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Sammanfattning 
 
Titel:  Kommunicera rätt! – En studie om kommunikation mellan 

systemutvecklare med kundkontakt och kund. 
 
Författare:   Peter Johansson 
  Oskar Hanson 
 
Handledare:  Johanna Törnquist 
 
Examinator:  Guohua Bai 
 
Problemområde:  Anledningen till detta examensarbete är att problem som kan 

uppstå vid systemutvecklingsprojekt vanligtvis har sin grund i 
kommunikationen mellan systemutvecklare med kundkontakt och 
dess kunder. Exempelvis hör en systemutvecklingsgrupp och ett 
bageri till två vitt skilda yrkesområden och därmed pratar de ”olika 
språk”, vidare kan det skapas semantiskt brus i 
kommunikationskanalen som i slutändan kan leda till en felaktig 
kravspecifikation och de verkliga förändringsbehoven förblir 
oupptäckta. 

 
Hypotes:  Examensarbetet baseras på hypotesen: ”Semantiskt brus[1] i 

kommunikationskanalen[2],  otillräcklig negativ feedback[3] från 
sändare[4] och mottagare[5] och svårighet att hitta rätt nivå på 
samtalet med hjälp av kodning[6] och avkodning[7]  ger upphov 
till en felaktig bild av kundens verkliga förändringsbehov[8] .”    
 

Slutsats:  Alla delar ur Shannons kommunikationsmodell tillsammans med 
cybernetikens negativa feedback påverkar resultatet vid 
framtagande av kravspecifikation. Delar som både teori och 
respondenter tar upp är att som konsult måste denne ”kunna tala 
kundens språk”, hitta rätt nivå på samtalet, ge och ta negativ 
feedback samt undvika semantiskt brus i kommunikationskanalen.  
Respondenterna ger  förslag på hur problem som uppstår i 
samband med kommunikation som rör framtagande av 
kravspecifikation kan lösas.   
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Abstract 
 

Title: The Right Way To Communicate! – A study of communication 
between System Developers with Customer Relations and 
Customer 

 
Author:  Peter Johansson 
  Oskar Hanson 
 
Tutor:  Johanna Törnquist 
 
Examiner:  Guohua Bai 
 
Problem: The reason for this thesis is that a problem can occur in system 

development that is based in the communication between systems 
developer with customer relations and their customers. For 
example a system development team and a bakery belongs to two 
different occupation areas, with that they are talking “different 
languages”, further, this may cause semantic noise in the 
communication channel which in the end leads to an incorrect 
specification of the requirements and the real demands remain 
undiscovered. 

 
Hypothesis: The thesis is based on the hypothesis:  Semantic noise [1] in the 

communication channel [2], insufficient negative feedback [3] 
from sender [4] and receiver [5], difficulties to find the right level 
[6] on the conversation with assistance of coding [7] and decoding 
[8] give rise to an incorrect description of the customers real life 
condition [9] 

   

Conclusion:  All parts within the model of communication by Shannon, together 
with negative feedback from the Cybernetics affects the result 
when specifying the requirements. Parts that both theory and 
respondents brings up is that as a consultant you have to be able to 
“speak the language of the customer”, be able to find the right 
level of the conversation, give and take negative feedback and to 
avoid semantic noise in the communication channel. The 
respondents give suggestions in how to solve problems that occurs 
in connection with specifying the requirements. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Problembakgrund 
Problem som ofta kan uppstå när ett företag anlitar en konsult för att skapa ett nytt 

informationssystem är att kunden egentligen inte vet vilka funktioner som ska ingå i systemet. 

Detta fenomen är idag känt inom kretsar där systemutveckling utförs. Det ingår i konsultens 

jobb att hjälpa kunden att identifiera dess förändringsbehov och därefter utföra förändringar 

på ett så för kunden tillfredsställande sätt som möjligt. 

 

Anledningen till detta examensarbete är att ovanstående problem har sin grund i 

kommunikationen mellan systemutvecklare med kundkontakt och de personer som ingår i 

kundens referensgrupp. 

 Exempelvis hör en systemutvecklingsgrupp och ett bageri till två vitt skilda yrkesområden 

och därmed pratar de ”olika språk”, det kan skapas semantiskt brus i kommunikationskanalen 

som i slutändan leder till en felaktig kravspecifikation och de verkliga förändringsbehoven 

förblir oupptäckta. Översatt i kommunikativa begrepp betyder detta sammanfattningsvis att 

sändarens ursprungliga budskap misstolkas eller aldrig når fram till mottagaren på ett för 

sändaren önskvärt sätt (Nilsson m fl, 1993).  

 

Nilsson m fl kallar detta ”konflikter och störningar i kommunikationen”. Det uppstår 

sammanstötningar mellan viljor, värderingar, intressen, behov, och uppfattningar. Uppstår det 

konflikter och störningar i kommunikationen är det lätt hänt att det bildas motstånd som i 

värsta fall kan övergå i blockering hos kunden (Illeris, 1999). 

 

Med kurslitteraturen och egna erfarenheter som utgångspunkt är det intressant att försöka 

utreda hur en systemutvecklingskonsult med kundkontakt kan hitta samma nivå som sin kund 

språkmässigt. Även hur man undviker att hamna i situationer då kommunikationsproblem kan 

uppstå.  

 
Intresset för detta problem väcktes under en kurs, pedagogik för systemutvecklare (5 poäng). 

Kursen tog upp ämnen som grundläggande kommunikation, psykologi och pedagogik. Ett  
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moment i kursen visade att kommunikation ofta kan vara en underskattad aspekt i dagens 

arbetsklimat som kan medföra missförstånd med förödande konsekvenser.  

Efter en litteraturstudie hittades ett antal citat som utgör grunden för vår vidare utredning.  

 

”– Bra systemutveckling handlar först och främst om kommunikation, att parterna talar 

samma språk och att de har samma bild av läget.”  

(Computer Sweden, 2001-10-05)  

 

” - Den kanske vanligaste kritiken som riktas mot systemutvecklare, förutom att de inte håller 

tidsplaner, är att de inte förstår den verksamhet som de utvecklar system för.” 

(Computer Sweden, 2002-01-11)    

 

”  - Telia, FMV, Kronofogdemyndigheterna och Domstolsverket. 

Listan kan göras lång över organisationer där systemutvecklingsprojekt misslyckats. 

Underbudgetering, bristande kommunikation och svårigheter att avgöra om projektet är på 

rätt väg är några orsaker till misslyckandena.”  

(Computer Sweden, 1996 nr 33)  

 

Det mest intressanta med artiklarna är dateringen. Samma problem verkar återkomma år efter 

år utan att detta belyses särskilt mycket för att undvikas. 
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1.2 Syfte   
Utredningens syfte är att ta reda på om aspekterna i Shannons kommunikationsmodell 

påverkar på vilket sätt kravspecifikationen täcker kundens verkliga behov. Syftet är vidare att 

skapa förståelse för hur viktig kommunikation är vid systemutvecklingsprojekt och visa 

vilken väsentlig inverkan kommunikation har på utfallet av ett systemutvecklingsprojekt. 

 

 

1.3 Mål 

• Ta reda på hur inputvariablerna (se 1.6.1) påverkar 
kravspecifikationen. 

 
• Om någon av inputvariablerna visar sig vara problematisk i 

praktiken så presenteras förslag på hur dessa kan undvikas i 
framtiden. 

 

 

  

 

 
1.4 Avgränsning 
Rapporten behandlar endast systemutvecklingsprojekt mellan en extern kund och 

konsultbolag som verkar inom systemutveckling i Västsverige. Vår frågeställning (se 1.7) 

kommer enbart behandlas ur ett konsultperspektiv. Intervjuer inriktar sig enbart mot 

projektledare och systemutvecklare som har kundkontakt vid systemutvecklingsprojekt som 

figur 1 visar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemutvecklare med 
teknisk inriktning 

Systemutvecklare/ 
projektledare  med 

kundkontakt 

Kund som står inför 
förändring (respondent) 

Länk 

Figur 1 

 

 7 



  

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Informationssystem 120p 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.5 Målgrupp  
Denna utredning riktar sig främst till personer som är: 
 

- Yrkesverksamma systemutvecklare med kundkontakt som arbetar med 

förändringsbehov och framtagande av kravspecifikation 

- Studenter inom ekonomi och datavetenskap vars framtida yrkesroll kan komma att 

innefatta kundkontakt och framtagande av kravspecifikation. 
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1.6 Hypotes 
”Semantiskt brus[1] i kommunikationskanalen[2],  otillräcklig negativ feedback[3] från 

sändare[4] och mottagare[5] och svårighet att hitta rätt nivå på samtalet med hjälp av 

kodning[6] och avkodning[7]  ger upphov till en felaktig bild av kundens verkliga 

förändringsbehov[8] .” 

