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Sammanfattning 
Global software development (GSD) är termen för utvecklingsteam där lagmedlemmarna 
sitter på olika geografiska platser men arbetar för samma IT-projekt. I dessa 
utvecklingsteam måste personer ta hänsyn till bland annat skillnader i språk, kultur och 
tidszoner. Denna fallstudie inriktar sig på en av det mest kritiska delarna vid global IT-
utveckling, kravhantering. Tidigare forskning har påvisat att de kulturella aspekterna är 
viktiga vid beslutstagandet för verksamheter som väljer att outsourca. En annan faktor 
som behandlats är tidszonseffekt vilket vissa författare anser positivt i den bemärkelsen att 
antalet arbetstimmar per dygn förlängs. Denna fallstudie inriktade sig på att undersöka hur 
kommunikation och kravhantering fungerade i globala IT-projekt där en avgränsning mot 
Sydasien gjordes. Studien utgick bland annat från Hofstede’s kulturdimensionsteori där 
maktdistans och individualism mot kollektivism samt Gurung och Prater’s ramverk för en 
lyckad outsourcing-strategi. Dessa teorier användes vid jämförelse mot den empiriska data 
som samlades in.  Fem personer, alla med erfarenheter att arbeta inom globala 
utvecklingsprojekt intervjuades för att höra deras erfarenheter och åsikter inom projekt 
som dessa. Det som framgick av vår fallstudie var att kulturella skillnader finns inom 
globala IT-projekt. Inte minst vad personer från olika kulturer var vana vid och de måste 
anpassas till. Fysisk kontakt ansåg alla informanter vara den viktigaste aspekten vid 
kommunikation, något som inte var självklart när personer sitter på olika geografiska 
platser. När personer arbetar på olika platser och tidszoner skiljer dem åt bidrar detta till 
otillgänglighet. Den begränsade tillgängligheten försökte vissa globala utvecklingsteam 
lösa med att personer från Sydasien ibland arbetade efter svenska tider.  

 



   
 

   
 

Summary 
Global Software Development (GSD) is the term from develoment team where teammembers are 
located on different geografical locations but working for the same IT-project. In development 
team like this people have to regard wheter there is difference in language, culture and time zones. 
This casestudie is focused in one of the most critical part in IT-development, requirement 
engineering. Previous research has shown that the cultural aspects are important in decision 
making for businesses that choose to outsource. Another factor dealt with is the time zone effect 
which some authors consider favorably in the sense that the number of hours worked per day is 
extended. This case study focused on investigating how communication and requirement 
management worked in global IT projects where a delimitation of southern Asia was made. The 
study was, among other things, from Hofstede's cultural dimension theory where power distances 
and individualism towards collectivism, as well as Gurung and Prater's framework for a successful 
outsourcing strategy. These theories were used in comparison to the empirical data collected. Five 
people all with experience working in global development projects were interviewed to hear their 
experiences and opinions in projects such as these. What emerged from our case study was that 
cultural differences exist in global IT projects. Not least what people from different cultures were 
used to and they had to adapt to. Most informants felt that psycial contact was the most important 
part of communication. Something that was not obvious when people were sitting in different 
geographical locations. When people work in different places and time zones separates them, this 
contributes to inaccessibility. Some global development teams tried to solve the fact that people 
from southern Asia sometimes worked after Swedish times.  
 
 

  



   
 

   
 

Förord 
Ämnet för detta examensarbete valdes efter våra intressen inom området informatik. Vi 
hade som mål att genomföra en studie där vi bidrog med kunskap inom fenomenet. Tiden 
för rapportskrivningen var intensiv och vi vill därför rikta ett stort tack till vår handledare 
Håkan Sterner som har hjälpt oss genom hela arbetet och visat ett genuint intresse för 
ämnesvalet. Vi vill även tacka informanterna som tog sig tid att deltog i studien, de har 
bidragit till värdefull information och spännande erfarenheter som berikade studiens djup.  

 
Växjö, 2017
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1 Introduktion  
I detta kapitel introduceras studiens ämnesval och bakgrund till vad som har 
undersökts samt varför ämnet är intressant. Tillsammans med tidigare 
forskning inom området skapas här en samlad bild över studiens 
ämnesområde. 

1.1 Inledning/bakgrund 
Utvecklingen kring IT-projekt inom moderna verksamheter är ett växande 
fenomen. Outsourcing och offshore är två termer som menas att en 
verksamhet utkontrakterar delar eller hela sin verksamhet till en extern 
leverantör inom samma- eller ett annat land (Khan, Niazi och Ahmad 2011). 
Det existerar en stark trend bland företag att anställa systemutvecklare för att 
råda bot på den stora efterfråga som finns för att utveckla nya IT-lösningar på 
små och stora verksamheter (Computer Sweden 2017). När efterfrågan är 
större än utbudet råder det en brist på marknaden.  Med att bristen på IT-
expertis växer, ökar trenden kring global software development (Alnuem, 
Ahmad och Khan 2012). Global software development (GSD) betyder att 
personer från olika nationaliteter arbetar från olika geografiska platser men i 
samma utvecklingsteam (Alnuem, Ahmad och Khan 2012). Samma författare 
framför att trenden har spridits över världen på grund av att bristen på 
resurser och tillgång till billigare arbetskraft. Det framgår dock i litteratur att 
detta möter många utmaningar gällande kultur, samordning och 
kommunikation. Bristen av att inte hitta systemutvecklare öppnar upp för 
outsourcing av systemutvecklingen utomlands och Sydasien som huvudsaklig 
destination där outsourcing är starkt växande (Danielsson 2017). Inom 
bankväsendet i Sverige har Indien och Bangladesh länge varit en stark 
marknad att hitta IT-expertis (Danielsson 2017). Danielsson (2017) framför 
aspekter som kunskap, kultur och välviljan att jobba hårt som viktiga 
aspekter till Sydasiens popularitet hos svenska IT-företag. En av de mest 
komplicerade delarna inom mjukvaruutveckling är att koordinera 
kravhantering globalt (Alnuem, Ahmad och Khan 2012). För att få personer 
delaktiga från olika positioner i världen kräver det att faktorer som kulturer, 
tidszoner och organisationsgränser analyseras och tas till hänsyn. Trenden 
outsourcing och offshore inom IT har blivit allt större. Vårt intresse kring 
ämnet har växt då vi båda arbetat inom branschen och har erfarenhet av att 
arbeta i globala utvecklingsprojekt där personer från olika länder och kulturer 
har medverkat. Ämnet är intressant då många branscher just nu starkt 
efterfrågar IT-tjänster. 
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1.2 Tidigare forskning 

Global systemutveckling 

Ett projekt som använder konsultföretag för att jobba inom deras verksamhet 
benämns som outsourcing. När detta sker över landsgränser så kallas det 
offshore. Det har både för och nackdelar att globalisera ett 
systemutvecklingsprojekt. Tidszonseffektivitet ses som en fördel snarare än 
en nackdel. Att använda tidszoner som en strategisk fördel motiveras genom 
att antalet arbetstimmar per dag blir fler. Att överlappa varandras arbete och 
gå efter lokalt klockslag snarare än att anpassa timmarna efter den ena 
partens tidszon. Som nackdelar behandlas de faktorer som face-to-face 
möten, vilket syftar till att fysisk eller visuella möten blir svårare att utföra. 
Fördelar kan även vara att hitta rätt personer till dessa projekt (Conchuir et al 
2009). Faktorer som påverkar engagemanget hos medarbetare inom offshore 
är ofta de fördelar som gynnar den anställde till exempel övertidsersättning 
och utformning av scheman. Företagskulturen påverkar engagemanget om det 
är en rättvis arbetsplats och samarbetet mellan kollegor fungerar väl. 
Engagemanget påverkas även av företagets policys, skapar de tilltro till 
verksamheten ökar engagemanget mot arbetet (Ganguli och Ponnam 2015). 
 

Kulturella skillnader 

Vid globala systemutvecklingsprojekt används ofta länder från Sydasien. 
Kulturen blir då en central punkt i hur projekt utformas. Deras kultur skiljer 
sig från den västerländska kulturen i allmänhet. Att socio-kulturella 
missförstånd är något som uppstår i projekt där medlemmarna är från olika 
kulturer är ett faktum (Conchuir et al, 2009). Kulturella skillnader påverkar 
hur tolkningen av information ser ut. Är medlemmar från västerländsk 
bakgrund så tolkas informationen på ett sätt medan en person från Sydasien 
tolkar samma information på ett annat sätt (Alnuem, Ahmad och Khan 2012). 
Språkliga barriärer uppstår som en följd av att vi tolkar information olika. 
Organisationskultur är även det en väsentlig skillnad i Västeuropa mot 
Sydasien (Salminen-Karlsson 2014). Ofta beskrivs västeuropeisk 
organisationskultur som relativt platt i jämförelse mot den mer hierarkiska 
strukturen i Sydasien (Salminen-Karlsson 2014). 
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Språkliga barriärer 

För att ett projekt ska lyckas krävs det god kommunikation internt. Vid 
globala systemutvecklingsprojekt blir det en prövning för 
projektmedlemmarna då de tvingas kommunicera med personer de inte 
känner och som härstammar från en annan typ av kultur. Den språkliga 
barriären är en av de största utmaningarna inom offshore-projekt (Salminen-
Karlsson 2014). En av de mest kritiska faktorerna inom kommunikation vid 
globala utvecklingsprojekt är vid kravhantering med anledning till att 
otydliga krav leder till en oklar och osäker kommunikation 
projektmedlemmarna emellan (Bharadwaj och Saxena 2006).   
 

Kravhantering 

Vid utvecklingsprojekt skapas ett system för att kunna möta kundens mål. 
Krav i systemutvecklingsprojekt kan ses som en av stommarna i dessa 
sammanhang. Krav beskriver det som kunden efterfrågar, och för att kunna 
behaga kundens mål så måste kraven genomföras efter kundens önskan (Hull, 
Jackson och Dick, 2011). Ett globalt projekt står inför en mängd svårigheter 
som inte återfinns i ett in-house projekt. Kravhanteringsfasen är ett av de 
områden som vid globaliserade projekt innefattar svårigheter. Vid dessa 
projekt så sker den största mängden av kommunikation via e-post, chatt och 
samtal. Användandet av dessa kommunikationsverktyg visar på ett negativt 
sätt hur de vid förmedling och förståelse av krav leder till missuppfattningar. 
Krav tolkas olika beroende på vilken kommunikationsteknik som används 
och hur de framförs. Kulturella skillnader är en aspekt som också påverkar 
hur krav tolkas. Kulturella skillnader i detta fall innefattar språkliga olikheter, 
rådande arbetssätt och religion (Alnuem, Ahmad och Khan 2012). 
 
