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Abstract 

Global Software Development (GSD) is based on a geographical distance where teams are 

spread throughout the world. The related research have for a long time addressed the 

challenges presented by geographical distances. GSD is basically a necessity for many 

businesses to use in order to reduce development costs, reduce production time and to maintain 

high quality. The study aims to investigate the relationship between the reality of a specific 

maintenance project. Thus, our research question: How do distributed maintenance teams 

experience temporal, geographical and socio-cultural distances? To achieve the purpose of the 

study, we chose to perform a case study of a global consulting company which recently started 

a new system maintenance project. The data collection was done through interviews and 

observations at the premises of the consulting company. We have confirmed the previous 

research and come up with our own contributions to the field. The findings of our thesis 

provides aspects of communication, coordination and control related to the three distances 

stated in our research question. A new collective term has also emerged, off-shore blackboxing. 

Förord 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Daniel A. Skog för den kunskap han delat med sig av och 

det stöd han bidragit med under vårt uppsatsskrivande. Vi vill även tacka konsultbolaget och de 

respondenter som gjort denna studie möjlig att utföra.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har under de senaste årtiondena bevittnat en stadig trend mot globalisering av näringslivet, 

men framförallt inom systemutvecklingsbranschen. Ekonomiska krafter vänder sig mot den 

globala marknaden vilket skapar nya sätt att konkurrera och samarbeta. Denna förändring har 

påverkat både marknad och distribution men också hur produkter uppfattas, designas, 

konstrueras, testas och levereras till kunder. Mjukvaruutvecklare har under en längre period 

känt av globaliseringen vilket hos vissa orsakat oro men fått andra att försöka hitta nya modeller 

som kan skapa framgång i systemutvecklingsprojekt. På senare tid har uppmärksamhet riktats 

mot att försöka förstå de faktorer som tillåter multinationella och virtuella företag att fungera 

trots geografiska och kulturella gränser. (Herbsleb & Moitra, 2001) 

En av de mer framgångsrika och mest utbredda metoderna att tackla de geografiska 

avstånden är användandet av distribuerad verksamhet, det vill säga att outsourcea hela eller 

delar av verksamheten. Från början av 1990-talet har denna verksamhet haft ett flertal 

benämningar inom forskningen, så som virtual information systems development teams (Sarker 

et al., 2002), virtual teams (Powell et al. 2004), geographically distributed teams (Hinds & 

Mortensen, 2005), distributed development (Lings et al., 2007) samt global software 

development (GSD) (Holmström et al., 2006). GSD definieras av Carmel & Agarwal som 

“kollaborativ internationell mjukvaruutveckling [Författarnas översättning]” (2001, s. 22) och är 

det begrepp som kommer att användas i denna uppsats eftersom det betonar ett samarbete som 

sker på interkontinental nivå. 

Ett fenomen som vi fortfarande ser än idag är att mjukvaruprojekt många gånger drar över 

både budget, tidsplan och har bristande kvalitet (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006. Herbsleb & 

Moitra, 2001). IT-branschen hade en nedgång kring 2000-talet, den så kallade IT-bubblan. 

Under denna tidsperiod vände sig många till just GSD för att delar av branschen var av den 

uppfattningen att distribuerat arbete var en 'silver-bullet' till, alltså den gyllene vägen till, 

högkvalitativ mjukvara som levererades snabbt och billigt. Dock finns det även nackdelar med 

att använda sig av GSD som arbetssätt. (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006)  

Fördelar med kontinentalt spridda arbetsplatser, vilket är en hörnsten inom GSD, bidrar med 

bland annat lägre utvecklingskostnader, en större tillgänglig global kompetenspool, närhet till 

marknaden samt möjligheten att kunna effektivisera arbetet över olika tidszoner (Ågerfalk & 

Fitzgerald, 2006). De lägre utvecklingskostnaderna bottnar i att kunna förlägga arbete i länder 

där lönerna är lägre (Carmel, 2003). Därmed kan företag utnyttja kompetenser som saknas i det 

land där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har kunder i flera regioner 

kan gynnas av en närhet till marknaden. (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006) 

Det som nu på senare tid identifierats är att denna 'silver-bullet' även den har brister och 

problem som måste adresseras (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006). Att arbeta globalt, eller 

distribuerat, innebär att ett projekts deltagare befinner sig på geografiskt skilda platser vilket i 
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sin tur kan bidra till olika problem (Herbsleb & Moitra, 2001). Conchúir et al. (2006) påtalar att 

GSD karaktäriseras av intressenter från olika nationella och organisatoriska kulturer. 

Intressenterna är lokaliserade på skilda geografiska platser och tidszoner samt använder 

informations- och kommunikationsteknologi för att kollaborera. 

I den tidigare forskningen inom fältet har tre begrepp varit återkommande, kommunikation, 

koordination samt kontroll (Carmel & Agarwal, 2001; Evaristo et al., 2004; Malone & Crowston, 

1994; Mcchesney & Gallagher, 2004; Nurmi et al., 2005; Sutanto et al., 2004; refererad i 

Ågerfalk et al., 2005). Det finns flertalet kommunikationsformer inom GSD verbalt och skriftligt, 

synkront och asynkront, virtuellt och öga mot öga. Att koordinera arbete inom GSD betyder att 

samordna en eller flera processer för att uppnå organisatoriska mål. Begreppet kontroll påverkar 

hur arbete leds och struktureras inom GSD. (Ågerfalk et al., 2005) 

Med koppling till kommunikation, koordination och kontroll har Ågerfalk et al. (2005) skapat 

ett ramverk som beskriver tre avstånd som identifierats vid arbete inom GSD, geografiskt, 

temporalt och sociokulturellt avstånd. Geografiskt avstånd handlar om den ansträngning som 

krävs för att färdas mellan platser för att vara nära kollegor eller kunder. Temporalt avstånd är 

ett mått av hur stor förskjutning i tid som upplevs av två eller flera aktörer som önskar 

interagera. Det sociokulturella avståndet kan ses som ett mått av en aktörs förståelse för en 

annan aktörs värderingar och normativa seder och bruk. (Ågerfalk et al., 2005) 

Vi närvarade under vårterminen på en gästföreläsning om GSD som hölls av ett 

konsultföretag. Under föreläsningen belystes det flertalet problem, vilka företaget själv inte hade 

någon lösning på. Det var då ett intresse väcktes för ämnet vilket fick oss att börja förkovra oss i 

relaterad forskning. Eftersom konsultbolaget belyste flertalet problem relaterade till GSD gjorde 

det att vår nyfikenhet riktade oss mot Ågerfalks et al. (2005) ramverk och hur det kan appliceras 

i verkligheten. På grund av konsultbolagets utsaga uppfattade vi ett behov av att bidra till 

forskningen via en kvalitativ fallstudie hos ett liknande konsultbolag. 

Vi utförde en kvalitativ studie av ett stort konsultbolag med kontor över hela världen, 

företaget ägnar sig åt både systemutveckling och systemförvaltning. Vi utförde en fallstudie som 

riktade in sig på ett nystartat projekt inom systemförvaltning. Projektet bestod av två team 

lokaliserade i både Sverige och Indien. Baserat på syftet och frågeställningen i denna uppsats 

fokuserade vi specifikt på att undersöka olika processer och avstånd relaterade till Ågerfalks et 

al. (2005) ramverk. 

Studien är strukturerad enligt följande, vi börjar med att presentera syfte och frågeställningar 

för det valda studieobjektet. Därefter görs avgränsningar för att precisera ämnesområdet, vidare 

tas relaterad forskning upp för att fördjupa vår kunskap inom GSD. Sedan beskrivs metodval och 

kritik till metoden, för att fortsätta med resultat från fallstudien. I de avslutande avsnitten följer 

analys och diskussion samt slutsatser.                                                    
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1.2 Syfte och Problemformulering 

Det har blivit allt mer utbrett att organisationer använder sig av Global Software Development, 

för att i första hand kostnadseffektivisera sin verksamhet. Vi ville därför studera GSD i praktiken 

för att skapa en bredare bild över forskningsområdet. Syftet för denna studie blir således att 

undersöka klyftan mellan forskningen och praktiken för ett specifikt projekt, för att på så sätt 

bidra med en verklighetsbild av de möjligheter och problem som GSD introducerar. Större delen 

av dagens forskning har riktats mot systemutveckling, därför vill vi belysa studiens fokus på 

systemförvaltning. 

För att undersöka förhållandet ämnas de olika avstånd som förekommer i GSD-projekt 

användas. Därmed blir det intressant att granska systemförvaltningsprojekt och hur dessa 

påverkas. Det leder oss in på den forskningsfråga som formulerats för studien: 

  

Hur påverkas distribuerade förvaltningsteam av temporala, geografiska och sociokulturella 

avstånd? 

1.3 Avgränsningar 

När denna studie inleddes fanns en tanke om att studera aspekter inom Global Software 

Development där flertalet fenomen skulle inkluderas. Därmed skulle ett stort omfång av 

relationer, förfaranden och ageranden analyseras. Dock upplevdes denna initiala avgränsning 

allt för omfattande vilket ledde in oss på ett annat spår, där Ågerfalk et. al.(2005)s ramverk kom 

att stå till grund för analysen. Det föll sig således naturligt att söka sig till ett företag som arbetar 

med ett globalt distribuerat arbetssätt. Studieobjektet valdes därför med omsorg för att fånga in 

de olika aspekterna av processerna. Det valda konsultbolaget är ett stort konsultbolag med 

verksamhet i flera länder runt om i världen. Företaget arbetar med bland annat 

systemförvaltning vilket skapade goda förutsättningar för denna studie.  

Vi har avgränsat materialet för att de inte ska överskrida uppsatsens omfång. Nyckelpersoner 

valdes ut för intervjuer och styrdokument togs del av. Vidare avgränsades arbetet till att endast 

inkludera respondenter vilka hade direkt anknytning till teamen för att skapa en bättre 

helhetsbild av projektet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

För att skapa en bild över GSD som forskningsområde har relaterad forskning behandlats och 

vissa huvudfaktorer valts ut för att presenteras nedan. Vi kommer bearbeta dessa i kommande 

punkter för att förtydliga ämnet för läsaren. Först tas relaterad forskning upp vilket sedan följs 

av det ramverk som kommer användas i studien. 

2.1 Relaterad forskning 

Den tidigare forskningen inom Global Software Development(GSD) har vissa tydliga dragningar 

identifierats där framstående namn så som Ågerfalk, Fitzgerald och Herbsleb bidragit mycket till 

diskursen. Detta arbetssätt har blivit allt mer vanligt inom företagsvärlden (United Nations, 

2004; Refererad i Ågerfalk et al., 2005) vilket påverkats av de möjliga vinster som GSD kan 

bidra med. De möjliga vinsterna är exempelvis minskade utvecklingskostnader genom minskade 

lönekostnader, minskad utvecklingstid genom att använda sig av följ-solen utveckling, 

tidszoneffektivitet, modulering av utvecklingsarbetet, åtkomst till en större marknad med 

kompetenser, delade “best practices” samt större närhet till marknaden. (Conchúir et al., 2006) 

2.1.1 Fördelar med GSD 

De minskade lönekostnaderna kommer från att anställa delar av teamet i länder med lägre 

levnadskostnader vilket leder till att genomsnittslönen inte är lika hög som i värdlandet. 

(Carmel, 2003) 

Minskad utvecklingstid genom att följa solen implicerar att projektet kan fortskrida dygnet 

runt genom skillnader i tidszoner. Vilket tillåter arbete dygnet runt om vi ser till värdlandets 

tidszon. Att tidszoneffektivisera innebär även att företaget utnyttjar resurser i flera tidszoner för 

att kunna öka produktiviteten genom att kunna arbeta flera timmar om dygnet. Detta om vi 

jämför med att ha utveckling i endast ett land eller en tidszon. (Conchúir et al., 2009) 

Vidare har vi moduleringen av utvecklingsarbetet som kan påtalas vara något som underlättas 

genom det distribuerade arbetet på grund av att ett projekt kan delas upp i moduler och därmed 

kan flera moduler samköras för att nå målet snabbare (Ebert & De Neve, 2001; Bass & Paulish, 

2004). Just att få åtkomst till en större kompetensmarknad bidrar till att kunna fylla projektet 

med kompetenta medlemmar från andra delar av världen om kompetensen inte finns lokalt 

(Steinberga & Smite, 2013). 

2.1.2 Tillit 

Inte minst krävs det tillit när människor arbetar i utvecklingsprojekt för att framgångsrikt kunna 

färdigställa de uppsättningar mål ett projekt har. Tillit är något som Mitchell och Zigurs (2009) 

påtalar vara viktigt för att kunna samarbeta på ett gott sätt. Något som även identifierats är hur 

tekniken kan påverka människors tillit till varandra och projektet samt vilka funktioner eller 

vilken kapacitet tekniken har för att underlätta distribuerat arbete (Mitchell & Zigurs, 2009). 

