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Sammanfattning 
 

Studien behandlar problemområdet, kommunikation inom IT-projekt som använder sig av outsourcing. I 

dagsläget finns det inte mycket skrivet om de faktorer som negativt påverkar kommunikationen i ett IT-

projekt som använder outsourcing. Studien vill skapa medvetenhet om de kommunikationsproblem 

projektledare kan uppleva i sådana projekt.  

 

För att få svar på de frågor som hanterar problemområdet intervjuades projektledare och 

projektmedlemmar som arbetar eller har arbetat i projekt som använt sig av outsourcing. 

Studiens resultat har sammanfattats med en lista på sex stycken faktorer som projektledare bör vara 

medvetna om när de ger sig på ett outsourcing projekt, dessa är: 

 

Kommunikationsprocessen: Överanvändning av skriftlig kommunikation ökar chansen för 

missförstånd, opersonlig kommunikation och bortförklaringar. Bristen på icke-verbal 

kommunikation förhindrar bekräftelseförmågan och resulterar i en ökad chans av att projektet 

misslyckas. 

 

Förväntningar: Dålig hantering leder till att utvecklare förhindras i sitt arbete och förhindrar 

kommunikationen. 

 

Utvecklingsmetod: Projekt som använder vattenfallsmodellen har en reducerad 

kommunikationstäthet. 

 

Kultur: Teknisk kultur påverkar utvecklarnas sätt att skriva och läsa kod samt och designa 

lösningar. Teknisk kultur som skiljer sig mellan utvecklare påverkar sättet att tolka uppgifter 

vilket orsakar problem. 

 

Nyckelord: IT-projekt, outsourcing, projektledning, projektgrupp, utveckling, kommunikation, 

medvetenhet.  
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Abstract 
The study deals with the subject communication in IT projects that make use of outsourcing. 

Currently there is not much written about the factors that negatively affect communication in IT 

projects that make use of outsourcing. This study wants to create awareness of the 

communication problems that may exist in such projects. 

 

For answers to the questions that deal with the subject at hand, both managers and project 

members who work or previously worked in projects with outsourcing were interviewed. The 

study results have been summarized in a list of six factors that project managers should be aware 

of as they embark on an outsourcing project, these are:  

 

The communication process: Overuse of written communication increases the chance of 

misunderstanding, impersonal communication and excuses. Lack of nonverbal communication 

prevents confirmation capability and results in an increased chance of project failure. 

 

Expectations: Poor handling means that developers are prevented in their work and prevents 

communication. 

 

Development Method: Projects that use the waterfall model has a reduced density of 

communication. 

 

Culture: Technological culture affects developers a way to write and read code as well as 

designing solutions. Technological culture that is different between the developers affects their 

ability to interpret assignments, which causes problems. 

 

Keywords: IT projects, outsourcing, project management, project, development, communication, 

awareness. 
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1. Inledning 
Denna del innefattar bakgrund, problembeskrivning, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
Det skrivs mycket om antalet misslyckade IT-projekt. En stor mängd studier har gjorts för att 

försöka förklara vad som är den underliggande orsaken till detta, utan större framgång. Än idag är 

man lika förbryllade över varför så få IT-projekt lyckas.  

 

I rapporten “Chaos Report" (The Standish Group, 2014) gjordes en undersökning på 8 380 IT-

projekt. Resultatet visar att 52.7 % av projekten levererades utanför bestämd budget. Studien 

visar även att 31.1 % lades ner innan leverans och att endast 16.2 % levererades inom bestämd tid 

och budget, i samband med de önskade funktionerna. Sifforna pekar på att 83.8 % av IT-

projekten klassades som misslyckade. Rapporten "The 10 Laws of CHAOS" (The Standish 

Group, 2009) visar att 72 % av IT-projekten, under år 2000, klassades som misslyckade. 

Resultatet visar att 49 % av projekten missat deadline eller budget och att 23 % lades ner. Endast 

28 % av projekten levererades inom tid och budget. 

 

I artikeln “Early Warning Signs of it Project Failure: The Dominant Dozen” skriver Kappelman 

et al. (2006) en lista med 53 punkter på tidiga varningstecken för misslyckade IT-projekt. Av de 

punkter som ligger högst upp i listan nämns det att projektledare inte leder sitt team effektivt, har 

bristfällig utbildning och har ingen tydlig plan för att hantera projektets förväntningar och mål. 

 

I boken “Project Management: Strategic Design and Implementation” av Cleland & Ireland 

(2002) citerar författarna Richard W. Sievert Jr. från hans artikel “Communication: an Important 

Construction Tool”. Författaren beskriver att saker som missförstånd, feltolkning eller missade 

datum är resultat av bristande kommunikation. Detta stärker även Cleland & Ireland (2002) som 

menar att kommunikationsproblemen idag kan spåras till missförstånd samt vår brist att förmedla 

det vi vill ha, både skriftligt och muntligt. 
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Författarna Charalambos L. Iacvou och Robbie Nakatsu (2008) skriver i artikeln “A risk profile 

of Offshore-outsourced development projects” att problem som redan finns i organisationen i 

dagsläget endast blir förstärkta när företaget väljer att använda sig av outsourcing. Detta berör 

även kommunikationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
I artikeln “Key issues for global IT sourcing: Country and Individual factors” skriver Madhu T. 

Rao (2004) att den globaliserade utvecklingen av telekommunikation, infrastruktur och IT-

operationer runt hela världen har tillgängliggjort outsourcing som en del av IT-projekt. 

Författaren skriver att outsourcing i en global skala kräver projektledare som kan hantera de 

problem som uppstår på både land- och individuell nivå. Iacvou & Nakatsu (2008) skriver att 

problem uppstår både in-house och i outsourcing projekt. Däremot är projekt som använder sig av 

outsourcing mer benägna att misslyckas på grund av faktorer såsom dålig kommunikation, 

otillräcklig användarmedverkan och dålig hantering av förväntningar. 

 

Tidigare forskning har kommit fram till att bristande kommunikation mellan beställare och 

leverantör bidragit till misslyckade IT-projekt. The Standish Group (2014) skriver att beställaren 

inte är tillräckligt involverad och att det inte finns tillräcklig kommunikation mellan intressenter 

under projektets gång (Kappelman et al. 2006). Däremot bör blickarna inte bara vändas mot 

intressenterna utan också inåt mot projektgruppen. Kappelman et al. (2006) skriver att 

projektledaren behöver beakta kommunikation både med kunden och teamet. En bristande 

kommunikation ökar chanserna till att projektgruppen inte förstår vad som efterfrågas. 

 

Linda S. Henderson (2008) skriver om den positiva påverkan en effektiv projektledare har på 

projektmedlemmarna. Egenskaper som att lyssna, vara lättförståelig och tydlig med att klargöra 

tankar och idéer är viktigt hos en projektledare enligt projektgruppen. Som projektledare är det 

även viktigt att ha en god intern kommunikation med sin projektgrupp för att undvika antaganden 

(Yeo, 2002). 
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Enligt Cleland & Ireland (2002) innebär termen styrning; att kontrollera, administrera eller 

hantera för att åstadkomma någonting. Med outsourcing framkommer unika problem i 

kombination med ett flertal faktorer som Madhu T. Rao (2004) skriver i sin artikel. De kan 

utmana projektledarens sätt att kommunicera. Detta leder mig in på syftet och min 

forskningsfråga. 

 

1.3 Syfte/Forskningsfråga 
Syftet med denna studie är att undersöka den interna kommunikationen mellan projektledaren 

och projektgruppen samt ta fram de kommunikationsproblem som en projektledare bör vara 

medveten om i projekt som använder sig av outsourcing. Detta leder in mig på forskningsfrågan:  

Vilka interna kommunikationsproblem bör projektledare vara medvetna om i ett IT-projekt 

som använder sig av offshore outsourcing? 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att titta närmare på den interna kommunikationen som finns i ett IT-projekt. Detta 

innebär att faktorer som inte berör kommunikation inte dokumenteras. Den interna 

kommunikationen innebär informationsöverföring mellan projektledare/projektmedlemmar och 

utesluter kund/beställare som en roll i kontakten som sker internt. 

 

En begränsning för kontexten outsourcing är att IT-projekt där utvecklare och projektledare 

befinner sig i samma land inte dokumenteras. Ännu en begränsning är att ha fokus på projekt som 

sker inom IT. Därmed kommer en del av de problem som dokumenteras mest troligt endast vara 

relevanta för IT-projekt. En sista begränsning är insamlingen av empiri som huvudsakligen sker 

via intervjuer med relevanta roller till studien. 
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2. Övergripande teori 
Det teoretiska kapitlet beskriver de grundläggande koncepten om IT-projekt och kommunikation.  

2.1 IT-projekt 
“Ett projekt är en temporär organisation som sätts samman för att under en begränsad tid lösa 

ett specifikt problem.” (Stefan Görling, 2009) 

Utvecklingen inom IT har försett oss med nya möjligheter och verktyg för att förändra sättet vi 

jobbar på. Den förändring som skett de senaste 60 åren har ersätt många traditionella arbeten helt 

och hållet med datorer. Denna förändring har även skapat nya typer av arbeten inom IT-sektorn, 

såsom programmerare, analytiker, IT-chefer m.fl. (Pearlson & Saunders, 2013). Med denna 

utveckling av teknologi har ett behov utvecklats. Görling (2009) skriver att detta märks genom att 

det allt oftare pratas om IT-projekt som affärsmöjligheter snarare än en kostnad. 

 

2.1.1 Projektlivscykel 

Cleland & Ireland (2002) skriver att alla projekt går igenom en rad faser i sin livscykel. När 

livscykeln utvecklas tillkommer det nya saker att tänka på inför nästa fas, det är inte ovanligt att 

projektteamet måste ta ett steg tillbaka och tänka om flera gånger under projektets gång. Att ha 

vikten av förändring i åtanke är någonting som projektledaren måste ta hänsyn till. I de tidiga 

faserna är det säkrast att implementera förändringar. Vid genomförandefasen kan större 

förändringar orsaka problem. 
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Figur 1. Projektfaser. (Cleland & Ireland, 2002, s.50) 

Enligt (Görling, 2009) beskrivs faserna av projektlivscykeln som sådan: 

● Förstudie/Definitionsfas:  

Denna fas har stort fokus på interna diskussioner om syfte och hur man skall genomföra 

projektet. Ramarna sätts för att se om projektet är genomförbart eller inte. 

● Planeringsfas:  

När man har gjort beslutet om att genomföra projektet påbörjas planeringsfasen. “Uppdraget 

specificeras, eventuella kontrakt upprättas och projektgenomförandet planeras”. 

● Genomförandefas:  

När projektgenomförandet har planerats påbörjas bygget av projektet, det utförs genom att aktivt 

arbeta mot de projektmål som satts upp i tidigare fas. Denna fas kan ha en suddig gräns med 

planeringsfasen då projektplanen uppdateras vid genomförandet. 

● Reflektionsfas: 

När projektet har avslutats och levererats till beställaren bör projektgruppen tänka och reflektera 

över vad som kunde förändras och förbättras inför framtiden. Enligt (Görling, 2009) är det 

vanligt att denna läroprocess glöms bort då man måste skynda sig vidare till nästa projekt. 

2.2.2 Roller i ett IT-projekt 

Inom IT-projekt och särskilt mjukvaruprojekt är ledarrollen mindre strikt definierad än i andra 

typer av traditionella projekt (Görling 2009). Olika projekt och företag skiljer sig mellan rollerna, 

däremot finns det en generell konsensus mellan de större rollerna. 
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● Projektledare 

Projektledaren bidrar med ledarskap för att nå de mål som satts upp i projektplanen. Denna roll är 

central i projektet enligt Pearlson & Saunders (2013). Enligt Stefan Görling (2009) är 

projektledaren ansvarig för projektet mot den styrgrupp som representerar ett företags styrelse. 

Projektledaren rapporterar om hur arbetet går och om förändringar inom budget eller mål inträffar 

(Stefan Görling, 2009). Vidare utvecklar Pearlson & Saunders (2013) att denna projektledare 

kräver nio stycken kunskaper för att effektivt leda projektet. 

