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Heléne Forsberg 
 
 

Ingenjörers arbete bygger ofta på teamarbete vilket ställer krav på deras 
förmåga till samarbete och kommunikation. Medvetenheten om 
kommunikationens betydelse för ingenjören och dennes arbetsprestation har 
framkommit i tidigare studier och även motivationens betydelse för 
förändrat beteende. Syftet med denna undersökning var att undersöka vad 
som skulle kunna hjälpa ingenjörer inom tillverkningsindustrin att utveckla 
sitt kommunikativa beteende gentemot sina kollegor. En enkät 
konstruerades och följdes upp med 4 intervjuer. Studien genomfördes på ett 
internationellt företag inom tillverkningsindustrin. Deltagarna utgjordes av 
44 utvecklings-ingenjörer där alla nyligen deltagit i en internutbildning som 
behandlade ämnet kommunikation. Undersökningen visade att ingenjörerna 
främst motiverades att göra kommunikativa förändringar som ökade deras 
arbetskvalitet och effektivitet, men att brist på tid påverkade möjligheterna 
att vidareutveckla samt införliva nya sätt att kommunicera i det dagliga 
arbetet. Företagets insatser i form av frigörande av tid, resurser samt tydliga 
mål framkom som viktiga förutsättningar för en kommunikativ beteende-
förändring hos ingenjörerna. 
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Arbetssätten för ingenjörer idag inom industri bygger oftare än tidigare på olika former av 
projekt och teamarbete. Detta gör att det ställs större krav på individen att interagera och 
samarbeta på ett bra sätt med sina kollegor med samma utbildning men även de med annan 
utbildningsbakgrund (Winter, Winter, & Neal-Mansfield, 2008). En studie hade som mål att 
utveckla samt pröva en modell för att lära ingenjörsstuderande social kompetens (Melin 
Emilsson, & Lilje, 2008). Tanken var att varva teori med praktik under ett års tid. De ämnen 
som togs upp i kursen var kommunikation i teori och praktik, personliga och kognitiva 
processer av attribution, kommunikationsnivåer, överföring och kommunikation, empati i 
kommunikation och relation, grupprocesser och interaktion baserat på systemteori samt 
ledarskap och organisation. Resultatet visade bland annat att studenterna ansåg att de hade lärt 
sig mycket av projektet men de var inte förmögna att använda sig av den nya kunskapen i en 
arbetssituation. Studenternas egna förklaringar var att det krävdes mer tid och träning för att 
vänja sig vid ett nytt sätt att tänka. Andra möjliga förklaringar menar Melin Emilsson och 
Lilje vara gruppsammansättningen, deltagarnas motivation och lärarens brist på intresse. 

Medan Melin Emilsson och Lilje försökte lära ingenjörer att kommunicera mer funktionellt 
finns det andra forskare (Tsai, Chen, & Chin, 2010) som istället studerat effekten av 
kommunikativa färdigheter när det gäller innovationsförmåga. I en studie som gjordes på 130 
utvecklingsingenjörer och deras chefer tittade man på hur social kompetens påverkade 
ingenjörernas innovationsförmåga under samarbete i olika former då det blivit vanligt att lyfta 
in andra kompetenser i organisationer för att försöka uppnå bättre resultat genom att bredda 
kompetensen i teamen. Social kompetens definierades i studien som verbal uttrycksförmåga, 
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förmåga att lyssna samt förmåga att anpassa sig i sociala situationer. Resultatet visade att 
samarbete i både tekniskt- och kundorienterade frågor bidrog till ökad innovationsförmåga 
men innovationsförmågan hos ingenjören påverkades signifikant av ingenjörens sociala 
kompetens i samarbeten i kundorienterade frågor men inte i tekniskt orienterade frågor. 
Winter et al. (2008) konstaterade att en sammansättning av teammedlemmar med olika 
utbildningsbakgrund kan innebära en fördel med tanke på att mångfald skulle kunna ge en 
konkurrensfördel men att kommunikationen i team med blandad utbildningsbakgrund ser 
annorlunda ut. Resultaten visade att teammedlemmarna inte var lika benägna att fritt dela sina 
idéer i de blandade teamen och att det krävdes insatser i form av handledning och ledarskap 
för att fördelarna med blandade team skulle överväga nackdelarna i form av minskad 
kreativitet. Så med rätt ledarskap innebar ändå blandade team en fördel. 

För att undersöka hur samarbetet mellan utvecklingsingenjörer och marknadsförare 
fungerade i team som arbetade med produktutveckling gjordes en annan undersökning på 
samarbetande engelska och tyska företag (Shaw, Shaw, & Enke, 2004). Resultaten visade 
bland annat att integrationen och kvaliteten på relationerna upplevdes sämre i England och 
visade sig genom färre konflikter i Tyskland. Konflikterna i båda länderna bestod av 
utbildnings-skillnader, en skillnad i förväntningar, mål- och prioritetsskillnader och frågor 
kring tids-schema. Lösningen på konflikterna var bättre kommunikation, mer teamarbete och 
träning menade ingenjörerna i båda länderna. 

Trots att vikten av kommunikation framkommit i studier menar Lappalainen (2009) att det 
läggs för lite energi på att träna blivande ingenjörer, samt att nyutexaminerade ingenjörer är 
talangfulla och kompetenta inom sitt område men att universitetsutbildningarna kanske missar 
den del som handlar om sociala färdigheter som gör deras kunskaper fullt ut användbara för 
organisationen de kommer arbeta för. Som exempel på dessa färdigheter nämner hon livslångt 
lärande, samarbete, kommunikation och teamarbete. För att möta den moderna industrins krav 
så bör man hjälpa ingenjörer att se kommunikation som en tillgång och inte som något som 
ökar arbetsbelastning och äter upp företagets resurser. Detta kan vara svårt menar Lappalainen 
då kommunikationens inverkan inte alltid är så lätt att mäta. 
 För att försöka svara på frågan hur kommunikationsträningen ser ut hos företag gjordes en 
studie på 414 manliga och kvinnliga training managers anslutna till American society for 
training and development (ASTD). Resultaten visade bland annat att träningen fokuserade på 
ledares kommunikation och mellanmänsklig kommunikation. Mer specifikt så tränades de 
anställda i problemlösning, teamarbete, möteshantering och i förmågan att motivera andra. 
Det var främst handledare och servicepersonal det vill säga personer med nära anknytning till 
kunden som oftast deltog (McEwan, 1997). 
 Hur ser då ingenjörerna själva på sin kommunikation? Darling och Dannels (2003) visade 
att ingenjörer pratade dagligen mycket i sitt arbete. De tillbringade avsevärd arbetstid med att 
tala enskilt informellt och i möten, och det var i dessa situationer och på detta sätt de utförde 
en stor del av sitt arbete. I studien sökte man efter vilken typ av muntlig 
kommunikationsförmåga som ingenjörerna uppfattade som viktig. Där framkom olika 
kategorier av kommunikation. En kategori handlade om kommunikation som förmedlar ett 
budskap. Det ansågs betydelsefullt att vara tydlig, klar, enkel och logisk i sin kommunikation. 
Den andra kategorin beskrev man som olika interaktionsprocesser. Detta menade de kan 
härledas till att ingenjörerna använde mycket tid till möten och att kommunicera i sina team 
och i mindre grupper. I studien framkom att viktiga kommunikativa förmågor var förmåga att 
förhandla, lyssna, svara och ställa frågor. Även förmågan att uttrycka sig på ett varierat sätt 
var viktig för att skapa förståelse och få hela teamet att samarbeta. När det gällde teamarbete 
menade Darling och Dannels att det ställs höga krav på ingenjörens sätt att kommunicera 
speciellt då det även förekom teammedlemmar med icke-teknisk bakgrund. En annan viktig 
del i arbetet menade de var att hålla i presentationer. Detta upptog inte lika stor arbetstid men 
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krävde mer av ingenjören när det gällde förberedelser och individuella prestationskrav. Om du 
vill stiga i graderna inom organisationen som ingenjör, menade de att förmågan att 
kommunicera och till exempel hålla formella presentationer var oerhört viktig. Detta 
återkommer även i en studie där man jämförde en normalpresterande ingenjör med en 
högpresterande ingenjör inom mjukvara och där resultaten visade att den hög-presterande lade 
ner mer tid på aktiviteter som krävde kommunikationsförmåga allt från informella möten till 
att be om feedback (Sonnentag, 2000). 

