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Sammanfattning 

 

Bakgrund: IT-företag väljer att i allt högre utsträckning utlokalisera sin verksamhet till 

låglöneländer. Detta fenomen är dock förenat med en del kvalitetsrelaterade problem vilket 

kan skapa extra kostnader för dessa företag. Ett sätt att hantera dessa problem är att 

säkerhetsställa kunskapskapitalet som finns inom företaget genom en fungerande 

kunskapsöverföring. Ett etablerat verktyg för att arbeta med detta på nationell nivå är genom 

agila metoder, som en kommunikativ kunskapsöverföringsmetod. 

 

Syfte: I vår studie vill vi undersöka hur ett svenskt IT-bolag förebygger kvalitetsrelaterade 

problem i samband med offshoring av IT-tjänster till Indien. För att få svar på det har vi valt 

att titta på vilken betydelse agila metoder, som en kommunikativ kunskapsöverföringsmetod, 

har.  

 

Resultaten och slutsats: Vår studie ger belägg för att agila metoder motverkar ett hierarkiskt 

styre samt överbryggar kvalitetsrelaterade problem i företag som agerar på en internationell 

marknad med krosskulturella interaktioner. 

 

Nyckelord: Kunskapsöverföring, IT, agila metoder, offshoring, kvalitet 
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1.	  Introduktion	  
	  
I detta avsnitt ges en bakgrund till syftet med studien samt problemområdet. Inledningsvis 

klargörs begrepp, analyser och trender relaterade till studiens problemområde.  

	  

1.1	  Inledning	  
	  

”Det finns en allmän uppfattning om att kvalitén på IT-tjänster i Indien skulle 

vara sämre än den i Sverige” – VD för ALFA 

 

Den svenska IT-branschen växer år för år (Arbetsförmedlingen, 2013). Priset på IT-tjänster 

ökar på grund av stigande löner och Statistiska Centralbyråns siffror visar att index för IT-

konsultkostnader har ökat med över 50 procent det senaste decenniet och ligger i dag långt 

över normalindex för vad vanlig arbetskraft i Sverige kostar (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Som följd av utvecklingen har flera IT-bolag börjat utlokalisera sin produktion av IT-tjänster 

till låglöneländer (eg. Dossani & Panagariya, 2005; Farrell, 2005; Davis, Ein-Dor, King & 

Torkzadeh, 2006; Lee, Smith & Mortimer, 2011; Oberg-Jensen, Larsen & Pedersen, 2013). 

Fenomenet, utlokalisering av tjänster, benämns som offshoring i litteraturen och syftar till i 

denna studie då ett företag placerar sin verksamhet i Indien. 

 

I litteraturen har diskussionen även behandlat en rad oförutsedda problem som kan uppstå i 

samband med att organisationer lägger ut IT-tjänster till låglöneländer (eg. Austin 2004; 

Davis et al., 2006; Lee, Smith & Mortimer, 2011). Att utlokalisera tjänster är förenat med 

strukturella, kulturella, legala och finansiella risker och kostnader. Vissa kostnader är svåra att 

förutsäga vilket i litteraturen benämns som dolda kostnader. Dessa kostnader påverkar 

kvaliteten av slutprodukten direkt eller indirekt. Det kan exempelvis handla om att en IT-

tjänst innehåller fel som i efterhand måste justeras. Organisationer bör därför tillhandahålla 

sätt för att undvika dessa dolda kostnader (Lee, Smith & Mortimer, 2011). 

 

För att ett företag inom IT-branschen ska vara konkurrenskraftigt måste de kunna leverera 

tjänster till låga priser och med hög kvalitet. Ofta uppstår svårigheter i kommunikation och 

interaktion mellan den som utvecklar och den som lägger ut en tjänst, något som kan 

problematisera kvalitetssäkringen hos organisationen. Därför är det nödvändigt för 
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organisationer som utlokaliserar IT-tjänster till låglöneländer att upprätta system som mäter 

kvalitet på tjänster och försäkrar att kunskap förs vidare till framtida projekt (Davis et al., 

2006). 

1.2	  Problematisering	  
 

Offshoring av verksamheter till utlandet har lett till nya utmaningar. Metoder för hantering av 

innovation och kunskapsöverföring skiljer sig från företag till företag. Litteraturen förklarar 

denna problematik genom att visa att traditionell forskning inom det tekniska området 

förespråkar att innovation och kunskapsutveckling vid offshoring bör stanna på en nationell 

nivå och inte tillämpas i en offshoring-kontext medan annan, nyare forskning, ser fördelar 

med att även involvera den utlokaliserade verksamheten i denna kunskapsöverföringsprocess 

(Ceci & Prencipe, 2013). 

 

Även om tidigare forskning har gett en del kunskap om hur företag bygger en organisation 

kring offshoring så saknas fortfarande en bredare förståelse för hur kunskap bäst hanteras på 

individnivå samt vilka verktyg som är bäst lämpade för kunskapsöverföringsprocessen (Chen, 

McQueen & Sun, 2013). Denna otydlighet skapar vissa problem för företag som utlokaliserar 

IT-tjänster vilket leder till sämre kvalitet. Karlsen, Hagman och Pedersen (2011) menar att ett 

sätt att hantera dessa problem inom IT-sektorn, på nationell nivå, under senare år har 

dominerats av de så kallade agila metoder. Agila metoder är ett kommunikativt 

kunskapsöverföringsverktyg som går emot traditionellt linjära metoder och förespråkar en 

mer innovativ arbetsmiljö med flexibilitet och föränderlighet. Det finns i dag få studier som 

visar på betydelsen av agila metoder, som kommunikativ kunskapsöverföringsmetod, i en 

offshoring-kontext. Lee, Smith och Mortimer (2011) har en uppfattning, vilket också 

överensstämmer med det inledande citatet, att det i dag finns en del kvalitetsrelaterade 

problem i samband med offshoring av IT-tjänster till Indien.  

 

Mot denna bakgrund har vi har valt att studera ett svenskt företag som flyttat sin 

produktionsavdelning till Indien utifrån frågeställningen: Hur förebyggs kvalitetsrelaterade 

problem i samband med offshoring av IT-tjänster till Indien med hjälp av agila metoder? 

 

Tidigare studier identifierar att kvalitetsproblem vid offshoring av verksamhet är relaterat till 

kunskapsöverföring men ingen studie bidrar till en förståelse för hur kunskapsöverföring bör 
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gå till för att minska problemen vid kvalitetssäkring (Chen, McQueen & Sun, 2013). Vi 

hoppas kunna bidra med ny kunskap till detta fenomen då vi anser att detta är viktigt för att: 

1) Utlokalisering av IT-tjänster ökar successivt och ett behov finns för en bredare 

förståelse för hur organisationer överbryggar kvalitetsrelaterade problem. 

2) I en bransch där kunskapen tenderar att ständigt förändras är en förståelse nödvändig 

för kunskapsöverföringens betydelse för kvaliteten. 

3) En tydlighet i litteraturen saknas som beskriver betydelsen av agila metoder vid 

offshoring av IT-tjänster. 

