlitlig källa 
som redan är tillgänglig information10. Sekundärdata samlas vanligtvis 
in från relevanta litteraturer och webbsidor11. I denna studie innebär den 
information som författaren får från svenska respektive kinesiska 
aktörer i form av artiklar, även artiklar som söks fram på webbsidor. 
Författaren anser att sekundärdata är betydelsefull för ge 
undersökningen en fullständig bild av situationen. Dock vill författaren 
understryka att den empiri som utgörs av sekundärdata inte ingår i 
undersökningens analys.  

                                                 
9 Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 29, Alan Bryman, 2002 
10 Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, sid 45, Dahmström, K, 2005 
11 Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 29, Alan Bryman, 2002 
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Metod för utvärdering  

Teorin som utvärderingsmetoden i detta arbete baseras på är så kallad 
hermeneutik. Det innebär att utvärderingen sker på ett kvalitativt sätt 
som följer ett induktivt angreppssätt där författaren börjar med 
observationer och intervjuer för att samla in data som därefter söks efter 
mönster och samband. Eftersom hermeneutiken anser att man inte kan 
frigöra sig helt från sina förkunskaper, därför väljer de att tolka olika 
fenomen i strävan att nå en ökad förståelse. Hermeneutikerna menar att 
det är av största vikt att sätta sig in i de specifika förhållandena för att 
förstå helheten.12  

Författaren har valt en såkallad kvalitativt och processinriktad 
utvärderingsmetod. En processinriktad utvärderingsmetod studerar 
man de delar som i praktiken främjar eller hindrar en verksamhet från 
att nå det resultat som man har utarbetat och för att ytterligare utöka 
verksamheten.13 I denna studies sammanhang betyder det att utvärdera 
de delar som informationsteknik främjar eller hindrar samarbetes 
process mellan Borlänge och Wuhan. Författaren börjar först med att 
observera intervjudata, sedan försöker författaren lyfta fram de 
aspekterna som förekommer ofta under intervju och finner mönster och 
samband. Aspekterna kommer att redovisas som utvärderingsmodell. I 
sista steget drar författaren slutsats ur det resultat som man har fått från 
utvärderingen.  

                                                 
12 Positivism kontra hermeneutik, sid 31, 4, Andersson Sten, 1979 
13 Utvärdering och folkbibliotek. En studie av utvärderingens teori och 
praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt, sid 44,Zetterlund, Angela, 1997 
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Reflektion över valda metoden 

Inom vetenskapen finns idag två stora och motstridiga 
forskningstraditioner: positivismen och hermeneutiken. Hermeneutiken 
förespråkar subjektivitet till sin forskning. De centrala begreppen inom 
positivismen är sökandet efter allmängiltiga teorier, objektivitet, 
orsakssamband och distans gentemot sina forskningsstudier. Det menar 
att de personliga skillnaderna är ointressanta, för att nå fram till dessa 
allmängiltiga påståenden är det nödvändigt att skala bort det personliga 
och specifika.14  

Då syftet med detta arbete är att undersöka de olika människornas 
reaktion och uppfattning om informationsteknik som är beroende av 
olika sociala faktorer, därför är positivismens standardiserade 
undersökningsmetodik inte den lämpligaste metoden i det här 
sammanhanget på grund av det inte finns standardiserad metod för att 
kategorisera reaktioner och uppfattningar. Istället är hermeneutiken mer 
användbar i detta fall, då undersökningen lägger mer vikt på 
människors beteende och uppfattningar. Det innebär att författaren 
samlar in information och beskriver svenskarna respektive kinesernas 
upplevelse av användning av de IT-tjänster som 
kommunikationsverktyg. Enligt hermeneutikerna bör man inte skilja 
mellan fakta och värderingar15, därför måste tolkningar av subjektiva 
element såsom värderingar och uppfattningar göras istället för att mätas 
enligt positivismen. Det handlar inte om att mäta objektiva fenomen och 
förklara med hjälp av statistik, det handlar om det subjektiva, i detta 
sammanhang innebär det att författaren kommer tolka och förstå det 
undersökningsdeltagarna uttrycker samtidigt som de tolkar och förstår 
vad frågorna menas med. Däremot skapar detta skapar en 
dubbeltolkning eftersom författaren tolkar vad de tolkar 
(interpretivism).16 