1.   Identifiera kraven på det system som skall levereras. 

2.   Bidra med organisationens integration genom att definiera teamets struktur. 

3.   Tilldela projektets medlemmar till att arbeta med projektet. 

4.   Hantera risker och nyttja möjligheter. 

5.   Mäta, se över ett projekts status, resultat och undantag för att bidra med kontroll. 

6.   Göra projektet synligt för intressenter och projektledning. 

7.   Jämföra projektets nuvarande status mot projektplanen. 

8.   Ta de nödvändiga stegen för att få projektet tillbaka på fötter igen. 

9.   Leda projektet. 

● Projektteam 

Ett projektteam är en grupp människor som arbetar tillsammans för att påbörja och avsluta 

projektet (Pearlson & Saunders, 2013). Individernas styrkor och svagheter måste beaktas vid 

valet av de olika rollerna och arbetsuppgifterna (Pearlson & Saunders, 2013). Vidare skriver 

författarna att projektteamet i sig fördelar information mellan sina avdelningar och 

gruppmedlemmar. En projektledare använder sig av teamwork för att organisera och applicera 

mänskliga resurser för att motivera, samla och dela information. 

● Beställare/Sponsor 

En beställare eller sponsor som Pearlson & Saunders (2013) kallar det, arbetar tillsammans med 

projektledaren för att nå projektmålen. Det är vanligt att sponsorn är en högt uppsatt chef som har 

inflytande på de finansiella resurser som finns för projektet. 
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2.2 IT-projekt och offshore outsourcing 

2.2.1 Vad är offshore outsourcing 

Erran Carmel och Paul Tjia (2005) beskriver termen “offshore IT-outsourcing” som att en del av 

organisationen befinner sig utanför hemlandet. Däremot har ordet “offshore” skiftat mer till 

lågkostnadsländer snarare än vilket land som helst.  

Avstånd 

Ordet distribuerad samverkan innebär en kooperation mellan människor som arbetar över distans 

och tid, detta är ett av nyckelproblemen med offshoring enligt Carmel & Tjia (2005). Vidare 

utvecklar författarna att problemet kan begränsas men det kräver att man är medveten om 

problemen som uppstår på grund av avstånd. 

●    Uppdelning av koordination 

Inom mjukvaruutveckling är det inte ovanligt att små förändringar uppstår under arbetets gång. 

Hur dessa förändringar uppstår brukar oftast vara genom en fråga, en begäran eller ett 

klargörande. Dessa typer av små förändringar resulterar i "ad hoc" lösningar med korta 

konversationer vid t.ex. en kassalinje. I en distribuerad samverkan blir dessa små förändringar 

svårare att koordinera eftersom spontana konversationer sällan sker, detta förvärras av 

tidsskillnaderna. När problemlösningar försenas gång på gång blir det svårt och dyrt att få 

projektet tillbaka på fötterna igen. 

●    Uppdelning av kontroll 

Processen, kontroll, innebär att ansluta sig till mål, riktlinjer och standarder. Lyckad kontroll sker 

när projektledare kan gå omkring i kontoret, observera och kommunicera med sina 

gruppmedlemmar. När en projektledare ska övervaka sina gruppmedlemmar som sitter i ett annat 

land blir det svårare att kontrollera arbetets gång. Dålig kontroll i en distribuerad samverkan leder 

till försenade problem och omarbetningar. 

 

Tidskillnader 

Carmel & Tjia (2005) skriver att tidsskillnader innebär mer än tidszoner. Det innebär olika 
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arbetsdagar, olika nationaldagar, helger och raster. Författarna skriver om tre taktiker för att 

tackla problemet med tid. 

● Asynkron taktik 

Denna taktik innebär att grupperna försöker arbeta så mycket som möjligt på den icke-

överlappande tiden. Detta innebär att projektgruppen måste bli bra på att formalisera och 

strukturera aktiviteter och utveckling för att bidra med så mycket information som möjligt och 

minska behovet för klargörande så gott det går. Grupperna är mer strukturerade och byråkratiska 

med hur arbetet rör sig och de uppgifter som ges ut, dessa grupper lär sig att planera och optimera 

sina arbetsdagar. En fördel med detta är att man inte har direktkontakt med projektgrupper i andra 

länder. Samtal och andra förhinder minskar, vilket resulterar i mindre störningar under 

arbetsdagen. 

● Synkron taktik 

Med denna taktik ser man till att arbetsdagarna överlappar. Ett exempel kan vara att europeiska 

utvecklare börjar och slutar senare på dagen för att matcha arbetsdagarna t. ex. i USA. Däremot 

är det inte effektivt att uppehålla hela projektgruppen för sena nätter och tidiga morgondagar. 

Carmel & Tjia (2005) nämner en speciell grupp av utvecklare från Indien som tränas i Europa 

och skickas tillbaka med ett nytt schema för att öka överlappningen mellan tidszonerna. Ett 

vanligt problem brukar vara att e-post skickas vid icke-överlappande tider för att klargöra 

problem som sedan repeteras under veckans gång. Erfarna utvecklare ser till att stoppa detta 

genom att plocka upp telefonen vid överlappande tider och få svar på meddelandet direkt. Ett 

annat sätt är att träna gruppmedlemmar genom att flyga in dem och arbeta på olika kontor. Detta 

ökar kunskap och synkronisering då gruppmedlemmarna anpassar sig till den nya tidszonen. 

 

Språk 

En fjärde faktor bortsett från avstånd, tid och kultur är språket. Carmel & Tjia (2005) skriver att 

sättet olika kulturer uppfattar vissa meningar på engelska skiljer sig. Ett exempel som tas upp av 

författarna är meningen “Du borde komma över på middag någon gång", vilket är en artighetsfras 

men kan tolkas som en riktig inbjudan av mottagaren. Bortsett från detta kan även avståndet 

påverka hur kommunikationen över teknologi sker med olika kulturer, avstånd ökar missförstånd 
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(Carmel & Tjia, 2005). Ett exempel i boken är en holländsk projektledare som skickade ett mejl 

med instruktioner på förändringar till en indisk utvecklare. Detta resulterade i att utvecklaren 

började gråta. Orsaken är att den holländska affärskulturen uppmanar till rak kommunikation i 

sina meddelanden, däremot anses det otrevligt i den indiska kulturen. 

 

2.3 Kommunikation 

2.3.1 Vad innebär kommunikation? 

“Ordet kommunikation hör ihop med latinets "communis" som betyder att något blir gemensamt. 

Kommunikation innebär att vi meddelar och delar med oss av något – tankar, känslor och 

upplevelser.” (Nilsson & Waldemarson, 2011) 

Kommunikationen kan uppfattas som någon typ av “pingpong” hävdar Nilson & 

Waldemarson(2007) där den som pratar (sändaren) förmedlar ett budskap till den som lyssnar 

(mottagaren) som därefter tolkar budskapet och responderar med ett svar. I en konversation 

skiftar rollerna med verbala och icke-verbala budskap (Nilsson & Waldemarson, 2007). Utan 

kommunikation kan vi inte vara del av en gemenskap och ännu mindre samarbeta tillsammans. 

“Vi kommunicerar tankar, idéer, känslor, relationer, roller, åsikter, värderingar, normer, status, 

gillande, ogillande, intresse osv”, skriver Ann Hägerfors (1995).  

 

Det finns tre stycken element till kommunikation enligt Nilsson & Waldemarson(2011), dessa är: 

1. Information. Är det vi förmedlar, det som sänds ut av sändaren och mottas av mottagaren. När 

information har mottagits filtreras det, organiseras och tolkas (Nilsson & Waldemarson, 2011). 

2. Påverkan. Är associerat med effektivitet, det handlar om att uppnå ett visst syfte (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). I arbetslivet sker påverkan åt två håll, cheferna och medarbetarnas 

uppfattning och syn påverkar varandra (Heide et al. 2013). 

3. Bekräftelse. Ofta sker bekräftelse på relationsnivå, detta innebär att den kommunikation som 

sker är icke-verbal med användning av gester och blickar (Nilsson & Waldemarson, 2011). Det 

finns två typer av bekräftelse. Det ena är bekräftande gensvar som ökar självförtroende, stöttar 



 

10 

och ökar förståelse. Det andra är icke-bekräftande gensvar där respondenten “inte hör”, ger ett 

irrelevant svar eller helt enkelt ignorerar sändaren (Hägerfors, 1995). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Relaterad forskning 
Tidigare studier har utforskat ämnesområdet offshore outsourcing och kommunikation. Nedan 

påvisas ett par artiklar för att skapa kontext till ämnesområdets dagsläge. 

I en artikel från Charalambos L. Iacovou & Robbie Nakatsu (2008) har en lista på 10 riskfaktorer 

skapats med hjälp av mycket erfarna respondenter. Riskfaktorerna är: 1. Brist på förvaltningens 

engagemang, 2. Krav är felaktigt kommunicerade, 3. Språkbarriärer i projektets kommunikation, 

4. Otillräcklig användarmedverkan, 5. Brist på offshore projektledning och kunskap av klient, 6. 

Misslyckad hantering av slutanvändarens förväntningar, 7. Dålig förändring av kontroll, 8. Brist 

på affärskunskap av offshore gruppen, 9. Brist på teknisk kunskap av offshore gruppen, 10. 

Misslyckande att beakta alla kostnader.  

 

I artikeln skriver författarna att outsourcing förstorar nuvarande problem och risker, detta 

inkluderar även kommunikationen. Kommunikationsförmågorna förhindras av faktorer som 

språkbarriärer och felaktigt kommunicerade krav. För att tackla dessa föreslår de att projektledare 

bör tränas upp inför dessa uppdrag. Författarna menar att om projektledare inte är medvetna om 

dessa riskfaktorer är det mest troligt att projektet kommer att misslyckas. Riskfaktorer som 

berörde kultur och språk hade en negativ påverkan på kommunikation. Till sist visade det sig 

även att de kunskaper som offshore gruppen haft inte räckt till. 

 

I ytterligare en studie av Robbie T. Nakatsu & Charalambos L. Iacovou (2009) skapades två 

enkäter baserat på klienternas perspektiv både inrikes och offshore. Resultatet visar två tabeller 

som har en betygsättning från 1-10, en för offshore och en inrikes. Båda tabellerna påpekar att 

exakt samma faktorer har olika verkan beroende på vart projektet befinner sig. Resultatet visade 

även 7 stycken faktorer som var helt unika till offshore projekt. Dessa var: 3. Språkbarriärer i 

kommunikationen, 15. Kulturella skillnader, 17. Begränsningar på grund av tidszoner, 21. 

Obekantskap med landets lagar, 23. Politisk instabilitet, 24. Negativ påverkan på klientens image 

25. Valutafluktuation.  
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Återigen orsakas förhinder i kommunikation på grund av faktorer som språkbarriärer och kultur. 

Det finns en del problem att hitta både inrikes och offshore. Däremot visar det sig att offshore 

projekt kräver mycket mer uppmärksamhet på grund av de unika faktorerna. Som ett avslutande 

ord skriver författarna att projektledare bör vara medvetna om dessa faktorer samt vara beredda 

på de kulturella skillnaderna, styrningen som sker virtuellt och distributionen av projektgruppen. 

 

I en annan artikel av Madhu T. Rao (2004) beskrivs nyckelfaktorer både på land- och 

individuellnivå. Studien visar att det finns tre problem på landnivå. Ett av dessa är 

telekommunikationens infrastruktur. Många av de länder som används i outsourcing projekt har 

underutvecklade infrastrukturer för telekommunikation. Det andra problem som beskrivs är 

lagarna om copyright, personlig information och data. Det slutliga problemet är tidsskillnaderna. 

 

På individuell nivå är faktorerna kultur och språk det som orsakar problematik (Madhu T. Rao, 

2004). Enligt honom påverkar kulturen sättet individer bemöter projektledare. Vidare utvecklar 

författaren att språket har möjligheten att uppmana asynkron kommunikation via e-post för att ge 

mer tid att bearbeta och översätta tankar och åsikter. Artikeln påvisar även lösningsförslag för de 

ovannämnda faktorerna, t.ex. att vara välbekant med lagarna för både sitt hemland och den 

distribuerade gruppens land. För att tackla kulturella skillnader bör man även förstå historien för 

det land man väljer att hålla projektet i. Studien avslutar med att lyfta fram vikten av att vara 

medveten om dessa faktorer inför offshore outsourcing projekt. 