Vidare ska det påtalas att inom diskursen har det diskuterats att team som arbetar distribuerat 

många gånger går miste om informell kommunikation. Något som traditionellt sett existerar 
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inom systemutvecklingsprojekt, vilket i sin tur kan leda till att problem uppstår. (Conchúir et al., 

2009) 

2.1.3 Informell kommunikation 

Vid distribuerat arbete kan det vara problematiskt att nå en gemensam förståelse som team om 

det inte förekommer framgångsrik kommunikation mellan siterna (Cramton, 2001). På grund av 

geografisk och kulturell spridning kan problematik uppstå inom team. Vidare påtalar Koppman 

och Gupta (2014) hur det i praktiken kan se ut för medlemmar av distribuerade team vilka på 

sina egna sätt försöker arbeta runt de problem som finns inom deras typ av arbetssätt. Det som 

identifieras i deras studie är bland annat att praktikerna kompenserar för de svårigheter de ställs 

inför med arbetssättet. Främst är det då den gemensamma kunskap, vilket ofta skapas när 

personer befinner sig på samma plats temporalt. geografiskt och socio-kulturellt som blir 

lidande. Något som individer inom virtuella team tycks göra, bland annat genom flitig 

dokumentation, informella regler och anpassat mailningbeteende, är att bygga och sprida 

kunskap om varandras arbeten. Curtis et al. (1988)  diskuterar för att dokumentation kan bli 

lidande på grund av tidsnöd och önskan av mer muntlig kommunikation. Den gemensamma 

kunskapen och det som benämnts av Koppman och Gupta (2014) som tyst kunskap är begrepp 

som återspeglar en icke uttalad gemensam förståelse mellan aktörer. Den informella och 

spontana tysta kunskap som uppstår vid brainstormingsessioner och korridorskonversationer 

emuleras på grund av de temporala och uppgiftsbaserade skillnaderna. Kontentan av Koppman 

och Guptas (2014) studie påtalar hur tyst kunskap framgångsrikt kan uppstå inom distribuerat 

arbete, genom de inblandades egna sätt att tackla svårigheterna som uppstår för detta arbetssätt.  

2.1.4 Alienering 

Alienation är ett begrepp som innebär en känsla av social isolering och brist på identitet i en 

form av förfrämligande. Holmström et al. (2006) visar i sin studie att när responstiden för 

kommunikationen inom virtuella team är lång, kan det bidra till en känsla för medlemmarna av 

att ligga efter eller att de missar viktig information som kan påverka deras arbete. Vilket i sin tur 

kan leda till en form av alienering, det vill säga ett distanserande från slutprodukten av ett 

arbete. På sikt kan det dessutom skapa frustrerade medarbetare och även skapa en större 

omsättning av personal. Något som även påtalas av bland annat Holmström et al. (2006) är att 

syftet med att mötas öga-mot-öga är att lära känna varandra samt skapa sociala nätverk med 

kollegorna. Utöver det skapas tillit, respekt och hängivenhet vilket underlättar utvecklingsarbete 

inom virtuella team. 

2.2 Analytiskt ramverk 

Något som påtalas i diskursen av bland annat Carmel och Agarwal (2001), Conchúir et al. 

(2006), Holmström et al. (2006) och Lings et al. (2007) är vikten av att granska kommunikation, 

koordination och kontroll i förhållande till GSD. Tre olika avstånd har även belysts inom GSD 

vilka Ågerfalk et al. (2005) identifierat som geografiska, temporala och socio-kulturella där alla 

tre spelar sin roll för denna typ av projekt. En nio-fälts matris presenteras även i deras verk 
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vilken ämnar underlätta analys av faktorer inom GSD-projekt. För att kunna säga något om de 

aspekter som identifieras i sådana projekt kan denna matris användas för att finna punkter för 

förbättring och identifikation av möjligheter. Denna matris kan bistå en studie genom att skapa 

ett ramverk för studien vilket kan belysa hur ett GSD-projekt fungerar och den dynamik som 

finns däri. Genom den studie som Ågerfalk et al.(2005) arbetat fram identifieras flertalet 

faktorer som behöver tas i beaktning när det gäller arbete inom virtuella team. 

Tabell. 1 – Ramverket (Ågerfalk et al., 2005 s. 5) 

2.2.1 De tre processerna 

Ramverkets tre processer kommer beskrivas för att förtydliga hur de kommer användas i 

studien. Kommunikation är en process där kunskap överförs genom en interaktion mellan två 

individer. Detta antingen genom direkt kommunikation öga mot öga eller via olika verktyg för att 

underlätta kommunikation vid olika avstånd. Carmel och Agarwal beskriver kommunikation på 

detta sätt “[…] the exchange of complete and unambiguos information - that is, the sender and 

receiver can reach a common understanding.” (2001, s.23). Kommunikationen inom GSD är 

speciellt viktig eftersom individerna som ska interagera befinner sig i en sådan kontext som 

frångår den traditionella, när personerna möts i fysisk form, det vill säga på olika geografiska 

platser (Herbsleb & Moitra, 2001). 

Koordination uppstår när en process ska samordnas och en eller flera individer är inblandade. 

En annan beskrivning av koordination är den Carmel och Agarwal (2001) författat som följande 
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“[…] the act of integrating each task with each organizational unit, so the unit contributes to the 

overall objective.” (2001, s.23). Det bygger på att två eller flera individer behöver förlita sig på 

varandras koordinations process. Vid GSD ökar vikten av koordinationsförmåga eftersom dem 

distribuerade teamen är utspridda över olika tidszoner, kulturella gränser samt de 

språkbarriärer som uppstår, vilket skapar ett utbrett koordinationsbehov (Ågerfalk et al., 2005).  

Kontroll skapar en stabil och progressiv grund för projekt att stödja sig emot. Processen 

kontroll har tidigare definierats av Carmel och Agarwal enligt följande “the process of adhering 

to goals, policies, standards, or quality levels.” (2001, s.23). Detta sker genom ledning och en 

formaliserad struktur som är viktig inom GSD för att leverera projektet till rätt budget, med 

önskad kvalité och inom överenskommen tidsram. 

2.2.2 De tre avstånden 

Nedan förklaras de tre avstånd som påverkar GSD vilka identifierats av Ågerfalk et al. (2005). 

Det temporala avståndet beskrivs som ett mått av förskjutning i tiden upplevt av två aktörer som 

önskar att interagera. Temporala avstånd inom distribuerat arbete berör punkter så som 

tidszoner och exempelvis skiftarbete om det är delar av ett team som arbetar under olika tider på 

dygnet. Vidare kan det sägas att temporala skillnader uppstå när team arbetar distribuerat och 

behöver förlita sig på asynkrona kommunikations kanaler så som e-post. (Ågerfalk et al., 2005) 

Geografiska avstånd handlar om den ansträngning det krävs för att färdas mellan platser för 

att kunna besöka kunder eller teammedlemmar. Det kan räcka med en kortare geografisk sträcka 

för att ett geografiskt avstånd i Ågerfalks et al. (2005) bemärkning skall vara ett långt avstånd. 

Detta kan exempelvis uppstå om två platser har goda förbindelser med flyg och transporter till 

och från flygplatser vilket då skulle skapa ett kortare geografiskt avstånd. Medan en annan plats 

kan ha en kortare distans mellan varandra men förbindelserna mellan dessa två platser är dåliga 

och det krävs mer ansträngning och tid för att färdas mellan platserna, detta ger då ett längre 

geografiskt avstånd. Boland och Fitzgerald (2004) beskriver att team som befinner sig på samma 

geografiska plats kan uppnå en högre effektivitet, vilket i sin motsats betyder att vid geografiskt 

avstånd mellan teammedlemmarna minskar effektiviteten. Samtidigt påpekar Koppman och 

Gupta (2014) att ny forskning visar på att distribuerade team kan överträffa samlokaliserade 

team, vilket skapar en diskrepans i forskningen. 

Vidare har vi det sociokulturella avståndet vilket kan sägas vara dels kulturella skillnader som 

åtföljs genom skilda nationaliteter och språk, men det kan även handla om organisationskulturer 

som skiljer sig åt. Alltså kan ett sociokulturellt avstånd vara kortare mellan två parter som talar 

olika språk, har olika nationalitet men delar organisatorisk kultur. Än mellan två parter som 

delar nationalitet och språk men har skilda organisatoriska kulturer. Därmed blir det svårare att 

samarbeta, då på ett organisatoriskt och processinriktat plan. (Ågerfalk et al., 2005) 

Dessutom skall det påpekas att inget ramverk är komplett och det finns inget 

forskningsområde som kan ses som färdigt. Därmed kan ytterligare användning av sådana 

ramverk driva forskningen vidare och identifiera faktorer eller förfaranden som tidigare inte 
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begrundats inom det studerade området. Utöver detta bör det sägas att användningen av 

ramverket var genom vår tolkning och färgas av vår förkunskap. 
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3. Metod och genomförande 

3.1 Val av metod 

Alla studier har behov av någon form av struktur, det kan vara svårt eller kanske till och med 

omöjligt att arbeta fram något som kan följas och förstås om det inte finns någon struktur. 

Dessutom kan detta leda till att en studie inte genomförs på ett korrekt sätt för att kunna 

sammanställa något resultat. Forskningsområde skall väljas, syfte skall skapas, forskningsfrågor 

formuleras, metod skall väljas, data ska samlas in, behandlas och analyseras med mera. Detta är 

något som kommer att skapa en struktur som hjälper forskaren att bygga sitt verk så ett 

problemområde kan studeras. Vad som kommer ur denna process är dock något som kan variera 

från studie till studie även om aspekter så som forskningsområde och problemställningar är de 

samma. (Bryman, 2011) 

För denna studie användes en semi-strukturerad intervjuform där respondenterna tilläts 

prata mer fritt kring något öppnare frågor, om en jämförelse skulle göras med strukturerade 

intervjuer. Utöver intervjuer utfördes även direkta observationer som ett komplement. Frågorna 

som ställdes och observationerna tematiserades för att undersöka den problemformulering 

studien ämnade belysa. Det valda arbetssättet för datainsamling och behandling ger oss en 

kvalitativ ansats för undersökande av ett specifikt fenomen i en specifik kontext. Detta ger även 

en insyn i de mer mjuka värden som återfinns och återskapas i denna specifika kontext. Genom 

att studera teammedlemmar och personer med mer ledande positioner underlättas analysen 

genom den kvalitativa ansats som tagits. Med grund i detta valdes fallstudie som metod. 

(Bryman, 2011) 

3.2 Etiska överväganden 

Vid en fallstudie är det viktigt att ha i åtanke att det fall som studeras i stor utsträckning kan 

påverkas av de forskare som studerar fallet eller fenomenet (Bryman, 2011). Vidare har även de 

rekommendationer som Vetenskapsrådet (2011) tagit fram beaktats och följts. För dessa 

rekommendationer innefattas att respondenter informeras om studiens syfte och hur denna 

kommer att användas. Dessutom skall informanterna informeras om att deras deltagande är helt 

frivilligt och de kan när som helst avbryta, ej delta eller senare kontakta forskaren för att inte 

inkluderas i den studie som utförs. 

Utöver detta skall även den insamlade datan behandlas med försiktighet för att 

respondenterna skall hållas anonyma och ingen av informationen skall göras tillgänglig för 

allmänheten så att någon som lämnat information skall kunna identifieras. Ytterligare en aspekt 

är att den insamlade datan inte skall användas till något annat än det som studien ämnar 

undersöka. Alla dessa aspekter informerades respondenterna om vilket gav dem möjlighet att 

själva välja huruvida dem ville delta i studien eller ej. Informationen om detta förmedlades både 

muntligt och i ett informationsbrev som skickats till de deltagare inom teamen som studerats. 

Deltagarnas roller inom projektet kommer dock att publiceras för att förståelsen av rollernas 

olika synsätt skall synliggöras samt för att analysen av den insamlade datan skall vara möjlig. 
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Det kan uppkomma situationer där deltagares roll belyser problemet på olika sätt genom den roll 

denne besitter, vilket gör att vi inkluderar detta. Individer som omnämns i intervjuer men som 

inte intervjuats har även anonymiserats för att även skydda dessa individers identiteter. 

3.3 Urval 

Ett målstyrt urval gjordes för denna studie genom att, vilket Bryman (2011) påtalar handlar 

om att välja personer, organisationer, dokument med mera, för att få en direkt koppling till de 

forskningsfrågor som formulerats. Genom tillgängligheten av ett GSD projekt hos det studerade 

konsultbolaget kunde ett målstyrt urval göras. Utöver detta menar Bryman (2011) att kvalitativa 

studier många gånger ofta gör denna typ av urval för att kunna skapa en situationistisk bild av 

det studerade fenomenet. De personer som intervjuades innehade olika roller vilket gör det 

möjligt att belysa olika uppfattningar och upplevelser inom teamen. En mångfald av roller för 

denna studie intervjuades för att skapa en mer rättvis bild av situationen. Vilket inte skulle 

kunna belysas om endast ett fåtal utvecklare intervjuats. Därmed blev nyckelroller så som 

Transition Manager, System architect, Technical Leads, AM-coordinators och Senior Developers 

intervjuade. Detta i ett led att undersöka fallet i en så bred synvinkel som möjligt.  