1.3	  Syfte	  
	  
Syftet med vår studie är att undersöka hur ett svenskt IT-bolag förebygger kvalitetsrelaterade 

problem i samband med offshoring av IT-tjänster till Indien. För att få svar på det har vi valt 

att titta på vilken betydelse agila metoder, som en kommunikativ kunskapsöverföringsmetod, 

har. Studien är en fallstudie på ett medelstort IT-företag i Sverige som utlokaliserar delar av 

sin verksamhet till Indien. 

1.4	  Avgränsningar 
	  
IT-tjänster innefattar en stor variation av olika produkter och tjänster vilka kan skilja sig från 

varandra. Företaget i vår studie arbetar uteslutande med programmeringstjänster av 

mjukvaror. Eftersom tidigare studier i stor utsträckning kunnat identifiera tekniska 

kvalitetsrelaterade problem vid offshoring har vi valt att fokusera på hur individen påverkar 

kvalitetssäkringsprocessen. Fokus kommer därför ligga på individers kunskapsöverföring 

mellan projekt, inte andra faktorer som eventuellt kan påverka kvalitetsrelaterade problem vid 

offshoring. Vidare kommer vi studera agila metoder som verktyg för kunskapsöverföring. Vi 

kommer undersöka hur den använts av företag men inte, i vår slutsats, sätta den i någon 

djupare jämförelse med andra traditionella verktyg.  

 

Eftersom studien är en fallstudie kan resultatet i vår studie bara tillämpas på liknande 

situationer och miljöer. Resultatet gäller endast för företag som är verksamma i Sverige, 

eftersom kulturella skillnader mellan olika länder spelar in och förändrar förutsättningar. 

Vidare kommer heller inga generella slutsatser att dras eftersom studien är av kvalitativ 

karaktär. 
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1.5	  Disposition 
	  
Studien är uppbyggd i fem kapitel. I detta kapitel har vi gett en bakgrund och försökt skapa en 

förståelse för vårt problem och syfte. Kapitel 2 tar upp vår teoretiska referensram och inleds 

med att redogöra övergripligt vad offshoring innebär samt vad litteraturen definierar som 

kvalitet. Därefter görs en djupare teoretisk genomgång av kunskapsöverföring och innebörden 

av agila metoder. Kapitel 3 redogör för studiens metod och förklarar hur urvalet av företag 

och respondenter skett samt varför. Kapitel 4 redogör studiens empiriska resultat med fokus 

på kunskapsöverföring och agila metoder. I kapitel 5 redogörs och diskuteras analysen av de 

empiriska resultaten utifrån den teoretiska referensramen för att sedan avslutningsvis 

sammanfatta studiens slutsatser. I slutet ges även förslag till framtida forskning inom detta 

område. 

Teori	  
 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk och för uppsatsen viktiga begrepp. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning för är att skapa en bättre uppfattning hur de olika 

teoretiska delarna förhåller sig till varandra. 

 

2.1	  Offshoring	  (utlokalisering)	  
	  
Att utlokalisera innebär att en organisation flyttar hela eller delar av en verksamhet till ett 

annat land för att få ekonomisk, teknisk eller strategisk fördel. Användningen av denna 

process har de senaste åren ökat dramatiskt i omfattning och i ekonomisk betydelse (Kumar-

Jain, Kundu & Niederman, 2008; Chen, McQueen & Sun, 2013). Tillväxt inom offshoring 

beror på organisationers ökade strävan att få tillgång till billig arbetskraft (PWC, 2008; Di 

Gregorio 2009; Chen, McQueen & Sun, 2013; Ceci & Prencipe, 2013). När organisationer 

flyttar en del av sin verksamhet till andra länder innebär det en utmaning att koordinera denna 

utlokalisering och integrera organisationens aktiviteter från ett nationellt plan till ett 

internationellt (Oberg-Jensen, Larsen & Pedersen, 2013). Utlokalisering har också visat sig 

skapa mervärde för både organisationer och nationer. Forskning visar också att låglöneländer 

som mottar utlokaliserade tjänster tenderar att investera mer i humankapital och infrastruktur. 

Länderna vill med det skapa bättre förutsättningar för utländska bolag att etablera sig vilket i 
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sin tur skapar tillväxt för bolaget genom billigare arbetskraft (Kumar-Jain, Kundu & 

Niederman, 2008). 

 

Offshoring kan tillämpas i flera former, allt ifrån helägda dotterbolag till kontrakt med 

oberoende utländska leverantörer. De olika formerna som en offshoring-verksamhet kan 

innebära är; 1) start av dotterbolag i ett annat land, 2) kontraktering direkt med arbetare i 

annat land, 3) kontraktering med leverantör i annat land, 4) kontraktering med multinationellt 

företag som har kontor i samma land som offshoring-företaget samt 5) förvärv av dotterbolag 

i annat land (Kumar-Jain, Kundu & Niederman, 2008). I denna studie undersöks ett företag 

som driver ett helägt dotterbolag i Indien.  

 

Det skiljer sig också när det kommer till vilken typ av verksamhet som organisationer väljer 

att utlokalisera. Numera tillämpas inte bara utlokalisering av en enklare tillverknings- och 

produktionsverksamhet utan även av mer avancerad administration och tekniska aktiviteter 

(Karmarkar, 2004; Curry, 2005; Di Gregorio, Musteen, Thomas & Douglas 2009). 

Informationsbaserade tjänster har särskilt ökat bland de tjänstebaserade produkterna som 

utlokaliseras. Det beror på att det är en service som inte kräver lika mycket direktkontakt 

mellan en kund och den som utvecklar tjänsten. Detta har lett till att IT-tjänster är den del 

inom utlokalisering som ökat mest i världen (Kumar-Jain, Kundu & Niederman, 2008). 

Utlokalisering ger dock organisationer tuffa utmaningar. Ett problem som uppstår är 

kvaliteten på slutprodukten. Detta ställer därmed höga krav på organisationers koordination, 

kunskapsöverföring och kommunikation (Ceci & Prencipe, 2013). 

2.2	  Kvalitet	  
 

Kvalitet är en förutsättning för framgång. Utan kvalitet går det inte att matcha andra 

konkurrerande organisationer mot en beställande kund. Inom näringslivet är de företag som 

lyckas leverera högkvalitativa produkter till ett bra pris ofta de som har störst chans att få 

nöjda och lojala kunder (Lee, Smith & Mortimer, 2011). 

 

Inom IT är kvalitet komplicerat eftersom slutprodukten är immateriell och ofta oförutsägbar. 

Kvalitet är en term som är lätt att förstå men som inom vetenskaplig litteratur inte riktigt ännu 

fått en tydlig definition. En förklaring till detta kan vara att perspektivet på kvalitet utgår dels 

från ens egna erfarenheter och dels från vilken omgivning eller verksamhetsområde 
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organisationen befinner sig i (Lee, Smith & Mortimer, 2011). Hoyer & Hoyer (2001) 

sammanfattar en del av den litteratur som finns kring ämnet i två definitioner: 1) Kvalitet är 

att uppfylla en efterfrågan: När det mätbara på en produkt eller service möter de krav som 

specificerats i en offert samt 2) Kvalitet är när organisationer möter en kunds behov: När 

förmågan på produkten eller servicen fyller kundens förväntningar. 

 

IT-utveckling är en process som är komplex. Den innehåller flera steg som innefattar allt från 

att samla in kunskap om vad som efterfrågas till att leverera en slutprodukt till kund. 

