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Abstract 
This paper is about the importance of engagement, cohesion and clarity in offshore out-

sourcing projects. The focus is on how the communication is handled between co-workers in 

different countries. My research is based on qualitative studies of literature on the subject, 

along with interviews with leaders in various companies in Sweden that utilize offshoring 

to countries in Asia. This study shows that the companies interviewed who utilize offshoring 

are all taking care to create engagement, cohesion and clarity in their offshore offices. It 

also shows that companies can succeed with their offshore strategy without using agile de-

velopment methods, contrary to what literature on the subject recommends. My conclusion 

is that companies that use offshore resources in development projects are better off having 

their own subsidy offices in the countries they are offshoring to, rather than outsourcing 

work to offshore centers outside of the organization. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Offshoring likställs ibland med offshore outsourcing, denna mer klassiska term stämmer inte 

riktigt överens med alla olika typer av offshoring. Offshore outsourcing antyder att arbete 

som skickas offshore kommer utföras utanför organisationens ramar, vilket inte alltid är 

fallet inom offshoring. Några andra benämningar för offshoring är bland annat nearshore, 

best shore, anyshore, rightshore, offsourcing, nearsourcing och multishoring (Carmel & Tjia, 

2005). Jag använder dock uttrycket offshoring, och skriver uttryckligen om kontoren 

offshore inte är egenägda. 

Offshoring innebär att man flyttar aktiviteter inom organisationen till ett helägt 

dotterbolag eller en oberoende tjänsteleverantör i ett annat land. Två populära länder där 

många företag har offshoringverksamhet idag är Indien och Kina, då båda de länderna har en 

låg kostnadsnivå men ändå en hög utbildningsnivå. Offshoring är en dominant trend i 

mjukvaruutveckling, med en årlig tillväxt på ca 33% i marknader så som Indien (Kornstädt & 

Sauer, 2007). Förutom offshore så finns även onshore, som ibland tolkas som att ha 

importerad lågavlönad utländsk arbetskraft lokalt i landet (Carmel & Tjia, 2005), i denna 

uppsats refererar jag dock till all arbetskraft som finns inom landet när jag skriver onshore. 

Detta oavsett om den är låg- eller högavlönad, och oavsett om det är infödd arbetskraft eller 

om det är personer som flyttat till landet för att jobba. 

Offshoring utlovar fördelar inom kostnad, flexibilitet och koncentration på 

kärnkompetenser, dock visar empiriska studier att offshoring även för med sig en rad 

utmaningar inom organisation, ledning, kommunikation och laganda. Vid en undersökning 

som gjordes 2004 uppgav 36% av de tillfrågade att de ansåg sin offshorestrategi som 

misslyckad, och fler än en tredjedel av alla projekt behövde flyttas hem från offshore till 

onshore (Kornstädt & Sauer, 2007). I 2003 års Standish Chaos Report, som inkluderar alla 

mjukvaruprojekt (inte bara offshore), var det endast 34% av alla projekt som angavs som 

lyckade, medan 51% av alla projekt som gått över budget eller saknat kritiska funktioner, och 

15% som angavs som totalt misslyckade (Sutherland et al., 2007). Enligt dessa 

undersökningar är det alltså dubbelt så stor risk att projekt inom offshore outsourcing 

misslyckas, jämfört med genomsnittet inom stora mjukvaruprojekt, förutsatt att de projekt 

som flyttades hem från offshore anses som totalt misslyckade. 

Ett centralt problem med mjukvaruutveckling är kommunikation (Kornstädt & Sauer, 

2007), och detta problem förvärras i offshoringprojekt på grund av att projektmedlemmar är 

geografiskt åtskilda (Sauer, 2006). I och med att projektmedlemmarna inte är på samma 

fysiska plats skapar de därmed virtuella team när de samarbetar med varandra. I dessa team 

är fysisk kommunikation omöjlig, och dessutom kan den synkrona kommunikationen bli 

begränsad på grund av tidsskillnader och brister i infrastrukturen mellan de inblandade 

kontoren. Även om kommunikationen under arbetets gång finns där, är det främst den 

formella kommunikationen som genomförs, medan spridningen av informella nyheter blir 

lidande. De informella nyheterna är de som sprids främst under kafferaster, gemensamma 

aktiviteter utanför arbetstid, eller andra informella sammankomster (Sauer, 2006). Studier 

visar att denna begränsning av kommunikation gör att avlägsna team arbetar mer  oberoende, 
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vilket bidrar till en minskad produktivitet i teamet (Sutherland et al., 2007). På grund av 

detta är det viktigt att organisationer främjar samhörighet även mellan kontor, kulturer och 

länder, då det inte kommer lika naturligt i dessa fall som när personer är fysiskt nära 

varandra. 

På grund av det geografiska avståndet mellan kund och offshorekontoret begränsas 

kundens möjlighet att delta i planeringsfasens iterationer om all utveckling sker offshore. 

Därför måste offshore- och onshoreteamet ha en ojämn fördelning av roller för att ge kunden 

en större möjlighet att delta i utvecklingen (Kornstädt & Sauer, 2007). Personalen onshore 

beskrivs som bestående av främst mjukvaruarkitekter, testare och utvecklare, medan 

personalen offshore ofta består av endast utvecklare. Onshorekontoret blir därmed ofta 

ansvarigt för designen och arkitekturen av applikationen, tillsammans med kvalitetskontroll 

av denna. Offshoreutvecklarna får ofta sitt arbete i form av komponentuppgifter, som de till 

stor del implementerar på ett oberoende sätt (Kornstädt & Sauer, 2007). Om utvecklare 

offshore endast får ta del av små komponentuppgifter finns det risk att de inte kan producera 

kod som är optimal i förhållande till resten av systemet. Om de kan få större klarhet i den 

kontext som komponentuppgiften ska användas i blir det dock lättare att uppmärksamma 

brister eller ge förslag på förbättringar. Därmed är det viktigt att förmedla klarhet till alla 

som är inblandade i utvecklingsprojekt. 

En nackdel som finns med att hålla den största delen av kvalificerat arbete onshore är att 

det medför att det finns väldigt få positioner att fylla offshore när utvecklare vill klättra uppåt 

i karriärstegen. Detta för i sin tur med sig att de företag som inte kan erbjuda mer utmanande 

arbetsuppgifter offshore får en hög personalomsättning då personalen tvingas byta jobb när 

de vill avancera i karriärstegen (Sutherland et al., 2009). 

1.2 Frågeställningar 

Hur förmedlas engagemang, sammanhållning och klarhet mellan onshore- och 

offshorekontor? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är först och främst att undersöka hur kommunikationen 

hanteras inom offshoreprojekt, för att sedan undersöka om det finns skillnader mellan hur 

denna beskrivs i litteraturen och hur den ser ut i verkligheten. 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie undersöker jag endast hur företag kommunicerar med sina egenägda kontor 

offshore, och alltså inte hur de kommunicerar med utomstående företag offshore som hyrs in. 

Jag valde att göra mina intervjuer med personer i Umeå som jobbar i stora internationella 

företag. Detta för att intervjuer där man fysiskt träffas ger en större social närvaro än 

intervjuer via t ex telefon eller mail. 
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2 Relaterad forskning 

2.1 Roller inom offshoring 

Bild 2) De olika rollerna inom offshoring och vart de vanligtvis är placerade (Carmel & Tjia, 

2005) 

 

Enligt Carmell & Tjia är det vanligt att systemutveckling i början och slutet av projekt sköts 

onshore, medan offshoringresurser används främst i mitten av projekten, och senare när 

utvecklingen tar slut och arbetet med systemet övergår till underhållsfasen. För att jobb ska 

kunna skickas offshore anges två kriterier. Först att det inte krävs lokal kännedom, och sedan 

att det inte krävs fysisk eller komplex interaktion mellan den anställde och kunden ellerr 

kollegor onshore (Farrell & McKinsey Global Institute, 2006). 

Som synes i bilden ovan finns en mängd roller i systemutvecklingsprojekt. Först behövs 

personer som skriver kravspecifikationen, sedan systemarkitekter och designers. När väl en 

design är formad behövs kodare och testare, och slutligen behövs personer som 

implementerar systemet i den beställande organisationen. Anställda som jobbar med 

underhållsarbetet behövs också när själva utvecklingsfasen av systemet är slutfört. 