 

      Tabell. 2 - Rollbenämningar 

Ovan finner vi en tabell över de respondenter vi intervjuat där befintliga roller vid 

intervjutiden och benämningar över respondenternas kodning illustreras. En av rollerna ovan 

har endast operativt ansvar för projektet medan de resterande är direkt inblandade i den 

leverans som kunden köpt av konsultbolaget. Dock har de olika respondenterna olika roller i 

förhållande till projektet. Dessutom finns det två system som förvaltas vilket gjort att vi valt att 

dela upp respondenterna i deras respektive team, team 1 och team 2, beroende på inom vilket 

system respondenten i fråga är aktiv. Detta har vi gjort på grund av att det finns skillnader 

mellan teamen. Alla respondenter har benämnts med en tolkad översättning från engelska till 

svenska vilket sedan efterföljs av ett nummer vilket är noterat för att kunna skilja 

respondenterna åt i roller och inom vilket system de arbetar. Intervjuer med dessa 

nyckelpersoner syftar till att spegla situationen på bästa sätt eftersom att de olika roller som 

intervjupersonerna har även återspeglar olika förhållanden inom teamen. 

Roller Team 1 Team 2 

Engagement Manager Projektansvarig 

Delivery Manager Leveransansvarig 

Transition Manager Övergångsansvarig  

AM-Coordinator AM-koordinator 1 AM-koordinator 2 

Business/Solution Architect   Systemarkitekt 

Technical Lead Teknikchef 1 Teknikchef 2 

Senior Developer 
Utvecklare 1, Utvecklare 2, 
Utvecklare 3, Utvecklare 4  

Utvecklare 5 
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3.4 Bearbetning av material 

Elva intervjuer gjordes varav nio utfördes ansikte mot ansikte medan två intervjuer gjordes över 

konferenstelefon. Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefoner, vi valde att använda två 

telefoner i det fall ett tekniskt problem skulle uppstå. Vidare spelades intervjuerna även in för att 

respondenterna skulle ha vår odelade uppmärksamhet under intervjutillfället. Dock fördes vissa 

anteckningar för att notera specifika uttryck eller dylikt för att underlätta transkriberingar av 

intervjuerna. Dessutom utfördes samtliga intervjuer på plats på konsultbolagets kontor för att 

skapa en så naturlig miljö som möjligt för respondenterna. Intervjuerna genomfördes i två olika 

tysta rum för att varken vi eller respondenten skulle bli störd av kollegor eller andra 

förbipasserande. Alla intervjuer transkriberades löpande för att vi inte skulle förlora något som 

uppmärksammats under intervjun eller viktiga delar av det respondenten uppgivit skulle falla 

bort. Detta förfarande är viktigt för att fånga in hur en respondent svarar på en fråga och inte 

bara att få med vad som sagts (Bryman, 2011). Därmed kunde vår intervjuteknik förbättras 

under tiden eftersom transkriberingen skedde löpande. Analys av datamaterialet påbörjas redan 

vid transkriberingen menar Kvale och Brinkmann (2009), vilket är något som vi haft i åtanke. 

Därmed har allt som respondenterna sagt transkriberats med undantag för vissa upprepningar 

och utfyllnadsord. Genom att vi har varit två som transkriberat intervjuerna kan problem uppstå 

i form av skiljaktigheter och dylikt, vilket vi försökt avstyra genom att vi läst varandras 

transkriberingar. Samt rättat varandra där vi ansett att något gått snett. 

Insamlingen av datamaterialet skedde i Sverige men sett till populationen undersöktes 

teammedlemmar i både Sverige och Indien. Vidare behandlas allt material med stor försiktighet 

för att inte något eller någon respondent skulle kunna identifieras. Även företagsdokument och 

andra dokument har behandlats med försiktighet för att inget skall kunna kommas åt av 

allmänheten. En inledande kodning av datamaterialet gjordes genom att skiva ut 

transkriberingarna på papper för att identifiera initiala koder. Därefter gjordes vidare kodning 

digitalt via Excel för att dela in den kodade rådatan i kategorier som ramverket beskriver, det vill 

säga kommunikation, koordination och kontroll. Ytterligare tematisering i enlighet med det 

teoretiska ramverk som valts för studien genomfördes för att skapa underkategorier inom 

kommunikation, koordination och kontroll. Vidare analyserades underkategorierna och 

specifika teman samt citat valdes ut för att skapa en överskådlig bild av resultatet. Kategorisering 

och tematisering skedde genom en jämförelse med tidigare forskning för att positionera vår data 

i förhållande till ramverket. De analyserade teman som presenteras i resultatet har sedan 

diskuterats för att leda mot studiens mål. Denna diskussion utfördes genom att i första hand dela 

upp ramverket i dess tre processer för att följa den struktur som återfinns i studiens resultatdel.  

3.5 Case bakgrund 

För det studerade caset har ett stort internationellt konsultbolag valts att studeras, inom vilket 

ett pågående globalt distribuerat projekt var i startgroparna. Projektet som startades i början av 

detta år, 2014, behandlar förvaltning av två system hos kunden, där ett team för respektive 

system tillsatts. För detta projekt befann sig delar av teamen i Sverige medan andra delar befann 
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sig i Indien. Dock fanns på klientsidan i detta projekt kunder över hela världen vilket skapade en 

ytterligare dimension för de inblandade.  Vi valde att endast studera de team som var 

lokaliserade i Sverige och Indien trots att kunden hade en större internationell spridning.  

Valet att förlägga delar av ett projekt off-shore i Indien är något som är vanligt förekommande 

i systemutvecklingsbranschen (Robinson & Kalakota, 2004, refererad i Sarker et al., 2010). 

Önskemål från kunden gällande att sänka kostnader för driften av systemen samt att kunna 

bibehålla en god kvalitet på servicen, var bidragande orsaker till projektets start. Detta kan 

illustreras i ett citat från en av respondenterna för denna studie. 

“It would always have been better. [...] That, the entire team sits just next to the client. Yeah, 

But then, the entire purpose for cost-reduction or cost-optimization is defeated. [...] The reason 

the client has chosen [konsultbolaget] is [...] they want to reduce the cost, and increase the 

quality.” (Övergångsansvarig) 

Därav valet att anlita konsultbolaget som kunde tillhandahålla denna typ av tjänst till en 

fördelaktig kostnad gentemot kunden. De team som utförde förvaltningsarbetet var uppdelade i 

två team, där ena teamet hade fem medlemmar medan det andra teamet hade 15 medlemmar. 

Anledningen till att det fanns två team var att i framtiden kunna migrera kundens system från 

ett äldre till ett nyare system. Varje team hade en respektive AM-koordinator samt flertalet 

andra roller inom teamen. Utöver detta återfanns ansvariga för hela projektet med både 

operativa och strategiska roller. De roller som existerade inom projektet var, i hierarkisk 

ordning, Engagement Manager, Delivery Manager, Transition Manager, AM-Coordinator, 

Business/Solution Architect, Technical Lead, Senior Developer. Rollen som developer fanns även 

inom konsultbolaget men ingen kontakt fördes med någon av den rollen.  

3.6 Kritik av metod och källkritik 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuformer kan leda till att respondenterna inte ges 

utrymme att prata fritt i intervjusituationen och därmed utelämna information. Även valet att 

spela in de intervjuer som genomförts kan vara något som hämmar en respondent samt att det 

kan upplevas som obekvämt (Bryman, 2011). Detta hämmande kan illustreras genom 

nedanstående citat.  

” Jag menar, Indien är [paus] Nej men vänta, det här spelas in...” (Utvecklare 2) 

Vidare kan även observationsstudier vara något som är svårt att utföra utan någon 

förkunskap kring en kontext inom vilken studieobjekt befinner sig. För att öka reliabiliteten i 

observationsinformationen har vi båda agerat observatörer (Yin, 2007). Vår förförståelse som 

forskare ger en något vinklad bild av verkligheten i och med att ingen människa är ett “blankt 

ark” som inte tolkar det denne ser och upplever. Förkunskap och förförståelse är faktorer som 

togs i beaktning vid genomförande av studien, samt under kodning och tematisering av 

datamaterialet. En viktig aspekt som alltid behöver beaktas när intervjuer och observationer 

genomförs är att respondenter och studieobjekt kan agera annorlunda på grund av forskarens 

närvaro vilket kan leda till en snedvriden skildring av verkligheten (Yin, 2007).  
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Eftersom vi valt två datainsamlingsmetoder för denna studie, att intervjua och observera, kan 

vi därmed skapa en bredare bild av hur det faktiskt fungerar inom de studerade teamen. En 

person kan säga en sak i en intervju men göra på ett annat sätt när det väl utförs. Sådan 

information ses därför som felaktig och vi har valt två datainsamlingsmetoder för att undvika 

detta problem. (Yin, 2007) 

Att undersöka tidigare forskning inom området kring globala systemutvecklingsprojekt är 

något som en forskare skall förhålla sig kritisk till. Med andra ord kan det sägas att de källor som 

inkluderas skall granskas kritiskt och värderas med anledning av var de kommer från och vem 

som publicerat materialet.  (Hultén et al. 2007) 

Sökning av tidigare forskning är något som gjorts även för denna studie där endast granskade 

artiklar samt konferenspublikationer använts för att bygga upp förståelsen för området och hur 

forskningen positionerar sig i förhållande till GSD. Även vetenskapliga tidskrifter kan innehålla 

felaktigheter vilket kan leda till en snedvriden bild av fenomenet, därmed har flertalet tidskrifter 

använts och olika forskares verk granskats. Allt i ett led att söka förståelse och kunskap kring det 

valda ämnesområdet. 
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4. Resultat 

När fältstudien ägde rum intervjuades elva personer vilka hade olika inblandning i 

förvaltningsteamet. De roller som dessa hade var allt ifrån utvecklare till övergångsansvarig. 

Åsikter och upplevelser samt arbetssätt som dessa respondenter hade, kan illustreras med en 

stor datamängd vilken nedan kommer att presenteras och kategoriseras. Något som kan sägas 

om de data som samlats in är att kommunikation, koordination och kontroll är faktorer som i 

förhållande till avstånd skapas genom det globala samarbete som sker för det studerade 

projektet. 

Vidare kan det sägas att för de observationer som utförts har även tekniska aspekter 

granskats samt fysisk placering inom kontorslandskapet. Värt att notera där är att de team som 

var lokaliserade on-site skiljdes åt genom att de befann sig på varsin sida av en matta vilken 

skiljde rummet åt i en annars öppen miljö. Observationer har skett vid flertalet mötestillfällen 

under fältstudien. 

4.2 Kommunikation 

För de elva intervjuer som genomförts har respondenter bland annat uttalat sig om 

kommunikationen inom teamen samt gentemot kunden. För denna studie är kommunikationen 

med kunden mindre relevant i och med att vårt studieobjekt berör arbetet mellan 

teammedlemmar på skilda siter. På grund av detta får den interna kommunikationen något 

större tonvikt.  

Vad gäller kommunikation framstod följande aspekter som relevanta. Kommunikation on-site 

beskriver hur teammedlemmar kommunicerar med kollegor som finns på plats i närheten av 

dem själva. Informell kommunikation skildrar en icke arbetsrelaterad dialog mellan individer, 

dialogen kan vara relaterad till arbete men sker då i en annan miljö. Inom ett distribuerat team 

finns vanligtvis flertalet språk vilket kan bidra med diverse svårigheter. I koppling till språket 

finns även kulturella skillnader, det vill säga både organisatoriska och nationella olikheter. 

Vidare behandlas även videokonferensmöjligheter samt bristande teknik inom ett distribuerat 

arbetssätt. 

4.2.1 Kommunikation On-site 

Det finns tydliga uttalanden kring kommunikation on-site där vissa respondenter påtalat att de 

inte har någon kommunikation med den indiska sidan av teamet. Medan de har frekvent 

kommunikation med teammedlemmar som sitter on-site. Detta sker endast med de kollegor som 

befinner sig i närheten och beskrivs av vissa respondenter ske genom bekvämlighet. Det anses 

inte vara lika naturligt att kontakta de indiska teammedlemmarna på samma sätt som de gör 

med de kollegor som befinner sig on-site. 

Vidare kan det påtalas att steget är längre att starta en chattdialog med en indisk kollega än 

det är att frågande utbrista något till de som finns i närheten på kontoret. Dessutom fanns 

respondenter i teamen som inte visste om det fanns någon i Indien de skulle kunna fråga om 
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hjälp, därmed var detta ett rättfärdigande för att endast kommunicera med de teammedlemmar 

som var lokaliserade on-site. 