Processen är projektbaserad och kräver ständig interaktion och delaktighet mellan kund och 

utvecklare (Lee, Smith & Mortimer, 2011). Pall (1987) menar att kvalitet mäts och utvärderas 

utifrån olikas prestationsmått såsom hur väl vi presterar, om målet uppfylls och huruvida 

kunderna är nöjda. Inom IT-branschen har kvalitetssäkring blivit en del av strategierna för att 

bevara hög kvalitet. Ett antal ramverk har inom den vetenskapliga litteraturen tagits fram 

utifrån ett tekniskt perspektiv. Capability Maturity Model Integration (CMMI) är exempel på 

en metod som används för att utvärdera och certifiera kvalitet inom mjukvarutjänster. Denna 

modell är ett av de mest använda tekniska ramverken för kvalitetssäkring inom IT-sektorn och 

har framförallt fått ett genomslag vid utlokalisering av IT-tjänster till Indien och Bangladesh 

(Kulpa & Johnson, 2003; Lee, Smith & Mortimer, 2011).  

 

Ett annat sätt att kvalitetssäkra produkter är att garantera att rätt kunskapskapital finns i 

organisationen för att lösa de utmaningar som de möter. En sådan typ av kvalitetssäkring kan 

uppnås genom en fungerande kunskapsöverföring, då organisationer lyckas utnyttja den 

kunskap som finns till att lösa kvalitetsrelaterade problem. Karlsen, Hagman och Pedersen 

(2011) diskuterar detta genom att fler och fler IT-organisationer väljer att arbeta agilt för att, 

genom kunskapsöverföring, skapa kunskapskapital för framtiden. Följande kapitel kommer 

därför bearbeta kunskapsöverföring inom organisation och hur agila metoder kan fungera som 

ett verktyg för kommunikativ kunskapsöverföring. 

2.3	  Kunskapsöverföring	  

	  

2.3.1	  Kunskap	  
	  
Kunskap är en viktig resurs för organisationer vid skapandet av konkurrensfördelar 

(Liyanage, Elhag, Ballai & Li, 2009). Till detta har fogats nya ämnen inom litteraturen som 
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kunskapsskapande (knowledge creation) och kunskapsöverföring (knowledge transfer) (eg. 

Kogut & Zalander, 1992; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka, Umemoto & Senoo, 1996). 

Litteraturen behandlar två typer av kunskap, tyst kunskap (tacit knowledge) och explicit 

kunskap (explicit knowledge) (Nonaka, Umemoto & Senoo, 1996; Liynage et al., 2009). 

Nonaka, Umemoto & Senoo (1996) beskriver de två typerna så här; 

”Tyst kunskap kan vara intuition, osagda mentala modeller eller inneslutna 

tekniska förmågor. Explicit kunskap kan vara en viktig samling av information 

som formuleras i klarspråk och innefattar siffror och diagram.” 

Liyanage et al. (2009) utvecklar detta och menar att klassificeringen är baserad på kunskapens 

komplexitet. De beskriver tyst kunskap som outtalad och oartikulerad vars information finns 

inuti en individ men som inte kan formaliseras eller modifieras på ett enkelt sätt. Explicit 

kunskap är däremot enkel att formalisera och överföra mellan olika individer. Kunskaperna är 

inte separerade från varandra utan kompletterar och interagerar med varandra på en 

individuell- samt gruppnivå inom en organisation (Liyanage et al., 2009). 

Liyanage et al. (2009) menar vidare att kunskap inom IT-branschen innefattar steg som 

bygger på data och information. Data är rena siffror; information är processade data. Detta 

leder till att när en människa kan processa denna information och data uppstår kunskap. I en 

process innebär det att data tillsammans med förståelse, en känsla av mening, och relevans 

blir information. Information i sin tur tillsammans med personliga värden blir kunskap. 

(Bender & Fish, 2000; Liyanage et al., 2009). 

2.3.2	  Överföringsprocessen	  
 

Kunskapsöverföring är en process inom en organisations verksamhet där erfarenhet och 

kunskap, inom ett visst område, överförs mellan olika delar av organisationen (Formentini & 

Romano, 2011). När det kommer till projektbaserade organisationer handlar det ofta mer 

specifikt om överföring av kunskap mellan olika projekt. Om ett projekt lett till ökad kunskap 

inom organisationen är det viktigt för organisationen att använda den nyvunna erfarenheten i 

framtida projekt (Landaeta, 2008). 

 

För organisationer är det viktigt att skapa en fungerande intern kunskapsöverföring för att 

vinna marknadsandelar. En fungerande kunskapsöverföring ger organisationer ett försprång 

vid starten av nya projekt genom att medarbetares empiriska erfarenheter från tidigare projekt 
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används. Därför är det också viktigt att ta fram hållbara och fungerande strategier för 

kunskapsöverföring (Yamao, De Cieri & Hutchings, 2009). 

2.3.3	  Hinder	  för	  kunskapsöverföring	  
 

Kunskapsöverföring är dock inte en problemfri process. Mycket av det som vetenskapliga 

artiklar skrivit om kunskapsöverföring har fokuserat på de hinder som finns i samband med 

överföringen av kunskap (eg. Szulanski, 1996; Gupta & Govindarajan, 2000; Zheng, Yang & 

McLean, 2009). Ett viktigt förhållande vid den problembarriär som finns mellan den som 

sänder kunskap (sändaren) och den som tar emot kunskap (mottagaren) är deras interna 

relation och interaktion med varandra. Relationen mellan sändaren och mottagaren bör ses 

som en central del när det kommer till kunskapsöverföring. Relationen bestämmer hur 

naturlig och enkel kommunikationen mellan två parter blir och hur väl kunskapen överförs 

(Szulanski, 1996). 

 

De problem eller hinder som benämns i litteraturen kan handla om miljön eller omgivningen 

där sändaren eller mottagaren befinner sig. Eftersom kunskap ofta skapas utifrån den miljö 

mottagaren befinner sig i ställer det krav på mottagarens kognitiva förmåga att kunna ta till 

sig kunskapen och använda den (Szulanski, 1996; Gupta & Govindarajan 2000). Szulanski 

(1996) menar att organisationens attityd till kunskapsöverföring är av intresse. Om en 

organisations mål är att kunskapsöverföring ska fungera är det viktigt att den skapar 

gynnsammare förutsättningar för denna process. Brist på motivation eller förståelse kan 

exempelvis vara en anledning till att en överföringsprocess inte fullt ut fungerar. Vid 

kunskapsöverföring där distansen mellan sändaren och mottagaren är stor är det mer vanligt 

att brist på tillit eller rädsla skapar hinder för överföringen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Om 

kunskapen är komplex och föränderlig bör överföringsproblematiken bemästras genom ökad 

interaktion och delaktighet mellan sändaren och mottagaren (Gupta & Govindarajan, 2000). 

2.3.4	  Verktyg	  för	  kunskapsöverföring	  
 

Olika verktyg har genom åren använts för att förbättra kunskapsöverföringen inom 

organisationer. Tidigt växte två metoder fram, den strukturella och den objektsorienterade, 

som länge dominerade de traditionella metoderna för att hantera 

kunskapsöverföringen. Den strukturella metoden, som utvecklades under 80-talet, 

kännetecknades av strikta mallar och av en hög dokumentationsstyrd strategi. Alla aktiviteter 
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följde en plan med förutbestämda steg som byggde på ett förväntat resultat. Den 

objektorienterade metoden, som växte fram under 90-talet, la fokus på varan snarare än på 

kunden (Bertrand, 1988; Jakobsen, Christerson, Jonsson & Overgaard, 1992; Tumbas & 

Matkovic, 2006).  