Arbetet med kravspecifikation och systemarkitektur tidigt i utvecklingen behålls onshore 

eftersom det finns ett behov av att befinna sig nära kunden, att träffa dem och prata med dem 

på deras eget språk (Carmel & Tjia, 2005). 

Designen är uppdelad mellan onshore och offshore genom att högnivådesignen ofta 

genomförs onshore, medan lågnivådesignen går bra att skicka offshore. 

Kodning kan utföras offshore utan större problem eftersom de inte behöver ha kontakt 

med kunden, utan kan jobba efter den design som tagits fram tidigare. 

Testningen delas också upp mellan onshore och offshore, och det är samma sak här, 

lågnivåtestning, t ex unit-tester kan lätt utföras offshore, medan bland annat systemtestning 

har behållits onshore, då de utförs bättre tillsammans med andra integrations- och 

implementationsuppgifter. Det är också vanligt att chefer håller senare testningsfaser 

onshore för att lättare kunna övervaka kvalitén (Carmel & Tjia, 2005). 

Carmel & Tjia skriver också att företag behåller avancerade uppgifter hemma för att 

behålla sin konkurrenskraft. Dessa uppgifter är mer troliga att vara kreativa, innovativa och 

forskningsrelaterade, eller så kräver de väldigt bred kunskap och erfarenhet. Ett exempel de 
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tar upp på dessa avancerade uppgifter är systemarkitektur, som uppfyller alla dessa kriterier 

och behålls onshore. 

2.2 Organisationer 

Under det senaste decenniet har offshoring av IT blivit en vanligt fenomen inom 

affärsverksamheter, och som ett resultat av detta har hantering av offshoring blivit en 

affärskritisk kompetens för organisationer (Carmel & Tjia, 2005). Sedan runt 2005 har 

offshoring av IT också varit en oåterkallelig trend, företag runt hela världen utnyttjar 

offshoring för att uppnå en större konkurrenskraft. De senaste åren har också fler och fler 

funktioner inom företag skickats offshore, för att kunna dra nytta av de strategiska fördelarna 

med den extra kapacitet och de kostnadsbesparingar som offshoring innebär (Carmel & Tjia, 

2005). 

Studier visar dock att även om offshoring lovar att hjälpa organisationer till ökade 

valmöjligheter av potentiell anställningsbar arbetskraft, är det en relativt liten del av de som 

är nyexaminerade i låglöneländer som faktiskt är anställningsbara inom multinationella 

företag (Farrell & McKinsey Global Institute, 2006). De menar att endast 13% av de 

universitetsexaminerade från de 28 låglöneländer som studerats var lämpliga för jobb i dessa 

företag. De problem som identifieras av dem är bland annat bristande språkkunskaper, fokus 

på teori till kostnad av praktiska kunskaper, och skillnad i kultur, och då främst skillnaden i 

attityd relaterat till lagarbete och flexibelt arbete jämfört med standarden i multinationella 

företag. 

Carmel & Tjia (2005) identifierar fyra steg inom offshoring. Stegen varierar från steg ett 

där företag inte utnyttjar offshoring, utan bara står vid sidan om och observerar andra 

företag som utnyttjar det, till steg fyra där företaget har utvecklats till att dra nytta av att 

utnyttja offshoring. Steg två beskrivs som steget då företaget testar sin offshoringstrategi för 

att undvika felaktiga beslut i framtiden under nästa steg. Steg tre innebär att företaget främst 

drar nytta av den lägre kostnaden av offshoringkontor. När företag väl tagit sig till steg fyra 

har de fördelar inte endast bestående av lägre kostnader, utan även av den innovation, 

hastighet, flexibilitet och de nya intäkterna som offshoringen bidrar med till organisationen. 

Steg fyra kännetecknas alltså av den hävstångseffekt som fås av att ha möjlighet att låta 

arbete pågå i stort sett dygnet runt, vilket gör att både tiden att starta upp projekt minskas, 

och även att tiden det tar att färdigställa projekt blir kortare. Utöver detta har 

organisationerna dessutom ett större urval av personer de kan anställa, vilket för med sig en 

större möjlighet till att hitta personer med rätt utbildning och större möjlighet att anställa 

talangfulla medarbetare (Carmel & Tjia, 2005). Företag som beskrivs som steg fyra beter sig 

därmed på ett annat sätt än företag som främst offshorar för att de eftersöker billigare 

arbetskraft (Carmel & Tjia, 2005). 

Företag kan också dra nytta av utveckling som "följer solen", det vill säga att de har två 

eller flera kontor som arbetar på olika tider på grund av sina tidszoner. Tack vare detta kan 

företag ha folk som jobbar på projekt dygnet runt, utan att någon behöver arbeta annat än 

dagtid, just tack vare olika tidszoner. Att lyckas med sådant arbete är dock väldigt svårt, och 

studier visar att de dagliga överlämningarna kan vara för svåra att koordinera (Carmel & Tjia, 

2005). Även om så är fallet påpekar de också att arbete som följer solen kan vara effektiva för 

vissa faser i systemutvecklingsarbetet. Delar som beskrivs som väl fungerande är till exempel 
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teknisk support och buggfixande i projekts underhållsfaser. Anledningen till att detta 

fungerar bra anges till att det oftast är små uppgifter, de har låg komplexitet och de kan följa 

standardrutiner mellan de olika tidsseparerade platserna (Carmel & Tjia, 2005). 

2.3 Virtuella team 

Kommunikationskostnader förknippade med offshoring har under de senaste åren minskat 

till nästan noll för nära nog oändligt användande, med följden att det är nästan lika lätt att 

jobba med någon på andra sidan havet som med någon på andra sidan staden (Carmel & Tjia, 

2005). 

För att lyckas i dagens företagsklimat måste organisationer anpassa sig snabbt om de inte 

vill försvinna. Eftersom IT-företag befinner sig i en global marknad måste de kontinuerligt 

omstrukturera sig för att maximera styrka, minimera hot, och öka sin produktivitet (Duarte 

& Snyder, 2006). För att lyckas med detta använder sig många företag av virtuella team. Med 

hjälp av dessa kan de mest lämpliga människorna jobba tillsammans i projekt, trots att de 

kan sitta på olika platser i världen när de arbetar. Studier visar att toppresterande virtuella 

team typiskt sett delar tre egenskaper. De har få medlemmar, de har en kärna av individer 

som hänger ihop under en längre tid, och deras medlemmar jobbar inom samma område 

(DeRosa & Lepsinger, 2010). 

Att ha en kärna av medlemmar som hänger ihop under en längre tid gynnar teamet 

eftersom de utvecklar personliga relationer till varandra under arbetets gång, och att 

medlemmarna vet vilka andra som jobbar i teamet. Att hålla antalet deltagare i varje team 

lågt är fördelaktigt då alla medlemmar har en klar roll i gruppen.  Det förhindrar dock inte att 

flera olika grupper jobbar tillsammans när det behövs i större projekt. Slutligen är team som 

har medlemmar som jobbar inom samma område fördelen att de har lättare att förhålla sig 

till varandra. I grupper där medlemmar jobbar inom flera olika områden är det svårt för en 

teamledare att ha formellt ansvar för alla medlemmar i teamet (DeRosa & Lepsinger, 2010). 

Utöver dessa tre gemensamma egenskaper har framgång i virtuella team också ett 

samband med hur organisationen främjar eller hindrar förtroende mellan sig själv och 

externa parter. Om vissa parter behandlas som att de är mindre värda, om information 

hamstras istället för att delas, och om proprietär information används på olämpligt sätt kan 

det snabbt urholka förtroendet inom och utanför grupperna (Duarte & Snyder, 2006). 

Kommunikationskostnaderna förknippade med offshoring och virtuella team har under de 

senaste åren minskat till nästan noll för nära nog oändligt användande, med följden att det är 

nästan lika lätt att jobba med någon på andra sidan havet som med någon på andra sidan 

staden (Carmel & Tjia, 2005). 