Ett annat fenomen som var framträdande var att ytterligare respondenter påtalade att de 

kommunicerade och samarbetade med indier som var just on-site men de som befann sig off-

shore var kontakten mindre med. Dock kan här påtalas att ju högre upp i hierarkin en person 

befann sig desto mer kommunikation med off-shore personalen förekom. Detta påtalas även av 

individer längre ner i hierarkin. Alltså hade individer med roller så som AM-koordinator eller 

projektansvarig mer kontakt med teammedlemmar off-shore än de som var utvecklare. Detta 

kan belysas genom ett citat från en utvecklare i team 1: 

“Har jag bekymmer, så frågar ju jag [AM-Koordinator 1] nu. Så vi har ju en kommunikation 

på så sätt då. Så, det är inte naturligt att fråga de i Indien, på så sätt.”(Utvecklare 2) 

Uttalanden liknande citatet ovan återkommer hos flertalet respondenter. Men att det finns 

någon från den indiska delen av teamen on-site upplevs vara en positiv faktor som många 

respondenter uppskattar. Dessutom upplevde de indiska medarbetarna, som vid tillfället för 

fältstudien var lokaliserade on-site, detta som något positivt. Något som även upplevts som 

positivt var den informella kommunikationen som möjliggörs on-site. 

4.2.2 Informell Kommunikation 

Den informella kommunikation som identifierats inom teamen var mest framträdande hos team 

2 där AM-Koordinatorn (AM-Koordinator 2) för detta team åtagit sig att ta med sig de 

besökande kollegorna på aktiviteter utanför arbetet för att lära känna dem bättre. Detta påpekas 

inte av AM-koordinatorn själv utan av flera teammedlemmar. Dessa teammedlemmar upplevde 

interaktionerna som mycket nöjesfyllda och bra för att lära känna varandra bättre. Vidare fick 

även teammedlemmarna god kontakt med AM-koordinatorns familj och fick prova på fysiska 

aktiviteter så som längdskidåkning. Teknikchefen för team 2, det vill säga teknikchef 2, beskriver 

hur hen upplevde dessa informella kontakter: 

“Yes! Because [AM-koordinator 2] was the one that, because he had taken, has taken us to a 

couple of places, here and there with his family so we are only, also attached to [AM-koordinator 

2]s son and daughter and they are, we like to play with them as well. He had also taken us skiing, 

that was a first experience for me.” (Teknikchef 2) 

Att kunna kommunicera informellt med sina kollegor var något som upplevs som stärkande 

av teamkänslan vilket fick flera teammedlemmar att känna samhörighet. Ytterligare fanns 

respondenter som uttryckte värdet av att kunna prata om saker även vid fikabordet för att kunna 

identifiera problem och möjligheter med arbetsuppgifter de arbetade med för tillfället. På grund 

av att uppgifter kunde likna varandra upplevde vissa respondenter ett värde av att kunna föra ett 

mer informellt samtal kring dessa. Dels utvecklas själva men också kunna leverera bättre 

lösningar till kunden. Även kulturella fenomen och situationer samtalades om vid informella 

möten, som exempelvis vid lunch eller fikapaus. Utvecklare 4 påtalade att hens svenska 

teamkollegor ofta frågade hen om indisk kultur och indisk mat vid exempelvis lunchrasten, hen 

hade även bjudit på indisk mat hemma hos sig. 
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“Haha, yeah even they always, when we are, sitting for the lunch, or some time, they always 

learn about the indian culture and indian food, we have. I have invited all of them to my place for 

the indian food, They have really enjoyed! [skrattar till] ” (Utvecklare 4) 

En annan respondent uttalade sig om avsaknaden av denna informella kommunikation i 

Indien gentemot de teammedlemmar som befinner sig i Sverige. Teamen hade dagliga 

statusmöten där de beskriver vilka förfrågningar dem arbetar med och om det uppstått något 

problem med dessa. Dock beskriver respondenten att det saknas informell kontakt för att de 

skall kunna lära känna varandra. Utveckling av den informella kommunikationen var något som 

team 2 försökte göra genom att dela med sig saker om sig själva, för att den som var på andra 

sidan av konferenstelefonen skulle få en bild av vem de talade med. Även AM-koordinator 2 har 

påpekat att det önskas mer kommunikation och att hen tror att teamet behövde mer 

kommunikation för att fler aspekter av deras arbete skulle lyftas under möten eller andra 

virtuella kontakter. 

4.2.3 Språk 

När det gäller kommunikation spelar även språket en stor roll för teammedlemmarna vilket 

upplevdes som en aspekt av deras arbete som både var svårt och något som behöver tränas på. 

Vissa respondenter upplevde att brytningar kan vara svåra att till en början förstå men det är 

något som, med tiden blir lättare. Utvecklare 1 uttalade sig om just brytningar som citatet nedan 

visar: 

“hehehe [skrattar] [sänker rösten] Jaa den här indiska engelskan är inte alltid så lätt att 

förstå.” (Utvecklare 1) 

En annan respondent berättade att meningsuppbyggnader kan skilja sig åt om det är en 

indisk medarbetare som författat något om de jämförde med hur hen själv skulle formulerat sig. 

AM-Koordinator 2 beskrev att språket var ett tydligt problem men att det varierade från person 

till person hur stort problemet var samt hur lätt det var att förstå den som hen kommunicerade 

med beroende på dennes brytning och hur denne bygger upp meningar. 

Att ha samtal över konferenstelefon där flera är inblandade kunde skapa problem för 

respondenterna. Flertalet respondenter påtalade bekymmer med att höra vad som sas på andra 

sidan av konferenstelefonen under ett möte. Utvecklare 3 uttryckte sig som citatet nedan anger: 

“I telefon är det lite jobbigt, det kan vara en fördel med chatt att man förstår vad de säger 

alltid. Det gör man inte när man pratar över telefon, och speciellt inte när man har möte med 

flera stycken. För då kan, då är de ofta någon enstaka som är lite för långt ifrån mikrofonen och 

sådana saker.” (Utvecklare 3) 

Som citatet belyser ansåg utvecklare 3 att det kan vara lättare att använda chatt istället för att 

samtala över telefon eftersom att det någon då säger uttrycks i text. Denna uppfattning 

återspeglades hos flera respondenter. Trots chatt och mailkonversationer upplevde vissa 

respondenter att det kan ta lite extra lång tid att komponera ett meddelande genom att de 

upplevde sig behöva korrekturläsa. De behövde även fundera över hur de formulerat sig för att 

deras meddelande skulle uppfattas på rätt sätt av mottagaren. Dock berättade en del 
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respondenter att de inte upplevde språket som något problem, trots att de strax där efter berättat 

om problem de upplevt. Samtliga respondenter var överens om att det fanns skillnader och 

existerade kulturella olikheter. Vi fann en skillnad i materialet över hur språkbarriärerna 

uppfattades av de olika nationaliteterna. Ingen av de indiska respondenterna vi samtalat med 

påpekade några svårigheter med språkanvändningen. Snarare tvärt om, i jämförelse med deras 

tidigare erfarenheter där amerikansk engelska upplevts svårare att förstå än den svenska 

brytningen vid engelska konversationer. 

4.2.4 Kulturella skillnader 

Som nämnts ovan existerade kulturella skillnader enligt respondenterna vilket är något som tar 

sig olika uttryck i det dagliga arbetet. Vissa respondenter menar att de skillnader som finns var 

något de kan lära sig av och respondenterna fann även detta intressant. Medan andra inte 

uttryckte något sådant intresse. Utvecklare 4 påtalade att det finns kurser i Indien som de kan gå 

för att lära sig om den kultur i det land dem samarbetar med för att kunna bemöta och hantera 

kulturella skillnader. Dock hade inte utvecklare 4 haft möjlighet att närvara vid denna kurs. Hen 

ansåg att denna kurs hade varit användbar och bra för hens arbete men ändå upplevt att 

informella kontakter med teamet givit åtminstone en lite bättre insikt i den svenska kulturen. 

Arbetssätt och hur individer hanterade fördröjningar eller förseningar var något som belystes 

av några respondenter. AM-koordinator 2 talade om att indierna var ivriga och inte hade ro att 

vänta om någon var sen till ett möte. Hen sade att de hade förståelse för att denne möjligen hade 

haft ett annat möte tidigare. Detta tidigare möte kunde möjligen dragit över på tiden vilket 

föranlett att personen i fråga var sen. AM-koordinator 2 uttalade sig som citatet nedan får 

illustrera: 

“[…] men dom här gökarna sätter ju sig och börjar ringa folk direkt det börjar bli, nu skulle 

mötet ha startat‟." (AM-koordinator 2) 

Denna kulturskillnad var något som AM-koordinator 2 fann något underhållande men också 

påfrestande ifall det var hen själv som var sen till ett möte. Därmed kunde detta bli ett 

störningsmoment istället. En annan kulturell skillnad gällande tidsaspekter, vilket nämndes av 

flertalet respondenter, orsakades av att de indiska teammedlemmarna behandlade mail som en 

synkron kommunikationsform. Medan de svenska teammedlemmarna använde mail som en 

asynkron kommunikationsväg. 

En observation som gjordes under studien var att konsultbolaget nyligen investerat i en 

videokonferensanläggning för att kunna hålla videomöten. För att inte begränsa sig till enbart 

konferenstelefonerna för möten där både off-shore och on-site personal var inblandad. 

4.2.5 Videokonferens 

En större del av respondenterna uppgav att videokonferens skulle hjälpa dem vid 

kommunikationstillfällen så som möten alternativt vid en-till-en kommunikation. Vid 

användning av videokonferensutrustning ansåg en del respondenter att det underlättade att se 

vem de pratade med samt att avgöra vad som sagts genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Vidare uttalade systemarkitekten att hen ansåg det vara viktigt att kunna se personen denne 
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talar med för att bekräfta om denne förstått vad som sagts eller ej. Dessutom påtalade 

systemarkitekten att videokonferens även skulle kunna vara användbart vid längre samarbeten 

för vissa arbetsuppgifter. 

“Så tror jag att den också är bra dom gånger man kan koppla upp sig så. För då ser man 

varandra och just så här att man ser en person i ett, är ju ibland en fördel, för då, många gånger 

kan det vara att man blir, får, bekräftar personen själv, personen har förstått eller personen har 

kanske inte förstått.” (Systemarkitekten) 

Det fanns dock 2 respondenter som inte ansåg sig ha behovet av att kunna se den de talar 

med. Att använda videokonferensanläggningen för en-till-en kommunikation ansåg inte 

utvecklare 2 vara något som hen hade användning för. Dessutom ansåg utvecklare 3 att 

videokonferens var överreklamerat och inte något nödvändigt för att hen skulle kunna utföra sitt 

arbete. Utöver dessa negativa åsikter kring videokonferens hade övriga respondenter en positiv 

attityd gentemot användningen av denna typ av kommunikationsteknik. 

4.2.6 Bristande teknik 

Teknik för kommunikation var något som teamen var starkt beroende av vilket de även ställde 

höga krav på. Även uppkoppling mot server och nätverk var något som många respondenter 

ansåg vara viktigt. En genomgående tråd för tekniken teamen använde sig av var att de allra 

flesta ansåg att dålig uppkoppling var det som mest begränsade deras kommunikation och 

samarbete. Hade teamen undermålig uppkoppling under ett möte kunde mycket tid gå åt för att 

försöka återupprätta kommunikationsvägar och för att mötet skulle kunna fortskrida. Åsikten att 

det fungerade godtagbart överlag återfanns hos AM-koordinator 1 som även uttryckte att det 

ibland inte fungerade alls. Hen ansåg att tekniken ibland kan vara ett hinder beroende på 

kvaliteten på samtal och uppkopplingen. Dessutom upplevde AM-koordinator 1 vid teammöten 

när både Indien och Sverige var uppkopplade samtidigt att tekniken var bristfällig. På grund av 

detta förlades dessa möten separat för varje site. För att inte gå miste om informationen helt, 

kommunicerade teamansvariga för respektive site med varandra. En undermålig uppkoppling 

var något som utvecklare 3 påtalade. Dessa två uttalanden illustreras i citaten nedan: 

“Jag tycker att det funkar ganska skapligt då förutom att Livemeeting kan ju suga ibland på 

grund av att de är så dålig kvalité om man får en dålig lina, men ibland funkar det alldeles 

lysande och du hör vad folk säger men ibland så är det sämre så det är klart att de är svårare att 

kommunicera.” (AM-koordinator 1) 

“Men alltså dem har inte så bra uppkoppling där i Indien så [skrattar].” (Utvecklare 3) 

Dessa brister hos tekniken försvårade vissa dagliga arbetsuppgifter men det fanns även 

flertalet fall där tekniken inte ställt till bekymmer för respondenterna. De kommunikationsvägar 

som teamen använder sig av spelar en stor roll för dem i sin vardag. Därmed kan det även 

belysas att en del av respondenterna uttalat sig om virtuell kommunikation som en hörnsten för 

det tillämpade arbetssätt som förekommer inom deras projekt. 
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4.2.7 Sammanfattning 

Vidare följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga punkterna inom kommunikation för 

att belysa resultatet. 