 

1.3 Problemformulering 
Globala systemutvecklingsprojekt är inte alltid problemfria. Tidigare 
forskning påvisar att när det brister i framgång vid globala IT-projekt inte 
beror på avsaknad av teknisk expertis eller kunskaper. Det grundläggande 
problemet eller den bristande faktorn i dessa projekt i mångt och mycket 
grundar sig i den interna kommunikationen (Defranco och Laplante 2017). 
Att kommunikationen är en del av de kulturella aspekter som måste tas i 
beaktande när ett globaliserat projekt inleds för önskat resultat och framgång. 
Det är även enklare att utveckla en persons tekniska expertis än att utveckla 
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de sociala egenskaperna och kommunikationsförmågan (Defranco och 
Laplante 2017). 
 
Alnuem, Ahmad och Khan (2012) undersökte vilka faktorer och faser i 
systemutvecklingsprojekt som påverkar ett globaliserat IT-projekt där främst 
fasen vid kravhantering framfördes som en bristande fas. Tillsammans med 
andra studier som undersökt globala IT-projekt kan likheter finnas där flera 
antyder att kommunikation och på vilket sätt kommunikationen sker påverkar 
kravhanteringen.    
 
Det tidigare studier inom ämnet har inte fokuserat på är hur 
kommunikationen mellan Västeuropéer och Sydasiatiska medarbetare 
fungerar. Ett forskningsgap där denna studie har som mål att bidra med 
kunskap om hur kommunikation i dess olika form fungerar inom 
kravhanteringen i globala systemutvecklingsprojekt. 
 
 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 
Trots att offshore och kulturella aspekter är något som det forskats kring i och 
med att trenden växt har sällan ett svensk synsätt satts i perspektiv. Syftet 
med denna fallstudie är att beskriva hur kravhantering vid IT-offshoreprojekt 
fungerar och hur kommunikation eventuellt kan ha en påverkan av att 
lagmedlemmar är från olika nationaliteter och befinner sig olika geografiska 
platser. Studien avser att skapa en djupare kunskap om hur fenomenet kring 
kommunikationen, dokumentationen, förmedlingen och hanteringen av krav 
fungerar när ett team består av medlemmar från flera nationaliteter. 
 
 

• Hur fungerar den interna kommunikationen vid kravhantering i ett 
multikulturellt agilt utvecklingsteam? 

• Hur arbetar IT-utvecklingsteam för att överkomma 
kommunikationsbrister vid globala utvecklingsprojekt? 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 
Studien har avgränsats mot projekt där den svenska kulturen möter den 
sydasiatiska. Kultur är ett brett och tämligen svårtolkat uttryck, därför 
avgränsas kultur till kommunikation, hierarki och kollektivism inom IT-



   
 

   
 10 

utvecklingsprojekt. Kommunikationen innebär all form av 
informationsöverföring mellan människor. Detta kan variera i typ av 
kommunikation och kommunikationshjälpmedel. 
  

1.6 Målgrupp 
Denna studie behandlar ämnet om hur kommunikationen fungerar vid 
kravhantering där IT-projekt är globaliserat. Förhoppningen är att företag 
som står inför kommande utmaningar i form av outsourcingprojekt kan ta del 
av studiens resultat som ger dem en bättre grund att stå på gällande kulturella 
aspekter som måste tas i beaktande vid den typen av projekt. Studien syftar 
även till studenter inom området informatik som kan utnyttja innehållet. 
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2 Bakgrund/Teori 
Kapitlet behandlar de teorier som använts för studiens jämförelse mot 
empirin. De avsnitt som ingår i kapitlet är baserade på områden som teman 
som studien genererat för att få en rättvisande helhetsbild över faktorer som 
påverkar eller påverkas vid ett globalt utvecklingsprojekt. 
 
2.1 Outsourcingtrend 
Vid outsourcing och offshore av informationssystem är det viktigt att 
redogöra och ta hänsyn till de kulturella aspekterna (Gurung och Prater 
2006). Författarna redogör ett ramverk för hur en lyckad outsourcing-strategi 
ska etableras och föreslår en modell för detta. När författarna diskuterar 
kultur gör dem det från fyra huvudområden.  

• Kulturella skillnader - arbetsetik samt olika programmeringsmetoder.  
• Språkbarriärer - som accenter, ordval samt svårigheter i tal och skrift.  
• Tidsskillnader - kan ha en påverkan beroende på i vilket land man 

väljer för offshore. Tidsskillnader kan vara både positivt och negativt. 
Det kan påverka arbetstimmar positivt i den mån antalet arbetstimmar 
kan öka på en dag och negativt i den mån att det kan vara svårt att 
koordinera möten mellan länderna.  

• Västerländsk affärspraxis - detta innefattar immateriella rättigheter 
och möjligheten att styra affärsbeslut (Gurung och Prater, 2006). 

 
Det finns flera sätt att se en lyckad outsourcing på. Några aspekter som 
nämns är bland andra ekonomiska fördelar, strategiska fördelar och tekniska 
fördelar. Modellen visar ett förslag på hur planeringen och genomförande för 
en outsourcing går till på ett lyckat sätt.  Modellen påvisar fyra grundpelare 
(Kultur, psykisk distans, relationskvaliteter och erfarenhet) som i relation 
med varandra kan med stor möjlighet bilda en lyckad outsource (Gurung och 
Prater, 2006). 
 
Kultur 
Antalet länder som blir populärt i offshoresammanhang blir allt fler. Indien 
och Israel har varit populära länge men nu avancerar även länder som Kina, 
Filippinerna och Ryssland. Kulturellt avstånd är ett begrepp som används vid 
internationella affärer. Det finns flera definitioner av begreppet men Gurung 
och Prater (2006) avser att använda begreppet när det handlar om 
inställningen till hur individer i det angivna landet har för inställning till 
olika gruppsammansättningar.  Huruvida social identitet, hur kulturen i 
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gruppen i det angivna landet arbetar gentemot hur gruppen i ursprungslandet 
arbetar ihop. Människor från olika platser i olika länder brukar ha olika 
religioner. När modersmålet inte är det samma kan de olika nivåerna av 
kunskaper om ett gemensamt språk också vara ett problem. Dessa skillnader 
kan vara en källa till missförstånd som orsakas av användningen av tvetydiga 
ord, uttryck som kan missuppfattas och kroppsspråk som ger fel intryck 
(Aranda, Vizcaíno och Piattini 2012). 
 
Psykisk distans 
Psykisk distans är vanligt förekommande i ekonomisk litteratur. Grunden till 
begreppet är att när företag väljer att internationalisera sig så väljer de länder 
som ligger geografiskt nära. Dock innebär begreppet mer än geografisk 
närhet. Ett land med psykisk närhet betyder att landet man valt att använda 
för offshore har samma eller liknande kultur som ursprungslandet. Detta 
medför att riskerna i samarbetet mellan länderna minskar om den psykiska 
distansen är närmre. Essensen av psykiska avstånd kan förstås genom att 
analysera dess element. Psyke hänvisar till sinnet, medan avståndet innebär 
en viss skillnad. Med andra ord är det sinnets bearbetning i fråga om 
uppfattning och förståelse av kulturella och affärsskillnader som ligger till 
grund för psykiska avståndet. O'Grady och Lane (1996) definierar psykiska 
avstånd som bestående av juridiska, sociala och konkurrenskraftiga miljöer 
samt kultur, förtroende, och upplevelsen av att chefer gör besluten vid 
outsourcing. 
 
Relationskvaliteter  
Kvaliteten på en relation spelar stor roll i vilka personer som relationen ska 
vara mellan. Författarna tar upp fyra perspektiv av relationstyper som dem 
anser vitala vid outsourcing. Dessa är kommunikation, samarbete, förtroende 
och tillfredsställelse. Dessa gäller inte bara vid outsourcing utan även när 
virtuella grupper deltar i outsourcingprojekt. Dessutom kan dessa 
dimensioner av relationstyper även gälla på individ- och organisationsnivå. 
 
Erfarenhet  
Erfarenhet definieras av den graden av erfarenhet som både kund och säljare 
har av att hantera IT-outsourcingsrelationer (Beulen och Ribbers, 2003). 
Företag med större erfarenhet av IT-outsourcing kommer att ha bättre 
processer och ha utvecklat metoder för hur dessa ska gå till och på så vis kan 
förbättra avtalsförhållanden. Erfarenhet bland personal och beslutstagare 
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medför också en större trygghet och säkerhet vid outsourcing (Beulen och 
Ribbers, 2003). 

2.2 Skillnader mellan nationaliteter 
Nationalitet är en av våra mest kraftfulla källor till mentala skillnader 
Hofstede (1982). I många avseenden mer kraftfull än social klass, yrke eller 
generation. Nationell kultur liksom all kultur är en lärd egenskap. Inget är 
genetiskt. En källa till kulturella skillnader är språk och allt som följer med 
det men språket är varken nödvändigt eller en tillräcklig källa för kulturella 
skillnader. Enligt Hofstede (1982) finns det andra värdeskillnader som 
överskrider språkbarriärer, till exempel beteendemässiga skillnader som när 
personer hälsar på varandra. Personer från Storbritannien hälsar nästan aldrig 
genom att skaka hand, fransoser skakar hand hela tiden. Män i Östeuropa och 
mellanöstern hälsar på varandra med en kyss, men aldrig med kvinnor. 
Amerikanska män hälsar på kvinnor med en kyss men aldrig med män.  
 
Hofstede (1991 & 2003) kulturdimensionsteori identifierar fyra dimensioner 
inom organisationskultur som beskriver gruppmedlemmars värderingar och 
hur dessa är relaterade till beteende. Hofstedes fyra dimensioner är: 

• Maktdistans 
• Individualism mot kollektivism 
• Maskulinitet mot femininitet 
• Osäkerhetsundvikande 

 
I denna studie redogör vi för maktdistans och individualism mot kollektivism. 
Hofstede (1991) definierar maktdistans som i vilken utsträckning medlemmar 
med mindre auktoritet inom organisationen accepterar att makt fördelas 
ojämnt. I kulturer med liten maktdistans menar Hofstede maktrelationer som 
är inkluderande, jämlika och demokratiska. I kulturer med hög maktdistans 
accepterar mindre inflytelserika personer maktrelationer som är mer 
auktoritära och paternalistiska. Underlydande accepterar att makt hos andra 
helt enkelt baseras på var de befinner sig i vissa formella, hierarkiska system. 
 
Hofstede (2003) kulturdimensioner inkluderar även individualism mot 
kollektivism. Det avser den grad till vilken individen förväntar sig att hen ska 
välja sina egna associationer eller agera som medlemmar av en livslång grupp 
eller organisation. Den grundläggande frågan som tas upp inom denna 
dimension är graden av ömsesidigt beroende av ett samhälle som 
upprätthåller en enhet bland sina medlemmar. Det handlar om huruvida 
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människors självbild är definierad i form av “jag” eller “vi”. I 
Individualistiska samhällen är det meningen att människor ska ta hand om sig 
själv och deras direkta familj. I kollektivistiska samhällen hör folk till i 
grupper som tar hand om varandra i utbyte mot lojalitet. 
 