2.4 Typer av kommunikation 

I projekt finns det två typer av interaktion, den första typen är människa-människa, och den 

andra typen är människa-teknologi. Ideellt har systemutvecklingsgrupper möjlighet att dela 

kunskap i frekventa möten ansikte mot ansikte, detta är dock en lyx i arbetsgrupper där 

deltagarna arbetar på åtskilda tider och platser. 

Den första och kanske synligaste delen av kommunikationen är interaktionen som sker 

mellan människor. En viktig fråga i denna typ av kommunikation är hur man på ett bra sätt 

ska kunna få människor att dela sin erfarenhet mellan varandra. I agila projekt där alla 
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befinner sig på samma kontor är det lätt för alla inblandade att sätta sig i en grupp och 

diskutera frågor och problem så snart de uppstår (Sauer, 2006) men i ett projekt som har 

gruppmedlemmar utspridda på olika ställen i världen finns det en hel del begränsningar för 

hur kommunikationen kan ske. Det blir omöjligt att kommunicera med andra människor i 

teamet som inte befinner sig på samma fysiska plats om man inte utnyttjar någon form av 

teknologi. Kommunikationen mellan människor som är geografiskt och tidsmässigt åtskilda 

påverkas därför av hur personer interagerar med teknologin som gör kommunikationen 

möjlig. Tack vare att kommunikationskostnaderna inom offshoring har minskat i 

kombination med att bandbredden ökat, har begränsningarna för vilka tekniska lösningar 

som kan användas för kommunikation mellan människor förminskats. Möjligheterna till 

videokommunikation är till exempel mycket större nu jämfört med för bara tio år sedan. 

Studier visar att det är viktigt att tid och pengar läggs på att teamledare ska få resa för att 

träffa övriga teammedlemmar när teamet skapas, och även närhelst det behövs efter det 

(Duarte & Snyder, 2006). Dock är det självklart också möjligt att resten av teamet får resa för 

att träffa teamledaren, om det är mer effektivt i den aktuella situationen. 

Det andra området inom kommunikation är hur människor interagerar med teknologi, 

och om de använder rätt teknisk lösning. Sitter alla på samma kontor så blir detta relativt lätt 

att övervaka och styra, jämfört med om alla sitter på olika kontor. Bara en sån sak som att 

fråga vilken teknisk lösning som ska användas kräver då i sin tur att man utnyttjar någon 

teknisk lösning, t ex telefon eller mail. 

2.5 Utvecklingsmetoder 

Det finns många olika typer av agila metoder, till exempel XP, Lean och Scrum. Jag har valt 

att ge en översikt av Scrum då alla respondenter på de företag jag varit i kontakt med haft 

Scrum som första exempel när agila metoder nämnts. 

Scrum är en systemutvecklingsprocess för små team på upp till 10 personer. I ett projekt 

som utnyttjar Scrum delas leveransen av systemet upp i små delar, så kallade sprintar, som 

typiskt varar i en till fyra veckor (Rising & Janoff, 2000). Inför varje sprint bestäms vilka 

uppgifter som ska utföras i den aktuella sprinten, och därmed också vad som kommer 

levereras när den är över. Under tiden en sprint pågår är inga utomstående tillåtna att ändra 

kraven teamet arbetar med (Rising & Janoff, 2000). Nyckelidén bakom sprintar är att 

leverera värdefull funktionalitet i slutet av dem, och varje levererad uppdatering ska bygga 

vidare på tidigare levererade delar av systemet. I varje sprint håller teamet vanligtvis dagliga 

möten, där alla inblandade i utvecklingen närvarar. I dessa möten talar alla om vad de gjort 

sedan förra mötet, vad de kommer göra fram till nästa möte, och eventuella problem eller 

hinder de har. Tack vare dessa möten är alla uppdaterade i hur arbetet fortlöper. 

Studier visar att offshoreteam som inte använder Scrum i bästa fall åstadkommer mindre 

än hälften av den produktivitet som onshoreteam som använder Scrum kommer upp i, 

förutsatt motsvarande begåvning inom grupperna (Sutherland et al., 2009). Detta visar på att 

det är väldigt viktigt för produktiviteten inom offshoreteam att de arbetar agilt, vilket inte är 

helt oproblematiskt. I det agila manifestet (Beck et al., 2001) finns det 12 punkter. Några av 

dessa punkter påverkas inte av att utvecklare sitter på olika platser i världen, till exempel 

punkten som säger att det främsta måttet på framsteg är fungerande programvara. Det finns 
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dock andra delar som är svårare att följa inom offshoringprojekt där alla i teamet inte 

befinner sig på samma fysiska plats. 

En av de punkter som blir svårare att följa i distribuerade team är att 

"Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet" (Beck et al., 2001) och att "Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och 

effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet" (Beck et 

al., 2001). I Sauer (2006) beskrivs problemet; I de agila tillvägagångssätten är det stor fokus 

på kommunikation och feedback, vilket kräver utvecklingsteam som sitter tillsammans och 

har ett nära samarbete med kund, vilket enligt honom inte är lätt att åstadkomma i en 

distribuerad miljö. Det är vanligt i många agila team att sätta sig tillsammans och lösa 

problem så snart de uppstår, denna möjlighet begränsas dock på grund av distansen och 

tidsskillnaden mellan medarbetare om teamen är uppdelade i olika kontor. Även om Sauer 

(2006) skriver att kommunikation ansikte mot ansikte är omöjligt för dessa team, är det en 

sanning med modifikation. Självklart går det att utnyttja videosamtal för att kunna ha möten 

ansikte mot ansikte, men han har rätt i det att videosamtal inte har samma sociala närvaro 

som fysiska möten ansikte mot ansikte. Dessutom minskar möjligheten till både videosamtal 

och röstsamtal av tidsskillnader mellan de olika kontoren, till exempel ligger Kinas tidzon 6-7 

timmar före Sveriges, vilket gör att de som arbetar i Sverige har ett fönster i början av sin 

arbetsdag där de kan kommunicera med kollegor i Kina, som i sin tur är i slutet av 

arbetsdagen. Åt motsatt håll är det även problematiskt att kommunicera med t ex Amerika, 

där början på deras arbetsdagar i bästa fall överlappar med slutet av normala arbetsdagar i 

Sverige. 

2.6 Power-distance 

Power-distance beskriver till viss del hur medarbetare inom organisationer värderas, och det 

påverkar även hur kommunikation inom organisationen ser ut. Organisationer med hög 

power-distance är mer hierarkiska, och de med låg power-distance mer demokratiska. I 

företag med en kultur av låg power-distance är medarbetare mer bekväma i, och har större 

rätt till att kritisera beslut från personer högre upp i organisationen. De har också en större 

möjlighet att framföra sina egna åsikter till personer ovanför dem i organisationen. I kultur 

med hög power-distance förväntas medarbetare lyda order, och inte ifrågasätta beslut tagna 

tögre upp i organisationen. Detta medför att medarbetare långt ner i organisationen inte har 

någon större möjlighet att påverka chefer och andra. 
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2.7 Kommunikation 

Team som arbetar inom offshoring ofta är utspridda över minst två geografiskt och 

tidsmässigt skilda platser, på grund av detta måste samarbete ske genom virtuella team 

eftersom inte alla deltagare har möjlighet att träffas fysiskt dagligen. För att mäta prestandan 

på detta samarbete och denna kommunikation kan man utnyttja tre framgångsindikatorer: 

Engagemang, sammanhållning och klarhet. Genom att mäta dessa tre områden får man en 

bra bild av hur väl kommunikationen inom de virtuella teamen stödjer deras arbete. Det 

finns en mängd olika sätt att mäta dessa områden. Ett exempel är att ha 

personalundersökningar där alla får berätta om hur de upplever de olika delarna. Ett sätt att 

uppskatta engagemang är att se om det finns grupper eller personer inom organisationen 

som inte kommer med egna idéer eller förslag inom utvecklingen, vilket skulle kunna 

indikera att de inte har känslan av gemensamt ägande, som är viktigt för engagemang. Hur 

sammanhållningen fungerar inom och mellan team kan också tolkas genom att undersöka 

hur ofta deltagare hoppar mellan olika team, eller undersöka hur om det finns grupper som  

kommunicerar med varandra mindre än förväntat. Klarhet kan exempelvis uppskattas genom 

en bedömning av hur väl utfört arbete stämmer överens med kraven och förväntningarna 

som arbetet bygger på. 