De tre ovanstående artiklarna påvisar stora externa problem med till exempel lagar, 

telekommunikation, användare och bristande förvaltning. Fokuset mot projektgruppen och 

kommunikationen är minimal med endast benämningar om att kommunikationen åtgör ett hinder. 

Gapet som lyfts fram är vilka de interna kommunikationsproblemen faktiskt är.   
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3.2 Kommunikationsprocessen 

3.2.1 Typer av kommunikation 

Verbalt och icke-verbalt 

“En del forskare hävdar att orden bara står för 10 % vid kommunikation ansikte-mot-ansikte” 

(Hägerfors, 1995). Vid en konversation med en eller flera personer finns det två aspekter att ta 

hänsyn till. Den instrumentella aspekten är vårt sätt att förmedla verbal kommunikation med ord 

baserat på fakta. Den andra aspekten är relationsaspekten, detta är de budskap som vi inte uttalar 

oss om med hjälp av ord (Hägerfors, 1995). Cleland & Ireland (2002) utvecklar detta vidare med 

att beskriva fyra kategorier av icke-verbal kommunikation av (Porter, 1969). 

Fysisk: Denna typ av kommunikation inkluderar diverse ansiktsuttryck, olika tonarter i rösten 

och känsla såsom kroppsrörelser eller beröring. Estetiskt: Består huvudsakligen av kreativt 

uttryck såsom dans, musik eller målning. Tecken: Mekanisk kommunikation såsom användandet 

av flaggor, sirener eller tutor. Symboler: Statussymboler, religiösa eller andra typer av 

självavbildade symboler. 

 

Kroppen kan ge mycket information. Genom att se på hur ansiktsmusklerna rör sig kan man tolka 

sändaren och skapa en tolkning. Vi lyssnar på mer än orden dvs. talet, pauserna, betoningen och 

variationer i tonläget (Hägerfors, 1995). Vidare utvecklar författaren att utöver det kan en 

sändares kroppshållning eller klädval identifiera vilken grupptillhörighet hon tillhör. En viktig 

notis är att kommunikation idag sker på fler sätt än ansikte-mot-ansikte. Kommunikation via 

telefon eller brev/e-post innehåller väldigt lite icke-verbala signaler (Hägerfors, 1995). 

 

Lyssna 

”Vår kultur betonar emellertid talande och framförande mer än lyssnande och mottagande, trots 

att vi har två öron men bara en mun, som ett turkiskt ordspråk säger" 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Det finns två kategorier inom lyssnande, aktiv och effektiv. Effektivt lyssnande innebär att man 

förstår talarens perspektiv, aktivt lyssnande handlar om att tydligt förstå vad talaren säger Kliem 
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(2008).  En av de största orsakerna till försvarsattityd och icke-bekräftande gensvar är dåligt 

lyssnande (Hägerfors, 1995). Ett projekt är bundet genom dess kommunikation och projektledare 

upptäcker att kommunikation hänger på det som sägs samt ens förmåga att lyssna (Cleland & 

Ireland, 2002). Att lyssna är den viktigaste länken i ett projekts kommunikation, med en god 

lyssnarförmåga kan man upptäcka oväntade problem skriver Cleland & Ireland (2002). 

Författarna skriver att dåligt lyssnande leder till att information från projektteamet undanhålls, 

dåliga nyheter tas inte alltid upp vilket skapar en spricka i informationsflödet. 

 

Det finns fyra steg för effektivt och aktivt lyssnande (Kliem, 2008). Hör, detta innebär att man 

försöker plocka upp mindre ljud i tonläget på talaren. Klargör, det är viktigt för en projektledare 

att klargöra vad som sagts genom att ställa frågor eller följa upp med kommentarer. Tolka, när 

man klargjort skall man tolka om det som sagts är trovärdigt genom att hitta icke-verbala uttryck. 

Reagera, tillslut är det viktigt för projektledaren att erbjuda hjälp, stöd eller feedback. 

 

3.2.2 Kommunikationsfaktorer 

För att effektivt kommunicera måste en projektledare ha god förståelse över 

kommunikationsprocessen (Kliem, 2008). Författaren menar att det är viktigt att ta hänsyn till de 

sex olika faktorerna inom kommunikation, vilka är: 

 

Sändare, mottagare. Det skulle vara enkelt att välja ett medium och skicka iväg ett budskap om 

inte personligheter fanns menar (Kliem, 2008). Däremot är det mer komplext, olika sätt att tänka 

påverkar hur man mottar och tolkar meddelanden. Vidare utvecklar författaren att barriärer kan 

orsaka misstolkning bland mottagare, saker som kroppsspråk, språkval, kultur och tro kan 

påverka budskapet. Enligt Nilsson & Waldemarson (2011) har olika kulturer hårfina skillnader 

om regler när vi turas om att prata och det sätt vi uttrycker oss. 

Meddelande. Detta är näst viktigast punkt för en projektledare att ta hänsyn till. Ett meddelande 

kan kategoriseras till: Formellt och Informellt. Ett formellt meddelande är oftast dokumenterat i 

fysiska dokument, medan ett informellt meddelande är uttryckt i e-post eller muntligt. Ett 

meddelande skall vara tydligt och helst be om en respons om det behövs (Kliem, 2008). 
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Medium. Det finns flera sätt att kommunicera idag; ansikte mot ansikte, mejl, video, telefon m.fl. 

Valet av medium beror på ett par faktorer skriver Kliem (2008).  Exempel på dessa kan vara; Tid 

beroende på hur hastigt meddelandet måste skickas, detta kan göras genom mejl eller att tala med 

någon ansikte mot ansikte. Betydelse, om det är ett viktigt meddelande är det bästa mediet 

troligtvis en diskussion ansikte mot ansikte. Inverkan, en allmänregel är att ha möten ansikte mot 

ansikte för en större inverkan. Kvantitet, innebär att ju mer data det finns desto mindre 

information innehåller det, med mindre information är elektroniska medium mer tillämpligt. 

Kvalitet, kan vara mer vardaglig, då fungerar e-post som ett mindre formellt medium däremot kan 

inverkan höjas av det kvalitativa meddelandet i en presentation. 

 

Feedback. Väldigt viktigt för att bekräfta om det sända meddelandet varit effektivt eller inte. 

Kliem (2008) skriver att det finns positiv och negativ feedback. Oftast förknippas positiv 

feedback med acceptans medan negativ indikerar att mottagaren inte förstod meddelandet. Vidare 

utvecklar författaren att det finns fyra faktorer som påverkar feedback. Avstånd, ju längre avstånd 

desto högre sannolikhet att meddelanden att misstolkas. Timing, vilken tidpunkt påverkar hur 

pass bra feedback man får, ett typiskt fall kan vara att dåliga nyheter på en måndag morgon ökar 

oddsen för negativ feedback. Selektiv uppmärksamhet, vissa mottagare hör bara vad de vill höra, 

detta kan orsaka att man anpassar informationen. Cleland & Ireland (2002) stärker detta med ett 

exempel på individer i en projektgrupp som undanhåller dåliga nyheter eftersom de hoppas att 

problemen löser sig själva. Språk, kan påverka tolkningen av feedback, val av ord kan tolkas 

bokstavligen eller inte. 

 

Variabler. I kommunikationen finns det en stor mängd variabler (Kliem, 2008). Det finns några 

grunder att tänka på enligt författaren. Övertygelser och värderingar samt kroppsspråk, dessa står 

i grund till hur mycket mottagaren influeras. Vidare beskriver författaren vikten av tonläge, miljö 

och språk som alla spelar sin del i att fånga intresse, tolka och känna bekvämlighet vid en 

kommunikation. 

 

Kontext. Kliem (2008) skriver att det finns tre stycken variabler som kan påverka kvalitativ och 
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kvantitativ feedback; tid, utrymme och struktur. Variabeln, Tid är viktigt för kommunikationen; 

ju mer tid desto bättre kommunikation. Utrymme, påverkar hur väl meddelandet framkommer 

beroende på avståndet; ett meddelande förlorar sitt värde ju längre tid det tar att skicka det. 

Struktur, handlar om noder och nätverk. Noder kan vara människor, organisation eller utrustning 

och länkarna är den relation de har till varandra. 

 

3.2.3 Uppdelning av kommunikation 

Människor kommunicerar bäst när vi är i närheten av varandra skriver Carmel & Tjia (2005). 

Anledningen till detta beror på den icke-verbala kommunikationen dvs. kroppsspråk. När 

kommunikation sker över distans genom en smal kommunikationskanal som e- post, försvinner 

den icke-verbala kommunikationen. Författarna skriver i ett argument från en evolutionär 

ståndpunkt att människan som en art har alltid kommunicerat ansikte mot ansikte, vilket innebär 

att våra hjärnor är kodade för denna typ av kommunikation. Författarna utvecklar vidare att ju 

mer komplicerad en uppgift är desto mer behöver vi kommunikation ansikte mot ansikte. 

Framgångsrik kommunikation sker när information har överförts, mottagits, bekräftats, begripits 

och agerats på. När ett misstag har skett i detta led kallas det för misskommunikation, vilket leder 

till förseningar och konflikter.  

 

Författarna beskriver även två typer av kontext för kommunikation. Hög-kontext tar hänsyn till 

det icke-verbala. Låg-kontext lyssnar på vad som sägs hellre än hur det sägs. Detta kan orsaka 

problem i kommunikationskanaler som e-post där det finns väldigt lite kontext att ta hänsyn till. 

 

3.2 Förväntningar 

3.2.1 Ledarskap 

Att leda handlar i flesta fall om att kommunicera. Uppgifterna som förknippas med ledarrollen 

t.ex. motivering, beslutsfattande eller feedback kräver någon typ av kommunikation (Heide et al. 

2013). En ledare skall ha en överblick och kunna se helheten, han måste vara observant över vad 

gruppmedlemmarna gör och säger Hägerfors (1995). 
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Figur 3. Återskapad ledarskapsmodell. (Hägerfors, 1995, s.92) 

 

3.2.2 Kommunikationsmodeller 

Det finns många kommunikationsmodeller, dessa är vanligen väldigt förenklade skriver Nilsson 

& Waldemarson (2011). Tidigare beskrevs “pingpong” analogin, den utvecklas vidare med att 

förklaras som två ficklampor som hela tiden belyser varandra (Nilsson & Waldemarson, 2011). 

Författaren menar att det konstant sker olika typer av kommunikation vid en konversation såsom 

verbal och icke-verbal kommunikation med gester och uttryck. 

 

Barriärmodell 

Denna modell representerar de barriärer som försvårar direkt kommunikation och överföring av 

budskap mellan människor skriver Nilson & Waldermarsson (2011). Vidare utvecklar författarna 

att alla individer har egna tankar och upplevelser som påverkar oss. Vi har även hinder såsom 

behov, värderingar, erfarenheter, kön, ålder, kultur m.fl. dessa faktorer skapar en viss världsbild 

(Nilsson & Waldermarsson, 2011). Ett begrepp som kännetecknar detta är det tyska ordet för 

världsbild “Weltanschauung”. Denna världsbild påverkar vårt sätt att se saker, en observants 

“terrorism” kan vara en annans “frihetskämpe” (Reynolds & Holwell, 2010). Samma beteenden 

kan stå för olika saker och det är därför man måste tolka det som ligger bakom avsikten, 

upplevelse, motiv och behov (Nilsson & Waldermarsson, 2011). 
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Figur 4. Barriärmodellen. (Nilsson & Waldemarson, 2011, s.12) 

Processmodellen 

Processmodellen är en identisk modell till kommunikationsmodellen, detta tas med för att visa 

hur dessa kan avbildas på olika sätt enligt litteraturen. (Hägerfors, 1995) skriver att denna modell 

används för att analysera kommunikation. Vidare fortsätter författaren att förklara de olika 

entiteterna.  “Vem” är sändaren som har sitt sätt att välja och tolka ord. “Vad” är innehållet eller 

budskapet. “Medium” är sättet att kommunicera vilket kan vara verbalt eller i skrift. “Till vem” är 

mottagaren som har sin tolkning av budskapet. “Effekten” är kommunikationens resultat. 