 

 

1.6.1 Input och output 
   

 

 

 

 

 

 Frågeställning 
 

 

1.6.2 Begreppsförklaring 

 

[1] Semantiskt brus  Brus som gör att ett meddelande uppfattas mångtydigt och/eller 

vagt. Kan uppstå beroende på att vi talar olika språk i olika 

länder, stavar dåligt eller uttrycker oss med hjälp av illa valda 

fraser (Skyttner, 1996). 

 

[2] Kommunikationskanal  Ett fysiskt medium där det skickas och tas emot information 

(Skyttner, 1996). 
 

 

RELATION 

Kommunikationsaspekter 
  Semantiskt brus[1] 

  Kommunikationskanal[2] 
  Feedback[3] 
  Sändare[4] 
  Mottagare[5] 
  Kodning[6] 
  Avkodning[7] 
 
 

Kravspecifikation[8] 
  

INPUT OUTPUT 
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[3] Feedback Feedback används för att kontrollera om budskapet uppfattats på 

rätt sätt. I feedbacken byter sändare och mottagare roll. Detta 

kallas även återkoppling. Ett stabilt system uppnås med hjälp av 

negativ feedback. Negativ feedback fungerar på det vis att 

informationen som kommer ut ur systemet skickas tillbaka till sitt 

ursprung för att justera input så att målet i största möjliga mån 

uppnås (Skyttner, 1996).   

 

 

[4, 5] Sändare/Mottagare Sändaren är den person som i kommunikationsprocessen sänder ett 

meddelande till mottagaren. Under kommunikationens gång byter 

sändare och mottagare roller (Skyttner, 1996). Sändare och 

mottagare i detta fall är systemutvecklare med kundkontakt som 

ansvarar för kundens förändringsbehov samt 

systemutvecklingsprojektets referensgrupp hos kund. 

 

 

[6] Kodning                      En process som sker när sändaren skickar sitt budskap. Kan 

liknas vid ett filter där budskapet som skickas iväg påverkas av 

sändarens personlighet, tidigare erfarenheter och upplevelser, 

aktuell sinnesstämning, hur han eller hon ser på sig själv, 

attityder till och fördomar om motparten, förväntade reaktioner 

eller någon incident som inträffat strax före 

kommunikationstillfället (Hägerfors, 1999). 
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[7] Avkodning En process som sker när mottagaren mottager ett meddelande. Kan 

liknas vid ett filter där meddelandet som mottages påverkas av 

mottagarens personlighet, tidigare erfarenheter och upplevelser, 

aktuell sinnesstämning, hur han eller hon ser på sig själv, attityder 

till och fördomar om motparten, förväntade reaktioner eller någon 

incident som inträffat strax före kommunikationstillfället 

(Hägerfors, 1999). 

 

  

[8] Kravspecifikation Kravspecifikation är ett dokument som ger en samlad beskrivning 

av de krav användarna ställer på det framtida informationssystemet 

(Andersen, 1999). 

 

 

1.7 Frågeställning 

• Hur påverkar semantiskt brus[1] framtagandet av 
kravspecifikationen[8]? 

– Vad görs för att eliminera semantiskt brus[1]?
   

• Hur påverkar kodning[6]/avkodning[7] framtagandet av 
kravspecifikationen[8]? 

- Vad görs för att kodning[6] och avkodning[7] ska 
ske korrekt? 
 

• Hur påverkar feedback[3] framtagandet av kravspecifikationen[8]? 
- Hot mot negativ feedback[3]?  
 

 
• Hur ser den önskvärda mottagaren[5] ut enligt respondenterna? 
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2. Metod 
 

2.1 Tillvägagångssätt   
Detta arbete är uppdelat i två av varandra beroende delar. Del ett består av ett teoretiskt 

kapitel där grundläggande kommunikationsteorier och modeller presenteras. Dessa teorier 

ligger sedan till grund för del två som består av kvalitativa intervjuer med valda 

representanter från IT-branschen vilkas huvudsakliga uppgift är framtagande av kundens 

förändringsbehov vid systemutvecklingsprojekt. Dessa representanter fick vi kontakt med 

under en mässa vid IT-universitetet i Göteborg. Den teori som vi utgår från är Shannons 

kommunikationsteori samt cybernetikens syn på att uppnå ett stabilt system med hjälp av 

negativ feedback. Teorierna appliceras sedan på verkligheten för att få fram ett mätbart 

resultat att ta upp till diskussion. 

 

Enligt Lekvall & Wahlbin kan en undersökning vara av kvalitativ eller kvantitativ natur 

(Lekvall & Wahlbin, 1993). En kvalitativ undersökning avser främst analys av textmaterial 

såsom utskrifter av intervjuer eller befintlig text som t ex artiklar och böcker. Kvantitativ 

undersökning går ut på att bearbeta stora mängder statistiskt material. 

 

 Detta arbete har en kvalitativ karaktär där vi har valt att utföra personliga djupintervjuer, 

främst för att vi ansåg att ämnet vi valt är abstrakt och därmed svårt att ställa konkreta frågor i 

enkätform. Intervjuerna är i diskussionsform där vi har fasta diskussionspunkter som tas upp.  

För att få en bra överblick över hur vi gick tillväga har vi delat in arbetsgången i följande 

moment: 

 

1. Intervjun började med en allmän presentation av vilka vi är, vilket program och på 

vilken skola vi studerar. 

 

2. Den allmänna presentationen följs upp med att vi gick igenom det aktuella 

problemområde vårt arbete berör. För att respondenten lättare skulle förstå  

problematiken inledde vi med att visa de citat som finns i problembakgrunden.  
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3. Efter det att vi försäkrat oss om att respondenten förstod vad arbetet gick ut på visade 

vi vår teoretiska utgångspunkt, Shannons kommunikationsmodell och cybernetikens 

syn på ett stabilt system, samt hur vi kopplar dessa till kommunikation. För att få ett så 

bra flyt som möjligt vid diskussionerna använde vi oss av en bandspelare, detta 

möjliggjorde att vi bättre kunde koncentrera oss på väsentligheter och hålla 

diskussionen flytande utan avbrott.  

 

4. För att enkelt kunna ställa följdfrågor där vi märkte att respondenten hade viss 

kunskap utgick vi från diskussionspunkter som inte är statiska. Detta medförde att vi 

kunde gå tillbaka och gå in djupare på vissa punkter än om vi skulle ha använt oss av 

enkäter. 

 
5. Efter att ha spaltat upp de inputvariabler som arbetet bygger på: semantiskt brus, 

kommunikationskanal, feedback, sändare, mottagare, kodning och avkodning, gick vi 

sedan igenom de renskrivna intervjuerna och placerade in intervjusvar, citat och annat 

med relevans för respektive variabel.  

 

6. Resultatet fick vi sedan fram genom att vi arbetade oss igenom de frågor som är 

angivna i frågeställningen och sökte svaren på dessa med hjälp av den 

sammanställning vi hade gjort i moment fem. 

 

7. Analys av resultat består av det som teorin påstår om en viss kommunikationsaspekt 

som jämförs med det resultat vi fick fram genom våra intervjuer. 

  

 

2.2 Arbetsgång  
Under vecka 4-7 ägnade vi oss främst åt att bearbeta litteratur, tog reda på om det fanns 

problem inom området. 

 

Vecka 8-10 bestämde vi preliminärt vilka variabler, avgränsningar, innehållsförteckning och 

titel som ska gälla för arbetet samt företagskontakt. Under dessa veckor tog vi även  

 13 



  

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Informationssystem 120p 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

preliminärt fram vilken metod vi skulle använda oss av, hur och var datainsamlingen skulle 

ske samt vilka datakällor som skulle användas. 

 

Under vecka 11-14 bedrevs arbetet med att bestämma intervjutillfälle med 

företagsrepresentanter och förberedelser av intervjuer genom att ta fram relevanta 

intervjufrågor.  

 

Vecka 15 – 18 bestod av genomförande och sammanställning av intervjuer, strukturering och 

bearbetning av arbetet samt förberedelse av den muntliga presentationen. 

Justeringar av både uppsats och den muntliga presentationen genomfördes under vecka 19-22.  

 

2.3 Presentation av respondenter  
De respondenter vi har sökt efter ska ingå i systemutvecklingsgrupper vars arbetsuppgifter 

består av att vara ute hos kunden och medverka i framtagandet av dennes förändringsbehov 

och till slut sammanställa en kravspecifikation. Utifrån denna kravspecifikation ska senare de 

som har en mer teknisk roll i systemutvecklingsgruppen utforma informationssystemet som 

vidare ska implementeras i kundens verksamhet. Respondenten ska vara länken mellan 

kunden och de mer tekniskt inriktade systemutvecklarna (Se figur 1). Denna yrkesroll medför 

att ena stunden kommunicera med kund på kundens vis som ligger på en viss nivå 

samtalsmässigt och andra kommunicera med teknikern på teknikerns nivå.  

 

Nedan listas företagen där respondenterna är verksamma samt deras yrkesroll. 