 

Under 2000-talet växte en ny metod fram, agila metoder (Misra, Kumar & Kumar, 2010; 

Gustavsson, 2011; Skoogh, 2012). Agila metoder skiljer sig markant från de traditionella 

metoderna genom att de prioriterar; 1) individer och interaktioner framför processer och 

verktyg, 2) en fungerande programvara framför omfattande dokumentation, 3) ett 

kundsamarbete framför kontraktsförhandling samt 4) en anpassning till förändring framför att 

följa en given plan (Abrahamsson, Salo, Ronkainen & Warsta, 2002; Tumbas & Matkovic, 

2006; Misra, Kumar & Kumar, 2010). Agila metoder fick sitt genombrott år 2001 då en grupp 

på elva IT-forskare träffades för att upprätta ramverket för agila metoder. De kallade 

ramverket för ”Det agila manifestet”. Gruppen enades om ett antal principer som de ansåg 

vara viktigast för systemutvecklingen. Högsta prioritet lades på att tillfredsställa kund genom 

tidig och kontinuerlig leverans. Manifestet välkomnade också förändrade krav, även om de 

uppstod sent i processen. Agila metoder försöker utnyttja en förändring under arbetets gång 

till fördel för kunden (Misra, Kumar & Kumar 2010; Agile Manifesto, 2013). 

 

Agila metoder har visat sig vara framgångsrika inom flera branscher, framförallt IT-

branschen. I dag följer de flesta stora systemutvecklingsmodellerna det agila arbetssättet. 

Scrum, Extrem Programmering (XP) och Kanban är exempel på några av dessa (Kniberg, 

2011). Oberoende mätningar har visat att kunder och anställda är nöjdare samt att 

produktionen ökar direkt vid användandet av agila metoder. Agila verktyg används ofta i 

projektbaserade organisationer där tillväxten sker snabbt och där kunskapen är under ständig 

förändring. När en organisation arbetar agilt innebär det att organisationen sätter samman 

grupper av olika interna kompetenser till självständiga och tvärfunktionella team. Idén med 

agila metoder är att medarbetarna självständigt ska förändra delar inom organisationen till det 

bättre. För att uppnå detta ska även organisationen tillhandahålla verktyg och tekniker till 

teamet som hjälp att leverera kreativa resultat även utifrån relativt oklara och ofärdiga 

förfrågningar eller mål. Att arbeta med agila metoder innebär därför att jobba med kundfokus 

som inte handlar om att leverera en produkt utan snarare om att skapa ett mervärde. Kort sagt; 

för ett företag innebär agila metoder att skapa självgående och innovativa team med förmåga 

att leverera mervärde till kund (Skoogh, 2012). 
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Målet med agila metoder är att få fler nöjda anställda samt tillfredsställda kunder. Resultatet 

mäts, som tidigare nämnts, i värde. Förutom värde är också innovation en viktig komponent i 

den agila metodiken. I många industrier sker produktionen så snabbt att innovationen blir 

åsidosatt. Det agila synsättet uppmuntrar till ett långsiktigt innovations- och ägarvärde hos 

organisationer istället för ett kortsiktigt resultatfokus (Skoogh, 2012). 

 

De viktigaste komponenterna när en organisation arbetar med agilt är att ha:  

• Hög personlig direkt kommunikation mellan den som utvecklar produkten och 

kunden. Detta för att undvika eventuella problem som är relaterade till kommunikation 

och förväntningar men också för att kunden ska känna sig delaktig i processen.  

• Minimal dokumentation och styrning via olika ramverk eller strukturer. Detta för att 

inte styra processen i en viss riktning och främja en flexibel och innovativ arbetsmiljö. 

Dock så gäller detta inte för utvärderingsprocessen där dokumentation istället är att 

föredra. 

• Projektgrupper på 5-9 personer. Så kallade “team” med personer med olika 

kompetenser som samarbetar tvärfunktionellt för bästa resultat. Dessa 

verksamhetskunniga och utvecklare bör träffas dagligen för bästa resultat.  

• En avancerad utvärderingsprocess. Inom agila metoder har utvärderingen en mycket 

central roll. Utvärderingen bör sammanställas av hela projektgruppen, inklusive 

kundens erfarenheter, i en slutrapport för att garantera att vunna kunskaper och 

erfarenheter förs vidare till framtida projekt (Gustavsson 2011; Karlsen, Hagman & 

Pedersen, 2011; Skoogh 2012). 

2.4	  Sammanfattning	  av	  teoriavsnittet	  
 

Offshoring-trenden har under de senare åren ökat successivt. Syftet med offshoring för IT-

företag är i första hand att reducera kostnaderna. Detta kan ske genom den billiga arbetskraft 

som finns i låglöneländer. Att flytta verksamhet till låglöneländer är dock inte helt 

okomplicerat. I samband med offshoring uppstår ofta en rad oförutsedda problem. Problem 

som påverkar kvaliteten direkt eller indirekt. Kvalitet är nödvändigt för att ett företag ska vara 

framgångsrikt och konkurrenskraftigt. Eftersom en IT-tjänst är avancerad och komplex 

produkt blir dessa problem ofta också väldigt kostsamma, det uppstår så kallade dolda 

kostnader.  
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Ett sätt att hantera dessa kvalitetsrelaterade problem är för organisationer att jobba med 

kunskapsöverföringen mellan de olika delarna i organisationen. Ett effektivt verktyg för 

kommunikativ kunskapsöverföring har under de senare åren, på nationell nivå, varit agila 

metoder. Agila metoder skiljer sig från traditionella metoder och passar bäst i miljöer som 

ställer krav på flexibilitet och förändringsförmåga. Agila metoders grund är en närhet och 

interaktion mellan kund och utvecklare. 

3.	  Metod	  
 

I denna del presenteras, förklaras och motiveras den metod och forskningsansats som ligger 

till grund för studien.  

 

3.1	  Vetenskaplig	  metod	  

	  

3.1.1	  Forskningsfilosofi	  
 

En filosofi består av ett antal hypoteser om olika verklighetsperspektiv, vilket påverkar både 

strategin för studien och hela forskningsproceduren (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Denna studie är skriven utifrån ett interpretivistiskt (Interpretivism) synsätt. Valet av 

forskningsfilosofi är baserat på författarnas egna uppfattningar av relationen mellan kunskap 

och hur den utvecklas. En avgörande faktor för valet var tron på att den empiriska 

undersökning kommer ge komplexa svar som inte kan tolkas som den absoluta sanningen 

men eventuellt ge insikt för hur respondenterna arbetar. Interpretivismen ser till individen 

som unik vilket kräver en djupare förståelse. Den ser också världen som föränderlig och att ny 

kunskap uppstår hela tiden. Interpretivismen förespråkar en kvalitativ datainsamling och 

passar mindre och djupare undersökningar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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3.1.2	  Kvalitativ	  studie	  
 

Studien tar en kvalitativ ansats i syfte att skapa en djupare dialog kring vår problematisering 

istället för standardiserade frågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Med 

semistrukturerade intervjuer avser vi att identifiera hur ett svenskt medelstort företag inom IT-

sektorn jobbar för att förebygga kvalitetsrelaterade problem genom agila metoder vid 

utlokalisering av verksamhet till Indien. 