Kommunikation är central i alla relationer. Vad är det som påverkar och initierar 
individens kommunikation? Ett antal olika teorier kan benämnas multiple goals theories. 
Gemensamt för dessa är bland annat att de innebär att kommunikation är meningsfull, att 
individen ofta försöker uppnå flera kommunikationsmål samtidigt och att dessa ofta ligger i 
konflikt med varandra. Teorierna försöker förklara hur samtal och relationer påverkas av 
kommunikativa beteenden (Caughlin, 2010). 

En av dessa multiple goals theories är Goals-plans-action model (GPA) (Dillard, Segrin, & 
Harden, 1989). Den är en beskrivning av en kommunikationsprocess och vad som orsakar 
den. Teorin innebär att mål uppstår ur en situation, eller aktiveras, och detta leder till 
planering vilket leder till kommunikation. Det finns primära och sekundära mål. De primära 
målen visar på syftet med kommunikationen, skapar mening och tydliggör början och slutet 
av kommunikationen. De inkluderar motiv som att få råd eller hjälp, förändra relationer eller 
genomföra förändringar (Henningsen, Valde, & Denbow, 2013). Till skillnad från de primära 
målens karaktär som pådrivare som skapar och uppehåller kommunikationen är de sekundära 
målen en motkraft som begränsar uttryckssätten. De sekundära målen lyfter fram andra motiv. 
Identity - hur individen uppfattar sig själv och sin etik. Conversation management – vilka 
samtalsregler som finns och även social lämplighet. Relational resource – den beräknade 
kostnad i relationen till samtalspartnern som samtalet kan innebära. Personal resource – 
kostnader relaterade till den talandes tid och ansträngning. Affect management – talarens 
känslor som nervositet eller ångest. GPA innebär alltså att mål inte nödvändigtvis leder till 
handling, eller kommunikation. Planen, som man menar är en mental beskrivning av vad som 
behöver göras för att uppnå målet, är bryggan mellan mål och handling. Handling uppstår när 
behovet att närma sig är starkare än behovet att avlägsna sig (Henningsen, Valde, Russell,  & 
Russell, 2011). Henningsen et al. (2013) hade som syfte att genom GPA förutse när en student 
skulle konfrontera en kamrat med fusk eller använda whistle-blow till kursledaren. Studien 
resulterad bland annat i att man såg att när fuskaren var i samma grupp så kunde man förutse 
whistle-blowing genom att se på identity och affect management. Sammantaget så menade de 
att ju högre grad moral och ångest var närvarande desto troligare var det att studenten 
kontaktade kursledaren, men whistle-blowing skedde inte ofta. 

Vad är det som händer i mötet med nya människor? Uncertainty reduction theory 
utvecklades för att förklara kommunikationen mellan främlingar (Bylund, Peterson, & 
Cameron, 2012). Teorin innebär att individens mål är att minska osäkerheten hos sig själv 
samt öka förutsägbarheten i mötet med en främling. Detta görs genom att individen försöker 
förutse det egna och främlingens beteende samt genom att i efterhand förklara vad som skett. 
Brasher (2001) menar att osäkerhet uppstår när individen uppfattar en situation som tvetydig, 
oförutsägbar och information saknas eller är inkonsekvent samt när individen är osäker på sin 
egen kunskapsnivå. Osäkerhet är grundad på den egna bedömningen av sig själv och sin 
situation. Därför kan två individer dela samma information och den ena göra bedömningen att 
informationen är tillräcklig för att kunna förutse an annans beteende och därmed undvika 
osäkerhet medan den andra individen upplever osäkerhet. Denna teori kritiserades för att man 
menade att individen inte alltid kan och vill minska eller ta bort osäkerheten och Uncertainty 
managemnet theory utvecklades. Här finns tanken att i vissa sammanhang eller relationer 
upplevs osäkerhet inte bara negativt utan även positivt då den kan stå för spontanitet och 
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innebära nyheter. Detta menar man kan påverka individens vilja att minska osäkerheten 
(Brasher, 2001). I en studie av Duronto, Nishida, och Nakayama (2005) där syftet var att 
undersöka sambandet mellan oro, osäkerhet och undvikande beteende i kommunikationen 
med främlingar, visade resultaten delvis stöd för Anxiety/uncertainty management theory som 
bekräftar att kommunikation mellan främlingar kännetecknas av oro och osäkerhet vilket har 
en direkt effekt på kommunikationen mellan två individer och i grupp. Osäkerheten var 
signifikant högst mellan främlingar från olika kulturer. 

Motivation är det som driver oss att göra förändringar och historiskt sett har en del ansett 
att individen är passiv och motivation kommer inifrån, är instinktiv och medfödd eller 
kommer utifrån, är oförutsedd och uppstår ur miljöpåverkan. Andra har ansett att individen är 
aktiv och strävar efter att utvecklas genom att interagera med omgivningen (Vallerand, 2012). 

Ur dessa tankar, att individen är aktiv och strävar efter utvecklas genom interaktion, har 
Self-Determination Theory uppstått (Ryan & Deci, 2000). Motivation anses inte vara 
allmängiltig utan individuell både när det gäller hur mycket och vilken typ av motivation en 
individ har. Vilken typ av motivation vi har bestäms av anledningen till att vi agerar eller 
vilka mål vi har. SDT skiljer på inre motivation, det vi gör spontant av eget intresse utan 
någon belöning utöver glädjen i att utföra det och yttre motivation som är något som orsakas 
av en önskan att uppnå belöning eller undvika straff. Begreppet amotivation används för att 
beskriva avsaknad av motivation och intresse. När det gäller lärande menar Deci och Ryan 
(1994) att individen drivs av en inre längtan att utvecklas från tidig ålder utan något yttre 
tryck, men när barnet växer ökar även behovet av att anpassa sig och smälta in i den sociala 
miljö barnet befinner sig i. Barnet agerar då inte bara utifrån lust och intresse utan utifrån de 
krav och förväntningar som finns i närmiljön. 

Ett lärande som är självstyrt och drivet av nyfikenhet och den utmaningen det innebär att 
lära kommer ur inre motivation, men Ryan och Deci (2000) menar att även yttre motivation 
kan internaliseras och integreras och bli en del av individens inre motivation. Internalisering 
innebär att individen tar in en ny regel eller föreskrift och integrering innebär att individen gör 
den nya regeln till sin egen. Enligt SDT finns fyra grader av internalisering och integrering 
och styrs av i vilken grad individen accepterat handlingen och upplever den som ett resultat av 
ett eget val. External regulation är medveten men styrd av yttre betingelser som belöning eller 
straff som resultat. Introjected regulation är styrd av inre pådrivare och individen agerar för 
att hon känner att hon borde eller drivs av skuld. Identified regulation uppstår när individen 
inte längre agerar för att den borde utan för att den anser beteendet vara viktigt och värdefullt. 
Integrated regulation är när individen upplever den högsta graden av självbestämmande och 
handlandet överensstämmer med individens värderingar och jag-uppfattning. De olika 
graderna beskriver hur en individ kan gå från ett passivt deltagande till ett aktivt personligt 
engagemang. Det är inte nödvändigtvis så att det ena stadiet leder till det andra. En individ 
kan till exempel utföra en handling styrd av en yttre regel, som kommer leda till en belöning, 
men väl i situationen upptäcker individen att handlingen har ett eget värde och motivationen 
övergår till att vara mer styrd av inre motivation. För att en internalisering ska vara möjlig 
behöver grundläggande psykologiska behov vara tillfredsställda. Om individen känner sig 
kompetent i utförandet och av omgivningen blir uppmuntrad att reflektera över värdet i 
handlingen kan detta underlätta för individen att identifiera sig med det nya beteendet, vilket 
kan främja en internalisering (Ryan & Deci, 2000). 
 Studier har visat att förväntade materiella belöningar tenderade att minska den inre 
motivationen, liksom en hög grad av kontroll och faktorer som verkar för en yttre motivation 
som hot om straff, tidsgränser och övervakning (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Det som man 
menar ökar respektive minskar den inre motivationen beror bland annat på om individen 
upplever att faktorerna stödjer eller hindrar den egna autonomin. Studier kring lärande visar 
på betydelsen av att stödja den egna autonomin (autonomy support) vilket innebär att en 
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person som ofta är en auktoritet tar elevens perspektiv, uppmuntrar initiativ och egna val och 
är lyhörd för elevens tankar och frågor. När en individ får det stödet blir ofta konsekvensen att 
hon känner sig fri att följa sina intressen och ser betydelsen och vikten av normer och sociala 
värderingar (Ryan & Deci, 2000).  
 Som inledningsvis framkom verkar behovet av kommunikation och samarbete vara stort 
hos ingenjörer inom tillverkningsindustrin (Darling & Dannels, 2003; Lappalainen, 2009; 
Shaw, Shaw, & Enke, 2004; Tsai, Chen, & Chin, 2010), men vad är det som möjliggör och 
motiverar ingenjörerna att utveckla sitt kommunikativa beteende? Motivationsteorierna 
beskriver motivation i allmänhet, men de specifika omständigheter som kan ha betydelse för 
ingenjörer i tillverkningsindustrin återstår att belysas. Syftet med denna studie blev därför att 
undersöka vad som skulle kunna hjälpa ingenjörer inom tillverkningsindustrin att utveckla sitt 
kommunikativa beteende gentemot sina kollegor. Syftet belystes genom tre frågeställningar: 
1: Anser ingenjörerna att deras kommunikationssätt påverkas av en utbildning som inbegriper 
tillämpad kommunikation? 
2: Vilka inre drivkrafter upplever ingenjörerna som viktiga för att förändra/utveckla sitt 
kommunikativa beteende? 
3: Vilka yttre faktorer upplever ingenjörerna som gynnsamma för att förändra/utveckla sitt 
kommunikativa beteende? 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Studien genomfördes efter en förfrågan till högskolan om samarbete med företaget. Platsen 
för studien var ett större internationellt företag inom tillverkningsindustrin i Västmanland och 
hos företagets dotterbolag på olika platser i världen. Målpopulationen utgjordes av samtliga 
utvecklingsingenjörer som deltagit i en internutbildning. Utbildningen hade som syfte att 
medarbetarna skulle öka sin medvetenhet om de inre och yttre faktorer som påverkar 
individens kommunikation samt ge dem verktyg att utveckla sin kommunikativa förmåga. 
Studien genomfördes genom en enkät samt några uppföljande intervjuer. 