Bild 1) Man bör välja den teknologi som på bäst sätt stödjer det arbete som ska utföras 

(Brake, 2008). 

2.7.1 Engagemang 

För att främja engagemang bör man först undersöka vad som engagerar olika personer. Till 

exempel kan en hög lön engagera en person, medan personliga kontakter intresserar en 

annan. Detta är också något som kan skilja mellan olika arbetskulturer. 
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Arbetar man med små team uppmärksammar de närmsta kollegorna det man gör, vilket 

skänker engagemang i form av känslan att det man gör spelar roll. Att inte bli 

uppmärksammad för det man gör kan annars vara ett problem i projekt där inte alla 

delaktiga fysiskt träffas varje dag. Om man ändå måste arbeta i stora team bör man ha 

delgrupper i teamet för att bibehålla fördelarna med små team. Det är även bra att i början av 

projekt inleda med att kommunicera på en social nivå, så man vet vilka man jobbar med, för 

att sedan röra sig mot uppgiften. 

Socialt nätverkande och kommunikation en-mot-en bör också främjas då direkt 

kommunikation är mer effektiv jämfört med att behöva ta omvägen genom chefer eller andra 

ledare. En känsla av gemensamt ägande och ansvar bör också skapas för systemet som 

utvecklas, och ett sätt att främja denna känsla är att låta alla delaktiga framföra sina åsikter 

genom det medium som passar dem bäst  (Brake, 2008). Ett problem med detta är att 

kommunikation kan resultera i mer eller mindre permanent information, med både positiva 

och negativa effekter (Duarte & Snyder, 2006). Till exempel lämnar kommunikation som 

sker via teknologi mer spår än kommunikation som sker mellan två personer som träffas 

fysiskt, vilket gör att den som vill lämna information eller framföra en åsikt anonymt kan bli 

avskräckt från att göra detta. 

2.7.2 Sammanhållning 

Sammanhållning och likriktning av teamet bör till en början skapas genom att förmedla 

meningen och målet med systemet. Under projektets gång bör också feedback regelbundet 

lämnas av deltagande, och kunskapsdelning mellan deltagare bör uppmuntras för att 

motverka eventuellt gruppbildande som skulle kunna begränsa delning av information och 

resurser (Brake, 2008). 

En av svårigheterna inom sammanhållning i offshoringprojekt är att det finns stora 

skillnader mellan t ex indiska och europeiska teammedlemmar. Indien är väldigt hierarkiskt 

jämfört med många europeiska länder, vilket bland annat medför att de är mer försiktiga och 

varsamma i sin kommunikation än vad som är vanligt i Europa. Det första och viktigaste 

steget för att motverka dessa olikheter är goda personliga relationer, som kan uppnås bland 

annat genom att resa under projektets gång, tillsammans med dagliga telefon- och 

videosamtal (Sutherland et al., 2009). 

Ett område som är otroligt viktigt inom sammanhållning är att alla projektmedlemmar 

behandlas på ett sätt så alla känner sig lika värda, då statusskillnader är ett betydande hinder 

för samarbete. Att som ledare se till att alla behandlas lika kan vara nödvändigt då studier 

visar att en del människor vill behandla bland annat indier som andra klassens medarbetare 

(Levina & Vaast, 2008). Om alla ledare sprider en organisationskultur av öppenhet, direkt 

kommunikation och lika värdesystem för alla sidor blir det lättare för projektets medlemmar 

att uppleva en gemensam identitet (Sutherland et al., 2009). Om projektdeltagare på 

offshorekontor känner sig bekväma med att dela med sig av de åsikter de har om 

utvecklingsprocessen, och de känner att de åsikter de delar blir lyssnade på, ökar också deras 

tillfredsställelse (Levina & Vaast, 2008), vilket för med sig att de får en starkare känsla av 

samhörighet med resten av företaget. Effektiva ledare måste alltså inhämta alla 

teammedlemmars åsikter och lita på deras omdöme, speciellt i de kompetensområden 

medlemmarna praktiskt jobbar inom. (Duarte & Snyder, 2006). 
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2.7.3 Klarhet 

Att klarhet är viktigt i kommunikation är det ingen tvekan om, då Ang & Inkpen (2008) 

skriver att upp till 50% av ingenjörers arbetstid spenderas på samarbete och kommunikation 

med ingenjörer på andra platser i världen. De skriver också att 57% av den kommunikationen 

ägnades åt att säkerställa att de inblandade delade samma kunskap, eller samma 

representation av objektet i fråga. På grund av detta är det viktigt att snabbt dokumentera 

viktiga resultat från möten, så inte felaktig information ges, vilket kan skapa stora 

merkostnader. Det är också en fördel om det är möjligt att skapa en gemensam vokabulär för 

de nyckelbegrepp som används oftast inom organisationen (Brake, 2008). 

Ett sätt att skapa klarhet är att inte bara dela ut arbetsuppgifter till utvecklarna, utan att 

även tala om vad både delsystemen som utvecklas är tänkta att fylla för funktion, och 

dessutom förklara helheten av det system som utvecklas (Brake, 2008). 

2.8 Problemområden 

2.8.1 Engagemang 

Ett viktigt problemområde inom engagemang är kunskapsöverföring, där det finns stora 

utmaningar. Det är mycket viktigt att beakta detta område om man vill ha möjlighet att flytta 

fler uppgifter offshore. Problem som kan uppstå i samband med kunskapsöverföring är 

kunskapsförluster som skapas på grund av omsättningen av utvecklare, som kan vara hög i 

vissa länder. Speciellt i Indien växlar utvecklare ofta mellan företag för att få högre lön, och 

förutom kunskapsförlusterna för det även med sig problem med synergin inom team (Sauer, 

2006). För att undvika en väldigt hög personalomsättning bör man ge begåvade medarbetare 

ansvarsfulla uppgifter, som för med sig en högre grad av arbetstillfredsställelse. Ett företag 

som tidigare arbetat på detta sätt fick resultatet att deras personalomsättning låg på mindre 

än 5% på ett år, vilket kan jämföras med personalomsättningen på 50% per år som 

observerats i andra projekt (Sutherland et al., 2009). 

2.8.2 Sammanhållning 

Studier visar att på grund av offshorepersonalens ofta mycket lägre lön finns det en risk att 

de blir betraktade som billig, lågkvalitativ arbetskraft av de som jobbar onshore (Levina & 

Vaast, 2008). Sammanhållningen mellan personer som arbetar på onshore- och 

offshorekontor kan också bli lidande på grund av kommunikationssvårigheterna som 

kommer av den fysiska distansen, de kulturella skillnaderna, och de olikheter i arbetssätt 

som finns mellan olika länder (Sutherland et al., 2007). Om ledare inom organisationen 

agerar på ett medvetet sätt för att bygga upp förtroende över gränser, medför det att ett 

företagsklimat där en kultur av informationsdelning och tillit kan växa från grunden och upp 

(Duarte & Snyder, 2006). I en undersökning som gjorts där 50 forskningsteam blivit 

intervjuade, drogs slutsatsen att den mest viktiga aspekten i samarbete är etableringen och 

upprätthållandet av personliga relationer. Dessa relationer utgör det medel som håller ihop 

bitarna i det samarbete som utvecklingen utgör (Marmolin et al., 1991). 

2.8.3 Klarhet 

Ett problemområde som observerats i vissa projekt är att utvecklarna offshore har bristande 

kunskaper inom design och arkitektur, vilket för med sig högre kostnader inom 
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kommunikationen av  design- och arkitekturspecifikationer  (Sauer, 2006). Ett annat 

närliggande problemområde är att offshoreutvecklare i vissa fall har en avsaknad av 

branschkännedom, vilket resulterar i problem när det kommer till nyutveckling av system 

eller omdesign av redan befintliga system, om de inte först får ta del av kontexten de behöver 

veta kring systemet som byggs (Levina & Vaast, 2008). 