 Kommunikation on-site sker frekvent, men flertalet respondenter har ingen eller dålig 

kommunikation med de indiska teamkollegorna 

 Ju högre upp i hierarkin en person befann sig desto mer kommunikation fanns mellan 

siterna 

 Informell kommunikation finns men är till största del belagd på vardera site 

 Mer informell kommunikation önskas av flertalet respondenter 

 Respondenters uppfattning om språkbarriärer är olika beroende på individ, men 

flertalet respondenter använder hellre textbaserade kommunikations sätt än verbala 

för att underlätta 

 Kulturella skillnader så som olika tidsuppfattning kring kommunikationsvägar 

 En önskan om att lära sig mer kring de kulturella skillnaderna fanns hos flertalet 

respondenter 

 Flertalet respondenter såg positivt på möjligheterna som videokonferens erbjöd, så 

som kroppsspråk och ansiktsuttryck 

 Respondenterna uttryckte ett missnöje kring delar av de tekniska verktygen som 

konsultbolaget tillhandahöll. Så som dålig uppkoppling, bristande ljudkvalité och 

fördröjningar 

4.3 Koordination 

När det talades om arbetssätt och hur vardagen ser ut för respondenterna berördes även 

aspekter inom koordination för teamen. Detta var något som uttalades vara en utmaning för 

samtliga inblandade i projektet. Koordinering av insatser är något som bär med sig både 

möjligheter och utmaningar. En respondent uttalade sig om en annan kollega som haft en 

supportfunktion när något gått snett eller andra delar av teamet hade problem. Fördelning av 

arbete inom teamen var en aspekt som återkom dagligen för de båda teamen. När det gäller 

koordination framstod följande aspekter som relevanta för studien. Arbetsfördelning, vilket 

handlar om hur arbete fördelas mellan både personal och siter. För arbetssätt åsyftas hur 

teammedlemmar utför uppgifter samt i vilken mån de följer förutbestämda processer. Insyn 

berör punkter inom hur stor insyn respondenter har i sina kollegors arbete, både on-site och off-

shore. Avslutningsvis har vi närhet vilket är uppfattningar om den roll som närhet spelar för 

samarbete inom teamen. 

4.3.1 Arbetsfördelning 

Team 1 hade en stor backlog med uppgifter som behövde betas av. Denna backlog hade följt med 

när systemförvaltningen flyttades från kunden till konsultbolaget. För att kunna hantera denna 

arbetsbelastning anställdes extra personal för att kunna arbeta ikapp. Det blev en extra kostnad 

för konsultbolaget när ytterligare tre indiska konsulter behövde anlitas under tre månader för att 
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klara av de släpande uppgifter som fanns kvar från när kunden förvaltade sitt eget system. Allt 

efter som nya uppgifter inkom till teamet växte denna backlog och teamet upplevde sig inte 

hinna arbeta i den takt som krävdes, därav anlitandet av den extra personalen. 

Utvecklarna kunde själva välja vilka uppgifter de ville hantera och vilka de ville lämna kvar i 

kön till en annan kollega. Dock låg det yttersta ansvaret för att fördela arbetsuppgifter hos AM-

Koordinatörerna, vilket innebar att om en arbetsuppgift inte aktivt togs om hand av någon i 

teamet, fick AM-koordinatorn för det teamet fördela dessa uppgifter till de utvecklare som hade 

mindre att göra. 

De konsulter som befann sig i Indien skulle, för team 1, ta över driften av systemet. Detta 

ledde till att vissa teammedlemmar valde att låta sina indiska medarbetare ta jobb för att de 

skulle lära sig hantera systemet bättre. Utvecklare 3 hade kompetens inom systemet sedan hen 

var anställd av kunden, därmed ansåg hen att det var bättre att någon i Indien plockade 

uppgifter för att utveckla sina kunskaper i systemet. Ett förhållande som existerade inom team 1 

var att de flesta uppgifter teamet fick togs omhand av Indisk personal. Alltså fanns det en 

snedfördelning i arbete där Indien hade fler pågående uppgifter än personalen on-site. Vidare 

var detta något som observerades under ett dagligt statusmöte där AM-Koordinator 1 påtalade 

att de on-site inte hann se uppgifter som dök upp i systemet. Då hade redan deras indiska 

kollegor åtagit sig dessa uppgifter, vilket i sin tur skapade en ojämn arbetsfördelning. Denna 

fördelning av arbetet kan belysas med citatet nedan från utvecklare 1: 

“Ingenaning, det verkar som att de tar ganska mycket incidenter och plockar sådana saker. 

Men, eh, annars jag har ingen, jag vet att de sitter med någon backlog men jag vet inte, jag har 

ingen koll.” (Utvecklare 1) 

Så var inte fallet för team 2där majoriteten av arbetet befann sig on-site i Sverige och 

personen med störst kompetens inom systemet, Systemarkitekten, var involverad i de flesta 

uppgifter teamet gavs. Något som Systemarkitekten påtalade var avsaknaden av en 

standardprocess för hanteringen av olika typer av arbeten. För att inte behöva lösa olika problem 

på olika sätt kunde teammedlemmarna lösa liknande problem på samma sätt vilket skulle 

underlätta arbetsbördan för Systemarkitekten. AM-Koordinator 2 belyste att den som hade mest 

kunskap inom systemet var just Systemarkitekten vilket ledde till att hen fick en överbelastning 

av arbete. Indiska kollegor kom till Systemarkitekten när de hade problem för att hen skulle 

hjälpa dem att lösa dessa problem. Men något som saknades i teamet var utbredd kunskap i 

systemet för att lösa alla problem vilket kan belysas genom citatet nedan: 

“Att börja på ett vis och man vill väldigt gärna leverera direkt, så fort som möjligt och inte 

ifrågasätta så mycket de krav som kommer. Där vi blir tvungen att ta in [Systemarkitekten] som 

en liten brandkårsutryckning då. [skrattar] För att saker och ting har kört i diket ganska rejält, 

för att reda upp den här situationen och det bygger ju på hans arbetsmängd på en gång. Men det 

är det enda vi kan göra i det här läget för det finns ingen annan som kan gå in och reda upp 

situationen.” (AM-Koordinator 2) 

Dock berättade även AM-Koordinator 2 att detta var det enda sättet de kunde göra på vid 

tillfället för fältstudien, vilket upplevdes som ett problem av respondenterna. Att finna det som 
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nämnts ovan, att hitta processer för ett önskat arbetssätt, var något som både AM-Koordinator 2 

och Systemarkitekten upplevde vara ett bra steg för teamen. Dock belyste även AM-koordinator 1 

att eftersom de dokument som tagits fram för projektet även innehöll 

arbetsprocessbeskrivningar gällde samma processer för båda team även om det kanske inte 

passade teamen optimalt att använda sig av samma process. Därmed önskade hen att det kunde 

varit två olika processer beroende på vilket team processen gällde. Hade en kunskapsbas funnits 

skulle individerna kunna söka lösningar till problem i denna istället för att fråga 

Systemarkitekten, ansåg AM-Koordinator 2. Teknikchef 2 påtalade även vikten av att kunna 

fördela arbete mellan sig och sina kollegor i de fall hen var överbelastad eller inte hade tid att 

slutföra en uppgift i tid. 

4.3.2 Arbetssätt 

Något som förekom bland respondenterna var olika grader av att göra som de blivit tillsagd. Med 

detta menades att det var olika från respondent till respondent hur de utförde uppgifter och hur 

en individ angriper en uppgift de blivit tilldelad. En respondent påtalade att hen endast gjorde 

det som de blivit tilldelade och menade att hens svenska kollegor mer ifrågasatte vissa uppgifter 

som inkommit och engagerade sig mer i hur lösningen skulle se ut. Medan indiska 

teammedlemmar till störst utsträckning gjorde det som var beskrivet i förfrågan, varken mer 

eller mindre. Systemarkitekten berättade att hen fått förklara för kunden att kunden behövde 

vara noggrann med hur denne författade sina förfrågningar eftersom att indiska 

teammedlemmar skulle utföra förfrågningen precis så som kunden skrivit, medan en svensk 

teammedlem kunde läsa mer mellan raderna för att tolka det som kunden skrivit och sedan lösa 

uppgiften mer så som kunden önskat. Vilket respondenter påtalat att detta kan bero på den 

högre kompetensen som fanns hos de svenska teammedlemmarna, genom att många tidigare 

arbetat hos kunden. Det som var skrivet kanske inte alltid överensstämde med det som kunden 

faktiskt önskade. Detta kan lyftas fram genom ett citat: 

“[…] att säger någon till våra kollegor i Indien ‟gör 1,2,3,4,5‟ så gör dom 1,2,3,4,5 och inget fel i 

det. Då kan det bero på erfarenhet eller att man kanske ska våga, för dem kanske också insåg att 

‟är 1,2,3,4,5 rätt sätt att göra på det här?‟.” (Systemarkitekten) 

Detta är något som kan härledas till oklara processer vilket påtalades av en respondent som 

berättade att de som team inte riktigt undersökt hur de skall arbeta med de förfrågningar som 

inkom till teamet. Två respondenter påtalade att det var viktigt att vara extra tydlig när de 

kommunicerade med indier vid fördelning av arbete. Detta uttrycktes genom att faktiskt uttala 

sig om exakta delegeringar istället för att anta att den andre förstått att hen skulle utföra en viss 

uppgift. Detta förfarande hade upplevts tidigare av de två respondenterna när de uppfattat det 

som att mottagaren förstått att respondenten ville ha uppgiften utförd, trots att detta inte 

uttalats i klartext. Dock var detta främst framträdande vid muntlig koordination. 

4.3.3 Insyn 

Bristande insyn i vad kollegor arbetar med är något som även kan påverka hur teamet arbetar 

anser bland annat AM-Koordinator 1. Dessutom fanns det en genomgående uppfattning bland 
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svenska teammedlemmar att de inte hade någon insyn i vad deras indiska kollegor arbetade med 

eller hur de löste uppgifter. Något som flertalet respondenter berättade var att de kan se att 

deras indiska kollegor arbetade av de arbeten som inkommit men de visste inte hur eller vad som 

gjordes. Dock påtalade AM-Koordinator 1 att hen delegerade gärna ansvar och tillit för att få 

hens teammedlemmar att växa i sitt arbete. Men samtidigt önskade AM-Koordinator 1 att hen 

hade mer insyn i arbetet som skedde i Indien. En observation som gjordes var även att både AM-

Koordinator 1 och AM-Koordinator 2 skulle resa till Indien för att få se hur hela deras team 

arbetade samt för att kunna diskutera aspekter kring arbetsprocesser och fördelning. Insynen 

skulle således öka ansåg de båda AM-koordinatörerna. 

Utvecklare 2 berättade att hen inte hade någon insyn alls i arbetet hens indiska kollegor 

utförde, vilket illustreras i citatet nedan: 

“Nu försvinner ju.. Ja de är tio och vi är fyra, så jag menar, 60 %.. nu är jag dålig på matte. 

Men det försvinner ju ner till Indien, och du har ingen koll på vad som händer eller vad som 

görs, eller hur man löser ett problem [...]” (Utvecklare 2) 

Detta var något som saknades enligt flertalet respondenter, insynen gentemot deras indiska 

kollegor. En annan respondent som kom från det indiska kontoret belyste även detta fenomen 

genom att berätta att ingen visste hur de arbetade, så länge hen levererade något som fungerade. 

Om de frågade en kollega och diskuterade hur dem skulle lösa en uppgift kunde då kollegan få 

insyn i det specifika ärendet men inte mer än det. En annan respondent påtalade att de under 

dagliga statusmöten fick reda på vad en indisk kollega on-site arbetade med, men vad kollegorna 

off-shore arbetade med visste respondenten inte. Att inte veta vad kollegor och teammedlemmar 

arbetar med är något som fick en respondent att känna sig lite utanför, att hen gärna ville få mer 

berättat för sig och bättre insyn i arbetet. 

4.3.4 Närhet 

Att finnas nära de som du arbetar med eller att finna närhet till kunden var något som upplevdes 

viktigt för flertalet respondenter. En strategisk avsikt i projektet var att alltid ha indiska 

teammedlemmar on-site för att integrera teamen bättre samt för att skapa bättre 

sammanhållning. 

Något som en respondent upplevde var att hen ansåg sig missa vissa saker som kunden ville 

ha i en lösning, i de fall där respondenten inte kunde sitta bredvid kunden och kontrollera vad 

denne faktiskt ville få åtgärdat. Detta belystes i förhållande till att använda sig av en distribuerad 

arbetsmodell. Vidare uttryckte samma respondent att hen inte träffat hela sitt team, vilket 

upplevdes saknas: 

“Men man har ju inte träffat allihop. Så det är ju lite de här med att man saknar det här med 

ett riktigt team.[...] Att man gör någonting annat än att bara jobba. Det tycker jag, det tappar 

man ju, så det tycker jag man kan sakna när man har ett sådant här distribuerat team.” 

(Utvecklare 3) 

Avsaknaden av att känna sig som ett „riktigt‟ team ansågs vara en brist i denna arbetsmodell 

av respondenten. Även Systemarkitekten belyste att de hade stort utbyte och användning av att 
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ha Indiska kollegor on-site. Det upplevdes som att det skapade en bättre sammanhållning. Dock 

observerades att Utvecklare 4 var lokaliserad på en annan plats än sina Svenska teamkollegor, 

vilka satt ihop vid en konstellation av fyra skrivbord hopskjutna. Medan utvecklare 4 hade sitt 

skrivbord placerat på andra sidan lokalen. 