Av de sammanlagt 74 enkäter som skickades ut avböjde 1 person deltagande och 29 
enkäter skickades inte tillbaka. Deltagarna i enkätstudien var därför 44 personer varav 35 män 
(74%) och 9 kvinnor (26%). Deltagarnas ålder varierade från 25 - 61 år (M = 40.36, SD = 
7.88). De svensktalande deltagarna var 31 (63%) och de icke-svensktalande deltagarna var 13 
(37%). Ingenjörerna hade i snitt arbetat 12 år som ingenjörer (M = 11.87, SD = 8.83). Det 
genomfördes även 4 intervjuer med 4 deltagare som besvarat enkäten. Åldern varierade från 
36 - 60 år och av deltagarna var 3 män. Ingenjörerna hade arbetat mellan 14 - 20 år som 
ingenjörer. Ingen ersättning utgick men deltagarna erbjöds möjlighet att ta del av resultatet. 
 
 
Material 
 
Med utgångspunkt från frågeställningarna utformades en enkät. Arbetet med enkäten 
föregicks av en dags deltagande i en pågående omgång av internutbildningen samt 
genomgång av kursmaterial. Det genomfördes även ett besök på företaget för att få en bild av 
företaget och deltagarnas arbetssituation. Eftersom studien initierats av företaget utvecklades 
enkäten i samråd med utbildningsledaren samt chefen för utvecklingsavdelningen, som var 
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högst ansvarig för de utvecklingsingenjörer som deltog i undersökningen. Detta skedde 
genom ett flertal samtal och möten både via telefon och på företaget. 
 Fem items utformades för att få svar på utbildningens påverkan (första frågeställningen); 
”Kursen var utformad på ett sådant sätt att jag har fått kunskap om hur jag kan förändra mitt 
sätt att kommunicera.”, ”Jag har använt mig av den kunskap jag fick vid kursen.”, ”Kursen 
har hjälpt mig att förstå mina kollegor bättre.”, ”Jag kommunicerar annorlunda med mina 
kollegor i mina projekt efter kursen.” och ”Min uppfattning om mina kollegor har förändrats 
sen jag gick kursen.”. Fyra items utformades för att få svar på vilka inre drivkrafter som 
upplevs som viktiga för att förändra sin kommunikation (andra frågeställningen); ”Jag tror att 
mitt sätt att kommunicera påverkar resultatet av mitt arbete”, ”Mina relationer till kollegorna 
påverkar om jag ändrar mitt sätt att kommunicera med dem.”, ”Stress påverkar om jag 
förändrar mitt sätt att kommunicera med mina kollegor.” och ”Min närmsta chefs inställning 
till kommunikation har betydelse för om jag ändrar mitt sätt att kommunicera med mina 
kollegor.”. Fyra items utformades för att få svar på vilka yttre faktorer som gynnar en 
förändrad kommunikation (tredje frågeställningen); ”Jag uppmuntras av företaget att förändra 
mitt sätt att kommunicera med mina kollegor.”, ”Brist på tid påverkar hur jag kommunicerar 
med mina kollegor.”, ”Jag skulle vilja lära mig mer om hur jag kan utveckla mitt sätt att 
kommunicera.” och ”Jag skulle vilja ha någon form av personligt stöd för att utveckla mitt 
sätt att kommunicera med mina kollegor.”. Pearsonkorrelationerna mellan items i enkäten gav 
skäl att tro att de items som konstruerats för att spegla respektive frågeställning även kunde 
motsvara tre index. Cronbach’s alpha för påverkan var .33 men när ett item togs bort ökade 
värdet till .83. Ett item som handlade om stress valdes att placeras i index för yttre faktorer 
istället för inre faktorer. Detta för att itemet kunde besvara båda frågorna. Värdena för inre 
drivkrafter var .60 och för yttre faktorer .63. Totalt fick tre items belysa inre drivkrafter och 
fem fick belysa yttre faktorer. Alphavärdet för samtliga items var .56. 
 Enkäten utformades som påståenden där deltagarna fick ta ställning till fyra alternativ; 
stämmer mycket väl, stämmer väl, stämmer delvis, stämmer inte alls, där svaren kodades från 
4 till 1 och en hög grad av instämmande alltså innebar ett högre värde. Medelvärden för index 
kunde följaktligen variera mellan 1 och 4. För att öka reliabiliteten genomfördes en 
pilotstudie. Fyra deltagare kontaktades via telefon med en förfrågan om att delta. Enkäter 
skickades ut via mail och deltagarna uppmanades att kommentera och komma med egna 
förslag på eventuella förbättringar. Detta ledde till vissa justeringar i form av 
omformuleringar och förtydligande. Eftersom deltagarna befann sig i olika länder översattes 
enkät och missivbrev till engelska då detta var koncernspråket. Översättningen lästes och 
kommenterades av tre personer med goda kunskaper i engelska språket för att säkra att syftet 
med frågorna inte förändrades vid översättningen. 
 Då målet vara att genomföra en triangulering formulerades även en intervjuguide. 
Intervjuguiden utformades med syfte att vidare belysa de frågeområden som utformats i 
enkäten. Intervjuerna var halvstrukturerade och inleddes med några bakgrundsfrågor som 
”Hur gammal är du?” och ”Hur länge har du arbetat som ingenjör?”. För att belysa påverkan 
ställdes frågor som; ”Vad tror du inverkat på att du förändrat/inte förändrat din 
kommunikation med dina kollegor efter utbildningen?” och ”Kan du ge exempel på hur du 
förändrat din kommunikation”. För att belysa inre drivkrafter ställdes frågor som; ”Skulle du 
kunna berätta om vad du tror motiverar och inspirerar dig att förändra din kommunikation 
med dina kollegor?” och ”Varför vill du fortsätta/inte fortsätta utveckla din kommunikation?”. 
För att belysa yttre faktorer ställdes frågor som; ”Vad upplever du vara de bästa 
förutsättningarna för att du ska kunna förändra ditt sätt att kommunicera”. I direkta följdfrågor 
togs faktorer från enkäten upp, som betydelsen av exempelvis stress, tidsbrist och ledarskap. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mp3-spelare. 
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Procedur 
 