Organisationskultur definieras enligt Hofstede (1991) som hur medlemmar av 
en organisation eller verksamhet relaterar till varandra, deras arbete. Samt 
omvärlden i jämförelse till andra organisationer/verksamheter som kan gynna 
eller missgynna en organisations strategi. Enligt Hofstede (1991) kan 
organisatorisk kultur vara ett strategiskt verktyg för att hjälpa en organisation 
att bli effektivare. 
 

2.3 Utvecklingsmetoder 
Vattenfallsmodellen  
Vattenfallsmodellen är den traditionella typen av mjukvaru-utveckling. 
Vattenfallsmodellen utförs stegvis och projektet genomgår olika faser som 
inte upprepas under projektets gång. De vanliga faserna i vattenfallsmodellen 
är: Förberedelse, etablering, analys design, konstruktion, test och underhåll. 
Detta är motsatsen till agil utvecklingsmetodik där projekten genomförs i 
sprintar och har en upprepande livscykel (Palmquist et al, 2013).   
 
Agila metoder 
Det agila tankesättet är baserat på Toyotas produktionssystem (TPS). TPS är 
huvudsakligen fokuserat på produktion av bildelar på Toyotas 
produktionsband där fokus är att producera rätt artikel i rätt tid med exakt 
utmätt material. Fokus inom agila metoder är att leverera värde till kund så 
frekvent, konsistent och reguljärt som möjligt. Genom att kontinuerligt 
leverera en produkt ger mervärde och mer sannolikt att kunden blir nöjd och 
mer engagerad i utvecklingen. Det innebär också att kunden är mer benägen 
att förstå den produkt som levereras (Measey, 2015). 
 
Scrum 
Scrum eller varianter av Scrum är den vanligaste typen av agil 
utvecklingsmetod. Scrum är ett iterativt och inkrementellt agilt ramverk. 
Iterativ och inkrementell betyder i dessa fall att modellen ska vara 
upprepande och kunna anpassas efter förändringar som tillkommer i 
projektet. Scrum grundar sig i tre beståndsdelar (Measey, 2015). 
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• Transparens - Ger synlighet till alla intressenter, kunder och alla andra 
som är ansvariga för resultatet. 

• Inspektion - Kontrollerar i tid och hur väl en produkt utvecklar sig 
mot sina mål. 

• Adaption - Justera processen för att minimera avvikelse från målen. 
 
Ramverket för Scrum består av ett antal roller, aktiviteter, artefakter och 
värden som tillsammans skapar en helhetssyn för att leverera produkter. 
Arbetssättet inom Scrum går ut på att man delar in arbete i sprintar. Detta 
kallas sprintplanering. En sprint är en tidsbegränsat ram där arbete planeras 
in. Arbetet som planeras in i sprintarna prioriteras efter olika värden som 
bestäms inom verksamheten. Efter att en sprintplanering är gjord får inte 
mängden arbete som ligger innanför sprintens ramar ändras. Detta är för att 
försäkra sig om att arbetet i varje sprint ska kunna visas i en demonstration 
vid slutet av sprinten för att kunna visa för intressenterna vad som är gjort i 
projektet.  

Kanban 
Kanban är en metod för att kontinuerligt förbättra service och leverans som 
betonar ett snabbt flöde av arbete. Det är en alternativ väg för agilt arbetssätt 
eller en metod för att förbättra affärsmotståndskraft och ändamålsenlighet 
(Measey 2015). Kanban anger inte specifika roller eller processteg eftersom 
ramverket är byggt efter evolutionära förändringar. Ramverket går ut på att 
först förstå det nuvarande sättet att utveckla och leverera mjukvara. När det 
nuvarande arbetssättet är identifierat och mätt börjar processen med att 
förbättra varje processteg för sig och det görs om och om igen. Kanban består 
utav sex stycken beståndsdelar: 

• Visualisera arbetet 
• Begränsa pågående arbete 
• Gör policys synliga 
• Mäta och hantera arbetsflöde 
• Implementera återkopplingsloopar 
• Förbättra samarbete och utvecklas experimentellt 

2.4 Problemområden inom kravhantering 
Requirement election for global software development (RE-GSD) är ett 
ramverk utvecklat av (Aranda, Vizcaíno och Piattini, 2012). Det riktar sig 
mot kravhantering inom globala utvecklingsteam. Ramverket är enligt 
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författarna ett sätt minimera risker och att fel uppstår vid kravhantering för 
globala utvecklingsprojekt. Två av dessa problemområden är otillräcklig 
kommunikation och kunskapshantering. 
 
Otillräcklig kommunikation 
Ansikte mot ansikte interaktion i globala distribuerade utvecklingsprojekt är 
kraftigt reducerat och brukar ske mellan mycket få personer. Detta orsakar 
missförstånd på grund av dessa kommunikationsrestriktioner som författarna 
anser vara ett nyckelproblem vid kravtekniska aktiviteter. Författarna framför 
att om kommunikationssvårigheter förtydligas så tidigt som möjligt i GSD-
projekt minskar kostnaderna för att lösa problemen. 
 
Kunskapshantering 
I många globala utvecklingsprojekt är det nödvändigt att hantera en stor 
mängd information från flera källor. För att strukturera denna information 
föreslår författarna tre områden som bör visas hänsyn. 

• Betydelsen av att korrekt kommunicera krav. 
• Det faktum att framkallning av krav är baserat på kommunikationen 

mellan analytiker och kunder. 
• Betydelsen av att minimera missförstånd under förmedling av krav 

för att minska riskerna för onödiga projektkostnader under senare del 
av utvecklingen. 

 
Khan, Niazi och Ahmad (2009) framför andra problem som kan förekomma 
vid kravhantering och har sammanställt en lista över dessa som kan 
förekomma i processen för kravhantering. Listan av problemområden som 
kan ses som en inramning av faktorer att ta hänsyn till och som kan påverka 
arbetet inom kravhantering i multinationella projekt. Inramningen är grundat 
i systematisk litteraturforskning. Faktorer publicerade i denna inramnin anses 
kunna leda till att olika typer problematiska som icke-problematiska 
situationer vid arbete inom kravhantering. Här nedan har vi plockat ut 
relevanta situationer som framkommer i Khan, Niazi och Ahmad (2009) 
studie: 

• Kunskap om kundens språk och kultur 
• Kvalificerad personal 
• Kunskapsutbyte 
• Kostnadseffektivitet 
• Lämplig infrastruktur 
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2.5 Kommunikationsbrister 
Begreppet kommunikation grundar sig i att uttrycka information med hjälp av 
språk och kod. Det krävs även ett fysiskt medium som informationen kan 
förmedlas genom (Nationalencyklopedin, 2017). Kommunikation är en 
nyckelfaktor för ett effektivt samarbete oberoende vilken typ av uppgift som 
utförs. Inom företag används begreppet organisationskommunikation som 
innehåller både formella samt informella delar (Nationalencyklopedin, 2017). 
En av de svåraste delarna i ett offshoreprojekt är kommunikationen då 
projektmedlemmar är utspridda i olika delar av världen. Varför 
kommunikationen anses vara en svår del beror på språkkunskaperna och 
bristen på kommunikation där deltagarna kan närvara fysiskt (Khan, Niazi 
och Ahmad 2012).  
 
Knowledge sharing 
Kunskapsdelning (Knowledge sharing) har stor betydelse för 
framgångsfaktorn i ett utvecklingsprojekt. Kunskapsdelningens betydelse i 
denna studie är huruvida projektmedlemmar i ett utvecklingsprojekt socialt 
samspelar med varandra och delar med sig av information och kunskap. 
Kumar och Thangavelu (2013) undersöker problemområden med onshore 
och offshore utvecklingsteam. Problemområdena som framställs är brist på 
förtroende vid kunskapsdelning. Författarna menar att social interaktion 
påverkar stor del av framgången vid kunskapsdelning. Kunskapsdelning är i 
sin tur en vital del för framgångsfaktorn i ett utvecklingsprojekt. Några olika 
typer av knowledge sharing är enligt (Sommerville, 2011): 

• Pair programming  
• Collective ownership 
• Recorded sessions  
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3 Metod 
Metodkapitlet avser att tydligt motivera de vetenskapliga metodval som gjorts vid 
studiens vetenskapliga ansats, hur datainsamlingen genomförts samt urvalet som 
använts. I kapitlet diskuteras även studiens validitet och etiska överväganden.  

3.1 Vetenskaplig ansats 
Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Studien utgick ifrån tidigare forskning och insamlade teorier 
som kunskapsunderlag innan empirisk data samlades in. Empirin ställs sedan 
mot dessa teorier under studiens analysfas.  
 
Hermeneutik 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt kan förtydligas som en tolkningslära, att 
tolka och skapa förståelse för en individ eller ett fenomen. Studien syftar till 
att skapa en förståelse för fenomenet offshore och dess kulturella aspekter där 
vi vill påvisa ett problemområde men inte ta fram lösningar på problemet. 
Hermeneutiken kräver en förförståelse från författarna, detta innebär att 
författaren måste ha åsikter och uppfattningar om fenomenet redan innan 
studien tar sin början (Dahlen, 2015). Den förförståelse vi som författare i 
denna studie har är att vi har arbetat på arbetsplatser och i agila 
utvecklingsteam där offshore-projekt förekommit. Det skapades ett intresse 
för hur dessa projekt fungerar. Vilket ledde till att vi studerat området i form 
av litterära verk.   

Forskningsmetod 
Den kvalitativa metoden lämpar sig med hermeneutik som var studiens 
vetenskapliga förhållningssätt. Studiens frågeställningar var explorativa och 
det framförde krav på data som samlas in (Jacobsen 2002). Det var viktigt vid 
studien med den typen av frågeställningar att data som samlades in är 
nyanserade och beskrivande. 
 
Dalen (2015) beskriver kvalitativa metoder inom forskning. ”Ett överordnat 
mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och 
situationer i dessa personers sociala verksamhet.” 
 
Studier som behandlar karaktär och egenskaper snarare än mängden kan 
tolkas som kvalitativ forskning (Widerberg, 2002). Datainsamlingen har fyra 
faser. Primärdata hämtas in genom öppna enskilda intervjuer, gruppintervjuer 
och observationer. Granskning av de valda datainsamlingsmetoderna kallas 
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för sekundärdata. Sekundärdata ställer för och nackdelar mellan de olika 
metoderna mot varandra (Jacobsen, 2002). 
 

3.2 Datainsamling  
Fallstudiens datainsamling har skett via semi-strukturerade individuella 
intervjuer. Valet av semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 
grundar sig i Jacobsen (2002) att när relativt få enheter undersöks är 
datainsamlingsmetoden mest lämplig samt det faktum att Widerberg (2002) 
beskriver att en strukturerad intervju inte räknas som kvalitativ 
insamlingsmetod. Intervjuobjekten hade en bakgrund av arbete inom IT och 
offshore-projekt. Deras roller inom projekten skilde sig ifrån varandra och 
därför har vi lyckats förklara fenomenet från flera olika perspektiv. 
 