Utöver detta ansåg Övergångsansvarige att närheten inte spelade någon roll, som hen såg det. 

För hen handlade det mer om hur de kunde skapa sammanhållning och teamkänsla. 

Övergångsansvarige menade att det var viktigt att bygga en god relation inom teamet trots de 

geografiska avstånd som existerade. Det handlade också om, enligt Övergångsansvarig att 

teammedlemmarna behövde interagera och mingla med varandra, att det var det som kunde 

överbrygga det geografiska avståndet. 

4.3.5 Sammanfattning 

Vidare följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga punkterna inom koordination för att 

belysa resultatet. 

 Respondenterna kunde själva välja vilka uppgifter de ville hantera 

 Främsta ansvaret för arbetsfördelning låg hos AM-koordinator 

 Snedfördelning av arbete inom team 1, Indien tog hand om flest uppgifter 

 Snedfördelning av arbete inom team 2, Sverige var involverad i de flest uppgifterna 

 Arbetssätt skiljde sig åt mellan siterna, Indien följde uppgiftsbeskrivningar mer än 

Sverige som läste mellan raderna för tolkning av uppgifter vilket beror på oklara 

processer hur siterna hanterar uppgifter 

 Bristande/ingen insyn i vad kollegor arbetar med, framförallt off-shore 

 Större delen av respondenterna upplever att insyn saknas gentemot Indien 

 Viktigt att vara nära sina kollegor för att lära känna alla teammedlemmar 

 Kände sig inte som ett riktigt team utan närhet till kollegor 

4.4 Kontroll 

För att kunna samarbeta i projekt behövs alltid ett mått av kontroll genom processer och 

arbetssätt. Hur mycket en individ kan bestämma över sin arbetsdag kan även påverka resultat 

och vara mer tillfreds med arbetet. Några respondenter påtalade att de hade frihet att lägga upp 

sina uppgifter fritt och inte behövde följa någon process medan andra upplevde sig vara mer 

processtyrda. För kontroll fanns det flertalet aspekter som ansågs vara relevanta för studien. De 

aspekterna var frihet och bestämmanderätt vilken berör hur respondenterna kan lägga upp sitt 

arbete och vad de kan bestämma över, när det gäller deras arbete. Processer och inflytande 

handlar om vad som styrs i dokumentation samt i vilken mån respondenterna kan påverka 

arbetsprocesser. Vidare beskrivs ärlighet inom teamen, vilket belyser hur de respektive 

kulturerna rapporterar tider och problem som uppstår i arbetet.  

4.4.1 Frihet & Bestämmanderätt 

Utvecklare 2 beskriver att hen har stor frihet i sitt arbete och hen väljer därmed att arbeta 

utanför processerna. Utvecklare 2 kan lägga upp sina dagar som hen vill och berättar för kunden 
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vad denne skall skicka för uppgifter till utvecklare 2 som hen sedan kan genomföra. Alternativt 

kunde hen redan påbörja en uppgift för att sedan tala om för kunden att denne behövde önska 

en sådan funktionalitet som utvecklaren redan påbörjat. Detta hänvisades till att beställaren hos 

kunden och utvecklare 2 kände varandra sedan tidigare samt att utvecklare 2 hade stor 

kännedom om den del av systemet hen var verksam inom. 

Utöver detta har AM-koordinator 1 beskrivit att hen hade friheten att strukturera sina 

arbetsdagar och hade möjlighet att arbeta hemifrån så länge ett bra jobb utfördes. Dock påtalade 

hen att de hade vissa verktyg som teamet var tvungna att använda oavsett om de upplevde att 

verktygen var bra eller inte. Samma respondent uttryckte viljan av att kunna förankra sina beslut 

med teamet och sina överordnade innan de togs för att ha ett gott underlag och stöd vid 

beslutsfattande. Utvecklare inom teamen påtalade olika grad av frihet i sitt arbete. Teknikchef 2 

beskrev att hen kunde ta beslut och hade ett mått av frihet i sitt arbete, dock beroende på vilken 

typ av beslut som skulle tas: 

“Depends on what kind of decision is there. Like, if it's within the team, we have it, but if we 

have to confirm something so. Sometime it's through my manager or if it's related to [kunden] 

then I approach [AM-koordinator 2] and he brings up the SPM function.” (Teknikchef 2) 

Detta förfarande upplevdes av flertalet Indiska teammedlemmar vilket mer sällan återfanns 

hos deras Svenska kollegor, vilka upplevde ett större mått av frihet och bestämmanderätt än de 

indiska kollegorna. Vidare beskrivs tolkning av processer och förfrågningar vara något som kan 

variera mellan kulturer och arbetssätt. 

4.4.2 Processer & Inflytande 

AM-koordinator 2 beskrev att mycket av hur arbetet skall läggas upp fanns styrt i processer och 

dokumentation, något som följde med i övergången från kunden till konsultbolaget. Dock anser 

respondenten att dokumentationen befinner sig på en nivå som är mer generell än vad som krävs 

för att användas i det dagliga arbetet. Processbeskrivningarna berör snarare mål och resultat än 

hur uppgifter utförs, vilket AM-koordinator 2 menade att det skapade ett behov av att tolka 

dessa bestämmelser för att de skulle fungera för vardagsarbetet. En annan respondent påtalar att 

deras indiska kollegor var väldigt duktiga på att följa processer och hade ett arbetssätt som 

gjorde att indierna följde processen till punkt och prickar, vilket även nämnts ovan. AM-

koordinator 1 berättade att processen var viktig för dem i Indien. Det var något som teamen 

behövde vara medveten om, gällande skillnader på hur svenska och indiska teammedlemmar 

arbetar och löser problem, vilket kan belysas nedan: 

“För det kan man ju säga att processer är de ganska bra på att följa i Indien. Och där är det 

kanske mer skillnad på hur man tänker, vi [i Sverige] löser mer problemet bara även fast vi 

frångår processen. Men för dem är processen viktig också, så de gäller att man, och nu har vi haft 

en process som ser ut som vi egentligen inte vill jobba då. Och det har också ställt till det.” (AM-

koordinator 1) 

Vidare upplevde flertalet respondenter besitta inflytande över sitt eget arbete. Detta 

upplevdes inte kring större beslut, vilka fattades av roller högre upp i hierarkin. Rörde besluten 
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något inom en respondents sätt att lösa problem som uppstått med en förfrågan, hade de 

inflytande över det. Men rörde besluten något på processnivå eller dylikt behövde besluten tas av 

exempelvis leveransansvarig eller projektansvarig i samråd med kunden. Möjligheten att 

framföra sina åsikter och tankar, kring hur uppgifter skulle utföras, upplevdes av flertalet 

respondenter vara stor. 

4.4.3 Ärlighet 

Vissa respondenter påtalade att det skiljde sig i hur teammedlemmar rapporterade hur lång tid 

en leverans. En indisk teammedlem beskrev det som att hens svenska kollegor var mycket mer 

ärliga med tiden, skulle en leverans bli försenad med 10 minuter berättade svenskarna att det 

skulle bli en sådan försening. Detta var inte något som indiska teammedlemmar gjorde, de dolde 

snarare det faktum att det skulle bli försenat. Att det såg ut på detta sätt trodde respondenten var 

en av anledningarna till att de i Indien hade 9.5 timmars arbetsdagar medan de i Sverige hade 8 

timmar, hen menade att svenskarna var mer punktliga. AM-koordinator 2 beskriver att 

teammedlemmar i Indien inte berättar när det uppstår problem för att istället mörka det faktum 

att något bekymmer uppstått: 

“För de är väldigt duktiga på att mörka om saker och ting inte fungerar och så där. [...] Sen 

berättar man inte heller uppåt att det här fungerar inte utan då lever man hellre med det. Istället 

för att ta upp problemen så där. Men det tror jag att det börjar gå åt rätt håll lite grann vartefter 

vi jobbar ihop oss och så där.” (AM-koordinator 2) 

Att detta var ett problem bekräftade respondenten men hade uppfattningen att detta skulle 

förbättras under projektets livslängd. AM-koordinator 2 påtalade att de skulle arbeta sig förbi 

problem som existerade i det skede de befann sig i vid tiden för fältstudien. Vidare påpekas av 

flertalet respondenter att det sällan spelade någon roll hur de utförde en uppgift så länge de 

levererade något som fungerade. En indisk teammedlem, utvecklare 4, beskriver det som nedan: 

“No no, you can provide your own solution. [skrattar till] Doesn‟t matter what you where 

doing. As long as it works. Doesn‟t matter.” (Utvecklare 4) 

En fungerande lösning var viktigare än hur arbetet utförts, vilket skapade en sämre insyn i 

kollegors arbete. Framförallt indiska teammedlemmar uttryckte detta fenomen. Medan svenska 

medarbetare upplevde sig veta ungefär vad deras kollegor on-site arbetade med. 

4.4.4 Sammanfattning 

Vidare följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga punkterna inom kontroll för att belysa 

resultatet. 

 Respondenterna har bestämmanderätt i den utsträckning som arbetsrollerna innebär 

 Dock upptäcktes en viss diskrepans av bestämmanderätt på de olika siterna 

 De indiska teammedlemmarna anser att processerna i arbetet är viktiga 

 De svenska teammedlemmarna ansågs vara mer ärliga vad gäller arbetstider och 

synliggörandet av problem 
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5. Analys och Diskussion 

Denna studie lade grund för myntandet av ett nytt begrepp inom GSD-forskningen vilket spelar 

in i den klyfta som funnits mellan praktik och forskning, vilket studiens syfte ämnade fylla. 

Dessutom har samband funnits mellan våra resultat och forskningen inom området, där båda 

sidor visat upp problemfaktorer på samma punkter. Motsatsvis har vi även funnit skillnader 

mellan den existerande forskningen och våra resultat. 

Nedan kommer resultaten från vår studie att presenteras i förhållande till de tre processer 

som Ågerfalk et al. (2005) använder i sitt ramverk. Inom dessa processer kommer även resultat 

att kopplas till tidigare forskning samt till ramverkets avståndsdimensioner. Genom att dela upp 

ramverket i de tre processerna och sedan placera de olika resultaten i Ågerfalks et al. (2005) 

ramverk kommer en tydligare bild skapas av det som diskuterats. I slutet av detta stycke 

presenteras samtliga processer och avstånd med tillhörande faktorer i sin helhet. Tabellen 

belyser hur helheten av ramverket visat sig i vår studie. Därefter avslutas diskussionen med vårt 

bidrag till forskningen genom begreppet Off-Shore Blackboxing. 

   Tabell 3. – Sammanställning av påverkansfaktorer inom ramverket 

5.1 Kommunikation 

I diskussionen om kommunikation har sju faktorer beskrivits och lyfts in i Ågerfalks et al. (2005) 

ramverk. Dessa faktorer hade olika effekter för de studerade teamen vilket belysts i det 

efterföljande avsnittet. En faktor kan sägas tillhöra fler än ett avstånd beroende på vad faktorn 

hade för effekter för de distribuerade teamen. Tabellen nedan har skapats för att tydliggöra våra 

resultat i förhållande till ramverket.   

 
Processer 

Avstånd 
Temporalt Geografiskt Sociokulturellt 

 
 
 
Kommunikation 

 Virtuell 
kommunikation 

 Bristande teknik 

 Endast on-site 
kommunikation 

 

 Endast on-site 
kommunikation 

 Informell 
kommunikation 

 Språkskillnader 

 Virtuell 
kommunikation 

 
 

Koordination 

 Bristande insyn  Bristande insyn 

 Bristande 
dokumentation 

 Osynliggörandet 
av mål 

 Bristande insyn 

 Bristande 
dokumentation 

 Arbetsfördelning 

 Tyst kunskap 
 

Kontroll 
   Ärlighet 

 Frihet 

 Beslutsfattande 
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Tabell. 4 - Faktorer som påverkar kommunikationsprocesser 

Genom de resultat som presenterats för vår studie har kommunikation med endast on-site 

kollegor visat sig vara vanligt förekommande. Detta kan härledas till Cramton (2001) där 

författaren beskriver att det kan vara svårt att uppnå en gemensam förståelse som team om det 

inte förekommer framgångsrik kommunikation mellan siterna. Vidare skriver författaren att den 

gemensamma förståelsen försvåras när team är spridda geografiskt och kulturellt (Cramton, 

2001). Därför vill vi belysa kommunikationen on-site, vilket i sig inte är negativt, men när den är 

begränsad till endast on-site kommunikation skapar det en klyfta mellan individer on-site och 

off-shore. De sociokulturella avstånd som identifierats i Ågerfalk et al. (2005) kan sägas öka 

genom detta förfarande vilket på sikt kan leda till en negativ situation där det kan försvåra 

kommunikationen mellan siterna. I Ågerfalks et al. (2005) ramverk presenteras ingen 

tidsangivelse över hur länge denna negativa inverkan behöver pågå för att påverka team. Dessa 

negativa aspekter återfinns efter tre månader in i det studerade projektet. Därmed kan denna 

on-site kommunikation anses tillhöra både den sociokulturella men också den geografiska 

dimensionen av Ågerfalks et al. (2005) ramverk. 