 

Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver att ett “Brus” innebär störningar som förhindrar 

kommunikationen.  Författarna hänvisar till Tubbs & Moss (2003) som skriver att det finns tre 

olika typer av "Brus" t.ex. fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus. Fysiskt: De fysiska 

störningarna kan vara en dålig telefonlinje, störande bakgrundsljud eller att mottagaren har någon 

typ av hörselnedsättning. Semantiskt: Detta innebär att sändare och mottagare inte har samma 

tolkning på de begrepp som används, detta kan bero på olika språkvanor. Psykologiskt: Denna 

typ av brus består av psykologiska försvar såsom fördomar eller misstänksamhet, en sådan 

störning går inte att undvika i kommunikationen. (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
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Figur 5. Filter- och brusmodell. (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.26) 

 

3.3 Utvecklingsmetod 

3.3.1 Utvecklingsmetod/modell 

"Likt ett djur som går igenom en serie utvecklingsfaser i sitt liv kan ett informationssystem gå 

igenom faser under sin utveckling" (Bennett et al. 2010). 

Vattenfallsmodellen 

En av dessa utvecklingsmetoder är vattenfallsmodellen. Enligt Bennett et al. (2010) finns det 

olika variationer av denna modell, däremot är det tydligt att varje fas har definierade produkter 

och leverabler. Vidare utvecklar författarna att man kan anpassa faserna och dess leverabler för 

att passa olika projekt. Vattenfallsmodellen är ett systematiskt tillvägagångssätt vilket innebär att 

det bidrar med struktur. Effektiviteten av denna modell kan däremot argumenteras enligt 

författarna som listar upp några problem. 

 

Det första problemet enligt Bennett et al. (2010) är att faser överlappar, vilket leder in på det 

andra problemet. Repetition krävs för eventuella förändringar i tidigare planeringsfaser, detta 

orsakar ett tredje problem som är tid. Under projektets gång sker förändringar, det innebär att 

systemet möjligtvis har uppfyllt gårdagens kriterier men inte dagens. Tillslut vidareutvecklar 

författarna att problemet med förändringar är att intressenter inte blir delaktiga då det blir svårt att 
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blicka bakåt med intressenternas förändrade krav. Bennett et al. (2010) skriver att denna 

utvecklingsmetod lämpar sig bäst för projekt med lite användarmedverkan och fastställda krav 

som inte är troliga att förändras. 

Agil utveckling 

En grupp mjukvaruutvecklare gick ihop i februari månad 2001 och skapade ett manifest för agil 

mjukvaruutveckling. Målet var att introducera ett nytt tillvägagångssätt som gjorde utvecklingen 

mindre byråkratiskt med mindre dokumentation och större fokus på användarmedverkan (Bennett 

et al. 2010). Vidare förklarar författarna att det läggs stor vikt på att forma nya relationer och 

kommunicera med användaren samt att acceptera förändringar. Ett av de populäraste agila 

metoderna är Scrum. Författaren skriver att arbetet som utförs sker i Sprints som sker inom en 

viss tidsram på 2-4 veckor. Detta innebär dagliga möten för att säkerställa att projektgruppen är i 

fas, därav den stora vikten på kommunikation. I stort sett är den agila utvecklingen en direkt 

motsats till vattenfallsmodellen, skriver författarna. Däremot kritiseras agil utveckling för 

bristande dokumentation i jämförelse med vattenfallsmodellen som har det som större fokus. 

Både vattenfall och agilt har sin plats i olika projekt skriver Bennett et al. (2010).  

 

3.4 Kultur 

3.4.1 Kulturella skillnader 

Carmel & Tjia (2005) skriver att människor är del av flera kulturer t.ex. etniska, religiösa, 

professionella eller organisationella kulturer. Författarna beskriva de olika orienteringarna inom 

kulturen: Makt, denna orientering är en av de viktigaste inom affärsvärlden. Den beskriver 

skillnaden mellan underordnade och överordnade. Individer från tyngre maktorienterade kulturer 

uttrycker nästan aldrig meningsskiljaktighet. Relation, även känt som individualism eller 

kollektivism. Individer från individualistiska orienteringar värderar egen tid och tar hand om sig 

själva, vilket är vanligare i rikare länder. Kollektivistiska individer prioriterar gruppen framför 

personlig ambition och skyddar individen som del av gruppen. Denna orientering är vanligare i 

fattigare länder. Framtid, även känt som konfucianism vilket är starkt i Östasien där man 

fokuserar på sparsamhet och uthållighet. Motsatsen till detta är fokus på nuläget eller det 
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förflutna där behov mättas direkt istället för i framtiden. Tid, i USA eller Tyskland är de stränga 

med deadlines och punktlighet. Motsatsen är kulturer där deadlines är mer flexibla och 

punktlighet inte värderas lika mycket. Kommunikation, innehåller hög-kontext och låg-kontext 

där det förstnämnda tar hänsyn till kontexten med det icke-verbala och där det sistnämnda oftast 

lyssnar på vad som sägs hellre än hur det sägs. Detta kan orsaka problem i 

kommunikationskanaler som e-post där det finns väldigt lite kontext att ta hänsyn till. 

 

Carmel & Tjia (2005) citerar en känd socialpsykolog, Geert Hofstede, som skriver att kultur är: 

“The programming of the mind that separates one group from another”. Kultur definieras som 

en individs principer, värden, beteende och tro vilket påverkar individens sätt att kommunicera. 

En av anledningarna till att misstolkningar sker är på grund av kommunikation med olika 

kulturer, detta kan även eskalera till konflikter eller misstro. 

 

 

Figur 2. Fem centrifugalkrafter. (Carmel & Tjia, 2005, s.151) 
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2.6 Sammanfattning 

2.6.1 Övergripande teori 

● IT-projekt: Projektlivscykel, Roller i ett IT-projekt 

● IT-projekt och offshore outsourcing: Avstånd, Tidsskillnader, Språk 

● Kommunikation: Vad innebär kommunikation? 

2.6.2 Relaterad forskning 

Detta stycke beskriver tidigare forskning inom ämnet offshore outsourcing och kommunikation. 

Forskningen visar att offshore outsourcing möter ett antal unika problem vilket gör 

projektledning en större utmaning. En del av problemen ligger i kommunikationen, kulturen, 

tidszoner och projektledarens sätt att styra outsourcing projekt. Gapet har hittats när fokus riktas 

mot den interna kommunikationen. 

2.6.3 Kommunikationsprocessen 

● Typer av kommunikation: Verbal, icke-verbal 

● Kommunikationsfaktorer: Koncepten sändare, mottagare, meddelande, medium, 

feedback, variabler och kontext. 

● Uppdelning av kommunikation 

2.6.4 Förväntningar 

● Ledarskap 

● Kommunikationsmodeller: Barriärmodellen, Processmodellen 

2.6.5 Utvecklingsmetod 

● Utvecklingsmetod/modell: Vattenfall, Agil, Scrum 

2.6.6 Kultur 

● Kulturella skillnader: Orienteringar 
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4. Metod 
Detta kapitel beskriver de tillvägagångssätt som tagits för att uppfylla syftet av denna uppsats. 

4.1 Forskningsansats 
Denna vetenskapliga studie måste liksom alla andra skapa en trovärdighet genom att påvisa 

relevant teori, behålla en objektivitet och tillslut följa en argumentation. (Olsson & Sörensen, 

2009) skriver att både kvalitativa och kvantitativa forskare är eniga om att forskning måste vara 

objektiv för att vara trovärdig. Detta innebär med andra ord att alla antaganden och slutsatser som 

görs måste baseras på en objektiv argumentation. 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

Det finns två typer av forskningsansatser; kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa ansatsen har 

en inriktning på siffror (Olsson & Sörensen, 2009), det stärker även (Bryman & Bell, 2011) som 

skriver att kvantitativ forskning handlar om insamling av numerisk data. Vidare skriver 

författarna att den kvantitativa ansatsen innehåller ett deduktivt synsätt mellan teori och praktik. 

Det deduktiva synsättet innebär att man utökar kunskap inom ett område och skapar hypoteser för 

att bepröva dem genom datainsamling (Bryman & Bell, 2011). 

 

Den kvalitativa ansatsen är mer fokuserad på varandras inre världar, vilket innebär att det är 

texten som är det primära arbetsmaterialet (Olsson & Sörensen, 2009). (Bryman & Bell, 2011) 

menar att det som skiljer den kvalitativa forskningen från den kvantitativa är det induktiva 

synförhållandet mellan teori och praktik, i vilket teorin genereras av insamlad data. Ett induktivt 

synförhållande innebär att teori genereras baserat på resultaten (Bryman & Bell, 2011). Vidare 

stärker (Olsson & Sörensen, 2009) att den induktiva linjen utgår från en forskares upptäckter i 

verkligheten. 

 

Motivation för kvalitativ ansats 

Denna studie följde den kvalitativa forskningsansatsen för att skapa helhetsförståelse och en 

fullständig bild (Olsson & Sörensen, 2009). För att vidare utveckla motivationen till en kvalitativ 

studie ansåg jag att intervjuer var den metod som erbjöd flest faktorer vid datainsamlingen. 
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Tanken var att skapa en djupare förståelse över hur individer upplever de situationer de utsätts 

för, vilket intervjuer möjliggjorde. 

 

4.2 Datainsamling 
Den kvalitativa forskaren försöker i sin forskning fånga innebörd och tolkningar i djupgående 

intervjuer, observationer eller texter. (Olsson & Sörensen, 2009) 

Den främsta metod för datainsamling skedde genom intervjuer. I litteraturen skrivs det att en av 

anledningarna till intervjuernas popularitet bland kvalitativa studier är flexibiliteten (Bryman & 

Bell, 2011). ( Olsson & Sörensen, 2009) anser att intervjuer används för att få en djupare 

förståelse för olika fenomen.  För att på bästa sätt besvara syftet i denna studie användes 

intervjuer. 

 

Intervju 

Det finns flera olika intervjumetoder, denna studie använde sig av semistrukturerade intervjuer. 

Med en semistrukturerad intervju använder man sig av en lista med teman, även kallat en 

intervjuguide. En intervjuguide ska fungera som en kort minneslista över vilka områden som 

täcks under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2011). Skapandet av intervjuguiden baserades på 

den teori som sammanställts i kapitel 2.5 Sammanfattning. 

 

Även om en intervjuguide används har intervjupersonen en väldigt stor frihet att svara på frågor 

(Bryman & Bell, 2011). Författarna skriver att det är viktigt att fånga respondenternas sociala 

verklighet för att skapa en bild. Man kan skapa frågeställningar för att sedan generera flera 

frågeställningar, det ska däremot vara tillräckligt öppet för att inte förhindra tankar eller idéer 

(Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsmjukvara på telefon 

och dator samt handskrivna anteckningar. Motivationen för att spela in var för att inte distraheras 

allt för mycket under intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2011) menar att det är viktigt att följa upp 

svar med frågor och inte distraheras av behovet att anteckna. Anteckningarna och inspelningarna 

användes för att på bästa sätt analysera materialet som samlades. 
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Källor 

Sekundärdata, för att samla in sekundärdata till det teoretiska kapitlet har Luleå Tekniska 

Universitets egna bibliotek använts (http://www.ltu.se/ltu/lib). Med hjälp av detta online bibliotek 

har relevanta artiklar hittats och hämtats, Internet har även använts i liknande syfte. Fysiska 

böcker från tidigare kurser har dammats av och återanvänts. Primärdata, i största del har 

primärdata samlats in genom intervjuerna som genomförts i de olika företagen, intervjuerna 

baseras på den empiri som hittats kring ämnesområdet i teorikapitlet. Intervjuerna användes för 

att samla in relevant empiri och besvara syftet. 

 

Urval 

Studiens urval baserades på de respondenter som var mest relevanta för att besvara de frågor som 

ställdes. Respondenterna som deltog i denna studie hade en lång branscherfarenhet med 

utveckling och ledning. Jag valde att utföra intervjuerna i tre olika företag. Huvudsakligen var 

rollen som projektledare viktigast för studien. Eventuellt intervjuades en projektmedlem, dock 

var det inte alltid möjligt på grund av att de var utomlands eller inte var tillgängliga. 