  Positivism Hermeneutik 

Verklighet Objektiv Social konstruktion 

Syfte Förklara Förstå 

                                                 
14 Positivism kontra hermeneutik, sid 39, Andersson Sten, 1979 
15Ibid., sid 62. 
16 Samhällsvetenskapliga metoder, sid 29, Alan Bryman, 2002 
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Metod Mätning Tolkning 

Metafor Laboratorium Historia 

Analysenhet Orsakssamband Meningssammanhang 

Retorik Bevisa Övertyga 
Figur 3Jämförelse mellan positivism och hermeneutik 

När detta arbete skrivs och kommer fram till ett eller flera resultat så är 
det författarens som är rätt. Dock är det författarens version av 
undersökning och förväntas inte att andra ska hålla med utan vill att de 
skapar sig en egen uppfattning/tolkning av den. Vad författaren tycker 
är sant behöver inte vara sant i andras ögon eftersom arbetet berör ett 
komplex ämne som inte går att definiera vad som är rätt eller vad som 
är fel rakt av. 

2.2 Utvärderingsmodell   

Det är svårt att vara orienterad på något befintligt utvärderingsmodell 
med anledning av att arbetet är unik i sitt fall. Därför har författaren 
med hjälp av handledaren att finna en egen utvärderingsmodell som ska 
kunna möta syftet i arbetet. 

Som det nämndes tidigare, handlar tvärkulturell och 
gränsöverskridande samarbete om att skapa ett jämnt 
kommunikationsflöde och förstår varandras behov. Författaren 
upptäcker att nästan alla respondenter nämner aspekter som kan 
sammanfattas till 4 mätningspunkter: Tillgänglighet, Smidighet, 
Korrekthet och Frekvent.  De IT-tjänsterna som utvärderas är e-post, 
snabbmeddelande och telekom tjänster. I enlighet med datainsamlingen 
illustreras utvärderingen i varsitt diagram. Diagrammet kartlägger hur 
de tre IT-tjänster möter det behovet och krav som tvärkulturellt och 
gränsöverskridandet samarbete ställer på kommunikationen. Om vi ser 
upplevelsen av kommunikations som en skala där 100 är maximalt 
värde, betygsätter författaren varje tjänst utifrån tolkning av 
intervjuerna. Notera att diagrammet är bara tillför att ge en mer 
konkret och intuitiv bild över situationen och andelen som illustreras 
i diagrammet är bara en uppskattning och inget exakt värde.  

• Tillgänglighet: den aspekten kartlägger hur nåbart är 
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personen som använder den IT-tjänsten och hur sändaren får respons 
från mottagaren. Ju högre betyg man får dessutom högre nåbarhet 
hos den respektive och därmed snabbare respons det är med den IT-
tjänsten. 

• Smidighet: den aspekten karlägger hur praktiskt och 
bekvämt det är att använda den IT-tjänsten. Ju högre betyg man får 
dessutom mer praktiskt och smidigare det är med den IT-tjänsten. 

• Korrekthet: den aspekten kartlägger hur bra det är att 
levererar fram budskap som mottagraren förväntas förstå enligt 
sändarens önskemål genom en IT-tjänst. Ju högre betyg man får 
dessutom mer förstår mottagaren budskapet med den IT-tjänsten. 

• Frekvent: den aspekten kartlägger hur ofta man använder en 
IT-tjänst. Ju högre betyg man får dessutom mer frekvent en IT-tjänst 
används. 

Lägg märke till aspekt kostnadseffektivitet är en aspekt som brukar 
nämns av respondenterna också. Men alla IT-tjänster som vi tittar på har 
nästan samma kostnadseffektivitet så väljer författaren att inte lyfta 
fram den som en egen aspekt.  

Nedan är ett exempel på hur diagrammet kan se ut: 

 

Figur 4 Exempel på utvärderingsmodell 
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3 Resultat 
3.1 Datainsamling   

I den här delen beskrivs de personer som författaren har valt att 
intervjua. Alla dessa personer är representativa och har lång erfarenhet 
av att jobba med samarbete mellan Borlänge och Wuhan. Deras input 
betraktas därför vara väderfull för utvärderingen.   