Tillämpningen av semi-strukturerade intervjuer genomfördes med öppen 
dialog, där parterna har närvarat fysiskt men då det geografiska avståndet till 
respondenterna i vissa fall var för långt intervjuades de via telefon och Skype. 
Fördelen med att genomföra intervjuerna i fysisk närvaro och inte över 
telefon ses ofta som bättre då informanten har lättare att känna förtroende och 
öppna upp sig än en intervju över telefon (Jacobsen, 2002). Vid intervjuer 
med många öppna frågor lämpar sig en besöksintervju då det anses lättare att 
ljuga över en telefonintervju detta är något vi räknar in vid analysfasen 
(Jacobsen, 2002). Yin (2013) använder begreppet kvalitativ intervju och 
beskriver tre stora skillnader från en vanlig intervju.  

• Möjlighet till dubbelriktad interaktion där deltagaren kan fråga 
utforskaren.  

• Kräver ett intensivt lyssnande. 
• Frågorna är öppna och informanten berättar med sina egna ord om det 

som efterfrågas. 
 
I detta fall innebar dessa tre punkter att information som informanten delade 
med sig av blev djupgående och följdfrågor kunde ställas beroende på svaret. 
Det resulterade i att svaren skiljer sig från intervju till intervju då deras 
berättelser fick olika följdfrågor. En dubbelriktad interaktion märktes när 
informanten frågade oss om det var ett svar på frågan eller om hen skulle 
tillägga något som kunde vara av värde för oss. 
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Val av informanter 
Valet av informanter grundade sig i att välja personer med erfarenhet inom 
det område som studien syftade till att undersöka. Genom att välja dessa 
personer kunde en helhetsbild presenteras. Informanter var från Indien och 
Sverige, alla informanter hade arbetat i globala utvecklingsprojekt. 
Sammanlagt samlades erfarenheter från fyra olika företag. Två banker, en 
skandinavisk och en indisk. Ett indiskt konsultföretag samt ett svenskt 
mjukvaruutvecklingsföretag.   

Genomförande 
Planeringen av intervjuerna började med en tematisering för vad samt varför 
detta fenomen skulle undersökas. Frågeställningarna och syftet med studien 
klargjordes. Målet var en presentation av fenomenet som lät läsaren 
införskaffa sig kunskap för vilka faktorer det är som påverkar eller påverkas. 
När tematiseringen var färdig utformades en intervjumall (se bilaga 1: 
Intervjumall). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) demonstrerar hur 
en forskningsfråga kan närmas från flera olika synsätt genom att skapa 
intervjufrågor som grundar sig ifrån samma forskningsfråga. Vi ville få 
informanterna att prata med egna ord om de frågor eller områden som tas upp 
under intervjun. Där av kom utformningen av frågor till största del att vara av 
öppen karaktär för att insamla största möjliga mängd av kvalitativ data 
(Widerberg, 2002). För studiens analys och resultat kunde intressant data från 
informanten samlas in då det fanns utrymme för öppna svar och berättelser. 
 
Som intervjuare valde vi att utgå ifrån rollen som en blandning av utforskaren 
och opinionsundersökaren. Opinionsundersökaren är den som ägnar störst 
fokus åt informantens åsikter och attityder. Medan utforskaren beskrivs gå 
djupare och vill komma åt erfarenheter. (Kyale och Brinkmann, 2014). Denna 
studie använde sig av två dokumentationsformer vid intervjutillfällena. 
Bandinspelning är den mest kompletta formen av dokumentation av en 
intervju (Jacobsen, 2002). Denna studie använde inspelningsformen vid 
intervjuer då alla informanter godkände att intervjuerna bandades. De 
inspelade intervjuerna lät oss lyssna på dem flera gånger under 
transkriberingen, genom det kunde vi försäkra oss om att inget som 
informanten sagt under intervjun gick förlorat. Att föra anteckningar under 
intervjuer är ett medgörligare sätt att dokumentera en intervju. Det kräver 
dock uppmärksamhet och noggrannhet från intervjuaren. Med två intervjuare 
var det möjligt att utföra intervjuer och samtidigt anteckna (Jacobsen, 2002).  
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Intervjutillfällen 
Vid samtliga intervjuer har vi tillämpat oss av ett intervjudokument. I 
dokumentet hade vi alla nedskrivna intervjufrågor (se bilaga 1: Intervjumall). 
I dokumentet förde vi anteckningar under intervjutillfällena. Vi har försökt att 
hålla samtliga intervjuer så lika som möjligt. Men i och med informantens 
ursprung och yrke har vissa frågor skiftat för att bemöta respektives 
expertområden inom systemutveckling. På grund av att två av informanterna i 
denna studie hade en utländsk härkomst genomfördes de intervjuerna på 
engelska. 
 
Vid utformningen av intervjufrågor har vi mestadels använt Hofstedes (1991-
2003) kulturdimensionsteori, Gurung och Praters studie om kulturella 
skillnader och inverkan på outsourcing och offshoreprojekt och Aranda, 
Vizcaíno och Piattini (2012) ramverk för kravhantering. Intervjufrågornas 
grundpelare har därför varit: 

• Grundläggande information om informant 
• Information om arbetsplats 
• Erfarenheter inom offshorearbete 
• Organisationskultur 
• Kravhantering 
• Kommunikation 

 
 

3.3 Analys 
Tematisering 
Vid tematisering av denna rapport har vi som författare gjort en grov 
tematisering av våra förkunskaper och erfarenheter från respektive 
arbetsplats. Dessa teman har iterativt inkrementellt förfinats i och med att 
teorin tillkommit. Efter att teorin samlats har en ny tematisering gjorts som 
sedan skapat grunden för hur intervjuprocesserna har utformats. När 
intervjuerna har sammanställts har vi använt Jacobsen (2002) modell för 
kvalitativ kategorisering av datan. Analysen av data görs i tre steg: 

• Beskrivning - Att som undersökare försöka utan att själv färga 
respondenterna få en så grundlig och detaljerad beskrivning som 
möjligt av datan. 

• Systematisering och kategorisering - Med detta menar Jacobsen 
(2002) att reducera data till en överskådlig syn. Han menar att alla 
analyser bör en sållning och förenkling av data göras. 
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• Kombination - Detta handlar om att tolka data, det vill säga hitta 
meningar, orsaker, försöka generalisera och få en viss ordning på 
data. 

 
Analysen av studiens empiriska data har genomförts via tre steg. Kodning, 
kategorisering och tematisering. Vår intervjumall fokuserade från början på 
tre kärnområden som utgör en grund för denna fallstudie. Kärnområdena 
användes under kodningen för att tydliggöra vilka koder som framkommit 
inom vilket område. Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna. 
Transkriberingen låg som underlag för att hitta koder i varje enskild intervju 
som kunde vara av vikt vid analysen och resultatdiskussionen. Kodningen 
innebar att nyckelord plockades ut ur transkriberingen. Nyckelord tolkades i 
studien som ord eller meningar som kunde tillföra ett värde för studiens 
resultat. Efter att transkribering och kodning genomförts på alla intervjuer 
tematiseras koderna. Likheter mellan informanternas svar sattes ihop till 
gemensamma kategorier. Antalet kategorier i studien blev 12, som användes 
för att bestämma teman där dessa kategorier kunde användas. 
 
Utifrån det hermeneutiska förhållningssättet har vi tolkat helhetsbilden i 
teorin och via den empiriska insamlingen mottagit de beståndsdelar som 
informanterna anser beröra ett globalt systemutvecklingsprojekt. 
Tematiseringen använder de kärnområden som intervjumallen grundades på. 
Detta görs för att hermeneutiken beskriver hur studien ska gå från 
helhetsbilden till beståndsdelarna och sedan tillbaka till helhetsbilden för att 
kunna skapa en förståelse. 
 
Asynkron 
Vid bandinspelade intervjuer översätts tal till skrift. När tal översätts till skrift 
kallas detta asynkron (Jacobsen 2002). Transkribering som metod användes 
när vi översatt tal till skrift i denna rapport.   
 
Kategorisering av data 
Huvudpoängen vid kategorisering av data är att hitta särskilda fenomen som 
data belyser. Vid kategorisering innebär det att man samlar ihop data i 
grupper, alltså en abstrahering av data (Jacobsen 2002). 
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3.4 Tillförlitlighet 
När vi diskuterade tillförlitlighet i denna rapport gjorde vi det från två 
huvudsakliga perspektiv. Intern- och extern validitet. Med dessa två 
förhållningssätt försökte vi hålla oss kritiskt till kvaliteten på de data som 
samlades in. Intern validitet handlar om huruvida resultaten är riktiga. Om 
resultaten är riktiga går att undersöka på två sätt. Nummer ett är att 
kontrollera undersökning och slutsatser med andra och nummer två är att 
kritiskt granska resultaten själv (Jacobsen, 2002). Extern validitet handlar om 
till vilken grad resultaten från undersökningen kan generaliseras. Avsikten 
med kvalitativa studier är ofta inte att generalisera enheter till en större grupp 
av människor. Denna studie fastslog ett fenomens omfång. Därför ägnade vi i 
denna studie oss inte någon hänsyn till generalisering av en större massa utan 
mer en beskrivning av ett fenomen i syfte att utveckla mer generella teorier 
där teorin framgår av det vi läst och hört. Extern validitet handlar alltså om 
hur enheterna valts ut och hur undersökningsupplägget påverkar de 
undersökta (Jacobsen 2002). Här nedan följer en närmare beskrivning av hur 
intern och extern validitet har satts i perspektiv till denna studie: 
 
Intern validitet 
Intern validitet är urvalet av enheter och om dessa anses kunna bidra med 
fakta om fenomenet som ska undersökas. Om källans förmåga att kunna ge 
riktig information. Vissa informanter, uppgiftslämnare eller situationer ger 
bättre information än andra (Jacobsen, 2002). För att bedöma detta har vi i 
denna undersökning bedömt källornas närhet till det som undersökt, det vill 
säga om personerna var förstahandskällor, om uppgiftslämnarna refererade 
till en händelse eller situation de själva varit med om eller om informationen 
kommer från andrahandskällor, det vill säga om personer återger händelser 
eller situationer som andra berättat för dem. Förstahandskällor är mer 
pålitliga än andrahandskällor, därför analyserades dessa (Jacobsen, 2002). 
Det finns flera sätt att analysera detta men även flera variabler som påverkar 
det informanten lämnar. Vi anser att det finns fler aspekter som påverkar 
intern giltighet för denna rapport. 

• Källans kunskap inom ämnet. 
• Huruvida källan är oberoende eller påverkas av studien. 
• Om informationen kommer spontant från uppgiftslämnaren. 
• Språket som valts för intervjuerna. 
• Metoderna som valt för intervjutillfällena. 
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Extern validitet 
Det som främst analyserats när vi pratar om extern giltighet är hur urvalet av 
informanter gjorts. Men även utformning av intervjuprotokoll och 
intervjufrågor. Att undersökaren påverkar eller kan ha en effekt på de 
fenomen som hen undersöker. Ofta sker detta i samband med intervjuer och 
kallas då intervjueffekt. Alla personer som sitter i intervju med någon 
påverkas medvetet eller omedvetet. Det handlar ofta om hur intervjuaren ser 
ut, både i stil och innehåll. Men även kroppsspråk och tal (Jacobsen, 2002). 
 