• WM-Data  -  Business Consultant 

• Volvo-IT  - BC / Team Leader 

• PreEra  -  Business Consultant 

• IBS  -  Business Consultant 

• Intentia  -  Business Consultant 

• Ki-Consulting  - Unit Manager 

 

Alla representanter från ovanstående företag passade väl in i den undersökning vi 

genomförde. 
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3. Teoretisk ansats 
 
3.1 Kommunikation i allmänhet 
Kommunikation spelar en avgörande roll i samspelet mellan människor och är grunden till all 

samverkan ( Maltén, 2000). 

Alla människor är unika varelser med specifika erfarenheter, en personlighet och identitet som 

de inte delar med någon annan. Ovanstående är något som också gör oss till oförutsägbara 

varelser. Att vi är olika leder till att kommunikation och samspel blir en svårtolkad process 

med många fallgropar och missförstånd ( Nilsson, 1994). 

Kultur, språkvanor, personlighet och attityder avspeglas i kommunikationen och bidrar till 

tolkningen av vad som sägs och görs (Nilsson, 1994). 

 

3.2 Shannons kommunikationsmodell 
Kommunikationsprocessen som sådan kan beskrivas i en modell. Den kommunikationsmodell 

(se figur 2) som undersökning kommer att arbeta utifrån är den som Claude Shannon och 

Weaver beskrev.  Kommunikationsmodellen som presenterades 1948, (Skyttner, 1996) 

upprättades för att optimera överföringen av information genom kommunikationskanaler. 

Denna modell skapades främst för ingenjörer för att användas som kontrollsystem 

(Mitthögskolan i Östersund). Modellen går även utmärkt att tillämpa på kommunikation där 

sändare och mottagare är fysiska personer som kommunicerar via en kommunikationskanal. 

Kommunikationskanalen kan ses som en dialog där människor kommunicerar öga mot öga, 

och där kodningen och avkodningen har stor betydelse för nivån på samtalet.  

 

 

 
 
 

Sändare[4] Mottagare[5] 

       Brus[1] 

Feedback[3] 

Kodning[6] Avkodning[7] 

 
Kanal[2] 

Figur 2 ( efter Skyttner, 1996) 
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3.2.1 Kommunikationskanal 
En kommunikationskanal ett fysiskt medium där det skickas och tas emot information 

(Skyttner, 1996). Ett exempel på en kommunikationskanal är en telefonledning eller e-post. 

 I denna utredning tittar vi på kommunikationskanalen som innebär kommunikation öga mot 

öga.  

 

3.2.2 Sändare och mottagare 
Sändare definieras här som systemutvecklare med kundkontakt. En systemutvecklare 

definieras i rapporten som en person som är anställd i ett IT-företag. Systemutvecklaren har 

kundkontakt och ansvarar för fastställandet av kundens förändringsbehov samt framtagandet 

av kravspecifikation som senare kommer att ligga till grunden för ett framtida datoriserade 

system. 

Mottagare definierar vi som ett systemutvecklingsprojekts referensgrupp hos kund. 

Sändare och mottagare byter roller vid feedback (Skyttner, 1996). 

 

3.2.3 Kodning och avkodning 
I kommunikationsprocessen så lägger vi betydelser i och tolkar budskap beroende på vem 

som talar, vem som lyssnar, relationen mellan dem och i situationen de befinner sig. Dessa 

tolkningar grundar sig på människornas syn på sig själva i ett visst kommunikationstillfälle, 

sin självkänsla, människosyn och tidigare erfarenheter (Hägerfors, 1999).  

För att knyta an till kommunikationsmodellen så menar Maltén att det inte bara är att utväxla 

information genom en fysisk kanal. Det viktiga är att parterna måste kunna prata på samma 

nivå, använda samma kommunikationsnivå som vi definierar det. I en 

kommunikationsprocess så kanske den ena ger uttryck för sina tankar utifrån sin yrkesroll, 

medan den andre svarar utifrån sin aktuella sinnesstämning. Då hamnar kommunikationen lätt 

på avvägar. Denna skiftning av kommunikationsnivåer är en betydande del av 

kommunikationsprocessen. Detta på grund av att de som är involverade i kommunikationen 

måste se till att den nivå de kommunicerar över inte är för simpel eller för komplex samt att 

de framför allt måste befinna sig på den nivå som passar för de meddelanden som används. 

Nivån kan behöva ändras för att passa meddelandena och de personer som är involverade i 

kommunikationsprocessen.  
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Både konsulten och kunden måste vara eniga om uppdragets innebörd innan konsulten åtar sig 

uppdraget. Denna situation ställer krav på att konsulten verkligen på ett pedagogiskt och 

psykologiskt sätt kan förklara sina olika infallsvinklar och argument för en annorlunda 

problemdefinition (Andersson, 2001). 

 

Det är av största vikt för en systemutvecklare med kundkontakt att ha god förmåga att 

kommunicera med personer på olika nivåer inom företag (Andersson, 2001). Att ha förmåga 

att kunna skifta kommunikationsnivåer när det krävs, ”tala med bönder på bönders vis och 

med lärde män på latin”. Denna skiftning av nivåer på samtal sker genom kodning oh 

avkodning.  

 

Sändaren kodar sitt budskap innan det sänds. Den process som sker när sändaren kodar sitt 

budskap kan liknas vid ett filter där budskapet som skickas iväg påverkas av sändaren. 

Påverkar gör sändarens personlighet, tidigare erfarenheter och upplevelser, aktuell 

sinnesstämning, hur han eller hon ser på sig själv, attityder till och fördomar om motparten, 

förväntade reaktioner eller någon incident som inträffat strax före kommunikationstillfället 

(Malten, 2000). 

 

Felkällor som är vanligt förekommande vid kodning och avkodning är att vi tror oss veta vad 

andra ser, upplever, tänker och känner. Att vi tror oss förstå innebörden i budskapets innehåll. 

Vi uttrycker oftast vårt budskap i ord och tror att det ska räcka för att budskapet ska nå fram 

till och förstås av andra. 

Vi förväntar oss att bli accepterade, trots att vi har begränsad kunskap om hur de uppfattar oss 

(Napier, 1998). 

 

Genomgående för ovanstående felkällor är att budskapet inte når fram som sändaren tänkt sig. 

Det är således inte budskapet i sig som tolkas, utan det som mottagaren upplever att sändaren 

förmedlar.  Goldkuhl menar att vi gör något när vi kommunicerar. Detta grundar sig på den 

berömda talaktsteorin som handlar om talets/skriftens olika syften, att yttra sig, att skapa 

förbindelse mellan parterna såsom löften, hälsningar etcetera eller att försöka påverka den 

som lyssnar t ex skrämma, övertyga eller inge styrka. Goldkuhl menar vidare att vi ofta gör 

flera saker samtidigt när vi kommunicerar. Enligt Goldkuhl är en talare någon som 
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• uttrycker något (symptom) 

• talar om något (signal) 

• försöker påverka någon (signal) 

• etablerar kontakt och relationer till någon (kontakt) 

 

(Goldkuhl, 1998) 

 

3.2.4 Brus 
Ett meddelande som når mottagaren kan skilja sig både strukturellt och funktionellt från 

originalet som sändaren skickade beroende på så kallat brus. Brus finns alltid närvarande i 

kommunikationskanalen, stör överföringen och minskar kvaliteten på meddelandet.  Mängden 

information kan aldrig öka under överföringen mellan sändare och mottagare utan bara kan 

minska (Skyttner, 1996). Mängden brus kan uppmätas genom att mäta skillnaden mellan det 

meddelande som sändaren skickar och det meddelande som når mottagaren (Skyttner, 1996). 

Brus är allt det som läggs till budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt (Nilsson, 

1990). 

 

 

3.2.4.1 Fysiskt brus 
Fysiskt brus innebär t ex att sändaren eller mottagaren är berusad, att det är oväsen på gatan 

eller knaster på en telefonförbindelse. Detta brus kan ge upphov till strukturella skillnaden 

mellan det meddelade som har sänts och det meddelande som mottages  (Skyttner, 1996). 

  

3.2.4.2 Pragmatiskt brus 
Pragmatiskt brus är brus som inte produceras av sändaren, men som försämrar dess tydlighet. 

Till exempel kan en dålig radiomottagare skapa pragmatiskt brus (Skyttner,1996). 

 

3.2.4.3Psykologiskt brus 
Psykologiskt brus är en konsekvens av våra fördomar, misstänksamhet och psykologiskt 

försvar hos både sändare och mottagare. Sådant här brus är oundvikligt i kommunikationen 

och förvanskar budskapet (Nilsson, 1990). 
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3.2.4.4 Semantiskt brus 
Semantiskt brus innebär att bruset medför att meddelandet uppfattas mångtydigt och vagt 

(Nilsson, 1990). Detta kan bero på att vi talar olika språk i olika länder, stavar dåligt eller 

uttrycker oss med hjälp av illa valda fraser (Skyttner 1996). I den tolkning av Shannons 

kommunikationsmodell och dess brus som denna utredning gör så anses brus vara något som 

förvanskar meddelandet. Att nivån på samtalet som förs störs av semantiskt brus och inte 

fysiskt brus. Semantiskt brus anser vi kan vara t ex fackspråk. Bruset har senare den effekten 

att parterna missförstår varandra, detta försvårar förståelsen om de verkliga 

förändringsbehoven som i slutändan kommer visa sig i form av en kravspecifikation som inte 

speglar de verkliga kraven på förändring som organisationen står inför. 