 

4.3 Genomförande 
Det första steget var att hitta företag som var relevanta för min studie. Dessa företag behövde 

arbeta med mjukvaruutveckling och ha outsourcing som en del av sin dagliga verksamhet. Med 

hjälp av internet hittade jag runt 40-50 relevanta företag. Därefter ringde jag upp till företagen 

och skickade ett mejl med relevant information om studien samt vad de kunde bidra med. I 

samband med detta skapades två intervjuguider för projektledare och projektmedlem med frågor 

som hade baserats på teorin. Efter en positiv respons från företaget påbörjade jag steg två som var 

att förklara syftet med intervjun; hur lång intervjun var och de frågor som skulle ställas. Därefter 

skickades en intervjuguide ut till respektive respondent. Den grundläggande tanken var att skapa 

en helhetssyn med att intervjua både projektledare och projektmedlem i samma företag. Tyvärr 

var projektmedlemmarna inte alltid tillgängliga av olika skäl eller att de hade ett tystnadsplikt. 

 

Intervjuerna skedde på två olika sätt, via ett digitalt medium eller genom ett besök. Valet av 

http://www.ltu.se/ltu/lib
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digitala intervjuer berodde på att respondenterna inte alltid befann sig inom ett rimligt avstånd. 

Varje intervju spelades in med hjälp av mobiltelefon eller dator för att hålla igång konversationen 

utan att distrahera respondenten med anteckningar. Inspelningarna användes för att förenkla 

transkriberingen inför analysen. Nedan beskriver tabellen de respondenter som tog del av studien, 

alla var inte relevanta eller tillgängliga. 

Respondent Roll Plats Intervjutid 

Christine Projektledare Besök 45 minuter 

Olle  Utvecklare (Sverige) Besök 30 minuter 

Pär Säljansvarig 

(projektmedlem) 

Skype 24 minuter 

Bill Ägare/Projektledare Skype 48 minuter 

Alexandra Utvecklare 

(Ryssland) 

Skype Inställd 

 

 

4.4 Analysmetod 
Den kvalitativa analysen påbörjas när insamling av data har skett (Olsson & Sörensen, 2009), 

detta sker genom t.ex. intervjuer. Vidare skriver författarna att oavsett insamlingsmetod skall det 

kvalitativa informationsmaterialet alltid transkriberas. Ordet transkription betyder att text skrivits 

ned noggrant från t.ex. en ljudinspelning. När detta har gjorts reduceras de långa meningarna ner 

till kortare och mer koncentrerade ord (Olsson & Sörensen, 2009). När transkriptionen har utförts 

analyseras meningsinnehållet och jakten på relevanta uttal sker (Olsson & Sörensen, 2009). De 

relevanta uttalen bidrar till skapandet av teman eller kategorier för att sammanställa empirin. 
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När intervjuerna var färdiga fick en av dessa rensas då den inte var relevant nog. När valet av de 

relevanta intervjuerna var klara påbörjades transkribering av den insamlade datan för att 

sammanställa empirin. Intervjuguiden baserades på teorin, frågorna ställdes däremot inte under 

samma temaområden då dessa förändrades under arbetets gång. Resultatet av empirin var fyra 

faktorer: Kommunikationsprocessen, Förväntningar, Utvecklingsmetod och Kultur. Dessa fyra 

används även i den teoretiska referensramen, empiriska kapitlet, analysen och till sist i slutsatsen. 

Analysen sammanställdes genom att slå ihop kapitlet diskussion för att motivera och diskutera 

varje faktor. Faktorerna jämfördes med den teoretiska referensramen samt empirin under sina 

respektive titlar för att analyseras och diskuteras.  

 

4.5 Reliabilitet & Validitet  
Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet vilket med andra ord innebär att resultaten från 

studien kan replikeras och komma fram till samma resultat (Bryman & Bell, 2011). Författarna 

anser att hög reliabilitet kommer från studiens sätt att hantera slumpmässiga betingelser. Vidare 

skriver Olsson & Sörensen (2009) att reliabilitet innebär en överrensstämmelse mellan mätningar 

och mätinstrument. Vissa författare anser att reliabilitet samt validitet inte passar kvalitativa 

undersökningar då dessa kriterier handlar om att komma fram till en absolut bild av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011). 

 

Validitet 

Validitet innebär att de slutsatser som genererats skall hänga ihop (Bryman & Bell, 2011). Detta 

utvecklar Olsson & Sörensen (2009) som menar att validitet innebär mätinstrumentets förmåga 

att mäta med andra ord; att mäta rätt sak. I kvalitativ forskning är dock mätning inte det främsta 

huvudmålet, detta innebär att många forskare har skilda åsikter om hur relevant validitet är 

(Bryman & Bell, 2011). Författarna Bryman & Bell (2011) skriver om LeCompte och Goetz som 

skiljer följande begrepp: Extern reliabilitet - Forskare kan replikera studien och höra samt se 

samma saker som i den ursprungliga studien. Intern reliabilitet - Forskarna är överens om det som 

ses och hörs. Intern validitet - Det skall stämma överens mellan observationer och teoretiska 
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idéer. Extern validitet - Hur resultaten av studien kan generaliseras till olika sociala miljöer. 

 

Genom att beskriva de kritiska valen i studien som forskningsansats, urval, genomförande och 

analysmetod tillgängliggörs möjligheten att replikera studien. Studien har varit objektiv och 

genomförts med att intervjua relevanta individer inom IT-branschen som använder outsourcing. 

Respondenternas svar färgades av deras personliga erfarenheter och kunskap. Transkriberingen 

påverkades inte av subjektivitet på grund av inspelningarna som möjliggjorde en exakt 

översättning. 

 

4.6 Metoddiskussion 
Jag har följt en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av intervjuer, studien är medveten om att 

detta begränsar datainsamlingen och antalet respondenter. Om studien istället utfördes 

kvantitativt skulle en större mängd respondenter samlas in för att mäta de mest frekventa 

problemen. Fokus har däremot legat på att skapa förståelse över varför och hur problemen 

uppstår. 

 

Intervjuguiden skulle ha möjlighet att förstärkas och förlängas för att få in en bredare empiri. I 

dagsläget är en nackdel att den empiri som samlats in är från ett svenskt synsätt. Studien skulle 

gynnas av att intervjua utvecklare och projektledare runtom i världen. Om studien skulle gjorts 

om skulle intervjuguiden fokusera mer på områdena kommunikationsproblem och genomförande, 

samt att respondenterna skulle komma från andra länder än Sverige. 

 

Studiens insamlade empiri hade skapat en god grund för att besvara studiens syfte, dock visade 

sig insamlingen av denna empiri vara svår eftersom att vissa respondenter inte var relevanta eller 

tillgängliga. Möjligen kan det argumenteras att mitt sätt att kontakta företagen inte varit 

tillräckligt effektivt. Av de 50 mejl och 20 telefonsamtal resulterade tre relevanta respondenter. 

Skulle detta göras igen skulle endast telefonsamtal och besök utföras för att öka mängden 

respondenter. 
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Den forskning som samlats in har stått i grund för denna studie. Detta innebär att det gap som 

påvisats är baserat på tidigare forskning. Tidigare forskning har haft fokus externt mot kunden 

snarare än internt mot projektgruppen, som denna studie forskar om. Forskningen kan anses vara 

utdaterad, vilket kan bevisa svårigheten med att hitta relevanta nutida artiklar. Däremot visar 

forskning på att det finns väldigt lite skrivet om kommunikationsproblem på internnivå mellan 

projektledare och projektgrupp. 
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5. Empirisk undersökning 
Kapitlet empiri börjar med en beskrivning av respondenterna för att utgöra en bakgrund om 

deras kunskaper och erfarenheter. Därefter utvecklas kapitlet med en sammanställning av 

respondenternas svar inom de olika temaområdena. 

5.1 Respondenter 
 

Respondent 1 - Christine 

Christine har sedan 2007 arbetat huvudsakligen med att driva projekt. I dagsläget arbetar hon som 

projektledare i ett konsultföretag som utvecklar applikationer och mobila tjänster. Christine har 

delat med sig om hennes upplevelser inom ett projekt för ett startup företag som använde sig av 

outsourcing i Kambodja för sin utveckling mot en kund i England. Hennes roll i det projektet var 

projektledare. 

 

Respondent 2 - Pär 

Pär arbetar som säljare på ett mjukvaruföretag. Företaget har varit med i branschen sedan 2007. 

Företaget använder sig av outsourcing i Ryssland för sin utveckling. Pär har haft nära kontakt 

med både projektledare, utvecklare och kunder i ett flertal projekt och har bidragit med ett fräscht 

perspektiv som projektmedlem. 

 

Respondent 3 - Bill 

Bill är en entreprenör och projektledare med erfarenhet inom utveckling och projektledning sedan 

2009. Idag är Bill ägare och grundare för ett företag som arbetar först och främst med utveckling 

och webbutveckling. Företaget använder sig av talanger runtom i Europa för att täcka 

programmeringsbehov i olika projekt. Bill har delat med sig av sina erfarenheter i branschen med 

outsourcing hela vägen från Asien till Europa.  

 

  



 

31 

5.2 Kommunikationsprocessen 
Alla tre respondenter har bidragit med sin syn på vad de anser vara god och dålig 

kommunikation.  

“Bra kommunikation handlar inte om att hålla med varandra” säger Christine som vidare 

utvecklar att god kommunikation fungerar som öppen form där individer kan säga vad som helst 

utan att känna sig dum. Hon säger att en person inte ska känna att man ställer för många frågor 

och ingen ska döma någon om de inte håller med. Individer ska ha tålamod för varandra och 

acceptera varandras åsikter för att komma framåt. 

 

“God kommunikation hänger alltid på den som pratar”, säger Bill som påstår att god 

kommunikation sker när mottagaren har förstått budskapet. Han förklarar att det finns gott om 

människor som är förtjusta i att prata men ser inte till att mottagaren förstår vad de säger. Bill 

beskriver att god kommunikation handlar om att en talare berättar någonting som mottagaren 

lyssnat på, förstått och med egna ord återgett vad de förstått för att se om det överensstämmer. 

Detta anser även Pär vara viktigt. 

 

På den motsatta sidan hade alla tre respondenter även sin syn på vad dålig kommunikation i ett 

projekt innebär. Christine anser att när man inte arbetar som ett team utan bara ser sin bit i det 

hela är man mindre öppen för åsikter vilket leder till dålig kommunikation. Hon förklarar att 

konversationer där man inte anpassar språket och förenklar, förvärrar kommunikationen för de 

mindre tekniskt kunniga, detta anser hon vara extremt viktigt. Christine menar att det är viktigt att 

vara duktig på att översätta tekniska detaljer för någon som inte är lika kunnig när man 

argumenterar varför man försöker lösa någonting. Pär anser att kommunikation som är alldeles 

för enkelriktad är dålig, där en instruktion ges och ingen bekräftelse på att det finns en förståelse 

eller lösning sker. Bill anser att någon som inte kan förmedla sina inre visioner i en klar bild och 

bara förväntar sig lösningar är en dålig kommunikatör. 

 

Alla tre respondenter har även beskrivit hur de gått tillväga för att nå ut till sin projektgrupp 

under projektets gång. Christine berättar att de använde sig av programmen JIRA och Confluence 

i samband med dokumentation och mejl vid projektets start. Längre in i projektet användes 
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projektledarverktyg som Salesforce och Skype. Hon berättar att arbetsuppgifterna oftast 

skickades ut skriftligt till utvecklarna i Kambodja där det fanns en ansvarig person som fördelade 

arbetet. Det innebar att Christine inte var involverad på den fronten. Pär berättar att utvecklarna 

sitter i Ryssland vilket innebär att kontakten med dem vanligen sker via Skype eller mejl. 

 

Till sist förklarar Bill att kommunikationen skett via programmen Slack och Skype för chatt och 

samtalsfunktionalitet. Till sist används programmet Hubstaff som Bill anser vara den moderna 

stämpelklockan. Programmet loggar tid på datorn och tar skärmdumpar för att övervaka vad 

utvecklaren gör på sin dator. Vidare berättar Bill att han brukar ha en individuell uppföljning på 

utvecklarnas arbete och gruppdiskussioner vid större projekt. Bill berättar att en positiv 

upplevelse med att ha rätt system placerade var att man kan läsa dagliga rapporter från utvecklare 

för att ha full koll på vad som händer. Alla tre respondenter bekräftar även att telefonsamtal eller 

video används i situationer där det behövts, Pär anser att det ger ett kompletterande uttryck. 

Däremot är den vanligaste formen av kontakt skriftlig.  