När kommunikationen utförs endast on-site kan även andra faktorer påverkas, så som 

teamkänsla och samhörighet. Studien har visat på svårigheter för genomförandet av 

 
Process 

Avstånd 
Temporalt Geografiskt Sociokulturellt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation 

 Virtuell 
kommunikation 
- Behandlade mejl 

olika beroende på 
site 

 Bristande teknik 
- Ökar det 

temporala 
avståndet mellan 
siterna 

 Endast on-site 
kommunikation 

- Ökar det 
geografiska 
avståndet 

 Endast on-site 
kommunikation 

- Försvårar 
teambuilding, ökar 
det sociokulturella 
avståndet 

 Informell  
kommunikation 

- Ökad informell 
kommunikation leder 
till minskat 
sociokulturellt 
avstånd 

 Språkskillnader 
- Bidrog till 

användandet av 
skriftlig 
kommunikation, 
försämrad 
kommunikation 
mellan siter ökar det 
sociokulturella 
avståndet 

 Virtuell kommunikation 
- Användande av 

endast virtuell 
kommunikation ökar 
det sociokulturella 
avståndet 
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teambuildingaktiviteter på grund av det geografiska avståndet. Detta beskriver Mitchell och 

Zigurs (2009) som ett problem för skapande av tillit. Dessutom belyser de att verktygen för 

virtuell kommunikation skall fungera som en förlängning av samarbetet men att dessa verktyg 

inte kan ersätta traditionell kommunikation (Mitchell & Zigurs, 2009). Denna aspekt kan 

härledas till Ågerfalks et al. (2005) ramverk som ett stort geografiskt avstånd. 

Ett beroende av nyckelpersoner för kommunikation med off-shore personal har funnits i 

studien, när en sådan nyckelperson inte är tillgänglig uppstår en fördröjning i 

kommunikationen. Denna fördröjning stämmer överens med den forskning som Boland och 

Fitzgerald (2004)  utfört vilken påtalar att team som befinner sig på samma plats kan uppnå en 

högre effektivitet än team som är geografiskt spridda. Vidare beskriver även Herbsleb och Moitra 

(2001) att distribuerad utveckling tar längre tid än när individer arbetar samlokaliserat. Därmed 

skulle denna aspekt kunna sägas tillhöra det geografiska avståndet i ramverket (Ågerfalk et al., 

2005). 

Den informella kommunikation som sker inom teamen är ofta lokaliserad till respektive site, 

det är främst förekommande kring lunch- och fikaraster. Det är de som har roller högre upp i 

hierarkin som mer frekvent kommunicerar med off-shore kontoret. Det har visat sig i vårt 

resultat att respondenter ur bekvämlighetssynpunkt väljer att kommunicera on-site. Det sker på 

grund av att det inte upplevs naturligt att kontakta off-shore kollegor.  Teamen får därför svårt 

att uppnå det Koppman och Gupta (2014) kallar tyst kunskap, som handlar om hur 

teammedlemmar kommunicerar och samarbetar. Genom flitig dokumentation och anpassat 

mailingbeteende kan informella träffar emuleras för att bygga upp tyst kunskap (Koppman & 

Gupta, 2014). Med det menas att informella träffar kan iscensättas via dokumentation av 

arbetsprocesser samt ett anpassat mailingbeteende. Detta kan i sin tur underlätta skapandet av 

tyst kunskap. Kommer individer från samma eller liknande kultur, både nationellt och 

organisatoriskt, underlättas den informella kommunikationen. De kulturella skillnader som 

finns inom den informella kommunikationen går därför att koppla till den sociokulturella 

dimensionen i Ågerfalks et al. (2005) ramverk. 

Den avsaknad av informell kommunikation som upplevs av respondenterna kan ställas i 

förhållande till Mitchell och Zigurs (2009) forskning som belyser att informell kommunikation 

kan skapa större tillit. Vidare kan detta, om det förbättras, leda till ökad teamkänsla och i 

slutändan ge bättre resultat (Mitchell & Zigurs, 2009). Även Conchúir et al. (2009) belyser att 

det är lätt att gå miste om informell kommunikation inom geografiskt spridda team. Att kunna 

öka den informella kommunikationen skulle kunna minska det sociokulturella avståndet 

(Ågerfalk et al. 2005) inom teamen genom att teammedlemmarna lär känna varandra både som 

individer men också som skilda kulturer. 

Cramton (2001) beskriver hur problemet med att vara geografiskt spridd ofta leder till 

missförstånd, vilket kan påverkas av språkskillnader. En ytterligare effekt som Cramton (2001) 

belyser är att missförstånd måste lösas för att kunna uppnå fruktbart samarbete. Vårt resultat 

indikerar att de svenska teammedlemmarna hade större svårigheter med språkskillnader än 

deras indiska kollegor. Språksvårigheterna kan öka det sociokulturella avståndet (Ågerfalk et al. 
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2005) genom att försämra kommunikationen och skapa diskrepans mellan kollegor på olika 

siter. 

Flertalet respondenter upplever svårigheter med språk vid verbala virtuella 

kommunikationssätt och föredrar därför skriftliga kommunikationsvägar. Att arbeta distribuerat 

skapar ett beroende av virtuella kommunikationsformer (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006), detta kan 

ses som ett temporalt avstånd. I vår studie valde respondenterna att använda asynkrona 

kommunikationsformer på grund av språkskillnader. Detta val kan härledas till Ågerfalks et al. 

(2005) sociokulturella avstånd.  

 Den indiska sidan behandlade mail som en synkron kommunikationsväg på grund av den 

kulturella skillnad som uppstod mellan siterna. Förfarandet hos de indiska teammedlemmarna 

visade sig vara ett problem, vilket bidrog till ett större sociokulturellt avstånd. Dessutom 

orsakade det stress hos de svenska teammedlemmarna. Det kan även härledas till det flertalet 

respondenter uttalade om hur noggrant mail behövde formuleras för att undvika missförstånd. 

Asynkron kommunikation tar därför längre tid än synkrona kommunikationssätt, vilket 

påpekats av flera inom forskningen (Herbsleb & Moitra, 2001; Boland & Fitzgerald, 2004) 

Bristande teknik gör att den virtuella kommunikationen tar mer tid än vad som skulle önskas. 

Genom att detta upplevs som ett hinder i många fall kan detta enligt Mitchell och Zigurs (2009) 

påverka människors tillit till varandra, fastän teknik även kan underlätta informell 

kommunikation och tillit skapar undermålig teknik snarare mer huvudbry än det underlättar 

kommunikationen. De förbindelser som används skapar fördröjningar och förhindrar ibland 

kommunikationen vilket gör att denna faktor befinner sig inom det temporala avståndet 

(Ågerfalk et al., 2005). 

Videokonferensutrustning och användningen därav ser många respondenter möjligheter med. 

De möjligheter som identifierats i studien är att bedöma ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det 

handlar om att göra sig förstådd och förstå vad motparten säger vilket är viktigt inom 

kommunikation. Ågerfalk och Fitzgerald (2006) skulle beskriva videokonferens som ett vanligt 

verktyg för virtuell kommunikation. Det är en synkron kommunikationsform vilket kan sägas 

vara en positiv aspekt för att minska det temporala avståndet för teamen (Ågerfalk et al. 2005). 

Dock menar Lings et al. (2007) att videokonferens anses vara en ineffektiv kommunikationsform 

och används därför sällan. Alltså motsäger forskningen de uppfattningar som vårt resultat 

belyser. 

Studiens resultat belyser möjligheten att närvara vid kulturkurser för indiska 

teammedlemmar. Detta framhäver uppfattningen om att Indien har större erfarenhet av att 

arbeta distribuerat, vilket även beskrivs i Steinberga och Smite (2013). Resultatet visar på 

flertalet kulturella skillnader, en av dessa är exempelvis hur respektive nationalitet hanterar 

tidspress. 

5.2 Koordination 

Koordinationsavnittet har behandlat åtta faktorer, vilka alla hade effekter för de studerade 

teamen. Med hjälp av Ågerfalks et al. (2005) har faktorerna positionerats i förhållande till 
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avstånden. På grund av faktorernas karaktär återfinns vissa faktorer i flertalet 

avståndskategorier. Tabellen nedan har skapats för att tydliggöra våra resultat i förhållande till 

ramverket.   

Tabell. 5 – Faktorer som påverkar koordinationsprocesser 

Vår studie har uppvisat resultat som indikerar att det förekommer dålig eller ingen insyn on-

site gentemot den indiska sidan av teamet, på samma sätt visade det sig finnas ett 

motsatsförhållande. Den relaterade forskning som vi behandlat har berört frågan kring insyn och 

återfinns även i Ågerfalks et al. (2005) ramverk, där den kan sägas tillhöra både det geografiska 

och sociokulturella avståndet. Tillika önskades mer insyn i arbetet, för att öka samarbetet inom 

teamen. Lings et al. (2007) påtalar att denna insyn är viktig för att team skall uppleva 

teamkänsla och samhörighet. 

På grund av den saknade insynen finns även en osäkerhet kring arbetsfördelningen bland 

respondenterna. Detta tar sig uttryck i en snedfördelning av arbetsuppgifter för de båda teamen. 

De två teamen har en snedfördelning åt olika håll, det vill säga team 1 hade störst arbetsbörda i 

Indien och team 2 i Sverige. 

Curtis et al. (1988) belyser vikten av att tillräcklig dokumentation skapas för att kunna få 

framgångsrika team. Tillfredsställande dokumentation var något som våra resultat antyder 
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Avstånd 
Temporalt Geografiskt Sociokulturellt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordination 

 Bristande insyn 
- Försvårar 

koordination, 
ökar det 
temporala 
avståndet 

 Bristande insyn 
- Ökat geografiskt 

avstånd leder 
till minskad 
insyn, försvårar 
koordination 

 Bristande 
dokumentation 
- Skapar 

osäkerhet kring 
arbetsfördelning
, ökar det 
geografiska 
avståndet 

 Osynliggörandet av 
mål 
- Kan uppstå vid 

bristande 
koordination, 
påverkas av 
geografiskt 
avstånd 

 Bristande insyn 
- Ökar det 

sociokulturella 
avståndet genom 
att individer inte 
vet vad kollegor 
arbetar med, 
försvårar 
koordination 

 Bristande 
dokumentation 
- Leder till olika 

arbetssätt, ökar 
det 
sociokulturella 
avståndet 

 Arbetsfördelning 
- Sned 

arbetsfördelning 
ökar 
sociokulturellt 
avstånd 

 Tyst kunskap 
- Sociokulturellt 

avstånd 
försvårar 
uppkomsten av 
tyst kunskap 
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saknas, vilket får som effekt att samma uppgifter löses på olika sätt beroende av vilken 

teammedlem som utför uppgiften. Det krävs standardisering av arbetsprocesser för att kunna 

uppnå framgångsrika team, vilket även Ågerfalk et al. (2005) anger för både det geografiska och 

det sociokulturella avståndet. Dokumentationen hos konsultbolaget anses vara otillräcklig enligt 

vårt resultat. Två respondenter påtalade att dessa processbeskrivningar torde vara mer flexibla 

för att passa de båda teamens arbetssätt. Koppman och Gupta (2014) beskriver att om inte 

problem med processhantering och kommunikationsvägar hanteras kan team finna egna 

arbetssätt för att de förutbestämda processerna inte är tillräckliga. Vilket var något som 

existerade i de studerade teamen. Vilket sedan kan beskrivas med det geografiska avståndet i 

Ågerfalks et al. (2005) ramverk, inom ramverket identifieras denna faktor som en funktion för 

att kunna koordinera arbete mellan olika platser. 

Under studien återfanns en kompetensskillnad mellan det svenska teamet och det indiska 

teamet i hur de hanterar arbetet. En sociokulturell skillnad visar sig vid just arbetsfördelningen 

där de olika siterna hanterar arbeten på olika sätt. Eftersom att resultatet visat att indiska 

teammedlemmar följer arbetsordrar till punkt och pricka medan det fanns en större 

tolkningsmån hos de svenska teammedlemmarna, kan det härledas till ett koordinationsbehov 

inom det sociokulturella avståndet (Ågerfalk et al., 2005). Resultaten visar att indiska 

teammedlemmar inte upplevde sig som en del av teamet, de utförde bara uppgifter som de blivit 

tilldelade, vilket även behandlas i Lings et al. (2007). 

Vår studie har visat att ett osynliggörande av mål för projektdeltagarna förekommer genom 

bristande koordination. Vilket på sikt kan leda till missnöje och omsättning av personal till följd 

av denna alienering, vilket även påtalas av Casey och Richardson (2004). På grund av att 

teammedlemmarna är geografiskt åtskilda kan inte mål åskådliggöras på samma sätt som om de 

var samlokaliserade. Osynliggörandet av mål har vi valt tillskriva det geografiska avståndet men 

det är inte representerat av Ågerfalk et al. (2005). 