Enligt Skyttner kan semantiskt brus undvikas genom tillämpning av språklig tydlighet som 

exempelvis att upprepa meddelandet, ändra kommunikationsnivå eller använda sig av 

feedback i kommunikationsprocessen. 

 

 
3.2.5 Feedback 
Vid all kommunikation finns det anledning att göra återkopplingar, så kallad ”feedback” för 

att kontrollera om budskapet uppfattats på rätt sätt. I feedbacken byter sändare och mottagare 

roll. Mottagare blir sändare i sin feedback (Maltén, 2000 ). 

Skyttner definierar feedback som en funktion för att kompensera ett systems störningar. 

Feedback används som en kontrollfunktion för att stabilisera ett system och för att på ett så 

önskvärt sätt som möjligt uppnå målet (Skyttner, 1996). Målet är i detta fall att hitta kundens 

verkliga förändringsbehov.  

 

 19 



  

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Informationssystem 120p 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

3.2.5.1 Negativ Feedback 
1948 definierade Norbert Wiener Cybernetik i sin bok, “ Cybernetics or Control and 

Communication in the Animal and the Machine”. Ordet Cybernetics är härlett från grekiska 

böjningen Kubernetes vilket associerar till pilot eller roder. Cybernetik är studien av 

organisation, kommunikation och kontroll av komplexa system där stabilitet i systemet 

uppnås genom att fokusera på feedback. Feedback kontrollerar ett system på basis av den 

egentliga prestationen för att nå önskat mål. En maskin eller system med en 

feedbackmekanism kännetecknas av att den kan ta emot information om resultatet av sitt eget 

beteende och jämföra detta med en målsättning och sen korrigera sitt beteende. Feedback kan 

definieras som den metod varigenom det faktiska utfallet av en handling jämförs med det 

tänkta utfallet av en handling (Säkerhetsinformatik 1a - Stockholms Universitet 020505). 

 

Negativ och positiv feedback är hämtade från Cybernetiken och dess syn på ett stabilt system. 

Ett stabilt system uppnås med hjälp av negativ feedback. Negativ feedback fungerar på det vis 

att informationen som kommer ut ur systemet skickas tillbaka till sitt ursprung för att justera 

input så att målet i största möjliga mån uppnås.  För att praktiskt kunna beskriva negativ  

feedback så kan man tänka sig en ugn. En ugn håller sig aldrig på exakt det grader Celsius 

man har ställt in ugnen på.  Utan den kan pendla mellan 98 och 102 grader Celsius. Negativ  

feedback kan liknas vid termostaten som slår till och från för att komma så nära målet som 

möjligt, som i fallet med ugnen är hundra grader Celsius.  

 

Vid tillämpning av negativ feedback får vi ett mer stabilt system som på ett bättre sätt uppnår 

det önskvärda tillståndet som exemplet i figur 3 visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation vid 
positiv start 
(pådrivare) 

Situation vid  
negativ  start 
(bromsare) 
 
 Negativ feedback                 Figur 3 ( efter Skyttner, 1996) 

Önskvärt tillstånd 
Mål 

Tid 

Negativ feedback 
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Cybernetiken går att koppla till Shannons kommunikationsmodell där mottagaren står för 

feedbacken som gör att samtalet kommer så nära det önskade tillståndet som möjligt.  Det 

önskvärda tillståndet i kommunikationen är att sändarens ursprungliga budskap tolkas rätt och 

nås fram till mottagaren på ett för sändaren önskvärt sätt, som möjligt. Därmed kommer 

sändare och mottagare närmare det uppsatta målet med kommunikationen. Exempel på 

negativ feedback kan vara ifrågasättande från mottagarens sida, fyller i med information 

etcetera. Negativ feedback utmärker sig i två typer av personligheter, pådrivare och bromsare 

(se  3.2.5.3). 

 

3.2.5.2 Negativ feedback och informationsteori 

Information är bearbetad data som ökar kunskap och minskar osäkerhet (Skyttner, 1996). 

I en kommunikationsprocess skall kommunikationen minska osäkerheten hos mottagaren 

(Skyttner, 1996). Informationens innehåll kan bestämmas funktionellt genom att använda 

skillnaden mellan den initiala osäkerheten före mottagandet av ett meddelande och den 

slutgiltiga osäkerheten efter att meddelandet mottagits. Utifrån detta kan vi definiera  

information som den mängd av osäkerhet som har försvunnit när man får ett meddelande. 

Eftersom kommunikationen ska minska osäkerheten hos mottagaren,  och den nivå som  

kommunikationen sker över är på en för mottagaren ej förut skådad nivå så blir osäkerheten 

mycket stor. Det går då inte att tolka meddelandet. Men skulle då information om den nya 

nivån mottagas skulle osäkerheten på den nya nivån minskas (Skyttner, 1996). Exempel på 

detta kan vara när en systemutvecklare kommer till en verksamhet där det förekommer många 

förkortningar i den operativa kommunikationen. Innan systemutvecklaren fått information om 

vad förkortningarna betyder så kan denne inte tolka meddelanden som skickas i 

kommunikationsprocessen. För att minska osäkerheten krävs en aktiv mottagare (kom ihåg att 

sändare och mottagare byter roller fram och tillbaka).  Mottagaren av ett obegripligt 

meddelande måste vara ifrågasättande och vilja förstå. Kodning och avkodning måste ske till 

dess att nivån på samtalet hamnar rätt.  
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3.2.5.3 Bromsare och pådrivare 
I förändringsprojekt behövs det både bromsare och pådrivare. Bromsarnas uppgift är att 

ifrågasätta, se till att inte processen går fortare än vad systemutvecklingsgruppen kan hantera 

samt att påpeka behovet av att ibland stanna upp och reflektera över vad gruppen håller på 

med och huruvida gruppen är på rätt väg. Pådrivarna är förutsättningen för att det 

överhuvudtaget händer någonting och att arbetet och att arbetet fortskrider. Dessa två 

personligheter fungerar således som en form av negativ feedback som måste finnas för att få 

en bra balans och för att nå fram till det önskvärda tillståndet.  

 

Andersson anser att det är viktigt med roller och rollfördelning i samband med ett 

konsultuppdrag. Konsulten och kunden måste fungera som en enhet, kunna se sig själva som 

ett team där båda parter strävar mot samma mål. För att lyckas med förändringar krävs 

genomtänkta och välformulerade mål, god planering, ett bra ledarskap och ett väl fungerande 

samarbete samt klara kostnadsramar (Andersson, 2001). 

 

Kommunikationen måste vara så pass balanserad att båda parter får möjlighet att utveckla sina 

tankar och reflektioner. Tyvärr kan det ofta vara så att konsulten är så ivrig att tala om vad 

han kan att han glömmer att aktivt lyssna på vad den eventuelle uppdragsgivaren har för  

problem. Å andra sidan kan det vara så att uppdragsgivaren är så fylld av alla organisationens 

problem att han inte blir tydlig. Det finns också en risk att han glömmer att fråga hur 

konsulten ser på de framlagda problemen och vilka tankar detta väcker. Vissa uppdragsgivare 

presenterar problemet och svarar sedan själva på hur det ska lösas. Frågan är då vad man ska 

ha konsulten till (Andersson, 2001). 

 

Det som kanske är viktigaste av allt är att kunna vara en god lyssnare hellre än att vara alltför 

vältalig (Andersson, 2001). 
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3.2.5.4 Positiv feedback  
Enligt Cybernetiken; om ett system utsätts för positiv feedback kommer det eventuellt att 

explodera och förstöra systemet i en riktning eller implodera och blockera systemet i en 

annan. Jämfört med fallet med ugnen tidigare så skulle positiv feedback innebära att ugnens 

värme steg ohämmat eller att ugnen kyldes ner. I kommunikationen kan det liknas vid att tala 

med en vägg. Ingen respons ges och därefter rinner kommunikationen ut i intet. Eftersom det 

inte bildas någon negativ feedback blir det heller ingen ökning av kvalitén på 

kommunikationen. Vid enbart positiv återkoppling leder kommunikationen till explosion 

vilket innebär att kundens verkliga behov inte träder fram beroende på att återkopplingen från 

mottagaren är positiv till allt det sändaren sänder ut. Vid enbart negativ återkoppling leder 

kommunikationen till blockering vilket innebär att kundens verkliga behov inte träder fram på 

grund av att återkopplingen från mottagaren är negativ till allt det sändaren sänder ut.  