 

Respondenterna beskriver situationer med kommunikationsproblem. Christine berättar om sitt 

projekt med utvecklarna från Kambodja och hur det skapades en “vi-mot-dem” känsla. Det var 

väldigt svårt för utvecklarna i Kambodja att förstå behovet med de olika funktionerna som 

önskades. Detta ledde till att de inte såg vikten i Christines arbete och kundens behov. Detta 

orsakade en klyfta mellan de olika kontoren. Hon anser att den största anledningen till denna 

klyfta var för att de satt långt ifrån varandra vilket betydde att utvecklarna inte var involverade på 

samma sätt. Det var inte ovanligt med mycket klagomål och negativ feedback från utvecklarna 

eftersom de aldrig träffade kunden och inte kände till den affärskunskap kunden hade. Hon säger 

att det är lätt att skriva kod, men varför vi gör det är det som är det svåra. 

 

Christine fortsätter beskriva Kambodja och förklarar att arbetsplatsen blev mer som två separata 

företag. Separationen kunden hade gentemot utvecklaren skapade känslan av att personalen i 

Kambodja inte var intresserade av projektet och inte lika engagerade för att det skulle lyckas. Pär 

berättar om situationer där det har funnits kommunikationssvårigheter på grund av språket. Även 

Bill nämnde språksvårigheterna. Däremot är det sällan att utvecklaren har svårt att förstå 
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budskapet utan att det är kunden som har svårt att förmedla vad de vill ha. Pär menar att förutom 

tekniskt strul finns det saker som bidrar till kommunikationsproblemen t.ex. otydligt kroppsspråk, 

tidsskillnaderna och de kulturella skillnader bidragande faktorer för många 

kommunikationsproblem. 

 

5.3 Förväntningar 
Pär berättar att god kommunikation innebär att förstå kundens exakta förväntningar på en hög 

nivå. Han säger att man ska vara kreativ under arbetets gång och ha en dialog med kunden för att 

förstå vad kunden instruerar. Det gäller att vara öppen för förändring men ändå strikt nog att hålla 

sig till den ursprungliga planen. 

 

Bill ger ett exempel på en indisk utvecklare han haft kontakt med. Utvecklaren fick i uppgift att 

lägga ihop en HTML-sida som Bill förväntade sig vara färdig inom 3 veckor. Efter en månad 

bestämde sig Bill för att kontakta utvecklaren för att se hur arbetet gick efter en månad visade det 

sig att utvecklarens farbror hade dött, detta repeterades två gånger till under projektets gång, 

vilket Bill tyckte var ett sätt för utvecklaren att köpa tid. Han anser att väldigt många utvecklare i 

Indien lever på förskottsbetalningar utan att leverera produkten. Då de väljer att ta sig an alldeles 

för komplicerade uppgifter som de saknar kompetens till. Bill berättar även om hur 

programmerare blivit upprörda på kunden och stängt ner hela utvecklingen och blockerat alla 

kommunikationskanaler. Absolut värsta fall har programmeraren filerna på sin lokala dator vilket 

innebär att allt arbete har försvunnit. 

 

Även Christine berättar om ett projekt för en applikation som misslyckades på grund av att 

förväntningarna för applikationen inte uppfylldes. Hon berättar att teknologin var ny och 

förväntningarna var oklara. Detta resulterade i att utvecklarna inte visste hur de skulle gå tillväga. 

Christine menar att anledningen till att projektet misslyckades var på grund av otydliga 

förväntningar från kunden och kommunikationsbrist mellan utvecklarna. Detta resulterade i att 

det inte var tekniskt möjligt att uppnå resultat. Till sist nämner Pär att han suttit i möten med 

utvecklare och kund för att säkerställa att förväntningarna är tydliga. 
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5.4 Utvecklingsmetod 
Respondenterna har alla använt sig av olika utvecklingsmetoder och modeller. Christine berättar 

att det projektet hon arbetade med för några år sedan var för ett startup företag som inte använde 

sig av en projektdefinition, som hon säger, mycket kom “on the fly”. Den utvecklingsmetod som 

användes var Vattenfallsmodellen, vilket betyder att allting från design till beskrivning skulle 

vara så detaljerat som möjligt i början av projektet.  

 

Pär berättar om att företaget han arbetar för normalt använder sig av agil utveckling. Pär är 

mindre insatt i det specifika med upplägget av projektdefinitionen men känner till att kunden har 

direktkontakt med utvecklaren när det gäller projekt med timresurser. Han berättar att sprintar 

sätts upp med hjälp av kunden.  Eftersom utvecklingsmetoden är agil kontaktas utvecklare 

dagligen för standups för att se hur arbetet fortskrider. 

 

Bill berättar om att de arbetar agilt i företaget. Precis som Pär berättade innebär det en daglig 

kontakt med utvecklarna. Utvecklarna i Bills företag sitter huvudsakligen i Kiev, Ukraina. 

Kontakten sker via ett antal projekthanteringsverktyg som sätter upp “milestones” och “tickets” 

som utvecklare arbetar igenom. Tidigt i projektet ser Bill till att noga beskriva funktionalitet, 

designönskemål för att sedan följa upp det i projekthanteringsverktyget.   

 

Christine och Bill har båda arbetat med två olika typer av utveckling, agil och sekventiell. De 

olika utvecklingsmetoderna har påverkat hur ofta de kommunicerat med sina utvecklare i andra 

länder. Christine berättar att det var en väldigt tät kommunikation i början av projektet för att 

ställa frågor och ha allting klart innan utveckling började. Dock reducerades detta rejält eftersom 

personalen i Kambodja oftast jobbade på nätterna och inte hade kontakt med kunden. 

 

Bill berättar att han har tät kontakt med sina utvecklare på individuell nivå med skriftliga 

rapporter, möten och chatt under dagens gång. Vidare berättar alla tre respondenter om att det 

mycket sällan behövs videosamtal om det inte är större möten. Saker som gester och 

ansiktsuttryck är inte vanliga under projektens gång. Bill berättar att han tycker att det inte är 
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nödvändigt då han endast är intresserad över vad som händer i deras datorer. 

 

Christine berättar om tidsskillnaden i hennes projekt med Kambodja och hur effektivt det kunde 

vara med ca 7 timmars tidsskillnad. Hon berättar om att rapporterade buggar var väldigt smidiga 

att lösa om de rapporterades in i god tid under dagen. Vid varje ny arbetsdag skulle de 

rapporterade problemen ha varit lösta och arbetet kunde fortsätta framåt.  Pär kompletterar detta 

genom att påstå att tidskillnader är hanterbara. Christine förklarar att om teamet är kunniga och 

ställer bra frågor flyter projektet väldigt smidigt framåt på dagen och natten. Till sist beskriver 

Christine att vattenfallsmodellen fungerade bra med projekt som hade minimalt med 

förändringar. 

 

5.5 Kultur 
Alla respondenter har upplevt situationer under projektens gång som tagit fram de kulturella 

skillnaderna. Både Bill och Pär berättar om kunder i Asien med en kultur där man inte våga 

erkänna fel, inte fråga och alltid svara ja oavsett om budskapet gått igenom eller inte. Bill berättar 

även att utveckling inom Europa har visat sig ge mycket bättre resultat till skillnad från Asien. 

Detta instämmer även Pär som säger att han haft kontakt med kunder som använt sig av asiatiska 

utvecklare, det har resulterat i mindre lyckade projekt på grund av de kulturella skillnaderna. 

 

Bill berättar någonting de andra respondenterna inte nämnde, den tekniskt kulturella skillnaden. 

Han utvecklar vidare genom att beskriva en Thailändsk eller Kinesisk tidning och dess layout. 

Den smak de har för design och funktioner skiljer sig från oss i väst. Hur man kommunicerar 

detta för en indisk utvecklare som ska skapa en hemsida för en svensk kund är svårt. Detta skapar 

rätt stora problem med fokus på fel saker då det är helt skilda världar. Bill har även haft tillfällen 

där de europeiska programmerarna upplevt koden från de indiska utvecklarna som trög, dåligt 

kommenterad och buggig. De följer en kodstandard som är olik Europas, någonting han tror vara 

en kulturell skillnad i utbildningen. 
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5.6 Hantering av problem 
Alla tre respondenter hade olika sätt att hantera problem som uppstod. Pär berättar att Workshops 

satts upp i Ryssland för att hantera språksvårigheterna. Utbildningen sker löpande och med fokus 

på att bemöta kunder med hjälp av rollspel. Pär anser att det är viktigt för att utbilda hur man 

bidrar information och öka responsiviteten genom att förstå vad som sägs med hjälp av “yes-and” 

tekniker. 

 

Bill berättar att han har problem med utvecklare som kör sitt eget race, för att hantera det skapade 

han projekthanteringsverktyg som gör utvecklingen aningen mer sekventiell och strukturerad 

med rapportering, tickets och milestones. Med bättre uppföljning av arbetstider och vad som 

utvecklas kan han enklare kontrollera flödet av arbetet. En viktig sak som Bill nämner är att han 

vill minimera interaktion under dagen som stör utvecklarens koncentration, det betyder att han 

förlitar sig mycket på de skriftliga rapporterna som tar upp alla händelser från dagen innan. Med 

hjälp av teamdiskussioner och individuell uppföljning kan Bill ha kontroll över vad som 

utvecklas genom att ha en ständig kommunikation dagligen. Genom att flytta utvecklingen från 

Indien till Ukraina upplever han att arbetet flyter på bättre mest för att de kulturella skillnaderna 

är färre. Bill tycker att en av de viktigaste faktorerna är att ha regelbunden uppföljning med 

utvecklarna, kund och se till att projektledarens vision går åt rätt håll. Man vill skapa 

medvetenhet från kund och utvecklare.  

 

Christine anser att det ska läggas tyngd på den sociala kompetensen hos en utvecklare, hur man 

bemöter kund och hur man bemöter projektgruppen. Bill berättar att vid rekrytering av en ny 

utvecklare finns alltid risken att den inte går att lita på, däremot kollar man referenser och tidigare 

arbete för att sedan ha en personlig intervju och låta utvecklarna intervjua den nyinkomna, för att 

säkerställa att han/hon passar in i teamet. Christine tycker att man inte ska vara för stolt, det är 

viktigt för en utvecklare att gemensamt lösa ett problem med sina gruppmedlemmar och vara 

öppen för att komma fram till lösningar. 
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6. Analys och diskussion 
Detta kapitel analyserar resultatet från empirin och jämför den med teorikapitlet. Med hjälp av 

den insamlade empirin har sex faktorer visat sig vara mest utmärkande i studien, detta 

kompletteras med en diskussion efter varje faktor. 

6.1 Kommunikationsprocessen 
Resultatet visar att alla respondenter varit enade om att kommunikationen i största fall sker 

skriftligt. Annan typ av kommunikation används endast vid situationer som kräver det. Teorin 

beskriver att avstånd innebär nya sätt att kommunicera, vilket orsakar stora problem för 

människor som arbetar på distans (Carmel & Tjia, 2005).  Vidare påvisar empirin att alla 

respondenter har tillgång till olika typer av mjukvara som tillåter övervakning och 

kommunikation med video och röst, ett par av dessa har varit Jira, Skype och Hubstaff. I teorin 

beskriver Carmel & Tjia (2005) att vi som art alltid kommunicerat ansikte mot ansikte, detta 

innebär att behovet av denna typ av kommunikation ökar när uppgifterna blir mer komplexa. 

 

Christines exempel om Kambodja påvisar en nästan exklusivt skriftlig kommunikation mellan 

projektgruppen vilket enligt Christine själv varit bidragande till den klyfta som orsakats mellan 

kontoren. Hon berättar att kontoren känts som två olika företag eftersom att både huvudkontoret 

och Kambodja körde sitt egna race. I teorin knyts detta ihop med Carmel & Tjia (2005) som 

förklarar att medium som mejl inte bidrar med kontext för mottagaren att ta hänsyn till, även 

Hägerfors (1995) skriver att mejl innehåller väldigt lite icke-verbala signaler. Empirin påvisar 

med hjälp av Bill och Christines exempel att kommunikation där projektledare och utvecklare 

inte sett eller hört varandra ökat chansen för ursäkter och bortförklaringar. I teorin läggs en stor 

tyngd på att kommunicera icke-verbalt. Med hjälp av ansiktsuttryck (Nilsson & Waldemarson, 

2011), tonläge (Kliem, 2008) och vårt sätt att analysera (Hägerfors, 1995) kan vi få en bild på hur 

trovärdig en historia är samt om någonting undanhålls, som till exempel dåliga nyheter (Cleland 

& Ireland, 2002). 