Vid delegerande av arbete krävs en preciserad hänvisning till det som önskas bli utfört för att 

de indiska teammedlemmarna de facto utför uppgiften. Det som påverkar detta är den tysta 

kunskap som Koppman och Gupta (2014) beskriver uppstå vid informell kommunikation. Alltså 

krävs en förbättrad tyst kunskap eller en explicit uttryckt förfrågan, för att koordinering av 

arbete skulle underlättas. Resultatet kan därmed inkluderas i Ågerfalks et al. (2005) ramverk 

under sociokulturella avstånd. 

Något som resultatet visar är att närhet till kollegor saknas, sett över hela teamet. Trots on-

site kontakten med kollegor behövdes en bättre närhet till samtliga teammedlemmar. Vidare 

visar resultaten att det finns indier på plats on-site under hela projekttiden för att brygga de 

kulturella skillnader som finns. I Ågerfalk et al. (2005) beskrivs brist av insyn och teamkänsla 

som en negativ påverkansfaktor på GSD-team, för både de geografiska och temporala avstånden. 

Genom att bruka det förfarande som beskrivits ovan kan de negativa effekterna minskas, på 

grund av att koordination underlättas när team kan befinna sig närmre varandra. Vidare påtalar 

Lings et al. (2007) att individer som besökt on-sitekontoret fungerar som en mediator mellan 

siterna. Därmed har koordineringen av personal till olika siter följt forskningens riktlinjer. 
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5.3 Kontroll 

Tre faktorer har identifierats i vårt resultat för processen kontroll. Faktorerna har positionerats i 

Ågerfalks et al. (2005) ramverk. Dessa faktorer hade olika effekter för de studerade teamen 

vilket belysts i avsnittet nedan. På grund av att samtliga resultat för kontroll placerats inom det 

sociokulturella avståndet har de båda andra avstånden lämnats tomma i denna tabell. Tabellen 

nedan har skapats för att tydliggöra våra resultat i förhållande till ramverket.   

Tabell 6. – Faktorer som påverkar kontrollprocessen 

Våra resultat har visat att den svenska personalen uppvisat större ärlighet när det gäller 

tidsrapportering och förseningar i arbetet, både för arbetstider och osynliggörandet av problem. 

Det visade sig vid intervjuer av både indiska och svenska teammedlemmar. Skillnader gällande 

ärlighet finns inte positionerat inom Ågerfalks et al. (2005) ramverk under någon av de avstånd 

eller processer som identifierats. Vi tolkar detta som en sociokulturell skillnad mellan länderna 

på grund av att ärligheten påverkas av kulturella faktorer, både nationella och organisatoriska. 

Dessutom har det ej heller funnits någon relaterad forskning inom GSD som analyserat ärlighet 

inom projekt. 

Studien visar att det finns mått av frihet att själv strukturera sitt arbete som teammedlem, 

men detta varierar mellan siterna. Beslutsfattande kan genomföras på ett individuellt plan så 

länge det håller sig inom den rollbeskrivning individen har. Ågerfalk et al. (2005) påtalar att 

delade processer och arbetssätt är faktorer som spelar in vid GSD. Den indiska kulturen har 

påtalats värdera processer högt, vilket även visat sig i vår studie. Med grund i det ovannämnda 
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om ärlighet och värderingar av processer finns en skillnad i synen på auktoriteter och hierarkier 

mellan siterna. Därför placeras dessa aspekter inom det sociokulturella avståndet för Ågerfalks 

et al. (2005) ramverk. 

5.4 Off-shore blackboxing 

Vi har under vår studie funnit ett fenomen och därför har ett begrepp skapats. Begreppet 

presenteras nedan med en beskrivning av vad begreppet innebär, vilken form det tagit i det 

studerade projektet, vad fenomenet kan få för implikationer och hur det kan hanteras. Flertalet 

faktorer har under vår studie framstått som viktiga för att lyckas inom GSD-projekt. Vi har även 

identifierat en kombination av faktorer som skapat en blackbox av den indiska sidan av teamen. 

En blackbox är en social process där arbete döljs genom sin egen framgång, när en process 

fungerar behöver inte fokus läggas på den interna komplexiteten utan det kan snarare fokuseras 

på input och output från processen (Latour, 1999). 

Sökningar i Umeå Universitetsbiblioteks databaser med söktermerna “Off-shore Black-

Boxing”, “Off Shore Black Boxing”, “Offshore Blackboxing”, “Outsource blackboxing”, 

”Outsourcing Blackboxing” och “Outsource Black Boxing” gav inga träffar vilket leder oss till 

antagandet att begreppet vi presenterar ännu inte har identifierats. 

Off-shore blackboxing är ett samlingsbegrepp som framställts genom användandet av det 

analytiska ramverket.  Begreppet inkluderar faktorer så som bristande insyn, bristande 

kommunikation samt skev arbetsfördelning. (1) Bristande insyn tar sig uttryck i distribuerade 

team genom en avsaknad av insyn i arbetet för både Sverige och Indien. Således vet inte 

personalen på vardera site vad den andra sidan arbetar med. I och med att en blackbox innebär 

att arbete döljs är den bristande insynen en av huvudfaktorerna för off-shore blackboxing. 

Ågerfalk et al. (2005) belyser även bristande insyn inom sitt ramverk som ett problem vilket kan 

uppstå inom distribuerat arbete. Den bristande insyn som förekommer inom GSD-team kan 

härledas till att kommunikationen inom teamen inte är tillräcklig. (2) Bristande kommunikation 

blir därför ytterligare en huvudfaktor inom off-shore blackboxing. Förekomsten av undermålig 

eller icke-existerande kommunikation mellan siterna skapar ett avstånd mellan individerna. 

Ågerfalk et al. (2005) beskriver att processen kommunikation eller avsaknad därav infaller 

under alla tre avstånd. (3) Skev arbetsfördelning har uppstått på grund av den bristande insyn 

som nämnts ovan, kompetensskillnader samt undermålig koordination. Bristande koordination 

är i grunden orsaken till en skev arbetsfördelning, följden är att arbete döljs. Därmed påverkas 

off-shore blackboxing av denna faktor. Den skeva arbetsfördelningen tillhör det sociokulturella 

avståndet enligt det analytiska ramverket. Off-shore verksamheten behandlas således mer som 

en maskin vilken endast ska leverera färdiga lösningar än som fullvärdiga teammedlemmar. 

Därför anser vi att begreppet saknas inom GSD forskningen.  

I vår studie har off-shore blackboxing visat sig ge effekter för flertalet faktorer inom 

samarbete för projektet. Bristande insyn är huvudpunkten för fenomenet och påverkas av de 

flertalet faktorer som diskuterats ovan. Genom bristande insyn förflyttas fokus från de indiska 

teammedlemmarnas arbete till att endast se färdiga lösningar. Det kan även leda till svårigheter 
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att koordinera arbetsinsatser på grund av den bristande insynen.  

Kommunikationsmöjligheterna försämras genom bristande insyn på grund av en avsaknad av 

kännedom om vad de indiska kollegorna arbetar med. Därmed upplevs det inte naturligt att 

kontakta en indisk teammedlem off-shore. Vidare påverkar bristande kommunikation 

fenomenet på grund av att kommunikationen främst är koncentrerad till respektive site. Ju 

mindre teammedlemmarna kommunicerar mellan siterna desto större kommer problemet bli. 

Detta blir således som en ond cirkel där bristande kommunikation i förlängningen kan leda till 

att kommunikation inte sker alls.  Ett problem som konstaterats i samband med fenomenet är 

att en skev arbetsfördelning uppstått. Detta har orsakats av bristande insyn och bristande 

kommunikation som sedan har påverkat teamens arbetssätt. Eftersom att de indiska 

teammedlemmarna följer processer mer noggrant medan de svenska teammedlemmarna läser 

mellan raderna skapar detta olika arbetssätt för respektive site. Därmed finns det begränsad tyst 

kunskap och begränsad best practice mellan siterna. När ett off-shore blackbox fenomen uppstår 

ökar de tre olika avstånden vilket påverkar kommunikation, koordination och kontroll inom 

projektet. Ökade avstånd leder till flertalet negativa effekter för distribuerade team, som har 

diskuterats ovan. Exempel på negativa effekter är bland annat försämrat samarbete, minskad 

tillit, alienering, ökade språkbarriärer, brist på informell kommunikation och att kulturella 

skillnader inte överbryggas.  

Enligt det resultat som analyserats anser vi att lösningen till problemet är en ökad 

kommunikation mellan siterna. En ökad kommunikation skulle minska bristande insyn, som 

påtalas vara huvudorsaken till off-shore blackboxing. Den relaterade forskningen har visat 

positiva effekter vid ökad kommunikation. Lings et al. (2007) beskriver att positiva effekter av 

ökad kommunikation kan vara att samarbete förbättras, insyn ökas och det är större möjligheter 

för informell kommunikation att uppstå. Eftersom att informell kommunikation visat sig leda till 

ökad tillit (Mitchell & Zigurs, 2009), gemensam kunskap (Koppman & Gupta, 2014) och 

samarbetsförmåga kan individers arbete synliggöras och därmed häva off-shore blackboxingen. 

Med anledning av detta anser vi att vår hypotetiska lösning på problemet kan stödjas i 

forskningen.  
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6. Slutsatser 

De bakomliggande faktorerna till att vi utförde vår studie var att vårt intresse för möjligheter och 

problem inom GSD väcktes genom en gästföreläsning. Efter en inledande förkovring i relaterad 

litteratur kunde vi konstatera att GSD var ett högaktuellt forskningsområde. Det finns mycket 

forskning inom GSD området vilken visar på både framgångsfaktorer och problem med detta 

arbetssätt. Dessutom är det vanligt att internationella organisationer använder sig av denna typ 

av arbetsupplägg. Därutöver indikeras det att Indien är ett vanligt land att förlägga distribuerad 

verksamhet i.  

Studien syftar till att undersöka klyftan mellan forskningen och praktiken i ett specifikt fall. 

Genom att mycket forskning berör systemutveckling när GSD behandlas valdes därmed en 

systemförvaltningskontext att undersökas. Till detta syfte har forskningsfrågan formulerats: Hur 

påverkas distribuerade förvaltningsteam av temporala, geografiska och sociokulturella 

avstånd? Forskningsfrågan ämnar undersöka hur avstånd upplevs inom systemförvaltningsteam 

genom att belysa faktorer som återfinns inom Ågerfalks et al. (2005) ramverk. För att kunna 

besvara vår forskningsfråga har en fallstudie genomförts på ett globalt konsultbolag, vars 

aktuella projekt och övriga verksamhet överensstämde med den kontext vi ville undersöka. 

Anledningen till att det globala konsultbolaget valde att använda sig av en distribuerad 

arbetsmodell, för det aktuella projektet, var för att minska kostnader samt bibehålla kvalitet hos 

förvaltningen. Baserat på fallstudien förekom problem inom kommunikation, koordination och 

kontroll på grund av de tre olika avstånd som forskningen introducerat kring GSD. Vår 

dataanalys genererade ytterligare bekräftande och påfyllnad av Ågerfalks et al. (2005) ramverk. 

Vi bidrar därmed till forskningen genom att förtydliga och bygga vidare på den existerande 

forskningen. De huvudsakliga problemfaktorer som identifierats är bristande insyn, bristande 

kommunikation och skev arbetsfördelning. Faktorer har även belysts inom det valda 

forskningsområdet, där det även förekommer förslag på hur problemfaktorer kan motarbetas. 

Faktorerna ovan har grupperats till ett samlingsbegrepp, Off-shore blackboxing, för att skapa en 

helhetsbild av det största problem vi identifierat inom vår studie. Begreppet har signifikans för 

fältet på grund av det belyser problemet med osynliggörandet av individer off-shore. Med vår 

studie ämnade vi förstå hur ramverket kan lyfta fram faktorer inom en global organisation i en 

systemförvaltningskontext.  

Vår studie är på grund av sin omfattning inte generaliserbar till en större population, vidare 

medför fallstudier som metod problem i att kunna generalisera resultat från endast ett fall. 

Vidare var off-shore blackboxing endast framträdande inom team 1 i vår studie, därmed kan inte 

begreppet generaliseras till en större kontext. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka 

fler orsaker till off-shore blackboxing och hur fenomenet kan motarbetas. Vid analysen av 

resultatet fanns två ytterligare faktorer som inte behandlas i Ågerfalks et al. (2005) ramverk. 

Därmed krävs vidare forskning för att undersöka huruvida dessa faktorer återkommer i andra 

fall. Vår studie var en kvalitativ studie, med de begränsningar som medföljer. Det kan även 

krävas kvantitativa studier som undersöker de faktorer som analyserats i diskussionsavsnittet 

samt kring vårt begrepp off-shore blackboxing. 
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