Sverige: 

Ronny Arnberg: ansvarig för internationella samarbete på Borlänge 
Energi. Han har varit Wuhan och har varit uppdragsgivaren till flera 
examensarbeten som Borlänge Energi har skickat till Wuhan.  

Anna Hagberg: Projektledare på Borlänge Näringslivsenhet och 
huvudkontaktperson mellan Borlänge och Wuhan. Hon ger författaren 
en djup förståelse på hur samarbetet sker, hur IT-tjänster tillämpas i 
praktiken samt problematiken hon upplever.  

Jan Kastensson: ansvarig på ett svensk miljöteknikföretag Mecatus för 
samverkan med Kina, har personligen besökt Wuhan och hållit aktiv 
kontakt med olika aktörer i Wuhan. Han är mycket intresserad i 
marknaden för hans företag i Wuhan och berättar för författaren hur ett 
svenskt SMF företag upplever hur kommunikationen med kineser 
funkar i form av e-post, snabbmeddelande verktyg osv.  

Olle Hammarström: säljare och kontaktperson för samarbete med Kina på 
miljöföretag Polyprojekt.  

Kina: 

Sherry Liang: projektledare på Wuhan Näringslivsbyrå och 
huvudansvarig för kontakt med Sverige. Hon har varit i Sverige på 
utbildning och använder aktivt IT tjänster för att utföra sitt dagliga 
arbete mot Borlänge.  



 Resultat 
2012-04-02 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

18 

Amy Zhu: lärare och professor på Jianghan University i Wuhan. Hon 
ansvarar för utbytesprogram med Sverige och använder IT tjänster för 
att planera och kontakta systerskolor i Sverige. 

Juntao Li: VD på miljöteknikföretag Dimx i Wuhan, har varit i Sverige 
och genomför studiebesök och hållit nära kontakter med Sverige 
därefter, är mycket intresserad i framtida samarbetsmöjligheter. Han 
berättar för författaren om hur han använder IT tjänster för att driva 
igång kontakten med Sverige. 

Yong Jiang: projektledare på Wuhan Technology Bureau (Wuhan 
Tekniska Byrå), kontaktperson för samarbete med Sverige men inte varit 
i Sverige. 

3.2 Utvärderingsresultat  

I den här delen tittar vi enbart på utvärderingsresultat av nedanstående 
IT-tjänst. Slutsatser och diskussion sker i nästa avsnitt.    

E-post  

E-post är det verktyg som används mest frekvent i samarbete mellan 
Borlänge och Wuhan. Man använder det för att skaffa första kontakten 
och för att prata om generellt ämne. Kommunikationsbudskapet 
levereras fram i stort sätt i oskadad form. Sändaren och mottagaren har 
god tid på sig att tänka genom en tillräcklig tydlig formulering som kan 
kombineras med nödvändig illustration och dokumentation i en e-post. 
T.ex. används det för att skicka program schema för delegationsbesök 
och andra viktiga information som man önskar kan sparas på ett ställe 
där man kan återkomma till. Både sändaren och mottagaren är 
medvetna om att responsen kan dröjas att komma fram eftersom 
tillgänglighet till e-post kan variera beroende på olika faktorer. Det kan 
vara att man inte just nu ha tillgång till dator eller internet. Även 
tidskillnaden är en stor orsakskälla i detta fall eftersom Kina ligger 6 
timmar framåt än Sverige (7 timmar på vintertid). Skickar man en e-post 
kl. 9 i Sverige hämnar det hos kinesens brevlåda direkt men tiden blir 
därmed kl 15 (16 vintertid). Då är det är stor chans att brevet inte läsas 
förrän nästa dag. Därför används e-post oftast vid situationer där 
omedelbart svar inte krävs. Smidigheten att använda e-post är också 
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hög eftersom alla har e-postlåda, man bestämmer i princip när man vill 
läsa eller skicka e-post, och det går även att läsa e-post via 
smarttelefoner. Under förutsättningen att man har internetåtkomst 
såklart. Däremot finns det risk ändå att budskapet missförstås p.g.a. 
vissa faktorer eftersom det är textbaserad kommunikation. Har 
sändaren begränsade erfarenheter av mottagarens bakgrund eller 
oförsiktigt med användning av uttrycker och skiljetecken kan 
mottagaren få ett helt annat intryck än vad sändaren egentligt menade.  