Kvalitetssäkring är också ett område som kan bli problematiskt om team som är 

geografiskt åtskilda inte delar samma kvalitets- och tidplansmedvetande. Detta kan medföra 

att delar av program är mindre testade än andra. Dessutom kan utspridningen av team över 

olika tidszoner påverka testningsprocessen om kundens tester och feedback måste skickas 

och hanteras offshore (Sauer, 2006). 
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3 Metod 

3.1 Design av studie 

Jag har jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom rapporten syftar till att undersöka 

hur individer hanterar kommunikation inom offshoreprojekt i de organisationer de arbetar. 

Alternativet till det kvalitativa tillvägagångssättet är det kvantitativa, som kort kan förklaras 

med att de karaktäriseras av att man undersöker en numerisk relation mellan två eller flera 

egenskaper (Hartman, 2004). Eftersom jag i denna rapport valt att gå djupare in på 

personers upplevelser och erfarenheter av kommunikation, snarare än att med hjälp av 

statistik jämföra kvantitativ data, valde jag att arbeta med en kvalitativ metod. 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Instudering 

Till att börja med läste jag litteratur om offshore outsourcing, agila metoder, virtuella team 

och CSCW (Computer Supported Cooperative Work). Jag läste även om semistrukturerade 

intervjuer för att bilda mig en uppfattning av hur jag skulle lägga upp de intervjuer jag senare 

genomförde. Eftersom Scrum kom på tal i alla intervjuer när jag frågade om de hade någon 

utvecklingsmetod de arbetade med, valde jag att också läsa på ytterligare om denna 

utvecklingsmetod. 

3.2.2 Datainsamling 

Det finns två typer av datainsamling, kvalitativ och kvantitativ. Jag har valt att utföra en 

kvalitativ insamling av data eftersom den ger en mer detaljerad och djup bild av det som 

studeras än vad en kvantitativ studie ger. Det finns flera sätt att samla in data till kvalitativa 

undersökningar, men den metod jag valt är kvalitativa intervjuer, som enligt Hartman (2004) 

är den mest använda metoden för insamlandet av information till denna typ av studie. 

Det finns även flera former av kvalitativa intervjuer, men den typen jag valt är en 

semistrukturerad intervju. Jag valde denna typ av intervjumodell för att den ger möjligheten 

att följa sidospår och att ställa följdfrågor under intervjuns gång (Merriam, 1994). Inför 

intervjuerna skapade jag därmed en semistrukturerad intervjuguide indelad i fyra områden 

med frågor jag ville ha svar på. Jag var dessutom beredd att följa eventuella sidospår och 

övriga intressanta områden som kunde dyka upp under intervjun och var relevanta för 

studien. 

I början av mitt arbete sökte jag med upp företag i Umeåregionen som har verksamhet 

inom offshoring. På ett av de företagen jag kom i kontakt med fick jag en intervju med en av 

deras chefer, som i sin tur även hjälpte mig hitta fler respondenter på andra företag. Med 

andra ord gjorde jag ett urval som stämmer överens med det som Hartman (2004) beskriver 

som ett snöbollsurval. En risk som beskrivs med detta urval är dock att de personer man 

intervjuar har väldigt lika kunskaper i det område de intervjuas i (Hartman, 2004). 

Trots snöbollsurvalet har de personer jag intervjuat haft väldigt olika bakgrund och olika 

arbetsuppgifter, vilket har bidragit med en bred bild av de olika sätten kommunikation kan 

hanteras i offshoringprojekt. 
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Samtliga respondenter intervjuades ansikte mot ansikte i de kontor där de arbetade. I de 

fall där jag behövt komplettera intervjun i form av någon ytterligare fråga har 

kommunikationen utförts via telefon eller mail. 

3.2.3 Kritik av datainsamlingen 

Det hade varit önskvärt att genomföra fler intervjuer för att på så sätt få en bredare bild av  

hur  kommunikation i offshoringprojekt hanteras på andra företag och av andra individer. 

Alla jag intervjuade hade olika ledarroller, och det hade varit intressant att även få ta del 

av utvecklares upplevelser och tankar kring hur kommunikationen sköts i 

offshoringprojekten. 

3.3 Dataanalys 

För att kunna analysera datamaterialet jag samlat ihop under intervjuerna var jag först 

tvungen att reducera datamaterialet (Hartman, 2004). Detta kan göras genom att koda 

datamaterialet, vilket innebär att man ska hitta nyckelord och viktiga begrepp som 

respondenterna använder sig av under intervjuerna. Sedan för man samman dessa till några 

olika huvudkategorier där man grupperar de begrepp som handlar om samma sak (Hartman, 

2004). Slutligen tolkas de kategoriserade begreppen i relation till varandra för att undersöka 

hur de hänger samman, och för att senare kunna dra en relevant slutsats (Hartman, 2004). 

För att göra detta har jag först läst igenom det transkriberade materialet flera gånger för 

att lyfta ut den mest relevanta informationen för min studie. Därefter delade jag in denna 

information i fyra olika kategorier. Den första kategorin är engagemang, den andra 

sammanhållning och den tredje är klarhet. Utöver dessa tre centrala kategorier samlade jag 

ytterligare information och respondenternas egna tankar om offshoring i en fjärde kategori. 

3.4 Metodkritik 

Då jag inte innan intervjuerna talat om exakt vad jag menar med offshoring, har antagligen 

de jag intervjuat inte haft exakt samma bild av vad offshoring är, då alla har olika 

erfarenheter av ämnet. Dessutom skiljer sig sättet att arbeta med offshoring också mellan 

olika företag. 

Jag hade önskat möjligheten att observera hur människor jobbar i offshoringprojekt, men 

då det ofta är känslig information inblandad i dessa projekt har denna möjlighet inte funnits. 

Även om en observation av detta slag skulle ge en fysisk bild av hur kommunikationen i dessa 

projekt ser ut, skulle den inte svara på frågor om varför kommunikationen ser ut som den gör, 

och det skulle dessutom bara avspegla hur interaktionen mellan människor ser ut i det 

aktuella projektet. Att intervjua ger en mer färgad bild, då intervjupersonen inte bara 

berättar om hur kommunikationen genomförs, utan också de underliggande faktorerna till 

varför kommunikationen ser ut som den gör. Dessutom bidrar ett antal intervjuer, till 

skillnad från en observation av endast ett företag, med en bredare bild av hur interaktionen 

mellan människor skiljer sig åt mellan olika projekt. 

De jag intervjuat har haft olika roller i offshoreprojekten de arbetar i, dock har de alla 

gemensamt att de i nuläget är ledare av olika slag. Endast en av de jag intervjuade arbetade 

vid tidpunkten för intervjun med utveckling utöver den ledarroll han hade. Jag har inte 

kommit i kontakt med varken renodlade utvecklare eller beställare av system. 
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Jag har heller inte intervjuat någon från de låglöneländer som är stora inom offshoring, 

vilket hade kunnat vara intressant för att få även deras perspektiv på hur arbetet inom 

offshoreprojekt fungerar. 
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4 Case 

4.1 Respondenter 

Respondent 1 har jobbat med offshoreutveckling i drygt 10 år, och deltar i och leder ett flertal 

olika projekt. Han är utbildad systemutvecklare och har många års erfarenhet av 

systemutveckling. Han har daglig kontakt med utvecklare i både Indien och övriga delar av 

världen, och har också besökt kontor  i Indien och andra delar av världen. 

Respondent 2 jobbar som projektledare i sitt första offshoringprojekt, men har tidigare 

erfarenhet av projektledning inom andra områden, och kommer ofta i kontakt med 

offshoreresurser i sitt arbete. Han har inte arbetat som utvecklare, till skillnad från de andra 

jag intervjuat. Han hade vid tidpunkten för intervjun inte besökt något kontor offshore, det 

fanns dock planer på besök under projektets gång. 

Respondent 3 har jobbat snart 20 år inom IT-branschen, och har jobbat med offshoring i 

drygt 2 år. Han har besökt flera av de offshoringkontor han jobbar med, och har även planer 

på att besöka dem fler gånger när det krävs. Även innan han påbörjade sitt nuvarande 

uppdrag inom offshoring arbetade han i många projekt där det funnits samarbete mellan 

olika kontor i Europa, och även i dessa projekt besökte han kontor utanför Sveriges gränser. 