 

Till skillnad från kvantitativ datainsamling utgörs en kvalitativ undersökning inte av numerisk 

data utan syftar till att kunna ge respondenterna makten att påverka samtalets utveckling 

(Holme & Solvang 1997; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi ville även ge oss själva 

möjligheten att vidareutveckla resonemang och ställa följdfrågor till svar vi fann extra 

intressanta (Ibid.). 

 

Metodvalet motiveras av vår studies explorativa karaktär. Eftersom tidigare forskning kring 

vår frågeställning är relativt begränsad möjliggör en kvalitativ studie en mer djupgående 

analys kring empirin som även den saknar en djupare verifikation i ämnet (Holme & Solvang, 

1997; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

3.1.3	  Abduktiv	  forskningsansats	  
 

I vår studie har en abduktiv forskningsansats antagits där vi i vår analys, likt en deduktiv 

ansats, kombinerat och jämfört empirin med befintliga teorier. Med hjälp av våra empiriska 

resultat och tidigare forskning avser vi att bidra till ny kunskap i diskussionen kring 

offshoring, kunskapsöverföring och problematiken med kvalitetssäkring samt att utveckla den 

befintliga litteraturen (Alvesson & Sköldberg, 1994; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

3.1.4	  Insamling	  av	  primärdata	  via	  djupintervju	  
 

Med tanke på vår frågeställning var det viktigt att få en djupare förståelse i problematiken 

kring kvalitetssäkring varpå vi valt bort en enkätundersökning även om den möjligen skulle 

gett oss ett större undersökningsmaterial och möjlighet att dra direkta slutsatser. Vi ansåg att 

det var viktigare för vår problematisering att kunna förtydliga missförstånd och ställa 

följdfrågor då vår frågeställning är av den komplexare graden (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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3.2.	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  
	  

3.2.1	  Framställande	  av	  studiens	  intervjumall	  
 

En mall med intervjufrågor framarbetades inför intervjuerna för att kunna genomföra 

undersökningen. Frågorna delades upp i tre steg där intervjuerna började med en allmän del 

som bland annat innefattade frågor om företaget och respondentens position. Därefter fortsatte 

intervjun med frågor om bland annat kvalitativt arbete, kunskapsöverföring samt användning 

av agila metoder för att sedan avsluta med frågor som behandlade framtid och tillväxt. 

Upplägget gjordes för att i början av intervjun lära känna respondenten och dess företag 

närmare för att sedan gå in mer på detalj i hur de arbetar och tänker. Frågorna utformades så 

att risken att de skulle innehålla värderingar eller vara ledande minimerades (Ejvegård, 2009). 

Den första delen under intervjuerna användes även för att etablera en dialog med 

respondenten och för att skapa ett ömsesidigt förtroende för varandra för att sedan gå mer in 

på djupet av vårt syfte (Patel & Davidson, 1994; Holme & Solvang, 1997). 

 

En pilotstudie genomfördes i ett tidigt skede för att undersöka huruvida frågeställningen var 

aktuell eller inte. En intervju med en VD för ett IT-bolag som misslyckats med en etablering i 

Indien genomfördes. Anledningen till valet att intervjua just denna VD var för att det var av 

intresse då vi i vår förstudie var problemorienterade och ansåg att ett misslyckande av en 

etablering inom offshoring kunde ge oss idéer till en forskningsfråga. Vi ville samtidigt få en 

erfarenhet av intervjuer och hur våra frågor upplevdes samt se hur lång tid en 

semistrukturerad intervju tog (Gillham, 2008). Efter pilotstudiens genomförande omarbetades 

pilotstudiens frågor för att de skulle bli mer precisa och aktuella för vår frågeställning. 

3.2.2	  Urval	  	  
	  
Vi har valt att undersöka ett företag inom den svenska IT-branschen med verksamhet i Indien. 

Totalt intervjuades tio personer. Vi anser att vi fått en heltäckande bild i vår empiriska 

undersökning då triaden i företaget, sändaren, mottagaren och huvudkontoret, intervjuats. 

Detta var en tillräcklig urvalsstorlek då vi kände av en mättnadspunkt då inga nya svar 

framkom under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det företag vi valt att intervjua har 

en direkt anknytning till kvalitetssäkring inom IT-sektorn. De hjälper kunder framförallt med 

att bygga hemsidor samt utveckling av IT-system såsom applikationer eller interna 

affärssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm men den största delen av 
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utvecklingen samt de flesta anställda finns i Indien. Företaget har totalt fyra anställda i 

Sverige och 85 i Indien. På företaget arbetar bland annat verkställande direktör, projektledare, 

utvecklare och säljare. 

 

Vårt urval av respondenter har varit fokuserat på VD, projektledare samt utvecklare; vi ville 

se var bristen i kvalitetssäkring skedde och hur företaget arbetade med detta. Vi valde dessa 

poster för att vi anser att det är viktigt, utifrån vårt syfte, att få ett strategiskt, operativt och 

praktiskt perspektiv på problemet. I vårt empiriska resultat har vi generaliserat svaren utifrån 

de tre posterna som nämns ovan. Projektledarna finns både i Sverige och Indien och ansvarar 

för de projekt där utvecklarna ingår. 

 

För att komma i kontakt med relevanta företag pratade vi med Swedish Chambre of 

Commerce i New Delhi, Indien. De bifogade en lista där alla etablerade svenska företag i 

Indien stod med. Utifrån rapporten undersökte vi vilka företag som skulle kunna vara 

lämpliga för vår frågeställning. De kriterier vi hade när vi valde företag var att de skulle 

producera en IT-tjänst i Indien och ha kunder från utlandet, ha mellan 50 och 249 anställda, 

en årsomsättning om högst 50 miljoner euro samt bedriva verksamhet i Sverige och i Indien. 

Vi bestämde oss relativt sent i arbetets gång att endast använda oss av ett företag även om vi 

hade en tidig ambition om att fler företag skulle ge en bättre bild av problemet. Dock så insåg 

vi senare att en djupare analys i ett företag var till fördel för vår frågeställning.  

 

Målet var att få tillgång till företagets VD, projektledare från Sverige och Indien samt 

utvecklare verksamma i Indien. Detta för att få ett helhetsperspektiv på företagets agila 

arbetssätt och se huruvida ledningens visioner implementerades i praktiken. Totalt 

intervjuades tio stycken, sex personer genom ett personligt möte och fyra via telefon. Dessa 

var; VD för företaget, en projektansvarig i Sverige, tre projektledare i Indien varav en var 

operativt ansvarig för hela verksamheten i Indien samt fem utvecklare i Indien.  