 
Figur 5 Utvärdering av e-post 

Snabbmeddelande verktyg (Skype och QQ) 

QQ är det mest populära snabbmeddelande verktyg i Kina medan i 
övriga världen använder man mest Skype för professionellt ändamål. 
De personer som är involverad i samarbete mellan Borlänge och Wuhan 
har erfarenhet av detta och brukar därför använder båda tjänst. Med 
denna anledning anses Skype och QQ som ett begrepp. Jämför med e-
post syns fördelen hos snabbmeddelande verktyg på tillgängligheten. Så 
länge man är ”online” på Skype eller QQ betyder det i princip att det är 
möjligt att klicka på ikonen och starta kommunikation. Responsen 
brukar man få direkt. Tack vare smarttelefoner och surfplatta är det 
också möjligt att kommunicera via snabbmeddelande på telefon oavsett 
var man befinner sig eller om man har tillgång till datorn. Därför är det 
lika smidigt om man är villig att kommunicera på det sättet. Dock 
utnyttja man sällan denna möjlighet.  
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Eftersom det är omedelbar kommunikation är sändare relativt säkert på 
att budskapet mottags rätt då mottagaren kan ställa frågor direkt. 
Liksom e-post är snabbmeddelande också baserad på text 
kommunikation som kan kombineras med dokument, röst, illustration 
och även video. Det höjer korrektheten ytligare en nivå än ren text. Via 
röst- och video funktion som både QQ och Skype erbjuder kan man se 
attityden och ibland kroppsråk hos användaren och känna av vad ren 
text inte ger möjlighet till. Behovet av att använda röst och video 
funktioner är varierande beroende av individen och situationen. 
Användning av snabbmeddelande sker också under förutsättning av att 
man har internetåtkomst.  

 
Figur 6 Utvärdering av snabbmeddelande 

Telekom tjänster(Telefon och fax)  

Telekom tjänster får högst betyg på tillgänglighet, smidighet och 
korrekthet men lägsta på frekvent. Internetåtkomst är inget krav här 
utan det är bara lyfta luren och slå numret. Det är röstbaserad direkt 
kommunikation och risk är teoretisk liten att budskapet blir 
missförstådd om man bortse från andra faktorer. Nackdelen är att det 
inte är lika lätt att skicka dokument som e-post och snabbmeddelande. 
Dock används telekom tjänst relativt sällan jämför med e-post och 
snabbmeddelande. Det är oftast när konkret ämne eller under absolut 
angeläget fall där omedelbar respons krävs man kommuniceras via 
telefon när det gäller Borlänge och Wuhan. Fax som en 
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dokumentöverförings verktyg används också enbart vid överföring av 
viktigt dokument där man kräver signatur eller originalkopia, vilket är 
ganska sällan. Att ringa direkt via telefon eller faxa dokument är också 
en dyrare alternative jämför med tidigare två alternativen. Det finns 
röstsamtalsfunktion och dokumentöverföringsfunktion på 
snabbmeddelande och e-post som man i första fall tänker på. Det ställer 
också högre krav på att man har förmåga uttrycka sig på engelska för att 
budskapet ska levereras fram på rätt sätt.  

 

Figur 7 Utvärdering av telekom 
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4 Slutsatser / Analys 
4.1 Rollen som informationsteknik spelar i samarbete mellan 

Borlänge och Wuhan  

Detta avsnitt svarar mot arbetes syfte 1 som beskrivs i kapitel 1.5.1 

Informationsteknik är ett oerhört viktigt smörjmedel för samarbetet 
mellan Borlänge och Wuhan. Utan denna kommunikationsmöjlighet 
som IT-tjänster erbjuder kan samarbete mellan Borlänge och Wuhan inte 
genomföras och riskera att stanna av. Slutsatsen är informationsteknik 
bär en tung roll i ett tvärkulturell och gränsöverskridande samarbete 
som det mellan Borlänge och Wuhan när det gäller kommunikation. De 
IT-tjänster och verktyg skapar goda förutsättningar för utbyte av idé och 
åsikter, som i sin tur minskar fysiskt möte som kräver betydligt mycket 
mer både tidsmässigt och ekonomiskt. Minskade fysiskt möte innebär 
minskad flygning och biltrafik, på längre sikt blir det mindre koldioxid 
eller annat utsläpp i luften. Därför bygger inte bara informationsteknik 
bro mellan kulturer och gränser, utan också en indikator på hållbar 
utveckling.  