Endast en av respondenterna jag intervjuat talade om att de tidigare haft samarbete med 

inhyrda offshoringkontor som varit av "black box"-typ, vilket innebär att offshoringkontoret 

frontades av ett fåtal personer, och att de inte hade direktkontakt med resten av utvecklarna 

som arbetade där. Det var dock ett samarbetssätt som de inte tyckte fungerade bra, vilket 

resulterade att de efter det endast jobbade med sina egenägda kontor där de själva bestämde 

hur de skulle styras, och där de hade bättre möjligheter till direkt kommunikation med sina 

medarbetare. 

En gemensam nämnare för alla de företag som jag haft intervjuer hos är att de hade sina 

egna kontor i de länder där de hade offshoringverksamhet, och att alla beskrev sina 

samarbeten med andra länder som positiva. 

Det är lätt att se begränsningarna som uppstår när människor inte kan träffas på grund av 

fysiska avstånd, dock finns det teknologi som i vissa fall kan vara mer effektiv än fysiska 

möten, vilket antyds av alla jag intervjuat. Flera av de jag intervjuat beskriver hur 

kommunikationen med medarbetare i andra delar av världen inte skiljer sig särskilt mycket 

mot hur de i regel kommunicerar med personer lokalt. Till exempel beskrev respondent 1 hur 

kommunikationen lokalt inom kontoret ofta sköts med telefon, mail och chattrum, vilket är 

samma teknik som används när han kommunicerar med offshorekontor. Att de väljer att 

kommunicera med dessa medel istället för i fysiska möten indikerar att de tekniska 

lösningarna som utnyttjas är mer effektiva än de fysiska mötena åtminstone i vissa 

avseenden. Självklart finns det även tillfällen då de fysiska mötena är mer effektiva, men att 

möten sköts med tekniska hjälpmedel tyder på att de uppfyller de krav användarna har på 

kommunikationen som utförs. 

I stora drag beskrev mina respondenter kommunikationen med offshorekontor som 

väldigt lik kommunikationen som sker mellan olika kontor inom Sverige, och med kontor i 

övriga Europa och Amerika. Den stora skillnaden mellan att kommunicera med olika kontor 
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låg istället i att det är olika kulturer i olika länder, och att tidsskillnader mellan kontor är 

olika stora. 

 

4.2 Organisationer 

Nedan kommer jag benämna företagen som mina respondenter jobbar hos som företag 1, 2 

och 3. Siffrorna på företagen motsvarar siffrorna på respondenterna, företag 1 hör alltså ihop 

med respondent 1, och så vidare. Då alla respondenter ville att de själva och deras företag 

skulle hållas anonyma kommer jag presentera de delar av verksamheten som är mest relevant 

för uppsatsen, och utelämna andra identifierande egenskaper som inte bör ha någon större 

betydelse på hur arbetet inom organisationen ser ut. 

En sak alla tre företag har gemensamt är att de är mycket stora företag, med mellan ca 

20000 och 40000 anställda vardera. Dessutom har alla tre företag kommit långt inom sin 

offshoring, då de alla är i steg fyra i sitt samarbete, som beskrivs av Carmel & Tjia (2005) och 

jag skrivit om i kapitel 2.2, Organisationer. 

Företag 1 har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom finanssektorn, vilket skiljer sig 

från företag 2 och 3. Deras IT-avdelning utvecklar främst lösningar som används inom den 

egna organisationen, vilket medför att de kunder som beställer system ingår i samma företag. 

Företaget  har funnits i över 80 år och har kontor runt hela världen, dock sker utveckling av 

IT endast på ett fåtal utvalda kontor. 

Företag 2 är verksamma främst inom IT-branschen, och några av de tjänster de erbjuder 

är bland annat konsultering, outsourcing och systemintegration till externa kunder inom 

bland annat transport, telekom och finans. Företaget har funnits i över 40 år, och har kontor 

i hela världen. 

Företag 3 är också främst verksamma inom IT-branschen, och har verksamhet i ett 

trettiotal länder. De erbjuder likt företag 2 också diverse IT-tjänster, outsourcing, 

konsultering, systemintegration och systemunderhåll till externa kunder. De arbetar 

framförallt med stora och långa projekt som ibland innefattar flera hundra man. De har 

funnits i mer än 10 år och har kontor i Europa, Amerika och Asien. 
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5 Analys 

Här kommer jag kort presentera mina respondenter och resultatet av mina intervjuer i form 

av de tre kommunikationsområdena engagemang, sammanhållning och klarhet. 

5.1 Utvecklingsmetoder 

Det var intressant att mina två respondenter som arbetade med utveckling utnyttjade väldigt 

olika typer av utvecklingsmetoder. Respondent 1 beskrev sin utvecklingsmetod som en 

vidareutvecklad Scrum, och respondent 3 beskrev sin utvecklingsmetod som en variant av en 

vattenfallsmetod, som dock var modifierad till att vara mer effektiv än de klassiska 

vattenfallsmodellerna. 

Respondent 1 berättade att även om det finns en god tanke bakom bland annat Scrum, var 

det inte möjligt för dem att applicera den metoden fullt ut i de projekt där han arbetade. Ett 

exempel han tog upp var att det under ett projekts gång var otänkbart att inte tillåta 

ändringar i kravspecifikationen under de sprintar om ca två veckor som Scrum förespråkar. 

Han ansåg inte att det var ett problem att de inte följde någon redan befintlig metod, utan såg 

det som att det sättet han arbetade på var en ganska naturlig utveckling från de agila 

metoderna för att de ska passa bättre till det området han jobbar i. Han ansåg det alltså inte 

önskvärt att försöka ändra i arbetssättet i sina projekt för att följa de mer standardiserade 

agila metoderna. Om man jämför detta med vad som beskrivs av bland annat Sauer (2006), 

det vill säga att agila tillvägagångssätt har stor fokus på kommunikation och feedback, ser 

man att det inte bara är möjligt att följa detta under tiden utvecklingen pågår, men det är till 

och med möjligt att arbeta mer agilt än t ex Scrum förespråkar. Även om det inte är möjligt 

för alla inblandade att ha nära kontakt under hela arbetsdagarna, har deras arbetssätt 

främjat en kultur där beslutsfattande kan utföras även om delar av teamet är borta, och det 

sätts inga begränsningar på hur ofta det är tillåtet att ändra krav och annat. I förhållande till 

hur traditionella icke-virtuella team jobbar med Scrum, där krav och annat får ändras med ca 

2 veckors mellanrum, finns alltså möjligheten för deras beställare att ändra kraven när som 

helst när någon i teamet arbetar, viket är fler än 8 timmar om dagen eftersom teamet är 

distribuerat mellan flera länder och därmed till viss del följer solen. 

Företaget Respondent 3 arbetar på arbetar i regel med mycket stora projekt där de 

utnyttjar en typ av vattenfallsmodell för att kunna ha bättre kontroll. Detta går emot det jag 

tagit upp i den relaterade forskningen, där Sutherland et al. (2009) beskriver att 

offshoreteam som inte använder sig av Scrum i bästa fall kommer upp i mindre än häften av 

den produktivitet som onshoreteam som utnyttjar Scrum kommer upp i. Den modell de 

använder är dock mycket mer effektiviserad än traditionella vattenfallsmodeller, och de 

projekt som utnyttjar deras nuvarande modell har mer än dubbelt så hög effektivitet jämfört 

med projekten som förut utnyttjat de traditionella vattenfallsmetoderna. Om man antar att 

Sutherland likställer icke-Scrumanvändande med att utnyttja vattenfallsmetoderna som de 

är beskrivna tidigare bör alltså respondent 3:s företag vara i närheten av den produktivitet 

som uppnås med Scrum om deras förfinade vattenfallsmodell medför dubbel produktivitet 

jämfört med originalet. Han berättade dock att utvecklingsmetoden företaget arbetar efter är 

under transformation, och att den nya modellen kommer vara baserad på Scrum, med 
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modifikationer för att passa deras organisation bättre. Eftersom Scrum lägger mindre fokus 

på absolut kontroll med fördelen att arbetet blir mer flexibelt, bör det därför vara ett rimligt 

antagande att metoden kommer modifieras för att ge mer kontroll då företaget lägger stor 

vikt vid detta. I och med att respondent 3:s företag främst arbetar med väldigt stora projekt 

kan dock ett byte till Scrum också föra med sig att organisationen i sig måste ändra hur deras 

arbetssätt ser ut för att passa metoden, om de inte också kan göra förändringar som 

möjliggör större team inom agil utveckling. 