 

3.5 Etiska överväganden 
I denna studie blev intervjupersonerna klargjorda vad som var syftet och hur 
deras intervjudata kom att hanteras. Begreppen för etiska överväganden som 
låg till grund för studien var informerat samtycke och konfidentialitet. 
Informerat samtycke innebar att intervjupersonen deltog frivilligt och kunde 
avbryta samarbetet när som helst. Konfidentialitet gick ut på avtal bland det 
medverkande hur deras data som härstammar från dem kunde användas. I 
denna studie behandlades informanterna med anonymitet för att data inte ska 
gå att spåra till den ursprungliga informanten (Kvale och Brinkmann, 2014). 
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4 Resultat 
I detta kapitel sker en presentation av de informanter som medverkat följt av 
en sammanfattning av den empiriska data som samlats in. En analys av den 
empiriska data visas samt den tematiseringsmodell som använts för studien.  

4.1 Empiri 

4.1.1 Presentation av informanter 
I denna studie ligger det ingen vikt vid att veta personlig information hos 
informanterna. Sekretess gällande namn och arbetsplats används, 
informanterna kommer att namnges via vilken arbetsroll de har samt vilken 
deras nationalitet då det är intressant för resultat och analysen. Vi har använt 
oss av 5 informanter, 2 personer från Indien och 3 personer från Sverige. 
Informanterna har erfarenheter från flera olika verksamheter och har 
tillsammans många års erfarenhet av global IT-utveckling. 

Informant 1 - Indisk systemutvecklare 

Den indiska systemutvecklaren var den första personen som intervjuades. 
Systemutvecklaren har en 6 år lång ingenjörsutbildning inom data och IT. 
Informanten har mindre än 5 års arbetslivserfarenhet. Av hans 4 år av arbete 
med IT så har ca ett år spenderats i Sverige som extern IT-konsult inom 
finanssektorn.   

Informant 2 - Svensk utvecklingschef 

Den svenska utvecklingschefen är den andra personen som intervjuades. Han 
har en bakgrund som systemvetare och 17 år arbetslivserfarenhet inom 
systemutveckling. Han arbetar för ett större It-bolag som utvecklar 
affärssystem för företag. Personen har arbetat inom offshoreprojekt med 
Ukraina. 

Informant 3 - Indisk testanalytiker och affärsanalytiker 

Den indiska testanalytikern var den tredje personen som intervjuades. Han 
har en bakgrund som ingenjör och har arbetat i 7 år inom IT-yrket. Han har 
arbetat tre år inom IT och finans som konsult på en svensk storbank och var 
med och utvecklade olika typer av mjukvarulösningar för rådgivare inom 
banken. 
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Informant 4 - Svensk IT-analytiker 

Den svenska IT-analytikern var den person med kortast erfarenhet från IT 
men hon har arbetat som rådgivare på bank förut och använde paralleller 
mellan dessa två sidor. Hon har under sina 2 år inom IT att arbeta med indier 
och polacker inom systemutvecklingsprojekt där hon framförallt deltog som 
testare men sedan gick över till IT-analytiker. 
 
Informant 5 - Svensk Scrum master 
Den svenska scrum mastern har 20 års erfarenhet av IT-utveckling och har 
arbetat inom offshore-projekt i över 7 år. Han har utbildning inom 
systemvetenskap och vidareutbildningar inom agil coachning och agil 
utveckling. Han arbetar just nu i Stockholm för en skandinaviskt bank där 
han utvecklar affärssystem för bankens Private Banking-rådgivare. 
Informanten arbetar inom krav i den mån att han fungerar som länken mellan 
huvudintressentgrupperna och utvecklingsteamet och ser till att all 
kommunikation gällande krav fungerar. Informanten har erfarenhet att arbeta 
med indier och polacker. 
 

4.1.2 Empirisk data 

Kultur 

Informanterna var helt överens om att kulturen mellan Sverige och respektive 
offshoreland skiljer sig. De påpekar den hierarkiska skillnaden som största 
skiljaktighet. I sydasiatiska och de östeuropeiska länderna är det en hierarkisk 
struktur som återfinns i organisationer.  Den indiska testanalytikern beskrev 
den hierarkiska skillnaden på följande sätt. 
 
”Främst de hierarkiska skillnaderna som finns i indiskt organisationskultur 
och som inte finns i den svenska organisationskulturen. I Indien måste du gå 
till din närmsta chef som får ta din information vidare till sin chef och så 
fortsätter det till dess att rätt person fått informationen.” – indisk 
testanalytiker 
 
De indiska informanterna påpekade skillnader de uppmärksammat när de 
jobbat i Sverige mot hur det såg ut i Indien. När de arbetade i Indien så var 
det en mer avslappnad stämning och folk pratade mer om icke-
arbetsrelaterade saker än i Sverige. I Indien hade de längre arbetsdagar än i 
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Sverige men detta var något som var självklart för dem då de kunde prata och 
ta fler raster än i Sverige. När de arbetade i Sverige låg allt fokus hos de 
anställda på att slutföra arbetsuppgifter. Indierna föredrog det svenska 
arbetssättet om det var en attraktiv och utmanande arbetsuppgift medan om 
arbetsuppgiften var stor och oattraktiv föredrog de det indiska mer 
avslappnade arbetssättet. Majoriteten av de svenska informanterna underströk 
de indiska medarbetarna som väldigt snälla. Enligt informanterna var det 
både positivt och negativt. I positiv bemärkelse menade de på hur de tar 
arbetet på allvar och är noggranna med deras uppgifter. Det ansågs dock 
negativt från den hierarkiska skillnaden att indierna inte vågade säga ifrån 
och frågade inte alltid om något var oklart från början. När de inte vågar säga 
ifrån så lastas de på med arbetsuppgifter från arbetsgivaren i Sverige, det blir 
lite som ett utnyttjande av dem beskriver en svensk informant.  I intervjuerna 
med de svenska informanterna kom det fram hur vänligt förhållningssätt 
indier hade och sättet att se upp till högre de på högre positioner återspeglas i 
hur de arbetar från Indien. 
 
”Det är ofta de anpassar sig efter svenska kontorstider för att alltid finnas 
närvarande när svenskarna är på arbetsplatsen.” – svensk IT-analytiker 
 
Att tidsanpassa sig efter de svenska kontorstiderna var något som de indiska 
informanterna beskrev under intervjuerna. Har man familj och arbetar 
offshore blir familjesituationen lidande då arbetar de senare kvällar. Den 
svenska IT-analytikern nämnde att de indier hon arbetat med inte haft några 
invändningar mot den typen av arbetsrelation informanten tror att de grundar 
sig i deras kultur och att de inte säger emot arbetsgivarens direktiv. De 
indiska informanterna beskrev även vad som driver dem att arbeta inom 
offshore. Två starka faktorer var att de få se och uppleva Europa men även att 
jobba i Indien med team i Sverige komplicerade situationen då teknik kunde 
krångla. Det var de två främsta anledningarna, mycket av Indiens IT-industri 
riktar sig mot offshore och därför drivs de att jobba i landet som hyr in dem 
som konsulter.  
 

 
Kultur: 

• Hierarki 
• Förhållningssätt 
• Anpassade till Sverige 

Bild 4.1 - Gemensamma nämnare inom temat kultur  
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Kommunikation  
Kommunikation inom de utvecklingsteam som ingår i denna studien var i 
formen av olika typer av möten. De agila utvecklingsteamen hade 
morgonmöten, daily-scrum, demo-möten och sprintreview. Under 
morgonmötet uppdateras lagmedlemmarna om vad de gjorde på gårdagen och 
vilket arbete som förväntas vara klart under den angivna dagen. Detta är ett 
sätt för lagmedlemmarna i Indien och Sverige att hålla koll på varandras 
arbeten. Dessa typer av möten sker varje dag och via skypelänk. 

”Vi har videokonferens varje morgon från Mumbai och Stockholm där vi ser 
varandra och hela miljön liknar ett virtuellt mötesrum. Det ser nästan ut som 
att vi sitter i samma rum”- Indisk testanalytiker 

Samtliga informanter beskrev kommunikation som ett vitalt verktyg för att 
genomföra IT-projekt med framgång. Kommunikation beskrev de inte bara 
som en dialog mellan två personer utan mer som ett ”nödvändigt ting” vid 
utveckling. Inom mjukvaruutveckling fungerar kommunikation lite olika 
beroende på vem som tillfrågades vid intervjutillfällena. De två indier som 
intervjuades förklarade att det var många olikheter i de sätt svenskar och 
indier kommunicerar med varandra. De förklarade att svenskar gärna bokar 
möten och all kommunikation gärna ska ske via möten. Detta beskrev de som 
stor skillnad från det indiska sättet att kommunicera där dem inte bokar 
möten utan en dialog med den berörda personen sker direkt utan att ett möte 
skulle vara nödvändigt. Majoriteten av informanterna framhävde att den 
geografiska platsen spelar roll när lagmedlemmar från samma 
utvecklingsteam ska kommunicera med varandra. 

”När vi sitter på samma plats är det bara att gå fram till en person och prata 
med han/hon, men när jag är i Indien är detta mycket svårare. Jag måste 
maila eller ringa på skype för att göra samma sak.” - Indisk testanalytiker 

Informanten menade att det kunde vara problematiskt att framhäva åsikter på 
en annan geografisk plats. Tidsaspekter är något som framförallt indierna 
ansåg kunde vara ett problem. Indierna arbetar ofta enligt svenska tider vilket 
de svenska lagmedlemmarna framhåller som positivt. Indierna menade att det 
i vissa fall är problematiskt. Tidsskillnaderna mellan Mumbai och Stockholm 
är mer eller mindre fyra timmar. När svenskarna går på lunch går Indierna 
hem för dagen och om så inte är fallet måste Indierna arbeta till sent på 
kvällen lokal tid. Detta gör att tillgängligheten framhävs som bristfällig. Om 
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inte lagmedlemmarna får tag på varandra kan mindre projekt bli lidande och 
tar onödigt lång tid. Samtliga informanter förklarar att resurserna i den mån 
att tekniken gör det möjligt för lagmedlemmarna att kommunicera med 
varandra som tillräcklig. Ingen av informanterna tyckte att de saknade några 
kommunikationsverktyg som dem inte hade i arbetet. De verktyg som 
användes mest var Skype, MS visio, Lync och e-mail. Av det två Indiska 
informanterna som intervjuades hade båda arbetat på plats i Stockholm 
(onshore) och från Indien (offshore) och båda beskrev det som att det är 
betydligt enklare att arbeta med svenskar på plats i Stockholm. 