 

Empirin visar att en större mängd mjukvara för kommunikation förenklar processen att nå ut till 

sina utvecklare för uppföljning av arbetet. Madhu T. Rao (2004) beskriver i sin tidigare forskning 

att det outsourcade kontorets infrastruktur för telekommunikation inte alltid är fullt utvecklat som 
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i andra länder. Empirin visar att man med hjälp av rätt mjukvara kan öppna flera 

kommunikationskanaler för att tackla detta. Däremot visar även empirin att oavsett mjukvara sker 

kommunikationen skriftligt. I teorin trycker Kliem (2008) på vikten att anpassa skriftliga 

meddelanden till att vara så informella som möjligt. Däremot anser författaren att om sändaren 

vill framföra faktorer som inverkan och betydelse är det är lämpligast att nyttja sig av medium 

som tillåter ansiktsuttryck och ljud. 

Respondenterna också eniga om att ha upplevt problem med talat språk, fackspråk och bristen på 

icke-verbala gester. Empirin påvisar blandade resultat om hur mycket talat språk påverkat 

projektet. Bill och Pär berättar om svårigheter med att förmedla det kunden begärt för 

projektgruppen, Christine säger att det är extremt viktigt att innefatta förmågan att översätta 

tekniska detaljer för någon som är mindre kunnig. Tidigare forskning från Iacovou & Nakatsu 

(2008) skriver att offshore gruppen inte alltid har affärskunskaperna och de tekniska kunskaperna 

för att förstå vad som ska göras vilket kan resultera i missförstånd. Teorin beskriver att kulturer 

uppfattar ord på olika sätt (Carmel & Tjia, 2005). 

 

Resultatet visar även en stor brist på icke-verbal kommunikation, detta orsakat av den frekventa 

användningen av skriftlig kommunikation. Teorin beskriver det som en del av barriärmodellen 

(Nilsson & Waldemarson, 2011) i vårt sätt att bekräfta budskap med gester. Sättet vi uttrycker oss 

icke-verbalt är viktigt och bristen på icke-verbal kommunikation påverkar vår bekräftelseförmåga 

(Nilsson & Waldemarson, 2011). Respondenterna är eniga om att användning av video ger ett 

kompletterande uttryck vid möten, däremot används det sällan under projektets gång. 

 

Diskussion 

Det resultat empirin påvisat är att majoriteten av all kommunikation skett skriftlig med hjälp av 

medium som e- post. Teorin anser att kommunikationen optimalt bör ske med hjälp av video och 

röst då projektledaren kan analysera och tolka utvecklarens tankar och åsikter med hjälp av icke-

verbala tecken. Pär anser att video ger ett kompletterande uttryck, däremot anser Bill att han 

endast är intresserad av vad som pågår i deras datorer. I teorin läggs en stor tyngd på att 

kommunikationen bör vara så personlig som möjligt, däremot visar empirin att detta inte 

förekommit särskilt ofta utanför situationer som krävt det.  
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Empirin har visat att alla respondenter haft tillgång till en stor mängd mjukvara som möjliggjort 

kommunikation annan än skriftlig, däremot har detta inte utnyttjats. Tidigare forskning från 

Charalambos L. Iacovou & Robbie Nakatsu (2008) beskriver att språkbarriärer saktar ner 

kommunikationen, de anser att kommunikation över telefon kan orsaka problematik. Detta leder 

in på möjligheten att projektledarna valt skriftlig kommunikation för att säkerställa att inga 

missförstånd sker på grund av språkbarriärer. Madhu T. Rao (2004) skriver även i sin artikel att 

anställda använder e-post för att ge de mer tid att översätta sina tankar på ett sätt som inte är 

möjligt öga mot öga. 

 

Teorin och empirin skiljer sig även i sitt sätt att se hur skriftlig kommunikation bör ske. Enligt 

teorin ska skriftliga meddelanden innehålla minimalt med kontext och kvantitativa mått, däremot 

följer inte empirin detta. Christine har beskrivit att en stor del av arbetet utfördes skriftligt oavsett 

kontextens storlek. Skillnaden mellan teorin och empirin leder in på möjligheten att klyftorna 

som orsakats mellan projektgruppen kan ha berott på att den personliga kontakten inte uppnåtts 

till en önskvärd nivå och har resulterat i en opersonlig kommunikation i textform.   

Empirin påvisar att respondenterna haft en gemensam syn över rollerna sändare och mottagare i 

kommunikationsprocessen. Sändaren behöver vara medveten om att budskapet begripits genom 

att be mottagaren bekräfta, detta innebär att återkoppling är extremt viktigt. Kliem (2008) skriver 

att en projektledare behöver en god förståelse över kommunikationsprocessen vilket innebär att 

man behöver vara medveten om det sända meddelandet varit effektivt eller inte, detta kräver 

feedback och återkoppling (Nilsson & Waldemarson, 2011). Tidigare forskning bekräftar även att 

språkbarriärer förhindrar effektiv kommunikation, detta har visat sig vara en utmaning för 

respondenterna vid förklaring av tyngre tekniska detaljer. 

 

Olika företagskulturer gör att fackspråket blir ett problem samt att det talade språket kan bli 

problematiskt om sändaren och mottagaren inte har engelska som moderspråk. Teorin lägger stor 

tyngd på att bekräftelse ska ske icke-verbalt med gester, däremot visar empirin att det nästan 

aldrig sker eftersom att kommunikationen till största del sker skriftligt. Detta leder in på 
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möjligheten att se en ökning av samtal med röst och video för att underlätta den icke-verbala 

kommunikationen. 

 

6.2 Förväntningar 
Empirin påvisar att förväntningar varit en ledande orsak till kommunikationsproblem och 

misslyckade projekt baserat på de exempel respondenter bidragit med. Hägerfors (1995) skriver 

att organisationen och projektgruppen har olika förväntningar. Iacovou & Nakatsu (2008) skriver 

att dålig hantering av förväntningar ökar chansen för misslyckande. Vidare utvecklar författarna 

att det inte spelar någon roll hur noggrant man specificerar information, det kommer alltid finnas 

en lucka för antaganden. Empirin påvisar olika exempel på förväntningar på olika nivåer.  

 

Christine berättar om ett projekt som misslyckades på grund av att kundens förväntningar var 

oklara och otydliga. Utvecklarna hade svårigheter att gå vidare i arbetet eftersom att de inte 

delade samma vision. Hon anser att de olika förväntningarna var den största faktorn i projektets 

misslyckande. Ingen kunde komma överens om vad som förväntades av varandra. Bill hade ett 

exempel på en HTML-sida som förväntades vara färdig inom ett par veckor. Det visade det sig att 

projektet drogs ut långt efter deadline på grund av dålig hantering av förväntningar mellan 

utvecklaren och projektledaren.  

 

I teorin beskriver Nilsson & Waldemarson (2007) att förväntningar är en störning i 

kommunikationen, det innebär att om de inte tydliggörs blir de problematiska. Författarna 

beskriver detta som del av Processmodellen där förväntningar är bruset som hindrar 

kommunikationen. Även Pär berättar att han varit närvarande i möten med projektledare, kund 

och utvecklare för att klargöra att förväntningarna är förstådda och rimliga. Tidigare forskning 

från Iacovou & Nakatsu (2008) skriver att dålig hantering av förväntningar kan resultera i en 

missnöjd slutanvändare.  

 

Diskussion 

Teorin beskriver förväntningar som ett hinder i kommunikationen. Processmodellen och 
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barriärmodellen som Nilsson & Waldemarson (2007, 2011) skrivit handlar om att komma förbi 

det filter eller brus som hindrar kommunikationen, förväntningar är del av denna barriär. Empirin 

bekräftar att dåligt hanterade förväntningar orsakar problem som både teori och tidigare 

forskning påstått. 

 

Empirin påvisar även att utvecklare upplever dålig hantering av förväntningar. Är 

förväntningarna för höga eller obalanserade orsakar det problem som i Christines exempel med 

Kambodja där utvecklarna inte hade klart för sig vad som skulle göras för att uppnå kundens 

förväntningar. Projektledaren behöver förmedla projektgruppens kompetensnivå till kunden för 

att balansera förväntningarna. Både Bill och Pär anser att god kommunikation väger tungt på en 

projektledares sätt att förstå kundens förväntningar. Balanserar man förväntningar mellan 

projektledare, utvecklare och kund reduceras bruset/barriären i kommunikationen. 

 

6.3 Utvecklingsmetod 
Empirin påvisar att Christine som använt sig av vattenfallsmodellen haft en mycket mer 

enkelriktad kommunikation i sitt projekt i jämförelse med Bill och Pär som använt sig av agil 

utveckling. I teorin stärker Bennett et al. (2010) att vattenfallsmodellen är svårare att förändra 

genom tid och att intressenter är mindre delaktiga under arbetets gång. Författaren menar att ett 

agilt tillvägagångssätt lägger större vikt på kommunikationen med användaren. Empirin påvisar 

att vattenfallsmodellen håller tätare kommunikation i planeringsfasen gentemot 

genomförandefasen där projektledare och utvecklare inte kommunicerade lika mycket. Görling 

(2009) beskriver att planeringsfasen sätter ramarna för projektet och att genomförandefasen utför 

arbetet mot de projektmål som satts upp. Bill och Pär som båda använt sig av agil utveckling har 

haft en daglig kontakt med utvecklarna med hjälp av standups och sprintar, detta har resulterat i 

en bättre uppföljning av arbetsuppgifter. 

 

Diskussion 

Det teoretiska kapitlet beskriver inte hur kommunikationstätheten påverkas av 

utvecklingsmetoderna. Empirin påvisar däremot att agil utveckling har en konstant 
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kommunikation med hjälp av de dagliga mötena. Christine beskriver att vattenfall fungerar bra i 

projekt som har ett definierat start och slutdatum, där minimala förändringar sker. Bill beskriver 

att han implementerat ett projekthanteringsverktyg som fungerar sekventiellt och minimerar 

kontakt mellan beställare och utvecklare, även om teorin beskriver att agil utveckling har en stor 

användarmedverkan. Respondenterna har däremot inte kommenterat att tid varit en direkt 

påverkan på kommunikationen även om tidigare forskning från Madhu T. Rao (2004) påstått 

detta. Både Pär och Christine har beskrivit tidsskillnaderna som någonting positivt och 

hanterbart. Teorin beskriver Christines sätt att arbeta som asynkron taktik (Carmel & Tjia, 2005). 

 

6.4 Kultur 
Empirin påvisar att ett stort problemområde är kulturen. Exempel på kulturella skillnader mellan 

Asien och Europa står i grund för en mängd kommunikationsproblem enligt Bill och Pär. 

Tidigare forskning bekräftar även att kulturen varit en pågående utmaning i offshore outsourcing 

projekt. Iacovou & Nakatsu (2008) skriver att språkbarriärer i kommunikationen orsakas av 

kulturen och Madhu T. Rao (2004) skriver att kultur påverkar sättet individer bemöter varandra. I 

teorin beskrivs kultur av Carmel & Tjia (2005) med de olika orienteringarna inom kulturen såsom 

makt, relationer, framtid, tid och kommunikation. Detta påverkar sättet för utvecklare att 

kommunicera. 

 

Empirin påvisar att asiatiska utvecklare har svårigheter att erkänna fel och har en tendens att ta 

sig an för mycket arbete genom att alltid besvara uppgifter med ett ja även om de inte har 

kompetens att utföra uppgiften. Carmel & Tjia (2005) skriver att kulturer som har en tyngre 

maktorientering nästan aldrig uttrycker meningsskiljaktigheter. Bill berättar om att utvecklare i 

Europa är mycket närmre vår kultur vilket skapar mindre problematik än med asiatiska 

utvecklare. Empirin visar även situationer där någonting hänt med familj oftast resulterar i längre 

ledigheter för utvecklarna, detta stärker Carmel & Tjia (2005) som skriver att detta är del av den 

kollektivistiska kulturen som är mer sedvänlig i fattigare länder. Bill utvecklar att de kulturella 

skillnaderna även finns inom tekniken, han vidareutvecklar att olika kulturer har skilda smaker på 

hur kod, funktioner och design ska se ut. Detta har orsakat problematik när en västerländsk 
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design ska kommuniceras till en asiatisk utvecklare där två tekniska kulturer behöver komma 

överens om en design. 