Eftersom studien initierats av företaget informerades deltagarna av utbildningsledaren och 
utvecklingsavdelningens chef att en enkätundersökning skulle äga rum och att den skedde på 
företagets initiativ. Bifogat detta mail fanns presentation och information av 
undersökningsledaren samt missivbrev. Mailadresser till deltagarna förmedlades via 
sekreterare på företaget. Enkäterna med bifogat missivbrev som utformades i enlighet med de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) skickades därefter ut via mail till 
samtliga som deltagit i utbildningen. I missivbrevet fanns information om att syftet med 
undersökningen var att få mer kunskap om vad som skulle kunna hjälpa ingenjörer inom 
tillverkningsindustrin att utveckla sitt sätt att kommunicera med sina kollegor samt 
information om de etiska principer som gällde under studien. Deltagarna garanterades 
konfidentialitet samt informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 
som helst. Deltagarna erbjöds att antingen returnera enkäten via mail till 
undersökningsledaren alternativt skriva ut den och returnera den anonymt via post. En enkät 
returnerades via post. Vid osäkerhet eller frågor angående enkäten uppmanades deltagarna att 
ta kontakt med undersökningsledaren vilket skedde vid ett tillfälle. 
 Ett flertal förfrågningar om intervjuer skickades ut via mail. Endast ett fåtal besvarades 
vilket ledde till en avsevärd mängd telefonsamtal för att få till stånd intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes vid två tillfällen, dels på deltagarnas arbetsrum och dels i samtalsrum på 
företaget. Vid intervjutillfället bekräftades att deltagarna fått missivbrevet, att de tagit del av 
de etiska reglerna och därmed gav sitt samtycke till intervjun. Intervjuerna pågick mellan 45-
60 minuter. 
 
 
Databearbetning 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant för att bearbetas och analyseras. Efter transkribering 
raderades filerna. Det sammanlagda materialet omfattade c:a 34 sidor. För analys användes 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Det var en induktiv analys som genomfördes i flera 
steg. Arbetet började med att hela materialet lästes igenom för att skapa en helhetsbild av 
innehållet. Därefter valdes citat ut som ansågs relevanta för syftet av undersökningen. Dessa 
koncentrerades till kondenserade enheter med bibehållet centralt innehåll. Materialet 
jämfördes och utifrån innehållet abstraherades innehållet till underteman och sedan vidare till 
fem övergripande teman (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Det totala antalet citat var 
158, antal kondenserade enheter 158, antal underteman 41 och antal övergripande teman var 
5. Kontinuerligt under analysens gång skedde nya genomläsningar och jämförelser av 
materialet för att inte förlora kontakten med helheten. Exempel på citat: Utan snarare det här 
att bygga erfarenhet och rutin så att, så att det sitter här bak i huvudet utan att man behöver 
tänka på det. Exempel på kondenserad enhet: Bygga erfarenhet och rutin så att det sitter i 
huvudet utan att behöva tänka. Exempel på undertema: Automatisering. Exempel på 
övergripande tema: Kunskap. Det övergripande temat baserades på 9 underteman. 
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Resultat 
 

Pearsonkorrelationen mellan inre drivkrafter och yttre faktorer var r = .32 (p = .036) och 
därmed signifikant. Mellan påverkan och inre drivkrafter var korrelationen r = .22 (p = .146) 
och mellan påverkan och yttre faktorer r = .26 (p = .085). 
 
 
Anser ingenjörerna att deras kommunikationssätt påverkas av en kurs som 
inbegriper tillämpad kommunikation? 
 
Specifikt höga medelvärden nämns för enskilda item som upplevs relevanta för 
frågeställningen. I hela gruppen svarade c:a 75% stämmer väl eller stämmer mycket väl på 
frågan om de fått kunskap om hur de kan förändra sin kommunikation och c:a 93% menade 
att de på något sätt använt sig av den kunskap de fick på utbildningen. Medelvärde för 
påverkan var 2.42 (SD = 0.63). Den frågan som uteslöts ur index påverkan ”Jag 
kommunicerar annorlunda med mina kollegor i mina projekt efter kursen.” hade ett 
medelvärde på 2.27 (SD = 0.84) och c:a 40 % svarade stämmer väl eller stämmer mycket väl. 
 När jämförelser mellan olika grupper avseende index för påverkan gjordes visade 
oberoende tvåsidigt t-test att det fanns en skillnad mellan mäns och kvinnors upplevda 
påverkan av kursen (t = 4.42, p = .001). Kvinnorna hade lägre medelvärde (M = 1.72, SD = 
0.52) än männen (M = 2.60, SD = 0.53). Det fanns även en skillnad mellan svensktalande och 
icke-svensktalande deltagare (t = -5.76, p < .001) där svensktalande hade ett lägre medelvärde 
(M = 2.09, SD = 0.53) än icke-svensktalande (M = 2.94, SD = 0.38). Det fanns ingen 
signifikant skillnad gällande ålder eller antal år som ingenjör. Dessa två bakgrundsvariabler 
hade delats in i två grupper med hjälp av medianvärdet i respektive grupp.  
 
 Kunskap. Resultatet av intervjuanalysen ledde bland annat fram till det övergripande tema 
som benämns kunskap. En del av intervjupersonernas svar samt hur de olika stegen tagit form 
kan ses i Tabell 1. Intervjupersonerna beskrev olika typer av samtalsmetodik som de antingen 
påmints om eller fått ny kunskap om vid utbildningstillfället, metoder som de upplevt vara 
verksamma i kommunikationen med sina kollegor. Samtalsmetodik som underlättat 
kommunikationen, som återkoppling, att utveckla frågor, och hur de skulle agera för att skapa 
större delaktighet i gruppsamtal. Samtidigt såg de begränsningar då de inte kunnat ta till sig 
nya kunskaper vid bara ett inlärningstillfälle utan det krävs mer för att förändra ett 
kommunikativt beteende. Flera av intervjupersonerna önskade uppnå ett automatiskt 
beteende; ”man ska inte behöva fundera på vilken fot man ska trycka med utan det går av sig 
själv.” Intervjupersonerna menade att för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap krävs ett eget 
engagemang och intresse då deras arbetssituation i form av tidsbrist och hög arbetsbelastning 
inte underlättar en förändring av det kommunikativa beteendet. De ansåg även att det innebar 
att det var lätt att den kunskap de fått föll bort då de saknade återkoppling och ett aktivt 
användande av den nya kunskapen på arbetsplatsen. 
 Att de anställda har kollegor på andra platser än i Sverige gör att språkkunskaper blir 
viktiga och språket blir en källa till osäkerhet i kommunikationen. Här lyfte flera respondenter 
upp betydelsen av de kommunikationssätt man valde att använda samt att de upplevde det 
som viktigt att få ett ansikte på de man kommunicerade med. Här nämndes även vikten av att 
i någon mån även på ett personligt plan lära känna dem de kommunicerade med. För att 
underlätta kommunikationen, även med de egna kollegorna, och för att kunna utveckla den 
önskade man att kommunicera mer öga mot öga och inte bara via mail. Man menade att det då 
är lättare att förstå den de kommunicerade med och även anpassa sin egen kommunikation. 
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Andra områden som upplevdes viktiga är återkoppling. Kunskap om hur kollegor och chefer 
uppfattar deras sätt att kommunicera eller kommentarer kring nya metoder de använde i sin 
kommunikation upplevdes som mycket viktig för om de fortsatte att använda sig av nya 
kunskaper. 
 
Tabell 1  
Övergripande tema Kunskap  
Citat 
(exempel) 

Kondenserad enhet (exempel) Undertema 
(exempel) 

Jag har t.ex. inte tidigare funderat på 
vikten av att ställa frågor som det inte 
går att svara ja eller nej på. Utan det är 
kanske mera –Går det bra? Då kan man 
istället ställa frågan –Hur tycker du att 
det går? Det är typiskt en sån detalj 
som jag snappade upp och jag kände att 
det här är ju verkligen användbart. 

Jag har inte funderat på vikten av att 
inte ställa ja och nej frågor. Jag kände 
att det är användbart. 
 
 
 
 

Samtalsmetodik 

Och kanske inte kunde uttrycka sig som 
man ville i och med att det blev 
engelska. Det är ändå ett främmande 
språk för oss i alla fall och det är ett 
främmande språk för fransmännen. 

Man sa inte det man ville i och med att 
engelskan är ett främmande språk. 

Språkhinder 

Det mest typiska när man har gått en 
kurs det är ju att när man är tillbaka på 
kontoret då har man sina pappershögar 
och man är tillbaka i de gamla 
hjulspåren. 