”När vi är i Stockholm är det mycket enklare att följa det svenska 
arbetssättet. Vi missar de små-diskussionerna som svenskarna har när dem 
sitter bredvid varandra. Detta saknar vi när vi är i Indien” - Indisk 
systemutvecklare 

När det kom till språket och de eventuella språkbarriärerna var samtliga 
informanterna eniga. Sådana existerade i deras team. Men från både svensk 
och indiskt håll beskrevs språknivån som mycket god och det är engelska 
som används. De språkbarriärer som beskrevs från informanterna var 
accenter som skiljer och som kan leda till missförstånd men även att vissa ord 
kan på engelska ha olika betydelse. 

“Vid kommunikation med personer från en annan kultur sker det viss 
språklig brist, detta sker i form av olika uttal på ord som kan ha viktig 
betydelse.” - indisk systemutvecklare 

En annan informant uttryckte det som: 

“Gällande språkbarriärer finns sådana både från svenskt och ukrainskt håll 
vilket begränsade möjligheterna att uttrycka sig i ord.“ - svensk 
utvecklingschef 

Även när svenskar diskuterar med varandra är det engelska som används. 
Detta i respekt för att indierna ska känna sig delaktiga och att inget lämnas 
utanför deras medvetenhet sa den svenska scrum mastern. Det som både 
svenskar och indier som medverkat i denna studie uttryckte som brist är att 
uttrycka sig via kroppsspråk. En informant förklarade det som att inte kunna 
uttrycka kroppsspråk är en brist och det kunde lätt leda till missförstånd. 
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”Ibland är krav mycket vagt beskrivet samtidigt som komplexiteten är mycket 
hög. Därför vill man ofta använda alla sätt vi kan vi att kommunicera så 
tydligt som möjligt. Kroppsspråk är därmed mycket viktigt” - svensk IT-
analytiker 

En annan informant var inne på samma spår och uttrycker det som: 

”Ibland önskar man att man satt på samma plats. Bristen av att kunna sitta 
fysiskt med en utvecklare och en whiteboardtavla och diskutera olika 
lösningar är mycket kritiskt ibland när vi inte kan göra det har i vissa fall 
inneburit att olika funktioner blivit fel eller inte av” - svensk utvecklingschef 

Ingen informant i denna studie ansåg att kommunikation var ett större 
problem vid systemutveckling. Men alla informanter framhävde att 
kommunikation var mycket viktig om inte helt avgörande vid utformning av 
nya mjukvarusystem. På frågan om de hade varit med i ett utvecklingsprojekt 
som misslyckats på grund av kommunikation svarade majoriteten nej. 
Majoriteten av informanterna tillade dock att de inte hade varit med i så 
många projekt och än färre projekt som misslyckats totalt. 
 

 

Kommunikation: 

• Geografiska platser 
• Språkliga brister/missförstånd 
• Brist på fysisk kontakt 
• Kommunikationens väg 
• Kroppsspråk 

Bild 4.2 - Gemensamma nämnare inom temat kommunikation 
 
Kravhantering 
Informanterna hade under olika roller inom systemutveckling varit i kontakt 
med krav på flera varierande sätt. Om personen arbetar som utvecklare så är 
denne på mottagarsidan av krav och bygger funktioner. Snarlikt såg 
kontakten med krav ut för en testanalytiker men istället för att skapa 
funktionerna så testas dem utifrån den kravspecifikation som ska följas vid 
utvecklingen. Som IT-analytiker, scrum master eller chefsutvecklare såg 
kontakten med krav annorlunda ut. Dessa personer arbetade med krav i ett 
tidigare stadie i utvecklingsprocessen. När insamlingen och 
kravdokumentationen sker så är de delaktiga och tar fram lösningsförslag på 
hur krav kan implementeras. De har även hand om kontakten med beställaren 
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och förmedlar via deras tekniska expertis hur beställarens krav är möjliga att 
exekvera eller inte. De informanter som besitter en mer teknisk expertis tog 
upp att de inte är så involverade i kravhanteringen såvida IT-analytikerna inte 
rådgjorde med dem om mycket tekniska krav från intressenterna. Var det inte 
tillräckligt med information eller om ett krav är tvetydigt fick de vända sig till 
deras produktägare eller scrum-master. Alla informanter som intervjuades i 
denna studie tillfrågades hur de skulle definiera ett krav. Definitionen av krav 
var snarlika hos alla respondenter.  
 
“I grund och botten kan ett krav vara något som en användare eller 
intressent önskar att få i applikationen. Till exempel kan det vara en textruta 
eller en knapp och denna önskan formuleras då i ett krav.” - indisk 
testanalytiker 
 
Majoriteten av informanterna kände att de krav som kom in var på en väldigt 
hög nivå. Med hög nivå menar dem att kraven inte är väl definierade och 
dokumenterade. Det var ofta som frågor behöver ställas för att klargöra 
kravet och bryta ner det i något som kan bli en funktion i systemet. Den enda 
gången som systemutvecklare eller testare deltar på dessa möten som handlar 
om krav är när tekniska detaljer skulle diskuteras. Informanterna som har en 
mer beslutande roll nämnde i intervjuerna att kraven som kommer in från 
beställaren inte alltid kan omvandlas till en teknisk funktionalitet i ett system. 
Den svenska IT-analytikern beskrev företeelsen på följande sätt. 
 
”Ibland kan det vara så att business-sidan har en viss förväntan. När vi 
analyserar det och förmedlar tillbaka vad vi tänkt visar det sig inte vara alls 
det som de tänkt. De har inte samma bild av IT som vi har.” – svensk IT-
analytiker 
 
Informanten ansåg att kommunikationen brustit i detta fallet men menar inte 
på att det är en fråga om vart eller vilken kulturell bakgrund personen har 
utan att personer inom en verksamhets affärsanalytiker inte besitter den 
kunskap om informationsteknik som folk från IT-sidan besitter.   
 
Gällande kravhantering och ett agilt arbetssätt tog en informant upp de 
fördelar som han ansåg vara positiva med att just arbeta agilt inom 
offshoreprojekt. Han menade att ett agilt arbetssätt var relativt snabbt 
gentemot om man arbetar via till exempel vattenfallsmodellen. Inom agil 
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utveckling sker kravhanteringen iterativt och inkrementellt. Detta gör att om 
krav skulle misstolkas eller att funktioner i systemet skulle bli fel så kan 
dessa åtgärdas mycket snabbt. Informanten uttrycker det som: 
 
“I globala utvecklingsteam är det fördelaktigt att arbeta agilt, om vissa 
språkliga missförstånd gällade tillexempel krav  eller funktioner tolkas fel 
sätt kan detta åtgärdas snabbt. Ett agilt arbetssätt ger då möjlighet att vid 
nästa sprint åtgärda felet eller missförståndet. Detta gör att de agila 
arbetssättet är mycket flexibelt och förlåtande” - svensk scrum master 
 
Samma informant medgav också att det inte bara är språkbrister eller 
misstolkningar som bidrar till att utveckling av funktioner blir fel. Det som 
också kan vara orsaken till att vissa dessa brister är att krav är tvetydigt 
formulerade. I och med att många IT-analytiker är vana vid att 
utvecklingsteamet sitter på plats kan en utvecklare fråga en IT-analytiker om 
ett krav skulle va tvetydigt. Men är en utvecklare i Indien blir denna process 
mycket svårare. 
 
Majoriteten av informanterna anser att deras verktyg för kravhantering är 
tillräckliga. Signifikativt från intervjuerna är att alla informanter arbetar efter 
ett agilt arbetssätt, Scrum eller Kanban. Det handlar om verktyg för att samla 
och rangordna krav, kravdokumentation och en tavla där kraven gjorts om till 
tekniska arbetsuppgifter som utgör systemutvecklarens dagliga arbete. 
Enhetligt för informanterna är att kraven till teamet förmedlas via dessa 
kollaborationsverktyg. Efter det sker möten om det något odefinierat som 
måste redas ut innan arbetet med dessa krav kan börja. De indiska 
informanterna tar även upp att kraven i vissa fall dokumenteras på svenska i 
dessa kollaborationsverktyg och anser att detta kan vara ett problem. 
 
 

 
Kravhantering: 

• Kollaborationsverktyg 
• Hög nivå på krav 
• Inte delaktiga i möten 
• Agilt arbetssätt  

Bild 4.3 - Gemensamma nämnare inom temat kravhantering 
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Sammanfattning av empiri 
I informanternas svar kunde man se flertalet mönster där det i de flesta fallen 
varit en majoritet som haft liknande svar under de olika teman som sattes 
upp. Inom temat kultur hade majoriteten av respondenterna erfarenheter av 
hur hierarkin påverkade det indiska arbetssättet, förhållningssättet hos 
indierna var vänligt som i vissa fall ledde till överbelastning av arbete för 
dem. Detta skedde på grund av svenskarnas förhållningssätt där svenskar 
utnyttjade indiens vänliga förhållningssätt till personer på högre positioner. I 
den del av empirin där mest data återfanns kunde vi se både likheter och 
skillnader i informanternas svar. Likheter i form av de språkliga missförstånd 
som uppstod med olika accenter och ordval mellan medarbetarna. Bristen på 
fysisk kontakt vid kommunikationen var någon som de flesta informanter 
ansåg vara en faktor till missförstånd. Det som de två indierna saknade hos de 
svenska medarbetarna var kroppsspråket, både vid skype-möten så var det 
inte möjligt men vid face-to-face kommunikation menade de på att 
kroppsspråket kunde underlätta förståelsen för det den andre personen 
informerade om. Det sista intervjutemat kravhantering gav intressant data i 
form av hur personer på olika sidor av kravhantering arbetar med krav och 
hur de kommunicerar krav med medarbetarna. Här var informanterna överens 
om inkomna krav var på en väldigt hög nivå vilket ledde till att nya möten för 
att detaljera kraven behövdes. Nedanför följer ett diagram där vi visar de 
gemensamma nämnare från empirin.  
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4.2 Analys 
I denna del analyseras de teman som utgör denna studie. Temana är funna 
med utgångspunkt från förkunskaper och teorier som vi sedan analyserat via 
empirin. Vi kommer här utförligt förklara hur vi kom fram till de teman som 
redogörs samt varför vi anser att dem är viktiga för denna rapport. 
 
 
I bild 4.5 visas sambandet mellan kategorierna hierarki, förhållningssätt och 
arbetssätt med kärnämnet från intervjumallen kultur.  Det återfinns även en 
motivering till varje kategori för tydliggörandet i valet av kategorier. 
 

 
Bild 4.4 - Kategorier under temat kultur 
Bild 4.5 påvisar bandet mellan kategorierna geografiska platser, språkliga 
brister, fysisk kontakt och kroppsspråk med temat kommunikation. 
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Bild 4.5 - Kategorier under temat kommunikation 
 
Temat kravhantering togs fram efter att kategorierna agila arbetsmetoder, 
odefinierade krav och mötesdeltagande identifierats. Visuellt visas 
kategorisering och tematiseringen i bild 4.6. 
 