3.2.3	  Intervjuernas	  genomförande	  
 

Inför varje intervju skickades en frågemall till respondenten där de ämnen vi ville diskutera 

stod skrivna. Respondenterna hade inga kommentarer på frågorna utan påpekade istället att i 

den slutliga rapporten får inga kundnamn, interna namn eller annat som kan härleda till 

företaget stå med. Merparten av intervjuerna har skett ansikte mot ansikte och utgör alltså 
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enligt Ejvegård (2009) primärdata. Detta ökar frågornas samt svarens kvalitet då det under 

intervjun fanns möjlighet till förtydliganden och avstämningar. Om vi istället fokuserat vår 

undersökning på sekundärdata skulle detta material utgjort svar på ett annat syfte och 

problematisering och därför varit ofördelaktig (Ejvegård, 2009). 

 

Vid intervjuerna har vi båda varit närvarande samt delaktiga. En av oss har haft mer fokus på 

att anteckna och den andre på att ställa frågor. Anledningen till upplägget var för att skapa ett 

aktivt samtal med respondenten samtidigt som nya frågor som inte var konstruerade tidigare 

kunde ställas. Vi ville även ha möjligheten att under intervjuns gång gå tillbaka till tidigare 

svar och undersöka dessa djupare. Intervjuerna tog mellan 40 till 120 minuter vilket vi ansåg 

var tillräckligt för att få svar på det vi ville samtidigt som vi kunde gå djupare inom vissa 

ämnen om ny fakta uppkom. 

 

Vid intervjuerna har vi tillämpat forskningsetiska principer som är framtagna av 

Vetenskapsrådet. Dessa principer utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiella kravet och nyttjandekravet. Om en respondent uttryckt en ovilja att fortsätta 

delta i undersökningen innebär detta att det framkomna materialet inte ska användas som ett 

empiriskt underlag. Vi har även lovat våra respondenter anonymitet vilket innebär att vi 

varken använder oss av företagets- eller personernas namn i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 

2011). 

3.2.4	  Dokumentering	  av	  intervjuer	  med	  respondenter	  
 

Vid intervjuerna spelades respondenternas svar in för att vi skulle kunna gå tillbaka om vi 

missat något i anteckningarna och för att hitta värdefulla citat vi kunde använda oss av i 

uppsatsen. Vi valde dock att inte transkribera alla intervjuer då detta skulle ta allt för mycket 

tid.  

 

Anledningen till att vi lovat våra respondenter anonymitet är för att detta medför ett 

förtroende för oss som intervjuar vilket leder till att de lugnt kan svara på frågorna (Gillham, 

2008). Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna uppsats samt dess 

problematisering och syfte (Vetenskapsrådet, 2011). 
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3.3	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
	  
I detta avsnitt diskuteras studiens trovärdighet och giltighet. Hög reliabilitet är förknippad 

med hög standardisering i alla avseenden medan låg reliabilitet är förknippad med motsatsen. 

Vi anser att studien uppfyller kravet för transparens eftersom frågorna i våra intervjuer inte 

har varit standardiserade. Detta har varit ett medvetet val av oss efter som vår ambition även 

varit att undersöka och analysera eventuella avvikelser i frågor som kan registreras (Bell, 

2000, s 89). 

 

Med validitet menas studiens giltighet. Med andra ord: har det som avsett att mätas också i 

verkligheten mätts. Denna studie har en hög validitet, för att garantera detta genomförde vi 

vid varje intervju en genomgång med våra respondenter där vi berättade om vår studie och 

vad syftet med den var. Vi ville på det sättet påpeka för respondenten om vilken infallsvinkel 

vi har på vår efterfrågade information (Bell, 2000, s 89).  

3.4	  Källkritik	  
 

Vi har i den mån det gått använt oss av vetenskaplig litteratur men även i ett fåtal fall använt 

oss av elektroniska källor. Vi har försökt använda de senaste upplagorna och den senaste 

informationen i våra källor. I analysen av källmaterialet har vi strävat efter att vara objektiva 

och neutrala. Slutligen har vi också försökt använda oss av källor som inte varit beroende av 

varandra för att få en så riktig bild som möjligt. 

 

Eftersom vi genomfört en fallstudie har vi använd oss av flera intervjuobjekt för att få till en 

djupare analys av vår problematik. Vi har också undgått generaliseringsproblem vid urval av 

respondenter eftersom företaget varit tillmötesgående och behjälpliga i arbetet att ta fram 

relevanta intervjuobjekt. Vid en kvantitativ undersökning kunde möjligheterna att dra 

generella slutsatser funnits. Eftersom problematiken var riktad mot ett medelstort företag som 

utlokaliserar IT-tjänster till Indien fann vi tidigt att det inte fanns tillräckligt brett utbud av 

företag för att genomföra en enkätundersökning. Att intervjua fler personer vid olika företag 

kunde ge uppsatsen ytterligare en nivå på problematiken men med tanke på tidsbrist och 

uppsatsens omfattning ansåg vi att detta inte är relevant eller tidsmässigt befogat.  
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4.	  Empiri	  
 

I detta kapitel redogör för våra empiriska resultat. På grund av konkurrensskäl vill företaget 

vara anonymt i vår uppsats och kommer därför i fortsättningen endast benämnas som det 

fiktiva namnet ”ALFA”. 

 

4.1	  Företaget	  ALFA	  
 

ALFA är aktivt inom IT-branschen och har sitt huvudkontor i Stockholm samt en 

utvecklingsavdelning, i form av dotterbolag, i Bangalore, Indien. Deras kunder finns 

framförallt på den svenska marknaden och företaget har i dag fyra anställda i Sverige och 85 i 

Indien. 

 

”Vi ser till att våra medarbetare har en innovativ arbetsmiljö där de kan 

interagera med varandra och bli kreativa.” – VD för ALFA 

 

ALFA:s ambition är att vara ett svenskt bolag baserat Indien. Med det menar företaget att de 

vill ha en svensk syn på kvalitet och produktion men samtidigt utnyttja Indiens låga 

kostnader. Det primära för företaget är att kunna leverera välfungerande IT-tjänster till ett lågt 

pris. Problemet är att det har varit svårt att kommunicera svenska ideal till en annorlunda 

kultur. ALFA har lyckats med att kvalitetssäkra IT-tjänster i Indien genom att använda sig av 

en platt organisationsstruktur och har utgått från de agila metoderna. Det viktiga har varit att 

kommunikationen fungerat och att den ständigt varit rörlig mellan de anställda för att skapa 

långsiktiga mål tillsammans. Med rörlig kommunikation menar företaget att det är viktigt att 

inte begränsa idé- och produktionsutveckling till inplanerade möten utan att medarbetarna 

interagerar och rör sig tillsammans vid exempelvis ett biljardbord.  

4.2	  ALFA	  och	  agila	  metoder	  
 

”Indier har en medfödd respekt för auktoriteter och när jag blev medbjuden att 

gå och bowla med arbetskamraterna blev jag förvånad när jag såg att chefen 

var där. När jag däremot såg mina kollegor skratta åt ett dåligt kast från honom 

förstod jag att det var en annan atmosfär än där jag tidigare arbetat.”  

– Utvecklare hos ALFA 
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Problematiken med kvalitet inom IT-sektorn är att det inte finns några klara regler för vad 

kvalitet egentligen är. ALFA anpassar därför varje beställning till varje kund vilket är 

tidskrävande. De har dock insett att deras konkurrensfördelar är just att kunna anpassa sina 

tjänster till varje enskild kund och att det i längden blir tids- och kostnadseffektivt om de 

lyckas leverera en fungerande produkt direkt. 