 

Önskvärt tillstånd 

Explosion 

Blockering 

Tid 

Positiv feedback             Figur 4 ( efter Skyttner, 1996) 

Positiv feedback 

Mål 
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3.2.5.5 Motivation  
Andersson skriver att för att framgångsrikt kunna genomdriva en förändring krävs det att 

medarbetarna i organisationen är motiverade. För att få mottagaren att ge negativ feedback i 

kommunikationsprocessen så måste mottagaren vara motiverad. För att få medarbetarna 

motiverade kan det krävas vissa instrument som träning, terapi och utbildning. Den främsta  

aspekten som bör beaktas är att organisationsmedlemmarnas behov uppmärksammas och 

åtminstone basalt tillfredsställas. Om människors behov inte uppfylls överhuvudtaget kommer 

det att visa sig genom låg motivation och ringa arbetstillfredsställelse samt hög 

personalomsättning. 

 

Enligt Andersson är det viktigaste att tänka på vid kontakten med en ny kund att vid ett så 

tidigt stadium som möjligt komma överens om uppdragets karaktär, omfattning, upplägg och 

ungefärlig tidsåtgång. En uppdragsgivare som inte har förstått vad han har beställt blir 

missnöjd och ibland arg när det inte blir riktigt som han har tänkt sig (Andersson, 2001), detta 

sänker motivationen hos uppdragsgivaren. Oavsett om uppdragsgivaren, enligt konsultens 

åsikt, har missförstått intentionerna av olika orsaker, hjälper det inte. Uppdragsgivaren kan 

mycket väl i vredesmod avbryta eller förkorta uppdraget för att bli av med konsulten och 

konsultorganisationen. Något som kan vara väldigt förödande för konsulten är om den 

missnöjda konsulten sprider dåliga uppgifter om konsultfirman. Det viktiga är att konsulten 

bygger upp en bra kundrelation samt att på samma gång på ett pedagogiskt sätt förklara hur 

man arbetar och vilka resurser som kommer att krävas. Tålamod och ett gott humör är 

nyckelorden för ett lyckat konsultarbete (Andersson, 2001). 

 

3.2.5.6 Motstånd 
För att få mottagaren att ge negativ feedback i kommunikationsprocessen så får inte 

mottagaren känna motstånd gentemot förändringsprocessen. 

För Enligt Ernst & Young Management Consulting är motstånd mot förändring den största 

orsaken till att projekt misslyckas. Misslyckas ett projekt på grund av förändringsmotstånd, 

har de följaktligen misslyckats i sin kommunikation med marknaden (CS, nr33, 1993). 
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I samband med att organisationsförändringar beslutas och införs i en organisation följer att 

organisationens medlemmar också måste förändras på ena eller andra sättet. Några sådana 

förändringar kan vara att de måste ta till sig ny information, sätta sig in i nya arbetsuppgifter, 

förändra sin arbetsmetodik, skaffa sig nya kunskaper eller kort sagt fungera på ett helt nytt 

sätt än de har gjort tidigare. För många är det en besvärlig omställning. Skall förändringarna 

dessutom ha någon större genomslagskraft måste medlemmarna i organisationen också vilja 

förändra sig. Ytterst handlar det i det här fallet om att individuellt beteende – med fokus på 

motivation, attityder och egna värderingar – måste förändras.  

Är medlemmarna i en organisation väldigt institutionaliserade kan det som (Andersson, 2001) 

talar, handla om så kallad inlärd hjälplöshet som innebär att man har lärt sig att vara 

underordnad, passiv och följa med strömmen. De som har funnits i samma kultur under tre 

decennier kommer att ha svårare at förändra sig än de som bara har tillhört organisationen i 

två år (Andersson, 2001).  

Många människor upplever förändringar som ett skrämmande fenomen. Förklaringar till detta 

finns både på den psykologiska och sociologiska sidan. Förändringar påverkar i hög grad 

människors vanor. Man har lärt sig att arbeta på ett visst sätt och en omställning kan därför 

upplevas som besvärlig. Tekniska förändringar i en organisation kan innebära 

personalminskningar varför många ser både tekniska förändringar och 

organisationsförändringar som ett hot mot den egna existensen. Ibland kan även förändringar 

innebära att en del personer tvingas arbeta i nya grupper som man känner antagonism emot. 

Ofta kan förändringar medföra att individens status påverkas. Vissa personer befordras i 

samband med förändring medan andra sidsteppas eller rent av degraderas. Det som är ett hot 

för en individ kan upplevas som en möjlighet för en annan.  

Hypotetiskt anser Andersson att en individ är beredd att gå med på förändringar om detta 

leder till ökad behovstillfredsställelse eller om det hindrar en minskad behovstillfredsställelse. 

Vad som av en part upplevs som motstånd mot förändring kan av en annan part upplevas som 

ett försvar för egna rättigheter. Motstånd som företeelse måste enligt Andersson inte alltid 

innebära en medveten handling. Tecken på att en medlem i en organisation är motståndare  
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mot en förändring kan visa sig som fientlighet mot ledning och övriga chefer, ökad 

sjukfrånvaro, ökad personalomsättning, man börjar tala illa om sin arbetsplats etcetera. 

Vill man få med sig människor i en förändring bör man istället låta de mest berörda 

personerna få delta i förändringsarbetet på ena eller andra sättet, tydliggöra det sätt man 

tänker arbeta med förändringsprojektet på, informera tydligt och kontinuerligt på alla 

organisationsnivåer och diskutera öppet och ärligt såväl risker som möjligheter med alla 

berörda. 

Många människor upplever ur sitt individuella perspektiv att den aktuella förändringen som 

skall införas är onödig och att den inte kommer att leda någonstans. Andra kommer att de 

överhuvudtaget inte gillar överraskningar och att ställas inför fullbordat faktum. Många 

människor är rädda för det okända och uppskattar av den anledningen det gamla invanda och 

trygga antingen det gäller arbetsplatsen eller den privata sfären.   

 

3.3 Ålderns betydelse för motivation och motstånd 
Det som har mest betydelse till motivation finner man enligt Illeris (Illeris, 2001) inom 

livsålderspsykologin. Inom livsålderspsykologin fokuserar man inte den enskilda människan. 

I stället intresserar man sig för att identifiera, karakterisera och avgränsa olika livsåldrar. 

Utifrån dessa bestämningar får man sedan fram att människor i olika livsåldrar rent generellt 

har skilda motivationsstrukturer.  

  Det är en utbredd uppfattning inom livsålderspsykologin att de olika livsåldrarna är 

relaterade till olika orienteringar som ligger till grund för motivationen. Illeris delar in livet i 

fyra faser som han anser intressant för motivation och lärande: barndom, ungdom, vuxenhet 

och mogen ålder. De faser som vi koncentrerar oss på för att studera motivation vid 

förändring i en verksamhet är ungdom och vuxen ålder.  

 

Ungdomen sträcker sig från puberteten till dess att förutsättningarna för en någorlunda stabil 

vuxenhet har etablerats. Det brukar ske genom relativt fasta partner- och yrkesförhållanden 

eller att genom en medvetenhet om att man vill ingå i sådana förhållanden. Ungdomsperioden 

kan helt normalt avslutas när man är allt från 20 till 35 år. Där ungdomsperioden slutar tar  
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vuxenheten vid. Vuxenheten sträcker sig från det att ungdomsperioden avlutats till 

livsvändningen, ett begrepp som innebär att livets slut kommer inom upplevelsehorisonten 

och man accepterar och förhåller sig till detta faktum.  

 

Början på den vuxna perioden brukar markeras av yttre händelser som familjebildning eller att 

man avslutat en utbildning. Illeris tar upp följande punkter som karakteriserar vuxenhet: 

 

• Har flyttat hemifrån och övertagit ansvaret för sitt livsprojekt 

• Grundutbildningen är avslutad och eventuellt har man skaffat sig en specifik 

yrkeskompetens 

• Har bildat familj eller gått in i en familjeliknande relation med en partner, oftast har 

man också barn 

• Strävar efter och uppnår i de flesta fall en någorlunda fast förankring på 

arbetsmarknaden 

• Det kan eventuellt förekomma förändringar i familjesituationen och/eller 

arbetssituationen 

 

En intressant teori som Illeris tar upp är att ett grundläggande drag hos vuxna är att de lär sig 

det de vill och är föga intresserade av att tillägna sig sådant som de inte som de inte upplever 

som meningsfulla i relation till sina mer eller mindre klart uttalade livsmål. Några tumregler 

som bör tänkas på när det gäller vuxna och deras motivation är att det ska upplevas som 

meningsfullt, att vuxna bygger sitt engagemang på de resurser som de redan besitter och är 

intresserade av. Fall kan förekomma där vuxna tvingas in i situationer som de inte tycker är 

relevanta och som dom saknar intresse inom. Detta kan då resultera i att personerna i fråga 

istället motarbetar en viss situation (Illeris, 2001). 
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4. Resultat 
 

Här nedan presenteras resultaten som framkommit ur intervjuerna. Resultaten är uppdelade i 

olika rubriker baserade på de frågeställningar som arbetet ska besvara. 

 

4.1 Hur påverkar semantiskt brus framtagandet av kravspecifikationen? 
Det som framgår från intervjuerna är att samtliga respondenter anser att fackspråk genererar 

semantiskt brus.  