När man gått en kurs har man sina 
pappershögar och är tillbaka i de gamla 
hjulspåren. 
 
 

Rutiner 

Utan snarare det här att bygga 
erfarenhet och rutin så att, så att det 
sitter här bak i huvudet utan att man 
behöver tänka på det. 

Bygga erfarenhet och rutin så att det 
sitter i huvudet utan att behöva tänka. 
 

Automatisering 

Ett hinder är ju naturligtvis om jag blir 
bemött på samma sätt oavsett vad jag 
gör. Alltså om jag blir bemött med 
någon form av likgiltighet eller tystnad. 
Då är det väldigt svårt att utveckla sig. 

Om jag blir bemött på samma sätt 
oavsett vad jag gör, om jag blir bemött 
med likgiltighet eller tystnad. Då är det 
svårt att utveckla sig. 

Återkoppling 

Det jag tror är lite farligt kanske när 
man ska ha en dialog med andra det är 
ju det här att man ska försöka minska 
det här med mailväxlingen. Alltså att 
man inte kommunicerar elektroniskt 
utan man träffas två och två. Det känns 
som att man knyter ihop det på något 
bättre sätt. Okej, skicka ett mail men 
läser han det eller läser han det inte? 

Det är farligt att bara ha en dialog med 
mailväxling. Det blir lättare att knyta 
ihop det om man träffas.  

Kommunikationssätt 

 
 
Vilka inre drivkrafter anser ingenjörerna som viktiga för att förändra/utveckla 
sitt kommunikativa beteende? 
 
Specifikt höga medelvärden nämns för enskilda item som upplevs relevanta för 
frågeställningen. I hela gruppen svarade c:a 93% att det stämmer väl eller stämmer mycket väl 
att deras sätt att kommunicera påverkar resultatet av deras arbete och c:a 84% menade att det 
stämmer väl eller stämmer mycket väl att de vill lära sig mer om hur de kan utveckla sitt sätt 
att kommunicera. Medelvärdet för inre drivkrafter var 3.25 (SD = 0.54). Det fanns inga 
signifikanta skillnader i indexet avseende kön, ålder och antal år som ingenjör. Den 
jämförelse som låg närmast signifikans gällde att svensktalande hade lägre medelvärde (M = 
3.17, SD = 0.59) än icke-svensktalande (M = 3.39, SD = 0.43). T-test visade t = -1.36, p = 
.180. 
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 Personlig vinst. Att utveckla personliga relationer på arbetet menades skapa ett mervärde 
som kunde upplevas stödjande, stimulerande och underlätta processen i att förändra sin 
kommunikation. Kommunikationen beskrevs vara enklare om man fick möjlighet att lära 
känna personen lite mer vilket upplevdes som tillfredställande. Här uttryckte några även att de 
upplevde det som positivt att få utvecklas som grupp, att få ta del av ett gemensamt projekt, 
som något som skulle skapa mervärde i processen. Att utveckla sitt sätt att kommunicera 
uppfattades också av en del som en utmaning och något som kunde leda till personlig 
utveckling vilket var motiverande. 
 
Tabell 2 
Övergripande tema Personlig vinst 
Citat 
(exempel) 

Kondenserad enhet 
(exempel) 

Undertema 
(exempel) 

Men för att jag ska kunna komma fram 
så måste jag ju intressera mig för de 
andra människorna också som jobbar i 
det här. Inte bara… vi har ju kollegor i 
Indien precis som vi har kollegor i 
Frankrike eller var tusen vi än har men 
att man lär känna personen bakom. Det 
för mig framåt.  

För att komma framåt så måste jag 
intressera mig för människorna som 
jobbar i det här. Att lära känna 
personen bakom för mig framåt. 

Utveckla relationer 

Om man gjorde något med sina närmsta 
kollegor som en sån där ”vi”grej. ”Nu 
ska vi förändra hur vi ska 
kommunicera” Då skulle det ju säkert 
vara motiverande. Då är det ju roligt! 
Det är roligt att göra saker tillsammans. 

Om man gjorde något med sina närmsta 
kollegor, som grupp, då skulle det vara 
motiverande. Det är roligt att göra 
saker tillsammans. 

Gruppaktivitet 

Det är också så att om jag gör en massa 
saker som ingen märker av då tappar 
jag lite motivationen för det. Förutsatt 
att det inte är något som jag själv 
brinner väldigt mycket för då. 

Om jag gör saker ingen märker av 
tappar jag motivationen 

Bekräftelse 

I sånt fall är det mycket för mig att det i 
sig är en utmaning. Det är ju 
spännande. Jag tycker att det är väldigt 
svårt att förändra sig. Sig själv eller sitt 
beteende. Det är inte det lättaste man 
kan göra. Så det är utmaningen i såna 
fall. 

Det är en utmaning, spännande. Det är 
svårt att förändra sig själv och sitt 
beteende. 

Personlig utveckling 

Jag har lättare att motivera mig till att 
göra saker om jag vet tanken bakom än 
om jag vet att det är hit det ska leda.  
Gräv ett hål i marken. Varför då? 
Varför vill du ha ett hål i marken? Jaså 
därför, då kan jag gräva ett hål i 
marken. Det ger väl någon känsla av att 
vara inkluderad antar jag. 

Jag har lättare att motivera mig att göra 
saker om jag vet tanken bakom än om 
jag vet att det är hit det ska leda.  Det 
ger en känsla av att vara inkluderad. 

Delaktighet 

Jag ser tydligt att kan man 
kommunicera bra så går det mesta lite 
lättare för då kan man koncentrera sig 
på det man ska göra och inte reda ut 
vad man sa eller vad man pratade om. 

Ser tydligt att kommunicerar man bra 
går det lättare, man kan koncentrera sig 
på det man ska göra och inte reda ut 
vad man sa eller vad man pratade om. 
 

Tidsbesparing 

 
Flera uttryckte det vara stimulerande när de märkte att en förändring de gjort skapat en positiv 
förändring i relationen till kollegorna genom att arbetet blev utfört snabbare och med färre 
missförstånd. Bekräftelse och uppmärksamhet från chefen om de gjort en förändring eller om 
de funderade över att göra en förändring upplevdes sporrande. Även belöningar i form av till 
exempel befordran var faktorer som nämndes som betydelsefulla i en process att förändra ett 
kommunikativt beteende. 
 



11 
 

Vilka yttre faktorer upplever ingenjörerna som gynnsamma för att 
förändra/utveckla sitt kommunikativa beteende? 
 
Specifikt högt medelvärde nämns för enskilt item som upplevs relevant för frågeställningen. I 
hela gruppen svarade c:a 70% att det stämmer väl eller stämmer mycket väl att stress påverkar 
om de förändrar sitt sätt att kommunicera. Medelvärdet för yttre faktorer var 2.63 (SD = 
0.57). När jämförelser mellan olika grupper avseende index för yttre faktorer gjordes visade 
oberoende tvåsidigt t-test att det fanns en skillnad i index mellan svensktalande och icke-
svensktalande deltagare (t = -2.24, p = .031) där svensktalande hade ett lägre medelvärde (M 
= 2.50, SD = 0.65) än icke-svensktalande (M = 2.84, SD = 0.33). Det finns inga signifikanta 
skillnader i index mellan de övriga grupperna med avseende på kön, ålder och antal år som 
ingenjör. 
 
 Tid. Något som intervjupersonerna upplevde påverkade om de förändrade sin 
kommunikation var om de såg en relevans i att lägga ner tid och arbete på en 
kommunikationsförändring. Sedan verkade effekten av förändringen avgöra om man ansåg 
det värt tiden att arbeta för att införliva den i sitt dagliga arbete. Även i de fall där de såg 
nyttan och effekten av förändring gjorde tidspressen och de prioriteringar som man tvingades 
göra i sitt dagliga arbete att det föll bort. För att kunna införliva kunskapen i det dagliga 
arbetet menade intervjupersonerna att de var tvungna att avsätta tid för repetition och 
reflektion, tid som de inte upplevde sig ha. Tidspress och stress upplevdes även påverka viljan 
och möjligheten att förändra sitt kommunikativa beteende genom att det kunde påverka hur 
man uppfattade det som kommunicerades. Där upplevde intervjupersonerna att ledarskapets 
ord och handlingar inte alltid upplevdes som förenliga med det man kommunicerade av 
företagets värderingar och prioriteringsordning. 
 