4.2 Problem och barriär som informationsteknik inte kommer 
undan i samarbete mellan Borlänge och Wuhan  

Detta avsnitt svarar mot arbetes syfte 2 som beskrivs i kapitel 1.5.1 

Man ska man inte lägga all förväntning på informationsteknik om att 
samarbetet eller affärer kommer att genera det resultat som man 
förväntade sig från början. Eftersom det alltid finns problem och 
barriärer som informationsteknik inte kommer undan i en tvärkulturell 
kommunikation. Dessa barriärer och problem kan förhindra ett 
tvärkulturell och gränsöverskridande samarbete att lyckats. 

Kulturella skillnader 

Både text och röst kommunikation skapar sådana stora och små 
missförståelsen p.g.a. skilda kulturer. Kulturskillnaden är en avancerad 
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hinderbana för tvärkulturellt samarbete. Olika IT-tjänster har olika 
förmåga att leverera fram budskap på grund av sina tekniska 
begränsningar. Emellertid finns det en gemensamhet för dem, nämligen 
att de inte skapa fysiskt kontakt där människa har bättre chanser att 
känna sin motparts sociala identitet. En persons sociala identitet byggs 
upp genom att personen börjar betrakta en del av dessa egenskaper och 
relationer som avgörande för vem han eller hon är17. Att känna till det 
social identitet som sin motpart bär på sig handlar om att förstår den 
kultur hon/han tillhör. T.ex. att visa sin humor tillhör den svenska 
kulturen. Det svenska humorn hänger oftast ihop men ironi och det 
återspeglas i arbetet men man glömmer ganska lätt bort att inte alla 
förstår den svenska humorn. När en svensk vill visa sin vänlighet mot 
en kines använder han sig av ironi i ett e-postmedelande som förväntas 
att dra dem närmare varandra. Istället har den kinesiska mottagaren 
helt annan erfarenhet av att förstå ironi i Kina. Dessvärre kan kinesen 
uppfatta det som oprofessionellt och ifrågasätter svenskens uppriktighet. 
Det är inte kul att lämna ett oförskämt intryck som direkt påverkar 
kommunikationsviljan. Medan kineser har en tendens att övermåla sig 
själv och sin verksamhet. Du kan få läsa spännande talsiffror i e-post 
eller få höra övertygande röst per telefon, en svensk utan erfarenhet i 
den kinesiska kulturen kan lätt tro på att allt är fantastisk men i själva 
verket är allt bara för att vinna förtroende. Utan fysiskt besök och möte 
vet man aldrig vad sanningen är och den möjligheten kan 
informationsteknik tyvärr inte erbjuda. 

Geografiska avståndet och tidsskillnaden  

Informationsteknik gör det geografiska avståndet suddigt, men inte 
meningslöst. Det är inte lika lätt som att åka till Norge eller Danmark. 
Att ta sig från Borlänge till Wuhan måste man först åka till Stockholm, 
sedan tar man flyg till Kinas huvudstad Peking, och till sist flyg till 
Wuhan. Alltsammans blir det nästan en hel dag på resande fot. Bara 
färdvägen i sig kan hindra resviljan som i sin tur påverkar 
kommunikationsviljan.  Som det nämndes förut krävs det en hel del 
fysiska möten för att genomföra samarbete och lär känna sin motpart, 
självklar vill man minimera det fysiska resandet men det geografiska 

                                                 
17 ”Social identitet” Tvärkulturell Kommunikation, Jens Allwood, Papers in Anthropoligcal Linguistics 12, 
University of Göteborg, Dept. of Linguistics 1985. 
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avståndet medför inte bara restid utan också tidsskillnad.  Många kan 
ha en inbillning som förknippar det med kommunikationsvårigheter. 
Med hjälp av informationsteknik kunde man underlätta dessa 
svårigheter men det är en subtil känsla som sitter i ryggmärgen speciellt 
hos äldre generation som inte har samma uppfattning om vad IT kan 
göra. Därför kan det förhindra att ett svenskt SMF från att välja ett 
kinesisk SMF om svensken hade annat val där geografiska avstånd är 
närmare och tidskillnaden inte för stor.  