Fackspråk kan vara verksamhetsnära förkortningar, begrepp och definitioner. En respondent 

beskrev att kunden använder begrepp som orderanskaffning där hon själv skulle använda 

termen inköpsorder. Detta är ett tydligt exempel på fackspråk som genererar brus. 

Respondenterna anser att teknikerna ofta är för tekniska och därmed förstår inte kunden vad 

som menas med vissa begrepp och uttryck. I sin tur förstår inte teknikern kundens fackspråk. 

Man vet inte vilka begrepp som används eller hur dessa är definierade och alla är inte överens 

om vad det betyder. De flesta respondenter anser att det är deras arbetsuppgift att förstå 

kunden och se till att kunden förstår dom. 

 

4.1.2 Vad görs för att eliminera semantiskt brus? 
Metoder för att motverka brus skiljer till viss del från företag till företag, dock anser alla 

respondenter att eftersom alla har en terminologi så gäller det att hitta gemensamma begrepp 

för samma saker. 

 
Flertalet respondenter har vid projektstart en genomgång av begreppsdefinitioner som 

kommer att användas under projektets gång. En respondent använder sig av ett 

referensbibliotek, en uppsättning gemensamma begreppsdefinitioner, som han tillsammans 

med referensgruppen bygger upp och sedan skriver ner på en tavla. Denna tavla sitter uppe 

under projektets gång så att man snabbt kan slänga en blick på denna om det är något begrepp 

en projektmedlem inte förstår innebörden av. Ett annat sätt att lösa detta är kontinuerligt fråga 

vad innebörden är av ett visst begrepp som man inte förstår sig på. På samma sätt är det 

viktigt att  

 

 28 



  

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Informationssystem 120p 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

informera medlemmarna i referensgruppen om att omedelbart fråga om det är något som 

uppfattas oklart. 

 

4.2 Hur påverkar kodning/avkodning framtagandet av 

kravspecifikationen? 
Av intervjuerna att döma är kodning och avkodning de viktigaste kommunikationsaspekterna 

i kommunikationsprocessen. Det är här som nivån på samtalet bestäms och det är här 

mottagarens respektive sändarens erfarenheter, aktuell sinnesstämning och personlighet 

påverkar kommunikationen.  

 

När det gäller erfarenheter, aktuell sinnesstämning och personligt så händer det att kunden har 

en förutbestämd bild av konsulten när denne kommer ut i verksamheten. Detta medför att 

avkodningsprocessen påverkar kommunikationen negativt. Utifrån tidigare erfarenheter kan 

gamla diskussioner tas upp som har påverkat tidigare systemlösningar negativt. Med andra 

ord kan kunden utgå från att det som konsulten föreslår är dåligt. Den aktuella 

sinnestämningen anser de flesta är det som har störst betydelse för kodning respektive 

avkodning. Den personliga läggningen, som man är som person är en stor faktorn till att 

kodningen och avkodningen sker korrekt. Är man irriterad eller arg spelar det enligt 

respondenterna ingen roll hur professionell man än är. Det lyser igenom ändå och påverkar 

kommunikationen. 

 

När det gäller att hitta rätt nivå på samtalet höll samtliga respondenter med om att nivån på 

samtalet hade en avgörande roll för om kommunikationen skulle ske framgångsrikt, samt att 

det var konsultens roll att koda sitt tänkta budskap så att kunden förstår budskapet. Den rätta 

nivån innebar enligt respondenterna att hitta ett gemensamt språk med referensgruppen så att 

exempelvis referensgruppen förstår systemutvecklarens notationssätt i en processbeskrivning 

eller att referensgruppen förstår när systemutvecklaren bygger upp en grafisk representation 

av ett flöde. För att hitta rätt nivå måste konsulten anpassa sitt språk och vara flexibel i sitt 

yrkesutövande. Utmaningen för våra respondenter var att ha rollen som länk mellan kund och 

tekniker. Enlig en respondent har många av dagens systemutvecklare med kundkontakt svårt 

för just detta.  
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”Är man tekniskt lagd har man svårt att prata med verksamhetsmänniskor, medan om man är 

verksamhetsnära har man svårt att prata med tekniker”, som en av respondenterna uttryckte 

det. 
 

4.2.1 Vad görs för att kodning/avkodning ska ske korrekt? 
Att bli en medarbetare till kunden och referensgruppen är nyckeln till att nå framgång anser 

alla respondenter. För att försöka inge förtroende, sudda bort misstänksamhet och skapa en 

laganda mellan konsulten och kunden använder sig en del av avspark i början av projektet. Då 

kan exempelvis kundens referensgrupp och den aktuella systemutvecklingsgruppen åka iväg 

en kväll och hitta på diverse festligheter som inte direkt har med projektet att göra. Under 

sådana här utflykter kommer gruppen närmare inpå varandra och man hittar lätt gemensamma 

nämnare, eller som två respondenter uttryckte det. 

 

”Avsparkar är till för att lära känna varandra, dom ska kunna komma och säga saker som 

inte är genomtänkta, ofta är det där dom bra idéerna uppkommer, och tvärtom…” . 

 

”Avsparkar är till för att bli som en medarbetare, lära känna och hitta samma nivå”. 

 

Avbräck som dessa i den vardagliga verksamheten brukar enbart bemötas positivt. Enligt en 

del respondenter är kostnaden för en avspark mikroskopisk jämfört med den nytta den 

genererar för det fortsatta arbetet.  

  

För att hitta rätt nivå på samtalet talade respondenterna om en rad olika tillvägagångssätt.  

Förutom avsparkar så hade en respondent djupa intervjuer med personer i kundorganisationen 

i början av projekt för att främst hitta nyckelpersoner och för att skapa relationer med 

människor. För att från början komma på rätt nivå när det gäller begrepp och uttryck används 

referensbibliotek och begreppsdefinitioner i projektstarten och löpande under projektets gång. 

Ett annat sätt för att se till så att referensgruppen förstår vad systemutvecklaren talar om är att 

se till så att det notationssätt och den systemutvecklingsmetod man använder är förståeligt för 

referensgruppen.   
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4.3 Hur påverkar feedback framtagandet av kravspecifikationen? 
Negativ feedback har stor inverkan på framtagandet av kravspecifikationen. Feedbacken visar 

på vad referensgruppen har för önskemål kring systemet. ”Om jag sitter och specar på en 

lösning och den inte är så bra så vill jag ju ha motstånd, jag vill inte ha någon som enbart är 

positiv” som en respondent yttrar sig angående problematiken med bristande negativ 

feedback. Positiv feedback är något som alltså kan påverka negativt. Ett scenario som två av 

respondenterna berättar om är när mottagaren i början av ett projekt hela tiden håller med 

konsulten och är så kallade ”ja-sägare”. Men sedan när det börjar dra ihop sig till leverans 

kommer mottagaren med ifrågasättande och påpekanden och det visar sig att mottagaren har 

missuppfattat konsulten och konsulten har missuppfattat mottagaren. En annan respondent 

menar dock att dennes kunder nästan alltid är kritiska och ifrågasättande. Detta tycker denna 

är mycket bra då man inte bara vill ha lovord för då är det nått som inte stämmer då det måste 

vara ett givande och ett tagande mellan sändare och mottagare.  

 

Samtliga respondenter använder sig av något slags verktyg för att underlätta för 

referensgruppen att ge negativ feedback. Tre av respondenterna påtalar att användningen av 

en prototyp är ett bra verktyg. Det är då referensgruppen kan se klart och genast kan komma 

med konkreta återkopplingar. Prototyping gör att referensgruppen ser att något händer och 

fungerar i sig som en motivationshöjare. Att arbeta i workshops med de verkliga 

slutanvändarna är även det ett sätt som används. Genom att fråga kontinuerligt – Är det så här 

ni har tänkt er? – Är det så här det fungerar? etcetera efter varje moment som har utförts så 

”tvingas” feedback fram från referensgrupperna.  

 

De flesta respondenter poängterar att man ska använda ett notationssätt som är lätt att förstå 

för referensgruppen, vilket innebär att man som konsult inte talar före mycket systemspråk 

utan istället visar flöden och vad man vill få ut av systemet bildmässigt. Detta ger 

referensgruppen en chans att greppa vad systemet ska göra och gör det enklare för kunden att 

komma med feedback. Ett intressant notationssätt som användes var att utifrån 

referensgruppens respons rita flöden manuellt på en tavla istället för att använda statiska 

bilder, exempelvis PowerPoint vilket verkar vara de facto standard som presentationsverktyg 

hos övriga respondenter. Detta gjorde att hon kunde hitta nivån på kommunikationen för att få 

bästa möjliga negativ feedback.  
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Genomgående anser merparten av respondenterna att täta mötestillfällen i inledningen av ett 

projekt är viktigt på grund av att det är då som referensgruppen talar om vilka behov det 

framtida systemet skall täcka. Detta för att konsulten skall kunna fokusera på de delarna som 

är viktigast och som bör prioriteras.  