Tabell 3 
Övergripande tema Tid 
Citat 
(exempel) 

Kondenserad enhet 
(exempel) 

Undertema 
(exempel) 

Förhoppningsvis så kan jag utveckla 
min kommunikation genom att jag ser 
att det ger vissa fördelar. Att det går 
lättare att jobba. Då kommer jag att 
försöka fortsätta att bli bättre på att 
kommunicera. 
 
Det är ju om jag snabbt och enkelt ser 
effekten av en förändrad 
kommunikation. 
 

Förhoppningsvis utvecklar jag min 
kommunikation för det går lättare att 
jobba. Då fortsätter jag bli bättre. 
 
 
 
 
Att jag snabbt och enkelt ser effekten 
av en förändrad kommunikation. 

Effekt 
 
 
 
 
 
 
 
 

På jobbet är det mer, det här måste 
funka. Vi har tajta tidsplaner. Är det det 
här sättet som funkar så är det det här 
sättet jag använder. 

På jobbet måste det funka. Tajta 
tidsplaner gör att jag använder det som 
funkar. 

 

Eftersom jag inte uppfattar det som att, 
att kommunikation för mig är ett stort 
problem så är det inget jag är 
tillräckligt motiverad att jobba på det 
för min skull så att säga. Jag har andra 
saker jag behöver jobba på före liksom. 
 
Jag ser fördelarna och potentialen med 
det. Men sen om det är ett behov eller 
inte. Förstår du skillnaden va? Något 
som kan vara bra att ha men jag står 
inte och faller med det idag. 

Kommunikation är inte ett stort 
problem så det är inget jag är 
tillräckligt motiverad att jobba på. Jag 
har andra saker att jobba på före. 
 
 
 
Ser fördelarna och potentialen med det, 
men sen om det är ett behov eller inte? 
Något som kan vara bra att ha men jag 
står inte och faller med det idag. 

Relevans 
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Övergripande tema Tid 
Citat 
(exempel) 

Kondenserad enhet 
(exempel) 

Undertema 
(exempel) 

Jaa, när jag kommer ihåg det. När man 
inte springer omkring som en höna med 
avhugget huvud och försöker hinna 
med saker ja. 
 
När jag blir stressad så tappar jag min 
förmåga att förstå ironi och skämt. Jag 
förstår inte när folk skojar med mig. 
Speciellt inte när jag är jättestressad. 

När jag kommer ihåg. När jag inte 
springer omkring och försöker hinna 
med saker. 
 
 
När jag blir stressad tappar jag 
förmågan att förstå ironi och skämt. 
Speciellt när jag är jättestressad. 
 

Stress 

Om man inte kommer in i arbetssättet 
på en gång och det går längre tid från 
det att man upprepar det då blir det ett 
större jobb med att ta upp tråden igen. 

Om man inte kommer in i arbetssättet 
på en gång och lång tid går innan 
upprepning blir det större jobb att ta 
upp tråden igen. 

Repetition 
 

Dagarna är fulla ändå, så är det. Och att 
ta… Det man måste göra det är ju 
faktiskt att boka in eller sätta av en tid 
att nu ska jag göra det och nu ska jag 
göra det. Det vore säkert bra och vettigt 
på alla sätt att göra men liksom att boka 
in en tid att nu ska jag tänka efter vad 
jag gjorde på den kursen som jag gick 
för tre veckor sen. Det har inte blivit 
av. 

Dagarna är fulla ändå. Det vore säkert 
bra och vettigt att boka in en tid att 
tänka efter vad jag gjorde på kursen jag 
gick för tre veckor sen. Det har inte 
blivit av. 

Tid för reflektion 

 
 Ledarskap. Enligt intervjupersonerna påverkas resultatet av en utbildning om ledarskapet 
hade tydliga mål och var tydliga med vad man önskade att uppnå. Fast ännu viktigare verkade 
vara att målen även genomsyrade verksamheten och det dagliga arbetet. Det verkade även 
vara betydelsefullt att hålla målen ständigt aktuella för individen för att en förändring skulle 
komma till stånd, bevaras och utvecklas. Intervjupersonerna menar att målen blir tydliga om 
ledningen avsätter tid och resurser och även belönar andra saker än det som går att mätas i 
form av leveranser. Det tycks finnas en skillnad mellan hur man upplever företagets 
värderingar och vad man upplever att företaget lyfter upp som viktigt i förhållande till de 
resurser som ges. Alla intervjupersonerna pekade på något sätt på arbetsbelastning och 
tidsbrist som något som motverkade en förändring av det kommunikativa beteendet. Någon 
menade att ledningen inte fullt ut gav dem möjlighet att förändras och då egentligen inte 
önskade se en förändring tillräckligt mycket då förändringen inte är genomförbar med den 
aktuella arbetsbelastningen och de givna tidsplanerna. Intervjupersonerna menade att deras 
vilja och faktiska kommunikationsförändring påverkades av det som kommunicerades 
”uppifrån”. De menade att deras vilja till förändring påverkades om till exempel chefen 
krävde det för att de skulle kunna förbättra resultat eller om det skulle vara nödvändigt för en 
eventuell befordran.  Intervjupersonerna menade att ledarskapet hade stort inflytande över om 
individen faktiskt förändrade sin kommunikation. 
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Tabell 4 
Övergripande tema Ledarskap 
Citat 
(exempel) 

Kondenserad enhet 
(exempel) 

Undertema 
(exempel) 

Om man nu säger att målet med kursen 
var att vi skulle förändra vårt sätt att 
kommunicera, så tror jag att man hade 
vunnit på att tala om från början att 
målet med den här kursen är att ni ska 
förändra ert sätt att kommunicera. 
 
Men jag tycker att det är viktigt att man 
får information och att den sprids, så 
slipper man de här, vad ska man säga, 
inte rykten heller men onödiga 
spekulationerna om saker och ting. 

Viktigt att kommunicera målet med 
kursen. 
 
 
 
 
 
Viktigt att få information för att slippa 
spekulationer 

Tydlighet 

Vi har en, uppfattar jag det som, 
företagskultur där det viktiga är det här 
leveransdatumet. Inte så mycket 
runtom utan hårt och kallt och kantigt. 
Den här biten. Det spelar inte så stor 
roll hur folk mår under projektet, det 
viktiga är att vi levererar i tid. 
 
Och som jag sa hade jag känt att detta 
var något som var viktigt, tex för min 
chef då, så hade jag kanske lagt tid på 
det. 
 
Om man satte mål som har med 
kommunikation att göra t.ex. då skulle 
nog det motivera folk åt att ägna sig åt 
det, men det gör man ju inte för det är 
inte mätbart. Och saker måste vara 
mätbara. För att saker ska genomföras 
så måste det vara någon som får en 
bonus på det. 

Företagskultur som prioriterar 
leveransdatum. Spelar inte stor roll hur 
folk mår. 
 
 
 
 
 
Om jag känt att detta var viktigt för min 
chef hade jag lagt tid på det. 
 
 
 
Om man hade mål som har med 
kommunikation att göra då skulle det 
motivera folk att ägna sig åt det, men 
det gör man inte för det är inte mätbart. 

Värderingar 

Som jag säger jag skulle ibland vilja ha 
en mentor eller någon att bolla idéer 
med. Jag skulle gärna prata med chefen 
om såna saker men han har ju också ett 
jobb att sköta. Det är tyvärr där det blir 
lite lidande. Ibland ses man inte på ett 
par veckor även om han har ett kontor 
här. 

Jag skulle vilja ha någon att bolla idéer 
med, gärna chefen. Ibland ses man inte 
på ett par veckor. 

Stöd 

Nja, jag tror att det här att man inte blir 
styrd. Att man inte sätter någon form av 
regler på något sätt utan att var och en 
får skapa sina. Inom rimliga gränser 
visserligen. 

Att inte bli styrd. Att var och en får 
skapa egna regler inom rimliga gränser. 

Medbestämmande 

Så det känner jag väl att det stöd som 
man kan önska det finns där. Sen hur 
det syns i det dagliga arbetet och mer 
aktivt så här. Han sitter ju i samma sits 
som mig. Han har väl ännu högre 
pappershögar på sitt skrivbord 

Jag känner väl att det stöd man kan 
önska finns där, men hur det syns i det 
dagliga arbetet och mer aktivt så här. 
Han sitter i samma sits som mig. 