Respondent 2 arbetar i ett kunskapsöverföringsprojekt där ingen nyutveckling sker för 

tillfället, vilket medför att han inte utnyttjar någon systemutvecklingsmetod i sitt nuvarande 

arbete. 

5.2 Engagemang 

Respondent 1 beskriver arbetet med engagemang som främst fokuserat på att synliggöra 

enskilda individer, och detta görs genom att ha små team som jobbar nära tillsammans. De 

små teamen de jobbar i nu fungerar väldigt bra, då det syns väl vad alla gör vilket också gör 

att ingen riskerar bli bortglömd. Han berättar även att sättet de jobbar på har främjat en 

kultur där alla är personligt engagerade i att lösa de problem som kan uppstå, och att alla är 

väldigt lösningsinriktade. De lämnar också över ansvar till personer offshore så de kan 

utvecklas genom det. 

Respondent 2 berättar att det för att skapa engagemang görs ansträngningar för att de 

anställda offshore ska vara så nära förvaltningsledningen i Sverige som möjligt, och att det 

finns en lång framtid i att jobba med projektet som de anställs i. De försöker även erbjuda 

goda möjligheter att utvecklas inom företaget så de anställda ska kunna engagera sig i arbete 

inom organisationen och därmed också klättra på sin karriärstege internt. Det är känt inom 

företaget att de måste kunna erbjuda de anställda att specialisera sig väldigt smalt, då det 

finns ett stort intresse bland de anställda offshore att utveckla spetskompetens inom sitt 

arbetsområde. Detta eftersom det finns väldigt många som konkurrerar om samma jobb, och 

med spetskompetens är det lättare att få jobb som är mer säkra, både inom och utanför 

företaget de jobbar i för tillfället. 

Företaget respondent 3 jobbar för försöker skapa engagemang genom att lämna över 

ansvar till anställda på kontor utomlands, på samma sätt som de gör i Sverige. De delger 

också offshorekontorens personal så mycket information som möjligt, så de vet vilka mål de 

jobbar mot, och varför de jobbar mot de målen. Om det finns möjlighet ger de även synliga 

mottagare för det som utvecklas, till exempel att företag X ska lansera en viss tjänst vid ett 

visst tillfälle och på en viss plats, då synliga mottagare skänker mer engagemang jämfört med 

när det inte finns någon synlig mottagare för det som utvecklas. En annan avgörande faktor 

de identifierat i personalens engagemang i Kina är de personliga relationerna, som företaget 

lägger energi på att bygga och underhålla. 

5.3 Sammanhållning 

Sammanhållningen mellan personer som jobbar på olika platser i världen påverkas självklart 

av att de oftast inte träffas fysiskt, det finns dock hjälpmedel för att minimera problemen som 

är ett resultat av detta. Ett första steg till god sammanhållning är självklart att ha en kultur 

inom företaget som för det första grundar sig i att alla medarbetare är lika värda oavsett vart i 
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världen de arbetar, vilket identifieras av både respondent 1 och 3. Att skapa påhittade 

uppdelningar och därmed skapa en känsla av att kontor inom samma företag inte hör ihop är 

förödande om en god sammanhållning ska kunna skapas mellan organisationens 

medarbetare. Att övervinna problemet med tids- och distansskillnader blir en 

andrahandsuppgift om det i företaget skulle finnas en ovilja att kommunicera med övriga 

kontor i världen. 

Att identifiera att det finns skillnader mellan olika länders kulturer är ändå en viktig del 

för att kunna överbrygga de skillnader som ändå kommer finnas mellan medarbetare från 

olika länder. Vissa skillnader är bara problematiska om de inte är kända. Ett exempel på en 

sådan kulturskillnad som respondent 1 och 2 identifierat i sitt arbete med asiatiska länder är 

att det är en sorts tabu att svara nej på frågor där. Detta kan skapa stora problem om man 

inte vet om det, men det är samtidigt lätt att undvika detta med relativt små medel. Om man 

exempelvis ställer öppna frågor istället för att tvinga den tillfrågade att svara med ja eller nej 

påverkar denna kulturskillnad inte kommunikationen. 

Eftersom personliga relationer är en mycket viktig del i samarbete (Marmolin et al., 1991) 

är det också önskvärt att personalomsättningen inom företaget hålls på en låg nivå. Det är 

något som alla respondenter också identifierat, och även om de ligger olika långt fram i sina 

projekt har alla deras företag flera gemensamma områden för att behålla sina medarbetare. 

Alla tre erbjuder sin offshorepersonal arbetsuppgifter som är utvecklande, i kombination 

med att lämna över ansvar allt eftersom de får mer erfarenhet. Respondent 3 påtalar att det 

också är mycket lätt att klättra inom företaget offshore, då det är kontor som expanderar fort 

jämfört med i Sverige, och att det därmed också kommer till fler högre positioner som 

behöver fyllas offshore. 

En risk som finns för sammanhållningen som tas upp i den relaterade forskningen är att 

det i vissa fall observerats en personalomsättning på upp till 50% per år (Sutherland et al., 

2009), då de personliga relationerna försvinner helt om medarbetare inte längre jobbar inom 

företaget. Respondent 1 och 3 hade inte har några problem med detta är det rimligt att anta 

att deras nuvarande strategi för att behålla medarbetare fungerar bra. Då respondent 2 är i 

början av sitt projekt vet de ännu inte hur personalomsättningen kommer se ut, men det är 

något de åtminstone har en strategi för att minimera. I och med att deras förhållningssätt till 

hur arbete ska delas ut offshore är liknande hur respondent 1 och 3 uppger att deras 

samarbete med offshorekontor ser ut bör det vara ett rimligt antagande att inte heller de 

kommer ha några problem med personalomsättningen. 

5.4 Klarhet 

I och med att de som anställs offshore i regel arbetar inom ett mycket smalare område än en 

genomsnittlig arbetare i Sverige ställer det särskilda krav på hur uppgifter delas ut. I och med 

att arbetsområdet för enskilda medarbetare offshore är så smalt blir det extra viktigt att 

också förmedla kontext till uppgifterna som delas ut. För att skapa klarhet i sina 

offshoringprojekt beskriver alla respondenter därför att de försöker förmedla en bild av vad 

målet med systemet i stort är, förutom målet med de små uppgifterna. Med denna extra 

kontext får utvecklarna en bättre bild av vad det de skapar används till, vilket underlättar 

deras arbete att identifiera om deras deluppgifter stämmer överens med kraven som systemet 

har. Respondent 1 påtalar också att tack vare denna kultur av eget ansvar så elimineras 
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problemet med risken att projekt står stilla om vissa nyckelpersoner är borta. Det säger sig 

självt att detta inte hade varit möjligt om det inte hade funnits en hög nivå av klarhet hos alla 

medarbetare i projekten. Tack vare att alla företag de jag intervjuat arbetar inom själva äger 

de kontor de samarbetar med offshore slipper de också att ha den form av klarhet som krävs 

om kontoren skulle ägas av ett annat företag. Till exempel behöver inte OLA:er och liknande 

kontrakt finnas, som annars skulle reglera hur samarbetet skulle se ut mellan de inblandade 

kontoren. Detta för med sig att vid eventuella oklarheter är det lättare och billigare att ändra 

hur samarbetet med offshorekontoren ska se ut. 