 

En av respondenterna betraktar förtydligandet av rollfördelning hos de deltagande i en 

referensgrupp som i högsta grad essentiellt för att skapa gynnsamma förutsättningar för 

deltagarna att ge ifrån sig negativ feedback. Uppmuntra referensgruppens deltagare att säga 

vad dom tycker utifrån sin tydliga roll, exempelvis att vara en idéspruta utan befogenhet att 

fatta beslut. Denna rollfördelning gör att de inte kan bli utpekade och ställda till svars, för 

annat än vad deras roll innebär.  

 

Hur vida referensgruppen ofta är motiverade eller ej så skiljer sig respondenternas uppfattning 

avsevärt angående detta men alla håller med om att det är viktigt med motiverad 

referensgrupp för att motverka positiv feedback. Detta för att referensgruppen ska engagera 

sig och tänka till för att tillsammans med konsulten uppnå ett så gott slutresultat som möjligt.  

 

Vissa respondenter anser att ålder kan spela in på huruvida en medlem i referensgruppen är 

motiverad eller inte, andra respondenter anser att åldern inte har någon betydelse alls.  

Att åldern skulle ha betydelse på huruvida motiverad en person är förklarar respondenterna på 

följande sätt: ”Äldre är mer motståndiga.” ”Beroende på att de har mer att bevaka så som 

familj, hus och allt. Äldre har mer erfarenhet, vet hur det var för 10 år sedan.” ”Kan behöva 

övertygas ytterligare” samt ”äldre kan känna sig trygga i det dom gör och kan därmed vara 

större motståndare mot förändring än yngre”.  

 

Om någon i referensgruppen upptäcker att det kan hända att denne hamnar i sämre 

arbetsförhållande efter förändring minskar motivationen eller kan gå över till rent motstånd 

mot förändringen. Om den sämre sitsen innebär att personen rent av kan bli av med sitt arbete 

är det förstås lätt att denna känner starkt motstånd. Men sådana här personer är sällan med i en 

referensgrupp då dessa skulle blockera, enbart ge positiv feedback.  

Som en respondent uttrycker det: ”Förutsättning för förändring är att man är motiverad och 

pratar med varandra.”   
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4.3.1 Vilka är hoten mot negativ feedback? 
Det som konsulterna uppfattar som hot mot negativ feedback är exempelvis att det ofta bara 

är, gentemot förändringsarbetet, positivt inställda personer som är med i referensgrupperna 

beroende på att det oftast är kunden som utser referensgruppen. Detta kan innebära att den 

negativa feedbacken uteblir och det enbart bildas positiv feedback. Några av respondenterna 

knyter an till figur 3, eller som en respondent säger, ”när det sticker iväg åt något håll får 

man sätta sig ned med kunden och gå igenom vad som gått fel”. Vid en sådan situation måste 

eventuellt konsulten hitta bromsare för att balansera upp kommunikationen, se figur 2.  

Bromsare är bromsare på grund av att dom inte får ett gynnsammare förhållande efter  

förändringen. Ser man ingen fördel är det lätt att man motarbetar och upplever att den 

situationen man befinner sig i som ett hot.  

 

Ett par respondenter påtalar att det förekommer att referensgruppens ledning inte inser vikten 

av att ha möten ofta i inledningsfasen av ett projekt. Detta medför att det stora 

kommunikationsbehovet som finns i inledningen av ett projekt hotas.  

 

Låg motivation och motstånd mot förändring hos referensgruppen är stora hot mot 

uppkomsten av negativ feedback. Motivationen kan minska och motstånd kan uppstå av en 

rad olika anledningar: 

• Att projektet försenas. Drar ut på tiden och den så tidigare motiverade mottagaren blir 

uttråkad.  

• Slutanvändarna i organisationen bakom referensgruppen kan motarbeta 

referensgruppens arbete. ”Eftersom de bestämmer massa saker som de under tycker är 

jobbigt innan dom lärt sig det nya”, som en respondent beksriver det.  Detta kan bero 

på att de som är med i referensgruppen inte har pondus i kundorganisationen. Om man 

är ung och nyanställd, sitter med i referensgrupp så kan man ha svårt att stå emot 

informella ledare.  

• Oroliga för att hamna i en sämre sits på företaget efter förändring. 

 

För att öka motivationen och minska motståndet hos referensgruppen har respondenterna ett 

flertal metoder.  
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• Prata affärsnytta, visa vilka pengar de kan komma att tjäna på projektet hellre än att 

visa vilka tekniska finnes det framtida systemet kommer att besitta.  

• Informera om vad som händer om de inte genomför förändringen. 

• Få dem att se nyttan systemet kommer att göra i deras dagliga arbete. 

• Peppa dem genom icke arbetsrelaterade aktiviteter. Exempelvis en avspark i 

projektstarten, luncher och i det dagliga arbetet vara trevlig och säga till dem att man 

uppskattar deras arbete och att de är duktiga, allt för att göra referensgruppen positivt 

inställd. 

 

Hjälpa dem fokusera på delarna som är viktigast och som bör prioriteras.  Använda 

styrande dokument (kundföretagets mål, policys och strategier) för att kunna göra detta. 

”Det gäller att sålla, få med grundbehoven så att kunden enklare kan göra återkopplingar 

och komma med feedback.” ” Inte ha med för mycket finesser som bara snurrar till det”, 

som en respondent uttrycker det. 

 

• Folk är emot förändringar så till vida att begreppet kan vara associerat med 

försämring. Gäller att få dem att se att det är en förbättring som ska ske.  
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4.4 Hur ser den önskvärda mottagaren ut enligt respondenterna? 
Mottagaren (kunden) använder sig för det mesta av referensgrupper vid 

systemutvecklingsprojekt. Oftast så är det ledningen hos kunden som utser referensgruppen. 

Vissa respondenter kommer gärna med förslag på vilken typ av människor som anser vara 

lämpliga att ha i en referensgrupp. Ofta händer det att dom som har minst att göra för tillfället 

hamnar i en sån här grupp. Risken med detta är att det inte alltid är dom som bäst behövs och 

har den största kunskapen om verksamheten som medverkar i projektet. 

 

 

 35 



  

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Informationssystem 120p 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

5. Analys av resultat 
 

I överensstämmelse med teorin genererar fackspråk semantiskt brus som kan göra att det 

ursprungliga meddelandet uppfattas mångtydigt och vagt. Detta beror på att sändaren eller 

mottagaren uttrycker sig med illa valda fraser.  

 

För att undvika semantiskt brus tar teorin upp en lösning som innebär att sändare och 

mottagare måste använda språklig tydlighet. För att uppnå denna språkliga tydlighet använder 

sig respondenterna av ett flertal olika metoder vilka alla har ett gemensamt mål: Att hitta 

gemensamma begrepp för samma ting och företeelser.  

 

Enligt teorin är det viktigt att parterna måste kunna prata på samma nivå med varandra. Att 

skifta kommunikationsnivåer är en betydande del av kommunikationsprocessen. Nivån på 

samtalet är avgörande för att kommunikationen ska bli lyckad anser samtliga respondenter. 

Den rätta nivån innebar enligt respondenterna att hitta ett gemensamt språk med mottagaren. 

Det är konsultens roll att koda samtalet så att mottagaren kan avkoda utifrån sina 

referensramar. 

 

Det är viktigt att sändare och mottagare befinner sig på en kommunikationsnivå som passar 

för de meddelanden som används. För att se till så att sändare och mottagare befinner sig på 

samma nivå måste parterna se till att bruka språklig tydlighet. Genom att välja notationssätt 

och systemutvecklingsmetod som mottagaren begriper är det enklare att komma på samma 

kommunikationsnivå. 

 

Att personlighet, tidigare erfarenheter, aktuell sinnesstämning och fördomar mot motparten 

skulle påverka kodning och avkodning hos sändare respektive mottagare håller 

respondenterna med om. Till exempel om konsulten är irriterad eller arg så spelar det ingen 

roll hur professionell konsulten än är, det lyser igenom ändå och påverkar kommunikationen 

negativt.  
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Enligt teorin krävs det negativ feedback för att sändare och mottagare skall komma till målet 

med kommunikationen, en kravspecifikation som avspeglar kundens förändringsbehov. 

Respondenterna förklarade att det behövs ifrågasättande och engagemang från 

referensgruppen för att resultatet skall kunna mynna ut i en korrekt kravspecifikation. 

Finns inte engagemang och ifrågasättande från referensgruppens sida innebär detta positiv 

feedback som antingen leder till blockering eller explosion (se figur 3). Som respondenterna 

beskrev det så kan det vid ett inledande skede av ett systemutvecklingsprojekt bildas mycket 

positiv feedback på grund av osäkerhet och motstånd mot förändring. I ett senare skede av 

projektet har projektmedlemmarna lärt känna varandra bättre, motivationen har höjts och 

referensgruppens medlemmar känner sig tryggare med att ifrågasätta, ta initiativ och ge 

negativ feedback. På grund av den negativa feedbacken i det senare skedet av projektet 

kommer det fram att systemutvecklaren och referensgruppen har missuppfattat varandra i den 

inledande perioden av systemutvecklingsprojektet beroende på positiv feedback.  