 

”Vi tror på att utveckla och vidareutveckla. Att se våra anställda som individer 

och se dem utvecklas tillsammans med kunden och tekniken har varit avgörande 

för vårt företag. Lönen spelar mindre roll, även om vi ser till att hålla den 

konkurrenskraftig.” – VD för ALFA 

 

ALFA har gjort ett aktivt val att arbeta med agila metoder som en kommunikativ 

kunskapsöverföringsprocess. Agila metoders tvärfunktionella team uppmuntrar erfarna 

medarbetare att interagera med nya. Att arbeta med tvärfunktionella team anser företaget har 

bidragit till en förenkling av tyst kunskapsöverföring. De erfarna medarbetarna i 

projektgrupperna kan bidra med sin kunskap till sina nya kollegor eftersom de arbetar 

interaktivt och därmed snabbt överbrygga kvalitetsrelaterade problem. 

 

Det viktigaste för ALFA har varit att kunna behålla kunskapen inom företaget och lyckas 

överföra den mellan sina anställda på ett effektivt sätt. För att lyckas med implementeringen 

av kunskap har företaget därför satsat mycket på sina projektledare. Det är projektledarna som 

har ansvaret för att utvecklarna förstår vilken riktning projektet ska ta och det är här som 

kommunikationen är viktigast. Företaget arbetar med dessa nyckelpersoner som jobbar nära 

utvecklarna för att det inte ska uppstå några obesvarade frågor och det är därför viktigt att 

dessa nyckelpersoner har en stor empirisk erfarenhet. Ibland handlar det om att fräscha upp 

kunskaperna och ibland att kunna bryta mönster och rutin för att kunna kvalitetssäkra 

tjänsterna. 

 

ALFA har jobbat mycket med den personliga kontakten mellan de anställda och varit ute och 

aktiverat dem med exempelvis bowling, middag och annan personalomvårdnad. Detta för att 

få de anställda att se sina chefer som något mer än bara en auktoritet och våga ifrågasätta 

problem och lösningar. De har även jobbat mycket med motivation. Eftersom utvecklare är 

eftertraktade på arbetsmarknaden är det lätt för dem att hitta nya jobb och utmaningar. 
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Företaget ser därför till att utvecklarna får starta egna projekt och att de har tillgång till den 

senaste teknologin. 

 

De ser till att medarbetarna känner sig sedda och låter dem bland annat utbilda sig utomlands 

och lära sig om kulturerna i de länder där kunderna är verksamma. De jobbar även aktivt med 

workshops för att få sina medarbetare att förstå varför de går i en viss inriktning eller varför 

de måste utveckla vissa saker inom projekten. 

 

”Problemet med utvärderingar är att det kostar pengar och tar tid och just nu 

har vi dåligt av båda” – Projektledare hos ALFA 

 

ALFA anser att det vore bra om de kunde utvärdera sina projekt ytterligare i syfte att på så 

sätt lära sig mer. Ett problem med IT-branschen är dock att företagen ständigt befinner sig i 

en förnyelseprocess för att ligga före sina konkurrenter. Att lägga tid och pengar på att 

utvärdera projekt är inte prioriterat. Företaget satsar hellre resurser på anställningar för att se 

till att de får medarbetare med rätt kompetens. 

 

På frågan om det kan vara långsiktigt försvarbart att lägga mer resurser på projektutvärdering 

anser VD:n att det kostar mer än det smakar och tycker att det räcker med en kort genomgång 

när projektet är klart. En av projektledarna anser dock att det skulle vara bra att lägga mer 

resurser på projektutvärderingar och se till att alla utvecklare samt projektledare får ta del av 

dem. Men samtidigt förstår han att det skulle ta mycket tid och att det är viktigare att sätta 

igång med nya projekt än att utvärdera gamla. Utvecklarna anser även de att det vore bra att 

lägga mer resurser på utvärderingar även om de anser att det är roligare att arbeta med projekt 

och kunders beställning. 

4.3	  Agila	  metoder	  i	  praktiken	  
 

För att få kvaliteten till en tillräckligt hög nivå har företaget jobbat aktivt för att engagera sina 

anställda i olika verksamhetsbeslut samt, som tidigare nämnts, har det valt att satsa på en platt 

organisationsstruktur. Dessa val har medfört ett öppet samarbete mellan de anställda där 

kunden sats i fokus snarare än den slutgiltiga produkten. Eftersom skapandet av IT-tjänster 

kräver en förståelse för kunden har företaget sett till att det haft en kontinuerlig dialog med 

kunden. Att anpassa sig till kundens behov har varit viktigt för utvecklingen och de har 
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snarare jobbat med visioner än med strategier. Att kunna förändra tjänsterna under skapandets 

gång har visat sig vara en vinnande strategi då kunden inte behövt oroa sig för att det 

företaget levererar inte överensstämmer med kundens behov. Majoriteten av de anställda som 

vi intervjuade uppskattade ledningens satsning på en öppnare arbetsmiljö och kommunikation 

emellan medarbetarna. De uppskattade ledningens försök att interagera med sina anställda för 

att bryta ned barriärerna som tidigare funnits. Medarbetarna säger att de lär sig mycket av att 

arbeta på ett öppet sätt. Att kunna ställa frågor till cheferna och ha en dialog med dem är 

framförallt något nytt för de indiska medarbetarna. De uppskattar att känna sig sedda och att 

företaget vill satsa på dem. Majoriteten säger också att de känner att de kan göra en intern 

karriär och att det är kul att veta att deras chefer en gång haft motsvarande positioner som de 

själva har just nu. 

 

Det finns dock vissa önskemål om att bli mer styrd i sitt arbete eftersom de ibland kunde 

känna en osäkerhet. Det gällde framförallt i början, när det kom till att fatta beslut och ha 

kontakt med kunderna. Utvecklarna kände att de ibland hellre bara ville få tydliga 

beskrivningar om ett uppdrag och genomföra det snarare än att behöva vara med i 

designprocessen. Medarbetarna känner överlag en stark tillit till företaget. Att se att antalet 

anställda ökar och att cheferna pratar med dem direkt gör att de vill stanna kvar på företaget.  

Det framgår av intervjuerna att respondenterna är glada över att de inte behöver dokumentera 

varje steg de tar utan att det är resultatet som är av betydelse. Samtidigt kan de tycka att det är 

lite svårt att få kollegor utanför teamet att förstå vad de håller på med. 

 

Tre av de intervjuade utvecklarna som nyligen anslutit sig till företag var noga med att påpeka 

betydelsen av de erfarna indiska medarbetarna. Deras kunskap och framförallt erfarenhet av 

interaktion med utländska kunder bidrag starkt till en bättre förståelse av vilka förväntningar 

på tjänsterna som fanns. Det agila arbetssättet med tvärfunktionella team bidrog starkt till att 

kunskap kunde föras över till andra medarbetare på ett smidigt vis. 

4.4	  Hinder	  och	  problem	  med	  agila	  metoder	  
 

”Det har varit en långdragen process att lyckas med kunskapsöverföringen 

mellan medarbetarna. Folk håller gärna kunskapen inom sig för att inte riskera 

att bli avskedade om de inte verkar kunna mer än någon annan.”  