 
Bild 4.6 - Kategorier under temat kravhantering 
 
Det går att se samband bland de informanternas svar, har personen ifråga 
varit med i lyckade projekt har svaren varit mer positiva medan informanter 
som varit med i misslyckade projekt påpekar brister på ett klarare sätt genom 
svaren. Det finns samband som visar på om informanten anser att hierarkin 
spelar in på arbetssättet har majoriteten som angett det svaret även påpekat att 
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dessa personer inte ifrågasätter arbetsuppgifter eller arbetssätt. Av de 
deltagare till empiriinsamlingen har majoriteten varit med i lyckade projekt 
och det är en minoritet som deltagit i projekt som anses som misslyckade. På 
grund av detta har informanternas svar ofta varit i överensstämmelse med 
varandras. Om fördelningen på varit av deltagare i lyckade kontra 
misslyckade projekt finns det en möjlighet att kategorierna varit annorlunda. I 
denna del analyseras de teman som utgör denna studie. Teman är funna med 
utgångspunkt från förkunskaper och teorier som vi sedan analyserat via 
empirin. Vi kommer här utförligt förklara hur vi kom fram till de teman som 
redogörs samt varför vi anser att dem är viktiga för denna rapport. 
 
 
Tematiseringsmodell 
Studiens hermeneutiska angreppssätt medförde att teman utgjordes av att vi 
som skribenter besitter förkunskaper inom ämnet som vi sedan har relaterat 
till teorin. Här nedan följer en tabell över teman som vi identifierade. 
 
Förkunskaper Teori Empiri Teman för 

resultat 
Offshore-
projekt 

 
Mångkulturell 
arbetsplats 
 
Kravhantering 
 
Test 

Outsourcingtrend 
 
Skillnader mellan 
nationaliteter 
 
Utvecklingsmetoder 
 
Problemområden inom 
kravhantering 
 
Kommunikationsbrister 

Hierarkisk 
struktur 
 
Språkbarriär 
 
Tidsskillnader 
 
Arbetssätt 

Kultur 
 
Kommunikation 
 
Kravhantering 

 
Bild 4.7 – Tematiseringsmodell  
 
Det vi fokuserat på är att på ett bra sätt hitta beståndsdelar och 
utgångspunkter från våra tidigare erfarenheter på våra respektive 
arbetsplatser. Vi har båda arbetat inom systemutveckling där vi i agila 
utvecklingsteam arbetat gentemot indier och polacker. Vi har varit med om 
mindre och mer lyckade projekt där kommunikation och kultur har satts i 
perspektiv till kravhantering och testning. Teorin som framförs i denna studie 
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har vi valt att kategorisera efter de grundpelare vi fick ut från respektive 
arbetsplats. Via den teori vi använde valde vi att tematisera efter tre 
utgångspunkter som vi ansågs speglade våra erfarenheter och målet var att 
skapa en tydlig bild mellan företeelser i vår empiriska data och teoretiska 
begrepp. Efter att ha intervjuat fem informanter, transkriberades datan och vi 
kunde hitta tre teman som vi ansåg sammanfogade våra förkunskaper och 
teorin på ett rättfärdigt sätt. Dessa tre teman utgör grunden för denna rapport.  
  



   
 

   
 38 

5 Diskussion  
I detta kapitel resonerar vi kring den tidigare forskningen, utvalda teorin, empiri 
och egna tankar. Vi ställer dem mot varandra för att identifiera likheter och 
skillnader mellan teori och empiri.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Kultur 
Maktdistans är en av grundpelarna i kulturdimensionsteorin, maktdistansen 
har en inverkan på verksamheter. En hög maktdistans spelar in på en 
hierarkisk kultur där personer med lägre ställning i verksamheten tillåter en 
mer auktoritär styrning (Hofstede, 1991). I Indien är organisationsstrukturen 
hierarkisk medan Sverige har en plattare organisationsstruktur beskriver en 
indisk informant. Maktdistansen beskriven enligt Hofstede (1991) får 
medhåll från intervjuerna. De svenska informanterna ansåg efter att ha arbetat 
i systemutvecklingsprojekt med indier har de fått intrycket att indier har ett 
förhållningssätt på arbetsplatsen där de sällan säger ifrån när de får 
arbetsuppgifter eller för den delen inte ifrågasätter. En svensk informant 
nämnde också hur de indiska kollegorna som befann sig på plats i Mumbai i 
vissa fall arbetade dem efter svenska kontorstider trots tidsskillnaden och att 
det innebar sena arbetskvällar för deras del. Informanten ansåg att detta var 
en följd av deras organisationskultur där de accepterar direktiv från personer 
med högre auktoritet. Vid informanternas svar beskrivs att misstolkningar av 
information sker. Kulturella skillnaderna påverkar tolkningen av information 
(Alnuem, Ahmad och Khan 2012). En indier kan tolka information på ett sätt 
när det var något helt annat som menades från den västerländska personen. 
En svensk informant nämnde att vid dessa tillfällen är det viktigt att båda 
parter är tydliga mot varandra och vågar fråga om det är något som oklart. Vi 
anser därför att kulturen spelar in på ett annat sätt i organisationens arbetssätt 
där olika kulturer samlas inom samma projekt och maktdistansen påverkar 
individens förhållningssätt inom arbetet. 
 
Psykisk distans vid offshore är när verksamheter väljer länder med liknande 
kultur för dessa globala projekt. Ett projekt kan genomföras enklare när man 
väljer ett sådant land (Gurung och Prater, 2006). Informanterna i denna studie 
syftar dock på att det handlar mer om individen. Inställningen hos individen 
vid sammansättningar med arbetsgrupper från andra arbetskulturer benämns 
som social identitet (Gurung och Prater, 2006). Det sociala var enligt de 
indiska informanterna väldigt viktig när de arbetar i Sverige. De vill lära 



   
 

   
 39 

känna deras kollegor på ett personligt plan för att underlätta arbetssituationen. 
Begreppet relationskvaliteter vid outsourcing påverkas av kommunikationen, 
samarbetet, förtroendet och tillfredsställelsen. Att lära känna varandra på ett 
personligt plan kan vara till hjälp för att förstå hur människor från andra 
kulturer fungerar och det kan i sin tur leder till en bättre kommunikation och 
ett samarbete som genererar ett bättre resultat av produkten (O’Grady och 
Lane, 1996).  Ersättning är en stor motivationsfaktor till varför sydasiatiska 
personer väljer att arbeta i offshore (Gupta, Ganguli och Ponnam 2015). 
Informanterna från Indien ansåg att den största faktorn för att arbeta i ett 
främmande land var att upptäcka och leva i ett annat land tillsammans med de 
praktiska fördelarna inom arbetet. De ansåg att de var mer delaktiga i 
projekten om de var på plats i det landet.  
 

5.1.2 Kommunikation 
Problemområden inom kunskapsdelning är bristen på social interaktion en 
stor variabel som kan påverka utfallet. Social interaktion är huruvida personer 
samverkar fysiskt eller virtuellt med varandra (Thangavelu, 2013). När vi 
undersökte detta i denna fallstudie kan det tyckas att Thangavelu (2013) teori 
speglar informanternas svar. Samtliga informanter tyckte att social 
interaktion var viktigt där kommunikation är den mycket vital del. Det 
framkom också i vår studie att skillnader i hur personer från Sydasien 
kommunicerar med varandra i jämförelse med hur svenskar gör. Majoriteten 
av de svenska informanterna nämnde ordet “möte” i samband med 
kommunikation där de indiska informanterna hade gjort iakttagelsen att 
svenskar gärna har möte om det mesta. De indiska informanterna nämner att 
det inte fungerar på samma sätt i Indien. I Indien bokar de inte möten i 
samma utsträckning. Där sker samtal i större utsträckning utan att ett möte 
ska behöva bokas. Hofstedes (1982) teori om hur olika personer från olika 
nationaliteter beteender sig olika när personer hälsar på varandra tycker vi 
spelar bra in på detta fenomen. I Sverige kommunicerar vi på ett sätt och i 
Indien på ett annat. Likadant som att män i Östeuropa och Mellanöstern 
hälsar på varandra med en kyss, men aldrig med kvinnor. Amerikanska män 
hälsar på kvinnor med en kyss men aldrig med män (Hofstedes 1982). 
 
Språkbarriärer och tidsskillnader är variabler som påverkar framgången för 
att outsourcingprojekt. Med språkbarriärer menas accenter, ordval samt 
svårigheter i tal och skrift och tidsskillnader som antalet timmar det skiljer 
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mellan de angivna offshorelandet och ursprungslandet (Gurung och Prater, 
2006). Vi undersökte dessa variabler med våra informanter och fick fram att 
dessa är variabler som påverkar deras arbete mer eller mindre. En av de två 
indierna som intervjuades hävdade att språkbarriärer inte existerar i någon 
större utsträckning. Han redogör för att engelska är det språk som talas och 
menar att det inte är ett större problem i deras vardagliga arbete i och med att 
de flesta svenskar pratar engelska. Samma indier hävdar dock att 
kravspecifikationer ibland skrivs på svenska vilket gör deras arbete svårare 
att genomföra. Den andra av de indiska informanterna hävdade att 
språkbarriärer sker i den mån att ord kan ha olika betydelser för olika 
personer och att detta kan medföra att det sker brister i kommunikationen på 
grund av detta. När språkbarriärer undersöktes bland de svenska 
informanterna får vi ett varierat svar. De menar att engelskan är god bland 
indier men hävdar att det finns vissa problemområden kring uttalet som 
spelar in när indier uttrycker sig verbalt. En av de svåraste delarna i ett 
offshoreprojekt är kommunikation mellan lagmedlemmar utspridda på olika 
geografiska platser (Khan, Niazi och Ahmad, 2011). Samtliga informanter 
framhäver fysisk kommunikation som det mest värdefulla sättet att 
kommunicera och går därmed in på samma spår som Khan, Niazi och Ahmad 
(2011). Att kunna framföra sina åsikter fysiskt ser fler informanter som 
mycket viktigt samtidigt som andra informanter anser att kunna vara i ett 
mötesrum och rita på en whiteboard som en vital del för att få en 
framgångsrik kommunikation. Alla informanter tyckte att det fungerade bäst 
när indier eller östeuroperna befann sig på samma geografiska plats. De 
upplevde att kommunikationen blev betydligt enklare då. Tidsaspekten är 
fortfarande en variabel som spelar roll vid kommunikation. Gurung och 
Prater (2006) teori stämmer till stor del med vad informanterna framhävde 
när de nämner tidsaspekten som en viktig variabel att ta hänsyn till för en 
lyckad outsource. Hur olika agila utvecklingsteam löser denna variabel 
skiftar. Av de arbetsplatser vi undersökte fanns det inga generella riktlinjer 
för hur tidsaspekten skulle tas om hand. Det som dock framgick var att 
indierna ofta bestämde själva vilket förhållningssätt till tidsaspekter som 
passade deras vardag. Vissa arbetar efter svenska arbetstider medan andra 
arbetade efter det indiska tiderna. Detta var något som individer i de olika 
teamen bestämde över själva. Dock påverkade detta tillgängligheten i stor 
utsträckning. Tidsskillnaden mellan Indien och Sverige är cirka 4 timmar, 
detta innebar att det i vissa fall blev att projekt tog längre tid än väntat på 
grund av att personer inte kunde nå varandra. Vi refererar tidigare i denna 
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rapport om Conchuir et al (2009) som framhäver tidszonseffektivitet som en 
fördel och motiverar det med att antalet arbetstimmar blir fler genom att 
överlappa varandra arbete. Det som redogörs i denna studie tycker vi snarare 
går emot de Conchuir et al (2009) skriver. Vad vi fått fram nämns aldrig 
tidsaspekten i positiv bemärkelse. Snarare tvärtom att det problematiserar 
tillgängligheten i den mån att team-medlemmar arbetar på olika timmar. Två 
av de svenska informanterna tyckte att det är bättre när indier arbetar efter de 
svenska arbetstimmarna. Men det bästa är när indier arbetar i Sverige och 
framhäver tillgänglighet som den största variabeln till detta. 
 