 

För att få referensgruppen att ge negativ feedback måste de vara motiverade och detta håller 

respondenterna med om. Ålders betydelse för motivation har enligt teorin betydelse så till 

vida att vuxna bygger sitt engagemang på de resurser som de redan besitter och är intresserade 

av. Med andra ord skulle det vara svårare att få en deltagare i en referensgrupp med hög ålder 

motiverad till förändringar. Åsikterna gick i denna fråga isär hos respondenterna. 

 

När det gäller bromsare och pådrivare så behövs båda rollerna i ett utvecklingsprojekt. 

Men enligt respondenterna så är det oftast pådrivare som finns i kundens referensgrupp på 

grund av att det är de som är mest positivt inställda som tar sådana typer av uppdrag. Detta 

kan leda till att utvecklingsprojektet går miste om ifrågasättande reflektioner från bromsande 

personer. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla delar ur Shannons kommunikationsmodell 

tillsammans med cybernetikens negativa feedback påverkar resultatet vid framtagande av 

kravspecifikation. Delar som både teori och respondenter tar upp är att som konsult kunna  

”kunna tala kundens språk”, hitta rätt nivå på samtalet, ge och ta negativ feedback samt 

undvika semantiskt brus. Respondenterna ger en förslag på hur problem som uppstår i  

samband med kommunikation som rör framtagande av kravspecifikation kan lösas.   
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6. Diskussion 
 

Efter att vi nu genomfört en litteraturstudie samt genomfört sex kvalitativa intervjuer kan vi 

nu föra en diskussion om hur metoden, resultatet och arbetsgången upplevdes av oss själva. 

 

Metoden vi valde tycker vi fungerade bra och vi är särskilt nöjda med på det sätt som 

intervjuerna genomfördes. Genom användning av en flexibel intervjumetod med 

diskussionspunkter istället för statiska enkätfrågor så är vi övertygade om att svaren vi fick på 

våra intervjuer besitter högre kvalitet än vad vi skulle ha fått med en kvantitativ undersökning.  

Vad gäller valet av respondenter tycker vi att vi ringade in rätt personer att ha med i 

utredningen. Samtliga hade den yrkesroll som vi eftersökte. För att ytterligare höja kvaliteten 

på utredningen skulle det vara önskvärt med ett större antal respondenter.  

 

Att utgå från Shannons kommunikationsmodell var för oss ett självklart val eftersom vi under 

tidigare kurser kommit i kontakt med denna. Modellen är välkänd och grundläggande. 

 

Vårat val att ha med Cybernetik i våran teoretiska ansats berodde på att vi ville kunna 

applicera modellen av ett stabilt system på kommunikation. Att låna denna modell, som är 

avsedd för ingenjörer och deras kontroll av komplexa system, till ett så abstrakt ämne som 

kommunikation visade sig ha både för- och nackdelar. Fördelarna låg i att vi i ett bredare 

sammanhang kunde påvisa vikten av negativ och positiv feedback i en 

kommunikationsprocess. Nackdelen var att i kommunikationsprocessen finns det inget 

statiskt, uppsatt mål för kommunikationen. Målet är, som vi tolkade det, kundens verkliga 

förändringsbehov, vilket är något som åtminstone inte kan beskrivas innan 

kommunikationsprocessen är avslutad.  

 

I resultatet vi kom fram till så visade det sig att teori och praktik stämde väl överens förutom 

Illeris syn på ålderns betydelse för motivation vid förändringsprocesser, där gick 

respondenternas uppfattningar isär.  
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7. Framtida forskning 
 
Denna utredning utreder endast hur systemutvecklaren med kundkontakt uppfattar 

kommunikationen och svagheter ur dennes synvinkel. Ett förslag som vi har stött på under 

intervjuerna är att man skulle kunna följa ett helt systemutvecklingsprojekt och löpande se hur 

bägge parter uppfattar och ser på samma saker i vissa situationer. Detta skulle ge en konkret 

bild av hur båda parter ser på ett problem samt hur dessa uppfattar varandra, om det är det 

ursprungliga meddelandets innebörd tolkas rätt. 

 

En sådan här undersökning uppfattar vi som något för omfattande för 10 poäng. Ett arbete på 

20-poängsnivån anser vi skulle vara lämpligt för detta. 

 

 

  

  

. 
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8. Terminologi 
 
 
Avkodning En process som sker när mottagaren mottager ett meddelande. Kan 

liknas vid ett filter där meddelandet som mottages påverkas av 

mottagarens personlighet, tidigare erfarenheter och upplevelser, 

aktuell sinnesstämning, hur han eller hon ser på sig själv, attityder 

till och fördomar om motparten, förväntade reaktioner eller någon 

incident som inträffat strax före kommunikationstillfället. 

(Hägerfors, 1999). 

 

Avspark/Kick-off En tillställning där projekt ”sparkas” igång. Används för att höja 

lagandan och för att skapa kamratskap inom projektgruppen.  

 

Blockering Återkopplingen från mottagaren är negativ till allt det sändaren 

sänder ut. (Skyttner, 1996) 

 

Business Consultant Arbetar som en länk mellan tekniker och kund.  

 

Bromsare I projektarbete skall bromsaren ifrågasätta, se till att inte processen 

går fortare än vad man kan hantera samt att påpeka behovet av att 

ibland stanna upp och reflektera över vad man håller på med och 

huruvida man är på rätt väg.  

 

Brus Brus är allt det som läggs till budskapet men som inte ingick i 

sändarens avsikt. (Skyttner, 1996) 
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Cybernetik Cybernetik är studien av organisation, kommunikation och 

kontroll av komplexa system där stabilitet i systemet uppnås 

genom att fokusera på feedback (Säkerhetsinformatik 1a - 

Stockholms Universitet). 

 

Explosion Återkopplingen från mottagaren är positiv till allt det sändaren 

sänder ut. 

 

 

Feedback Används för att kontrollera om budskapet uppfattats på rätt sätt. I 

feedbacken byter sändare och mottagare roll. (Skyttner, 1996) 

 

Kanal Ett fysiskt medium där det skickas och tas emot information. 

(Skyttner, 1996) 

 

Kodning En process som sker när sändaren skickar sitt budskap. Kan liknas 

vid ett filter där budskapet som skickas iväg påverkas av sändarens 

personlighet, tidigare erfarenheter och upplevelser, aktuell 

sinnesstämning, hur han eller hon ser på sig själv, attityder till och 

fördomar om motparten, förväntade reaktioner eller någon incident 

som inträffat strax före kommunikationstillfället. (Hägerfors, 

1999). 

 

Kravspecifikation Kravspecifikation är ett dokument som ger en samlad beskrivning 

av de krav användarna ställer på det framtida informationssystemet 

(Andersen, 1999). 

 

Mottagare Mottagare är den person som i kommunikationsprocessen mottager 

ett meddelande från sändaren. Under kommunikationens gång 

byter sändare och mottagare roller. Sändare och mottagare i detta 

fall är systemutvecklare med kundkontakt som ansvarar för 
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kundens förändringsbehov samt systemutvecklingsprojektets 

referensgrupp hos kund. (Skyttner, 1996) 

 

 

 

Negativ Feedback  Hämtad från Cybernetiken och dess syn på ett stabilt system. Ett 

stabilt system uppnås med hjälp av negativ feedback. Negativ 

feedback fungerar på det vis att informationen som kommer ut ur 

systemet skickas tillbaka till sitt ursprung för att justera input så att 

målet i största möjliga mån uppnås.   

 

 

Positiv feedback Kan det liknas vid att tala med en vägg. Ingen reell respons ges 

och därefter rinner kommunikationen ut i intet. 

 

 

Pådrivare I projektarbete en förutsättning för att det överhuvudtaget händer 

någonting och att arbetet fortskrider (Andersson, 2001).

  

 

Referensgrupp   En hos kunden utsedd grupp för att representera kunden i projekt 

med systemutvecklare.  

 

 

Semantiskt brus  Brus som gör att ett meddelande uppfattas mångtydigt och/eller 

vagt. Kan uppstå beroende på att vi talar olika språk i olika länder, 

stavar dåligt eller uttrycker oss med hjälp av illa valda fraser 

(Skyttner, 1996). 

 

 

Sändare Sändaren är den person som i kommunikationsprocessen sänder ett 

meddelande till mottagaren. Under kommunikationens gång byter 
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sändare och mottagare roller. Sändare och mottagare i detta fall är 

systemutvecklare med kundkontakt som ansvarar för kundens  

 

 

förändringsbehov samt systemutvecklingsprojektets referensgrupp 

hos kund (Skyttner, 1996). 

 

Önskvärt tillstånd Att sändarens ursprungliga budskap tolkas rätt och nås fram till 

mottagaren på ett för sändaren önskvärt. 
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