Språkliga skillnaden  

Informationsteknik erbjuder möjlighet att kommunicera men inte 
möjlighet att förstår. Den förmågan ligger hos själva individen. I Sverige 
pratar man svenska och i Kina pratar man kinesiska (mandarin i denna 
studies fall), det är ingen konstighet. Däremot uppstår konstighet när de 
ska förstår varandra på ett tredje språk, engelska. Förmåga att använda 
engelska för att kommunicera beror på individ men generellt behärska 
svenskar bättre engelska än vad kineser gör. I och med svenskar och 
kineser har olika uttrycksvanor och det händer ibland att svenskar har 
svårt att begripa vad kineser har skrivit eller har sagt om kinesen inte 
har god kunskap i engelska eller om det inte finns någon tolk eller 
översättare. Samma situation gäller förstås tvärtom. Det finns 
internetbaserad ordbok som Google Översättare, men den räcker inte till 
menar många respondenter. Eftersom den språkliga skillnaden mellan 
svenska/engelska och kinesiska är ganska stor och den översatt mening 
oftast blir ofattbar.  

Arbetsvanor 

Arbetsvanor är olika hos svenskar respektive kineser. Svenskar är mer 
vana med text kommunikation medan kineser föredrar röst och fysisk 
kommunikation i allmänhet. Därför är e-post som ett verktyg att utföra 
kommunikation under arbetet mer accepterad och har en längre historia 
i Sverige än i Kina. Kineser gör affärer på matbordet just för att det 
skapa möjlighet för att känna varandra i en relativt avslappnad miljö 
som måltid. Det tyder på att kineser anser det fysiska mötet mycket 
betydelseful och avgörande i samarbete. Det kan bero på att kineser 
anser den personliga kontakten ansikte mot ansikte är en grund till 
samarbete och affärer, det kan också bero på att kineser förväntar 
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snabbare svar och lösningar när frågor och problem uppstår medan 
svenskar har mer tolerans att responsen kan dröja. Under studie 
upptäcker författaren även att inte alla kineser har en jobb e-post låda 
medan det nästan är krav i Sverige.  

Politiska avvikelser  

Ja, politiska avvikelser minskar informationstekniks styrka för att få tag 
på önskad information som exempelvis statistik. P.g.a. Kinas unika 
politiska miljö har det alltid varit känsligt att lämna ut statistik, i alla fall 
någon pålitlig statistik. Man brukar möta en tillbakadragen attityd när 
sådan information begärs. I så fall spelar det inte längre någon roll om 
hur mycket informationsteknik underlättar kommunikation, om det inte 
ens är möjligt att kommunicera. Både svenskar och kineser är medvetna 
om detta men det är ingenting som informationsteknik kan lösa på 
kortsikt.  
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5 Diskussion  
Detta avsnitt diskuterar studiens validitet och reliabilitet.  

Målet med denna studie är att kartlägga informationstekniks roll och de 
problem som den inte kommer undan (Ser 1.5.2). Studien uppfyller de 
två målen genom redovisning av resultatet i föregående avsnitt (Ser 4.1 
och 4.2). Studie har i stort sätt mätt de problem som Borlänge upplever 
under samarbete med Wuhan i form av användning av 
informationsteknik. Dock måste man tänka på det är en kvalitativ studie 
och antal gjorda intervjuer är avgränsade. Det finns också risk att 
respondenter inte talade öppet om alla problem med en oro för att deras 
synpunkter kan tolkas illa.  Det innebär att alla problemområde kanske 
inte kommer med i studien och läsaren får andra synpunkter än vad 
som redovisas här. Därför är de barriärer i avsnitt 4 inte absoluta, det 
kan skilja ganska kraftigt beroende på själva individens vetenskapliga 
och personliga erfarenheter. 