Förebild 

 
 Kultur. Ett annat område där man hade tagit till sig kunskap handlade om hur man förhåller 
sig till och kommunicerar med människor med annan kulturell bakgrund. Här handlade det 
om att intervjupersonerna upplever sig blivit medvetna om att människor kan uppfatta det du 
säger och gör på olika sätt, och om du befinner dig i en annan kultur så påverkar det både 
individens sätt att kommunicera och agera. Man menade att det fanns skillnader i hur en 
medarbetare kommunicerar med sin chef. Ovilja att ta konflikter med överordnade och även 
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hur självständiga man är när det gäller beslutsfattande på en icke chefs nivå kan skilja sig åt 
mellan länder. Betydelsen av att respektera andra syn- och arbetssätt lyftes fram. Här 
upplevde man det som viktigt att få möjlighet att besöka kollegor för att skapa sig en bild av 
personerna och lära känna dem men även deras kultur och arbetsförhållanden och på så sätt 
underlätta och förbättra kommunikationen som oftast sker via mail eller telefon. En annan 
svårighet som upplevdes svår att överbrygga var språket. Antalet kondenserade enheter var 
åtta och antal underteman var tre; Kulturella skillnader, Kunskap om olikhet och 
Företagskultur. Då andelen underteman var få utformades ingen tabell. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka vad som skulle kunna hjälpa ingenjörer inom 
tillverkningsindustrin att utveckla sin kommunikativa förmåga. Då samtliga deltagare nyligen 
genomgått samma utbildning, vars syfte var att medarbetarna skulle öka sin medvetenhet om 
de inre och yttre faktorer som påverkar individens kommunikation samt ge dem verktyg att 
utveckla sin kommunikativa förmåga, var frågan aktuell och något de reflekterat över mer 
eller mindre frivilligt. 

Anser ingenjörerna att deras kommunikationssätt påverkas av en utbildning som 
inbegriper tillämpad kommunikation? Av svaren att döma så hade deltagarna på något sätt 
använt sig av de kunskaper de fått. Kvinnor verkade instämma i lägre grad än män. Resultatet 
presenteras med viss försiktighet då det kan vara missvisande då antalet deltagande kvinnor 
var avsevärt lägre än antalet män, men anledningarna till att de få kvinnorna instämde i lägre 
grad kan trots det vara fler. Då yrket fortfarande är mansdominerat och utbildningen arbetades 
fram och genomfördes av män så kan språket och utformningen vara en anledning till att 
utbildningen inte fick samma genomslag hos kvinnorna. Kvinnor har även traditionellt sett 
ansetts vara bättre på att kommunicera än män. En faktor som påverkat att kvinnorna inte 
ansåg utbildningen som lika givande kan vara att de helt enkelt redan kommunicerar på ett 
mer medvetet sätt. Melero (2010) visade att vid en högre representation av kvinnor i 
ledarteam så ökar användandet och utvecklandet av feedback och de förordar mer personlig 
kommunikation och delaktighet bland de anställda. Det kan alltså finnas anledning att tro att 
resultatet av denna studie indikerar detsamma trots skillnaden i antalet deltagare avseende 
kön.  

Det fanns även en signifikant skillnad mellan hur svenska och icke-svensktalande 
uppfattade påverkan. Icke-svensktalande hade högre medelvärde. Det skulle kunna förklaras 
med kulturella skillnader. Kultur var ett av de övergripande teman som framkom efter 
analyser av intervjuerna. En vilja att behaga kan leda till att man ger mer positiva svar. Detta 
stämde med deltagarnas egna beskrivningar av vad de upplevt av kulturella skillnader. I 
intervjuerna framkom att svensktalande upplevde till exempel att de icke-svensktalande var 
mindre benägna att ta konflikter, ha avvikande åsikter i möten med icke-svensktalande samt 
gentemot överordnande. Beteendet som beskrivs av ingenjörerna skulle kanske delvis kunna 
förklaras genom de resultat Duronto, Nishida och Nakayama (2005) fick i sin studie. De 
menade att kommunikationen med nya människor präglas av oro och osäkerhet vilket kan 
leda till ett undvikande beteende. Detta var som tydligast mellan människor av olika kulturer. 
Då uppkommer frågan varför inte svensktalande beskriver samma fenomen. En förklaring kan 
vara det Brasher (2001) säger om osäkerhet. Osäkerheten som uppstår hos individen som 
grundades på situationens tvetydighet, oförutsägbarhet, brist på eller inkonsekvent 
information eller osäkerheten gällande kunskapsnivå kan upplevas som mindre hos de 
svensktalande då företaget i grunden är svenskt och de svensktalande i högre grad har 
möjlighet att minimera sin osäkerhet eller få möjlighet att reducera den. Detta för att de inte 



15 
 

behöver hantera kulturella skillnader i sin kommunikation gentemot varandra och gentemot 
företagets ledning och är familjära med den mer jämlika företagskultur som råder på svenska 
företag än de icke-svensktalande. Tilläggas bör att även svensktalande nämner språket och 
okunskap om andra kulturer som en osäkerhetsfaktor i kommunikationen med icke-
svensktalande. Genom att aktivt arbeta med information och överbrygga olikheter både bland 
svensktalande och icke-svensktalande bör kommunikationen kunna förbättras. Att få 
möjlighet att lära känna kollegor på ett mera personligt plan och även deras kultur där det 
förekommer skillnader, är något som framkom som önskemål under intervjuerna och var 
något ingenjörerna trodde skulle påverka kommunikationen positivt. En brist i studien är att 
det inte fanns möjlighet att intervjua icke-svensktalande ingenjörer och därmed få en djupare 
förståelse av betydelsen av kulturella skillnader i kommunikationen och hur den kan 
utvecklas. 

Kunskap var ett av de övergripande teman som framkom efter analysen av intervjuerna. 
Kunskap relaterat till samtalsmetodik var det ingenjörerna ansåg att de tagit med sig och 
använt sig av efter utbildningen. Att ingenjörerna just tagit till sig denna kunskap stämmer väl 
mot Darling och Dannels (2003) studie som visade att den muntlig kommunikation var en stor 
del av ingenjörers arbete och alltså något ingenjörerna direkt kunde se som användbart. 
Problemet var att tiden saknades för att kunskapen skulle bli en del av ingenjörernas nya sätt 
att kommunicera.  

Vilka inre drivkrafter upplever ingenjörerna som viktiga för att förändra/utveckla sitt 
kommunikativa beteende? Flera av de intervjuade menade att om en förbättrad 
kommunikation skulle göra dem mer effektiva så ville de ha det, samtidigt kunde de inte se 
hur de skulle få tiden att lära sig det och nå fram till en nivå där det nya sättet att 
kommunicera var en del av ett nytt arbetssätt. Precis som ingenjörsstudenterna som fick 
arbeta med att utveckla sin sociala kompetens (Melin Emilsson & Lilje, 2008) ansåg 
ingenjörerna i undersökningen att det krävdes mer tid och träning för att förändra ett beteende. 
Vid brist på tid kan det finnas svårigheter att nå fram till det som i resultatet beskrivs av temat 
personlig vinst, det vill säga inre drivkrafter som ingenjörerna beskriver i form av personlig 
utveckling, utvecklade relationer, bekräftelse och delaktighet. Relaterat till multiple-goals 
theories uppkommer frågan om vilka mål de anställda upplever sig ha i kommunikationen 
med sina kollegor. Beskrivningarna som getts av arbetssituationen är att det är fokus på 
uppfyllda tidsplaner och leveranser. Målet verkar vara att få svar och resultat så fort som 
möjligt.  Ett av de övergripande teman som uppkom i intervjuerna var just tid. En stor andel 
av deltagarna trodde att deras sätt att kommunicera påverkade resultatet av deras arbete, ändå 
så visade intervjuerna att de inte lade energi på att förbättra sin kommunikation för att de inte 
upplevde sig ha den tiden som det krävdes, eller så glömde man helt enkelt bort det i den 
vardagliga stressen. Enligt Goals-plans-action model (Henningsen et al., 2011) så kanske det 
är så att ingenjörerna lade tonvikt på de primära målen i kommunikationen, det vill säga syftet 
med kommunikationen och avgränsningen, och att det skulle finnas anledning att lyfta upp de 
sekundära målen som mer handlar om vad som händer med den egna personen i 
kommunikationen och därmed förbättra förutsättningarna för individens kommunikation. 