5.1.3 Kravhantering 
Kravhantering inom de företag vi studerat följer typen agil kravhantering. Ett 
agilt arbetssätt är signifikativt med snabb och iterativ utveckling. Detta 
betyder att något utvecklas fort för att sedan demonstreras för användare och 
intressenter (Measy, 2015). Skillnaden mellan agil kravhantering och 
kravhantering vid till exempel vattenfallsmodellen beskrivs som stor 
(Palmquist et al, 2013). Medan den agila kravhanteringen är en pågående 
processes är kravhantering via vattenfallsmodellen något som görs i början. 
Vad som framgår i denna studie framhävs de agila metoderna vid 
kravhantering som mycket lämpliga vid globala utvecklingsprojekt. Aranda, 
Vizcaíno och Piattini (2012) framhäver i deras ramverk för kravhantering 
vikten av att tidigt identifiera krav. Likheter kan dras i den mån av 
kravhantering inom de agila arbetssättet så är kravhantering en iterativ 
pågående process. Detta för att metoden är mer förlåtande när missförstånd 
av krav sker då de går att förändra redan i nästkommande sprint. I 
vattenfallsmodellen sker kravhantering vid de tidigare faserna och det 
framförs en färdig kravlista. Detta gör att om krav skulle misstolkas tidigt i 
projektet riskerar projektkostnaden att bli dyrare. Aranda, Vizcaíno och 
Piattini (2012) påpekar kunskapsfördelning och betydelsen av att korrekt 
formulera krav. När vi undersökte dessa två faktorer framkommer det att de 
är mycket kritiska för kravhantering vid utvecklingsprojekt. Två av 
informanterna framhävde just att missförstånd mellan kund (i detta fall 
business-sidan inom samma verksamhet) och IT ibland inte hade samförstånd 
gällande krav och att det gällde att dem hade olika syn på hur 
mjukvaruutveckling fungerade. Vikten av samförstånd och att tydligt 
formulera krav poängterar både Aranda, Vizcaíno och Piattini (2012) i sitt 
ramverk och Kahn H,H et al (2014) i sin lista över problemområden som 
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mycket vital för kravhantering (dessa problemområden hittas i teorikapitlet). 
När vi undersökte problemområdena i denna fallstudie framkom det att krav i 
flertalet fall var mycket vagt och tvetydigt skrivna och att detta ledde fram till 
att krav misstolkades som i sin tur blev funktioner som kunden inte ville ha. 
Varför det blev så här anser vi grundar sig i hur svenskar kommunicerar och 
hur indier kommunicerar och att dessa två sätt att kommunicera faktiskt 
skiljer sig åt ganska markant. När vi frågade de indiska informanterna om 
tvetydiga krav nämnde de just bristen på information samt att krav var 
skrivna på svenska som två faktorer till detta. När vi som författare 
reflekterar över detta fenomen drar vi vissa slutsatser i att svenskar och indier 
är vana vid olika typer av kravspecifikationer. Svenskar är mottagliga till 
vagt och tvetydiga kravspecifikationer medan indier gärna ser att kraven är 
mycket tydliga med klara ramverk för vad som ska utvecklas och hur en 
funktion ska se ut. Till exempel kan ordet “klart” eller “snyggt” betyda 
mycket olika beroende på vilken kultur personen härstammar ifrån. Detta 
fenomen samtycker framförallt de indiska informanterna med. 
 
 

5.2  Metodreflektion 
Kvalitativ forskningsmetod kan i vissa fall mötas av kritik för att 
undersökningar är gjorda mycket subjektiva och svåra att replikera. Enligt 
Bryman (2011) beror detta på en lös struktur. En kvalitativ studie kan ta lång 
tid och vara mycket resurskrävande. Långa intervjuer som i sin tur leder till 
tidskrävande transkribering (Jacobsen, 2002). I Denna studie är 5 personer 
utvalda för intervju. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. Metoden för 
urvalet var ett strategiskt. Personerna som valdes ut för intervju hade alla 
flera års erfarenhet inom mjukvaruutveckling. Alla informanter har eller hade 
arbetat inom offshore-projekt och var väl insatta i hur kravhantering 
fungerade på respektive arbetsplats. Detta gjorde att informanterna var väl 
kvalificerade att bidra med information till vad som undersöktes. I 
analyskapitlet deklarerar vi för huruvida informanterna är förstahandskällor 
eller andrahandskällor. I och med att vi gjort ett strategiskt urval där vi innan 
intervjuerna visste vad informanterna arbetade med gjorde det lätt för oss att 
enbart välja personer som kunde delge oss förstahandsinformation. Urvalet 
av informanter har under hela projektet varit en risk. En risk i den mån att 
just få personer som kan avspegla och ge sina synpunkter då det vi avser att 
mäta och huruvida dessa personers kunskap kan delge information till denna 
studie. Det som också påverkar denna studies resultat är vilken förmåga 
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informanterna har att delge information. Med detta menas hur väl dem 
uttrycker sig men även hur mottagliga vi som intervjuare har varit till 
informationen. Metoder som skype och telefon ger vissa brister inom 
kommunikation som även framkommer i denna rapports resultat. Bristen av 
visuell kontakt den man pratar med begränsar en persons förmåga att uttrycka 
sig. Två av intervjuerna i denna studie skedde även på engelska. Detta kan 
begränsa informantens sätt att uttrycka sig så precist som möjligt och det 
begränsar även intervjuarens förmåga att förstå vad som sägs. Detta kan leda 
till missförstånd som i sin tur kan ha en inverkan på resultatet. 
  



   
 

   
 44 

6  Avslutning 
I avslutningskapitlet kommer studiens frågeställningar besvaras och förslag 
till fortsatt forskning inom området kommer att ges.  

6.1 Slutsats 
Kommunikation och kultur vid kravhantering ser vi som tre viktiga faktorer 
som sammanfattar denna fallstudie. Om företag inom den globala IT-
utvecklingen kan sätta kommunikation i relation till kultur är chansen större 
för en lyckad framgång. Vi anser att om personer i dessa projekt kan 
kommunicera ansikte mot ansikte med varandra med ett gemensamt språk 
ökar chansen till samförstånd mellan två eller fler personer. Samförstånd är 
huruvida vi tolkar uppgifter på samma sätt. Detta är dock inte alltid självklart. 
De nationella kulturella arv spelar stor roll in på hur vi kommunicerar, tolkar 
och hanterar information mellan varandra. Tidszoneffekten påverkar 
tillgängligheten att kommunicera med varandra i högsta grad. Vid komplexa 
IT-projekt är tillgängligheten viktig, krav är inte alltid tydliga och således 
måste diskuteras med berörda parter krävs en god tillgänglighet. Hur 
kommunikation fungerar inom multikulturella utvecklingsteam varierar. 
Kommunikation mellan personer på olika geografiska platser anses som 
betydligt svårare än om personerna sitter under samma tak. Vi tror att 
tillgängligheten skulle spela mindre roll om komplexiteten på 
arbetsuppgifterna var lägre. Att outsourca mindre komplexa uppgifter anser 
vi är att föredra. De globala utvecklingsteam som ingår i denna studie har inte 
överkommit alla former av kommunikationsbrister, men vi anser att om 
teamen visar hänsyn till tillgänglighet och samförstånd så är risken mindre 
för missförstånd vid informationsfördelning och kravhantering. Det framgår 
att samtliga informanter framhävde fysisk kommunikation som det främsta 
sättet att kommunicera med varandra och via detta minskas risken för 
missförstånd och ökar chansen för samförstånd och tillgänglighet. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har bidragit med att skapa en helhetsbild hur kommunikation 
och kultur spelar in vid kravhantering i globala systemutvecklingsprojekt. 
Där det svenska arbetssättet ställs mot det sydasiatiska. Som förslag på vidare 
forskning ser vi gärna en fördjupning i hierarkiska strukturer inom 
organisationer. Vilka länder följer en hierarkisk organisationsstruktur och om 
det finns skillnader eller likheter i hur personer från dessa kulturer arbetar. Vi 
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skulle även vilja se en fördjupning inom ämnet kommunikation och vilket 
kommunikationssätt eller verktyg är bäst anpassat för globala 
utvecklingsteam. Till sist skulle en djupare jämförelse mellan arbetssätt och 
metoder i relation till organisationskultur och hierarki vara intressant att läsa. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjumall 
Grundläggande frågor om personen 

• Vad är din roll?  
• Vad har du för utbildning? 

 
Frågor om arbetsplats och erfarenheter 

• Hur länge har du arbetat inom IT-utveckling?  
• Vad har du för erfarenheter om outsource/offshore?  
• Hur skulle du beskriva din arbetsplats? vad arbetar företaget med?  
• Har du eller arbetar du i ett agilt arbetssätt?  

 
Frågor om kravhantering 

• Har du stött på eller arbetat inom utveckling där krav förekommer?  
• Vad är ett krav?  
• Hur förmedlas krav där du arbetar idag? 
• Vilka verktyg används för förmedling av krav?  

 
Frågor om kommunikation 

• Hur kommunicerar gruppmedlemmar med varandra?  
• Vilka kommunikationsverktyg använder ni?  
• Tidsskillnader och språkbarriärer? 
• Upplevs resurserna som tillräckliga? 
• Finns det situationer som pga kommunikationen blivit fel när det 

handlat om krav?  
 
Organisationskultur 

• Anser du att det finns några skillnader i hur Svenskar och Indier 
arbetar generellt och med krav?  

• Vad skiljer ett svenskt kontra Indiskt arbetssätt enligt dig? 
• Har du arbetat i ett IT-projekt som misslyckats? i sådana fall, vad gick 

fel?  
• Finns det några svårigheter med att arbeta med personer som fysiskt 

sitter på en annan geografisk plats?  

 

 