En annan viktig del i arbetet med att skapa klarhet är att skillnader i kulturer tas hänsyn 

till, och hanteras av alla medarbetare. Kulturer som har en hög power-distance är också en 

problem inom utvecklingsprojekt offshore, då de längst ner i hierarkin får väldigt lite 

utrymme i möten, medan de högst upp i hierarkin tar allt utrymme. Studier visar att de 

värdefullaste bidragen i tekniska projekt kommer från de som arbetar längst ner i hierarkin 

(Levina & Vaast, 2008). I Sverige finns det väldigt låg nivå av power-distance, till skillnad 

från hur det ser ut i bland annat Kina, vilket också identifieras av respondent 3. Därför är det 

viktigt att uppmuntra ifrågasättande av beslut som inte är optimala, vilket skulle kunna 

komma av sig självt i Sverige då vår arbetskultur är sådan, medan chefer i bland annat Kina 

skulle kunna se sådant som en personlig förolämpning, på grund av den power-distance som 

finns där. Då utvecklare i vissa fall ses som att de är längst ner i karriärstegen är det därför 

önskvärt att de har klarhet i att det uppskattas om de kommer med kritik där det är befogat, 

trots att det går emot deras kultur. Detta hänger också ihop med steg 4 av offshoring (Carmel 

& Tjia, 2005), det vill säga att företag anställer medarbetare offshore för den kompetens de 

besitter, som annars skulle gå förlorad om de inte har friheten att ta egna beslut, och inte 

vågar ifrågasätta beslut från personer högre upp i organisationen. Detta kan man koppla till 

kommunikationen mellan människor, som jag tar upp i den relaterade forskningen under 

rubriken människa-människa. Som jag skrivit där har studier identifierat vikten av att alla 

inblandade i grupper kan sätta sig och diskutera problem så fort de uppstår (Sauer, 2006). 

Om personer inte vågar eller har möjlighet att tala med chefer på grund av hinder skapade av 

power-distance så förvärras därmed dessa problem ytterligare. 
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6 Slutsats 

Efter att ha genomfört denna studie av hur kommunikationen i offshoringprojekt fungerar 

har jag märkt av både likheter och olikheter mellan litteraturen inom området jämfört med 

hur mina respondenter beskrivit hur de arbetar inom området. 

Genom att flytta mer kvalificerade arbetsuppgifter till landet arbetet offshoras till slipper 

man problemen avståndet och tidsskillnaden mellan kontor kan föra med sig. Då företag 

flyttar även ledarroller och chefspositioner utomlands blir det också naturligt att även klarhet 

i projektet överförs till medarbetarna offshore, då de får mer insyn och blir mer delaktiga i 

beslutsfattandet när fler nivåer inom organisationerna finns där. 

I företag som har en kultur med låg power-distance är det uppenbart att det kan bli 

problem om de etablerar ett kontor i ett land med hög power-distance, eftersom kontoren i så 

fall måste arbeta med sin kommunikation på olika sätt. Genom att sprida den arbetskultur 

som redan finns inom företaget till nya kontor medför det också bättre sammanhållning då 

det blir lättare för alla anställda att kommunicera med varandra oberoende av land och 

kontor. Med antagandet av att de flesta organisationer på sikt hellre försöker anställa folk för 

deras kompetens framför att de har en låg lön, är det också viktigt att de vet att de förväntas 

dela med sig både av positiv och negativ kritik till både de som jobbar ovanför, på samma 

nivå, och under dem i organisationen. Att detta uppmuntras av företag som är verksamma 

inom offshoring ökar också sammanhållningen mellan onshore- och offshorekontor. Om 

denna kultur dock inte sprids till alla kontor inom organisationen kan det få effekten att 

talangfulla medarbetare inte har möjlighet att fatta egna beslut eller ifrågasätta felaktigheter. 

Därmed skulle en del av de positiva effekterna av att ha erfaren och duktig personal offshore 

försvinna. 

Företagen förmedlar också en uppmuntran till engagemang till medarbetare offshore 

bland annat genom att tillåta dem att ifrågasätta beslut de anser felaktiga, oavsett vart 

besluten är tagna. När alla har denna chans att påverka beslut medför det att alla 

medarbetare offshore inte bara bidrar till att nå de mål som är uppsatta, utan även att de kan 

bidra till förbättringar i projekten de arbetar inom. Om företag misslyckas med överföringen 

av detta engagemang till medarbetarna offshore kommer denna potential till synergi mellan 

onshore- och offshorekontoren förloras. 

En intressant sak som kom fram i mina intervjuer var att respondent 3 beskrev metoden 

som används i deras offshoreutveckling är en variant av vattenfallsmodellen. Det som gör 

detta intressant är att de har en framgångsrik offshoring även med denna metod, medan 

litteraturen beskriver vattenfallsmetoder inom offshoringprojekt som ineffektiva jämfört med 

agila metoder (Sutherland et al., 2009). Anledningen till detta är svår att ange utan att veta 

mer om organisationen och projekten, men en tänkbar anledning skulle kunna vara att de 

arbetar med så pass stora projekt att deras arbetssätt passar bättre in på vattenfallsmetoder, 

som i regel medför att det är lättare att ha kontroll över projekt. 

Att företag 3 arbetar på ett liknande sätt som företag 1 med nära samarbete mellan 

onshore- och offshorekontor skulle kunna peka på att den lägre prestandan som observerats i 

offshoringprojekt där vattenfallsmodellen utnyttjats skulle kunna bero mer på hur 

kommunikationen inom organisationen ser ut, än vilken utvecklingsmetod som utnyttjats. 
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Exempelvis skulle arbetssättet som medförs i en icke omgjord vattenfallsmodell kunna 

medföra att de som arbetar med designen går till ett nytt projekt när de lämnar över sin 

färdiga design till utvecklarna, vilket gör att utvecklarna offshore riskerar att inte få 

tillräckligt med kontext till det de utvecklar, då de i regel är fokuserade på smalare områden 

är utvecklare onshore, och dessutom har den fysiska distansen till beställaren av systemet. 

Här finns det utrymme för vidare forskning för att undersöka vilka faktorer som gör att deras 

organisation lyckas bra i sitt arbete med offshoring, trots deras användande av en modell som 

i litteraturen beskrivs som ofördelaktig i dessa projekt. 

Det verkar också som att de företag jag kommit i kontakt med har integrerat även 

offshoring i sin generella strategi, då de inte ser det som varken nödvändigt eller önskvärt att 

skilja på onshore och offshore. I regel har de länder som är populära att offshora till också en 

snabb utveckling inom den inhemska IT-marknaden, vilket medför att det kan vara en 

strategisk fördel för organisationer att ha en närvaro i de länderna för att ha en närhet även 

till marknaden inom de länderna. Om företagen då redan är etablerade i de länderna när det 

börjar dyka upp kunder som vill ha projekt utförda där, har de då ett omvänt läge där 

offshorekontoren behöver samma roller som kontoren onshore. Då har de dessutom fördelen 

att de projekt som är beställda och styrs från offshorekontoren har möjlighet att utnyttja den 

kunskap som finns inom företaget globalt. 

I och med att företagen i regel inte verkar göra någon skillnad mellan kontor i olika länder 

blir det därför inte heller någon större skillnad i arbetet med att skapa engagemang, 

samhörighet och klarhet offshore jämfört med hur det skapas onshore. Utifrån 

erfarenheterna de jag intervjuat har inom detta bör det alltså vara ett rimligt antagande att 

det är mer önskvärt att arbeta på detta sätt jämfört med att försöka samarbeta med kontor 

med andra värderingar och där samarbetet inte ser ut på samma sätt som resten av 

organisationen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 
- Vad har du för erfarenhet av offshoreprojekt? 

- Vilka olika typer av projekt har du arbetat med, hur lång tid har de pågått? 

- Har du någon gång besökt något av de offshorekontor du jobbat med? 

- Vart har de offshorekontor du jobbat med funnits? 

Engagemang 
- Hur skapar ni engagemang och samhörighet med lokala kontoret bland utvecklarna som 

finns offshore? 

- Hur upprätthåller ni det engagemanget och samhörigheten under tiden projektet pågår? 

Samverkan 
- Vilka verktyg har du använt för samverkan och delegering av uppgifter? 

- Hur kontrolleras statusen på de uppgifter som delegerats? 

- Vilken utvecklingsmetod använder ni er av? 

Klarhet 
- Hur kommunicerar ni de mål ni har för det färdiga systemet? 

- Hur mäts offshorekontorets prestation? 