Eftersom utbildningen som ingenjörerna deltog i var obligatorisk och inte personligt 
initierad så finns det anledning att diskutera frågan om motivation till förändring. Med tanke 
på resultatet så verkar ingenjörernas motivation främst handla om en yttre motivation med 
tanke på att tidsperspektivet verkar överskugga andra faktorer. Även om ingenjörerna främst 
verkade styras av det som skulle kategoriseras av yttre motivation så finns det möjlighet att 
den yttre motivationen internaliseras och skapar ett större personligt engagemang. Detta 
förutsätter enligt Deci och Ryan (2000) att de belöningar som sätts i samband med aktiviteten 
inte upplevs som allt för kontrollerande och att det finns utrymme för ingenjören att ta egna 
initiativ.  Då ingenjörerna i studien upplevde att de inte hade så mycket tid att avsätta för 
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reflektion och eftertanke så fanns det skäl att tro att förutsättningarna för detta behöver 
förbättras. En deltagare uttryckte det som att på arbetet gör jag inte det jag vill utan det jag 
måste och krävs av mig. Det kan tyckas vara slöseri med resurser att inte ta vara på individens 
naturliga intresse och kanske även fallenhet för att utvecklas. Det är något som studier visat 
kan motverka den inre motivationen till förändring (Deci & Ryan, 2008). Andra tecken på att 
ingenjörerna hade hög arbetsbelastning som märktes i studien var att det var svårt att få svar 
på enkäterna. Detta trots att enkäten skickades ut med tydlig information att undersökningen 
skedde i samarbete med företaget, och därmed borde vara prioriterat. Senare var det samma 
problem med svar gällande deltagande i intervjuer. Efter att ha skickat en avsevärd mängd 
mail så sökte författaren deltagare via telefon. Personerna som söktes satt ständigt upptagna 
och vara svåra att nå via telefon.  

Vilka yttre faktorer upplever ingenjörerna som gynnsamma för att förändra/utveckla sitt 
kommunikativa beteende? Förutsättningarna som påverkar ingenjörernas handlande enligt 
både författaren och ingenjörerna själva är det ledarskapet som styr över. Anledningen till att 
ingenjörerna inte arbetade med sin kommunikation verkade inte vara ointresse, tvärtom så 
svarade en stor del av deltagarna att de ville lära sig mer om och utveckla sin kommunikation. 
Utifrån svaren i intervjuerna var ingenjörernas agerande direkt kopplat till de direktiv både 
uttalade och outtalade som ingenjörerna fick och upplevde sig få från sina chefer. I 
intervjuerna framkom att man upplevde att kommunikationen från företaget till de anställda 
inte var entydig om vad som förväntades av dem och man upplevde målen som otydliga. 
Trots att företaget lagt resurser på en utbildning och lyft upp frågan om kommunikation så 
verkade inte deltagarna uppleva att de frågorna genomsyrade det dagliga arbetet och var 
synliga i kontakterna med chefer. Detta var också något som ingenjörerna menade direkt 
påverkade deras prioriteringar och visade sig i de val de gjorde varje dag. Det man istället 
upplevde företaget förmedlade var att resultat och uppfyllda tidsplaner gick före allt annat. 
Ingenjörerna ansåg därför att det var betydelsefullt att se en omedelbar effekt av en 
kommunikationsförändring om det skulle finnas anledning att fortsätta att avsätta mer tid för 
sådana aktiviteter. Önskan om en omedelbar effekt blir svår att kombinera med att 
ingenjörerna samtidigt ansåg, som tidigare nämnts, att det krävs mer tid och övning för att 
genomföra en beteendeförändring. Darling och Dannels (2003) visade att det har blivit allt 
viktigare för ingenjörer idag att kommunicera då arbetssätten innebär mer av kommunikation. 
Följaktligen borde det ligga i företagets intresse att hjälpa till att utveckla ingenjörernas 
kommunikativa förmåga. Sonnentag (2000) visade bland annat på att högpresterande 
ingenjörer såg samarbete som en viktig faktor för att uppnå resultat, sökte feedback oftare än 
lågpresterande ingenjörer och kommunicerade mycket i sitt team och en högpresterande 
ingenjör är väl det varje företag borde sträva efter. Istället verkade det i den här studien som 
att en eventuell vinst för företaget i form av förbättrad kommunikation i form av till exempel 
tidsbesparingar och att på ett effektivare sätt utnyttja sin arbetstid är underordnad den tid det 
tar att ta till sig den nya kunskapen.  

Något som ingenjörerna i denna undersökning efterfrågade och ansåg betydelsefullt för en 
kommunikativ förändring var handledning och en aktiv chef. Detta påpekades även i Shaw, 
Shaw och Enkes (2004) studie. För att få ett gynnsamt samarbete mellan olika professioner i 
ett team så krävdes aktiva ledande insatser i form av bland annat handledning. Att avsätta tid 
och resurser som ledare verkar vara ett tydligt sätt att förmedla mål och värderingar enligt 
ingenjörerna själva. 

Andra resultat som kan vara värda att reflektera över i denna studie är anledningen till att 
det inte finns någon skillnad i resultat gällande påverkan och hur många år de arbetat som 
ingenjörer. Kan det tolkas som att frågan om ingenjörernas kommunikation inte har 
behandlats tidigare och därför så syns ingen skillnad varken gällande ålder eller gällande antal 
år som ingenjör? 
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Urvalet var naturligt då undersökningen innefattade alla som genomgått samma utbildning. 
Detta skapade dock en obalans i antal män och kvinnor vilket låg utanför författarens 
möjlighet att påverka. I valet av metod spelade önskemål från företaget in, men då ämnet är 
relativt sparsamt studerat valdes en kombination av enkät samt intervjuer. Då det inte fanns 
någon befintlig enkät som var relevant för studien så behövdes en nykonstruktion. Cronbachs 
alpha för index inre drivkrafter var .60 och för yttre faktorer .63. Det hade varit bättre med ett 
värde på .70 men i en inledande studie som denna, och på grund av att det är ett nytt index så 
bör det vara användbart med .60. För att uppnå ett högre värde borde konstruktionen av 
frågorna på ett tydligare sätt speglat frågeställningarna. För att undvika att enkäten inte skulle 
besvaras för att ingenjörerna inte ville avslöja sin identitet ens för författaren så gavs 
möjligheten att skicka den besvarade enkäten via post. Den enkät som skickades in på detta 
sätt avvek inte från materialet i övrigt. Då antalet intervjuer var få, på grund av tidsbrist, hade 
det varit önskvärt med ett större antal för att öka validiteten i undersökningen. Validiteten 
kunde även, som tidigare nämnts, ökats genom att det genomförts intervjuer med icke-
svensktalande ingenjörer. Tekniska förutsättningar och språk hindrade att intervjuer med icke-
svensktalande kunde genomföras på ett tillförlitligt sätt. När det gäller valet av 
intervjupersoner så representerade de olika arbetsuppgifter och yrkesmässiga roller, till 
exempel chef och projektledare vilket bör ha gett en bredare förståelse av resultatet.  
Redovisningen av intervjuerna har skett genom ett flertal exempel av materialet och för att 
belysa tillvägagångssättet och ge läsaren en inblick i materialet. 

Då icke-svensktalande ingenjörer inte var representerade i den kvalitativa undersökningen 
och kvinnor var underrepresenterade så skulle fortsatta studier inom dessa grupper kunna 
belysa frågeställningarna ytterligare och därmed öka förståelsen. När det gäller ingenjörernas 
upplevelse av att det är tiden som är avgörande för om de ändrar sitt kommunikativa beteende 
så skulle fortsatta studier kunna belysa om så är fallet. 

Sammanfattningsvis så verkade ingenjörerna främst intresserade av att göra 
kommunikativa förändringar som kunde förbättra och underlätta deras arbetssituation, samt 
om det krävs, förväntas och uppskattas av företaget. I relationen till kollegor så verkade 
kommunikationen viktig men främst för att kunna göra jobbet så bra och effektivt som 
möjligt. När tid gavs för reflektion genom företagets utbildning och denna uppföljande studie 
visade sig ett intresse för att utveckla sin kommunikation. För att en fortsatt kommunikativ 
beteendeförändring ska vara möjlig för ingenjörerna verkar det krävas insatser i form av 
frigörande av tid och tydligt kommunicerade mål från företaget och ett agerande från 
ledarskapet som följer upp de givna målen. 
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