Upplevelsen av hur IT fungerar är inte bara en fråga på kultur, språk, 
geografi eller politik, utan den är beroende på själva individens 
egenskaper också. Är man född i en generation som präglas av 
informationstekniks utveckling brukar man visa en mer öppenhet för att 
tillämpa IT så gott som möjligt medans en man född i äldre generation 
kan ha tenens att ha en reserverad syn på vad IT kan göra. Utöver det är 
IT mer tillämpad i den svenska vardagen än den kinesiska och därför 
kan svenskar ha en mer öppet syn än kineser.  Därför bör man även ta 
hänsyn till dessa faktorer när man gör en sådan utvärdering. P.g.a. 
denna studies avgränsning är dessa faktorer inte behandlade. Eftersom 
det är en tolkning av upplevelser kan finnas risk för dubbel tolkning. 
Beroende på vem är det som tolkar kan resultat se annorlunda ut.  
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6 Slutord   
Att utnyttja informationsteknik till fullo är ett betydelsefullt schema för 
oss människa. Det är genom kommunikation människor utbyte 
erfarenheter. Det är genom kommunikation vi sprider kunskap. Det är 
genom kommunikation människor blir klokare. Det är genom 
kommunikation människor skapa ett hållbar utvecklad samhälle.   

Förutom de egenskaper som underlätta kommunikation har 
informationsteknik fått nya karaktärer i samband med att fokus på 
hållbar utveckling blir allt starkare välden över, just för att IT är ett 
viktigt hjälpmedel för att minska energianvändning. Konceptet Green of 
IT som innebär att minska miljöproblem som IT orsakar och Green by IT 
som ser IT som ett viktigt verktyg för att minska miljöpåverkan som 
kommer från andra källor, är två perspektiv som har tagit fram för att 
beskriva vad IT kan göra för miljön18. I allmänhet brukar man se IT som 
en katalysator för hållbart utvecklingssamarbete. Hållbar utveckling är 
ett brett koncept som introducerades av Lester Brown (ca 1981) och 
Hållbar utveckling betyder långsiktigt tänkande, och att se till helheten 
och ha ett solidariskt perspektiv på utvecklingen. Den definierar hållbar 
utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  
Detta kan också förklaras med att målet är att förbättra 
levnadsstandarden för oss människor samtidigt som man ska se till att 
kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra.19  

                                                 
18 IT och miljön Aktuella initiativ i Japan och USA, Göteborg, Naito, Tanaka, Vinger, Widegren, Hovlin, 
Institutet för Tillväxtpolitiska Studie 
19  Hållbar utveckling, Wikipedia Sverige,  http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling , 2010-04-
06 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling
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Tvärkulturell kommunikation eller kommunikation mellan människor 
med olika kulturell bakgrund har alltid varit och kommer säkerligen att 
förbli en viktig förutsättning för mänsklig samexistens på jorden för att 
uppnå hållbar utvecklingens mål. Det är inte kulturer som 
kommunicerar, vad detta nu skulle kunna innebära, utan människor 
med olika kulturell bakgrund20. Även om IT inte kommer runt de tidigt 
nämnda barriärerna, ska man inte sluta med att fortsätta kommunicera 
eller samarbeta mellan olika kulturer och gränser. Det som är viktigt är 
att försöker förstår de barriärerna för att kunna utnyttja 
informationsteknik på bästa möjliga sättet.  

                                                 
20 Tvärkulturell Kommunikation, Jens Allwood,  Papers in Anthropoligcal Linguistics 12, University of 
Göteborg, Dept. of Linguistics 1985. 
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Digitala källor 

Vårt Arbete i Kina, Styrelse för Internationella Utvecklingssamarbete Sida 
version 2010-03-24, http://www.sida.se/Svenska/Lander--
regioner/Asien/Kina/Vart-arbete-i-Kina/ 

Sverige firar 60 år av diplomatiska förbidelser med Folkrepubliken Kina, UD:s 
presstjänst, Utrikesdepartementet, 2010-03-30, 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12669/a/142832  

Wikipedia Sverige, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida 

Baidu Baike, 百度百科, http://baike.baidu.com/   

Borlänge Kommuns hemsida, http://www.borlange.se/

   

http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Asien/Kina/Vart-arbete-i-Kina/
http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Asien/Kina/Vart-arbete-i-Kina/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12669/a/142832
http://www.borlange.se/
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Bilaga A: Intervju guide   
Vad tycker du är viktigaste i ett tvärkulturell och gränsöverskridande 
samarbete när det gäller kommunikation? 

Vilka och hur använder du IT-tjänster i er kommunikation? 

Tycker du att de uppfyller det behovet som ni har för att utföra 
samarbetet?  

Fördelar och nackdelar med de verktyg ni använder? 

Finns det något som du vill tillägga?  
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