 

Diskussion 

Empirin påvisar att kulturella problem påverkar kommunikation, tid och teknik. Teorin beskriver 

inte att tekniken är del av kulturen, det har inte tidigare forskning heller diskuterat där kultur 

beskrivits. Däremot har en stor del av teorin stärkt de exempel som tagits upp i empirin, de olika 

orienteringarna står i grund för många av de problem som respondenterna upplevt. 

 

Bill utvecklar att det är viktigt att förstå de tekniska kulturerna för att kunna anpassa projekt 

mellan länder. Det är viktigt att projektledaren och utvecklaren förstår den smak av design och 

teknik kunden förväntar sig. En kombination av både landets, företagets och den tekniska 

kulturen kan orsaka problem om man inte ökar medvetenhet bland projektgruppen och kunden. 

Pär berättar om workshops som satts upp i Ryssland för att hantera språksvårigheter och anpassa 

sitt sätt att agera efter den svenska kulturen. Teorin tar upp möjligheten att flyga in utvecklare 

från olika länder för att öka kunskap och förståelse över de olika arbetskulturerna (Carmel & 

Tjia, 2005).   
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7. Slutsats 
I detta avslutande kapitel sammanfattas studien och påvisar ett resultat som besvarar studiens 

syfte. Tillslut påvisas lösningsförslag hämtade ur empirin för framtida forskning. 

 

Studien har påvisat att de utmärkande problemen orsakar förhinder i kommunikationen för IT-

projekt som använder sig av offshore outsourcing. Syftet med studien var att besvara på frågan: 

Vilka interna kommunikationsproblem bör projektledare vara medvetna om i ett IT-projekt 

som använder sig av offshore outsourcing? 

7.1 Interna kommunikationsproblem 
Listan nedan påvisar de faktorer som projektledare bör vara medvetna i IT-projekt som använder 

outsourcing. 

● Kommunikationsprocessen 

Studien kompletterar tidigare forskning. Överanvändning av skriftlig kommunikation har 

en negativ påverkan på projektgruppen. Detta ökar chansen för missförstånd, opersonlig 

kommunikation och bortförklaringar. Tidigare forskning har inte fokuserat mycket på 

icke-verbal kommunikation. Bristen på icke-verbal kommunikation förhindrar 

bekräftelseförmågan och resulterar i en ökad chans av att projektet misslyckas. 

 

● Förväntningar 

Studien kompletterar tidigare forskning om förväntningar. Tidigare forskning har inte 

fokuserat på de interna förväntningarna. Dålig hantering leder till att utvecklare förhindras 

i sitt arbete och förhindrar kommunikationen. Projektledare som inte kan balansera detta 

har svårigheter att realisera kundens krav.  

 

● Utvecklingsmetod 

Studien kompletterar tidigare forskning. Projekt som använder vattenfallsmodellen har en 

reducerad kommunikationstäthet ju längre in i projektet de är. Tidigare forskning 

bekräftar att Agil utveckling har ökat fokus mot användarmedverkan. 
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● Kultur 

Studien har hittat en ny faktor inom kultur som kompletterar tidigare forskning. Teknisk 

kultur påverkar utvecklarnas sätt att skriva och läsa kod samt och designa lösningar. 

Teknisk kultur som skiljer sig mellan utvecklare påverkar sättet att tolka uppgifter vilket 

orsakar problem. 

7.2 Framtida forskning 

7.2.1  Empiriska lösningsförslag 

Listan påvisar de lösningsförslag empirin hittat för respektive faktor, däremot har dessa inte 

prövats i praktiken vilket lämnar utrymme för framtida forskning. 

● Kommunikationsprocessen. För att förhindra “vi-mot-dem” känslan bör projektledaren 

uppmana till snabb och responsiv kommunikation med hjälp av andra medium. Detta 

innebär implementering av mjukvara som tillåter live-chatt, video och röstfunktionalitet. 

En kontinuerlig utbildning av engelska är viktig för att undvika språkbrist hos 

medarbetare i distribuerade miljöer. Projektledare bör även vara medvetna om 

kommunikationen är asynkron eller synkron för att anpassa sitt sätt att nå ut till 

projektgruppen. 

 

● Utvecklingsmetod. Projektledare i sekventiella projekt bör skapa medvetenhet bland 

projektgruppen att kommunikationstätheten är reducerad i sådan typ av utveckling. 

 

● Förväntningar. Projektledare bör ha en realistisk syn på projektgruppens kompetensnivå 

och anpassa kundens förväntningar och undvika orealistiska krav. 

 

● Kultur. Projektledare bör först och främst vara medvetna om att chanserna för 

missförstånd och misslyckade projekt ökar ju längre ifrån hemlandet man distribuerar 

verksamheten. Projektledare behöver öka medvetenhet bland projektgruppen med hjälp av 

utbildningar och workshops om kultur, språk och teknik. Medvetenhet reducerar 

fallgropar som negativt påverkar makt, respekt och prestation. 
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Denna studie har begränsats med ett fokus på den interna sidan av offshore outsourcing projekt, 

dvs. projektledaren och projektgruppens sida av projektet. Även om kunden varit med och 

nämnts har de inte täckts med samma djup. Denna studie lämnar rum för att utforska andra sidan 

av myntet och se vilka kommunikationsproblem kunden stöter på i utvecklingsprojekt och hur 

dessa kan förbättras. 
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9. Bilagor 

Projektledare 
Syftet med denna intervju är att skapa en djupare förståelse och kunskap kring IT-projekt som har 

ett avstånd med sina projektmedlemmar och projektledaren. Målet med intervjun är att skapa 

förståelse kring hur avstånd påverkar informationfördelning, projektgruppen, kommunikationen 

samt de potentiella problem som kan uppstå på grund av detta. Denna intervjuguide har skickats i 

förväg till respondenten. Det finns en möjlighet att vissa frågor inte ställs under intervjuns gång. 

Personlig information 

● Vad för projekt jobbar du med nu? 

○ Vad är din roll? 

● Hur stor erfarenhet har du av att leda IT-projekt? 

● Vill du berätta lite kort om [företag]? 

Planering/Genomförande 

● Finns det tydliga mål, alternativt projektdefinition? 

○ Ja: På vilket sätt tydliggörs de? 

○ Nej: Hur går ni tillväga? 

● Finns det en projektmodell/utvecklingsmetod ni följer? 

○ Ja: Vad heter den/de? 

○ Nej: Hur går ni tillväga? 

● På vilket sätt informeras projektgruppen om uppgifterna? (t.ex.. möte, mail…) 

○ Skickas det ut information i förväg? 

○ Hur ser upplägget ut på mail/mötet? 

○ Vad anser du vara viktigast att ha med vid ett första möte, mail...? 

● Vilken typ av information får projektgruppen? (tidsplan, mål…) 

○ På vilket sätt får de den här informationen, verbalt, skriftligt? 

Projektgruppen 
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● Hur mycket brukar du involvera dig i projektgruppens arbete? 

○ Låter du de jobba självständigt? 

○ Brukar du kolla upp hur det går periodvis? 

● Uppmanas projektgruppen till att ge feedback? 

○ Ja: Hur går detta till? 

Kommunikation 

● Vad anser du vara god kommunikation? 

○ Viktigt att tänka på? 

● Vad anser du vara dålig kommunikation? 

○ Viktigt att tänka på? 

● Vilka kommunikationsproblem har du stött på? 

○ Har du något exempel? 

○ På vilket sätt har projektet påverkats på grund av detta misstag? 

○ Om ett sådant kommunikationsproblem uppstår, hur har du löst de/n? 

Kommunikation - Tala/Lyssna 

● Hur brukar du på bästa sätt förklara någonting komplicerat för någon/några? 

○ Tar du med detaljer? 

○ Håller du det kort? 

● Brukar du säkerställerställa att du förstått budskapet? 

○ Ja: Hur sker det till? 

● Hur länge brukar du i snitt hålla ett möte eller konversation med projektmedlemmarna? 

○ Anser du att gruppen förstår bättre av längre/kortare konversationer? 

Kommunikation - Icke-verbalt 

● Brukar du lägga märke till ickeverbala tecken - gester såsom; handrörelser, ögonkontakt, 

tystnad...? 

○ Ja: När du läst av någon som osäker, hur går du tillväga för att säkra individen? 

○ Nej: Beror det på att det finns ett avstånd (t.ex. olika kontor…) 
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Kommunikation - situationer 

● Vid missförstånd, hur går du tillväga för att klargöra situationen? 

○ Sker detta verbalt eller skriftligt? 

● Hur går projektgruppen tillväga för att få svar på sina frågor? 

● Om en situation har uppstått (problem, hinder…) brukar det rapporteras in direkt? 

○ Vill du att gruppen löser det själva först? 

○ Vill du att de rapporterar det direkt till dig? 

Avslutande 

● Har jag missat någonting? 

○ Kommunikation 

○ Andra frågor 

 

Projektmedlem 
Syftet med denna intervju är att skapa en djupare förståelse och kunskap kring IT-projekt som har 

ett avstånd med sina projektmedlemmar och projektledaren. Målet med intervjun är att skapa 

förståelse kring hur avstånd påverkar informationfördelning, projektgruppen, kommunikationen 

samt de potentiella problem som kan uppstå på grund av detta. Denna intervjuguide har skickats i 

förväg till respondenten. Det finns en möjlighet att vissa frågor inte ställs under intervjuns gång. 

 

Personlig information 

● Vad för projekt jobbar du med nu ? 

○ Vad är din roll? 

● Hur stor erfarenhet har du inom branchen? 

● Vill du berätta lite kort om [företag]? 

Planering/Genomförande 

● Brukar du få tydliga mål via en t.ex. en projektdefinition att arbeta inför under ett projekt? 

○ Hur får ni denna? 
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● Brukar du följa någon projektmodell/utvecklingsmetod? 

● Brukar du få information över projektuppgifterna? (t.ex. möte, mail…) 

○ På vilket sätt? verbalt, skriftligt? 

● Brukar du känna dig förvirrad av projektuppgifterna? 

○ Vad beror detta på? 

● Med hjälp av vilken medium (telefon, ansikte mot ansikte, mail…) förstår du budskapet 

bäst? 

Projektledaren 

● Kan du beskriva din projektledare? 

● Upplever du att er projektledare är mycket involverad i arbetet? 

○ Arbetar ni självständigt? 

○ Brukar projektledare kolla upp hur det går? 

● Brukar du ge feedback till projektledaren angående möten, uppgifter etc? 

○ Ja: Hur går du tillväga? 

Kommunikation 

● Vad anser du vara god kommunikation? 

○ Viktigt att tänka på? 

● Vad anser du vara dålig kommunikation? 

○ Viktigt att tänka på? 

● Vilka kommunikationsproblem har du stött på? 

○ Har du något exempel? 

○ På vilket sätt har projektet påverkats på grund av detta misstag? 

○ Hur löste du det? 

Kommunikation - Tala/Lyssna 

● Hur sker kommunikationen med er projektledare? 

○ Mail, video, telefon? 

● Hur upplever du projektledarens sätt att kommunicera tankar, ideér eller uppgifter? 

○ Tydligt eller svårt att följa? 

● Brukar projektledaren be dig säkerställa att du förstått t.ex. en uppgift? 
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○ Ja: Hur sker det till? 

● Hur brukar ni kommunicera sinsemellan under ett projekt? 

○ Brukar det uppstå några problem? 

○ Hur har ni löst dessa problem? 

● Har du upplevt problem med att kontakta projektmedlemmar? 

● Hur länge känner du att du orkar lyssna under ett möte, konversation…? 

○ Förstår du bättre av korta eller längre konversationer? 

● När du pratar med din projektledare, brukar du gå in på detaljer eller hålla det kort? 

○ Varför, dåligt lyssnande? 

Kommunikation - situationer 

● Vid missförstånd, hur går du tillväga för att få svar? 

● Vid dåliga nyheter eller problem, är det bäst att avvakta innan man rapporterar in det? 

Avslutande 

● Har jag missat någonting? 

○ Kommunikation 

○ Andra frågor 