– Projektledare hos ALFA 
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Det är relativt enkelt för organisationerna att överföra explicit kunskap mellan sina 

medarbetare eftersom det står klart och tydligt vad det är de ska lära sig. Ett exempel på 

explicit kunskapsöverföring kan vara en manual som företaget utformat. Däremot är det desto 

svårare att överföra tyst kunskap. Mycket av det har att göra med citatet ovan; folk vill gärna 

känna att de kan något ingen annan kan för ha en fördel mot sina kollegor. Men för att 

företaget ska kunna utvecklas är det viktigt att denna kunskap överförs mellan medarbetarna. 

För att lyckas med att överföra den tysta kunskapen har företaget känt att de måste satsa mer 

på företagskulturen. De tror att om medarbetarna känner en tillhörighet och gemenskap i 

företaget vill de satsa mer och jobba hårdare än om de bara sågs som en kugge i hjulet. Det är 

också därför viktigt att alla känner att de kan prata med varandra. Även med de högsta 

cheferna. Att satsa på sin personal påstår VD:n vara den främsta förklaringen till att företaget 

kan konkurrera med andra IT-bolag i Sverige och Indien. Att få personalen att känna sig 

sedda genom att arbeta med agila metoder har lett till att kvalitetssäkringen kommit naturligt. 

Det är dock fortfarande den tysta kunskapsöverföringen som kan vara ett problem för 

företaget då språk, kultur och ovilja att dela med sig av kunskap spelar in. 

5.	  Analys,	  diskussion	  och	  slutsats	  
	  
I detta kapitel jämförs det empiriska resultaten med den teoretiska referensramen. Analysen 

mynnar sedan ut i en slutsats som sedan följs av förslag till vidare forskning inom ämnet. 

	  

5.1	  Analys	  och	  diskussion	  
	  
Kvalitet är en viktig förutsättning för att organisationer ska lyckas vara framgångsrika och 

konkurrenskraftiga. Eftersom IT-tjänster är en komplex produkt krävs särskild 

uppmärksamhet vid kvalitetssäkring. I dag saknas tydliga ramar för hur organisationer inom 

IT-branschen kan kvalitetssäkra intern kunskap för nya projekt utan det finns enbart ramverk 

som utvärderar och certifierar färdiga produkter, utifrån ett tekniskt perspektiv. 

 

När distansen till IT-utvecklare förlängs via offshoring ökar också behovet av att veta vilken 

kvalitet organisationen kan förvänta sig att få levererad från utlandet. Därför måste vikt läggas 

på kunskapsöverföringsprocessen för att övervinna de problem som kan uppstå. I enighet med 

Skooghs (2012) syn på agila metoder visar vår empiriska studie att fokus bör vara att skapa 
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fungerande relationer till medarbetare som arbetar utanför landets gränser för att övervinna 

problem som är relaterad till förståelse, förtroende, motivation och miljö. Vår empiriska 

studie visar att agila metoder används med framgång för att skapa interaktion och delaktighet 

mellan individer, något som Gupta och Govindarajan (2000) ger medhåll för när de pratar om 

hur ett företag bäst bemästrar överföringsproblematik.  

 

ALFA använder agila metoder i ett kommunikativt syfte för att kvalitetssäkra sina IT-tjänster. 

För att lyckas med kvalitetssäkringen ser företaget till att de anställda interagerar med 

varandra för att minska ouppklarade frågor, detta i enlighet med Misra, Kumar och Kumars 

(2010) beskrivning om hur ett företag bör tillämpa det agila arbetssättet. Att arbeta aktivt med 

kommunikation har varit avgörande för företaget då utlokaliserade avdelningar ofta innebär 

problem. Att implementera ett svensk tankesätt i Indien kunde lika gärna ha gått fel och att 

anpassa sig efter det “indiska” sättet kunde vara att rekommendera. Pall (1987) definierar 

kvalitet utifrån huruvida kunderna är nöjda och eftersom IT-tjänster handlar om att anpassa 

sig till kundernas behov är användandet av agila metoder att föredra. Här visar den empiriska 

undersökningen på att det agila arbetssättet kan bidra till att förebygga kvalitetsrelaterade 

problem. Detta genom att arbeta nära kunderna och se till att deras behov och krav möts och 

uppfylls genom ständig interaktion och samarbete.  

 

Problemet med att arbeta med agila metoder inom offshoring och IT-tjänster menar ALFA är 

att det är tidskrävande och kräver mycket interaktion mellan beställare och mottagare. 

Anledningen till detta är för att branschen ständigt är i rörelse och förändras varje dag. När 

det kommer till offshoring av just IT-tjänster krävs det en mellanhand för att kunna förmedla 

förväntningar på tjänsterna. Agila metoder förespråkar en personlig kommunikation mellan en 

kund och utvecklare (Gustavsson 2011; Karlsen, Hagman & Pedersen, 2011; Skoogh 2012) 

men eftersom produktionen sker i ett annat land med andra kulturer, språk och tidszon blir 

detta svårt att genomföra. Därför måste ett företag ha en mellanhand som kan agera 

“översättare” från kunden och utvecklaren, inte bara språkligt utan även tekniskt och 

kulturellt. Om kunden istället har direktkontakt med utvecklaren är risken stor för att 

missförstånd sker och att kunden inte får det den beställt. Detta leder till att ett företag som 

utlokaliserar verksamhet till låglöneländer inte kan arbeta med allt för fria tyglar som den 

agila metoden förespråkar (Gustavsson, 2011; Karlsen, Hagman & Pedersen, 2011; Skoogh, 

2012). Ett IT-företag som arbetar med agila metoder kan därför göra en egen enklare variant 

på detta för att få det att fungera eftersom det annars skulle ta för mycket tid vilket kan 
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resultera i att kvaliteten skulle få lida. Att arbeta med agila metoder verkar vara att föredra för 

företag som arbetar utomlands då kommunikationsbarriärerna bryts ned på ett effektivt sätt 

samt, som vår empiriska studie tyder på, bryter ned hierarkiska barriärer.   

 

I enighet med teorin visar det empiriska avsnittet att agila metoder förenklar projektarbetet för 

medarbetarna i företaget då de arbetar i en öppen miljö där eget arbete uppmuntras (Tumbas 

& Matkovic, 2006; Misra, Kumar & Kumar, 2010). Dock visar också empiriavsnittet 

tendenser där det ibland kan vara bra att även styra arbetet och anpassa företaget och 

arbetssättet till det inhemska. Det kan tyckas finns en utpräglad “vi och dem”-tro i det 

europeiska samhället där vi vet hur saker och ting bör ske och att dem bör anpassa sig efter 

oss. En kompromiss kan därför vara att föredra när det kommer till uppstart av en offshoring-

verksamhet i ett annat land. 

 

Att utvärdera projekt utomlands är av väsentlig del, vilket både vår teori och empiriska 

undersökning visar (Skoogh, 2012; Gustavsson, 2011; Karlsen, Hagman & Pedersen, 2011). 

Eftersom IT-branschen är projektbaserad och att kunskapsöverföringen mellan dessa projekt 

är av stor betydelse för framtida projekt bör utvärdering ges större utrymme. Vårt empiriska 

resultat visar på tendenser att om utvärderingen inte prioriteras uppstår en del problem med 

kunskapsöverföringen, vilket leder till framtida kvalitetsrelaterade problem. Detta leder till att 

utvärdering bör prioriteras då det skulle förenkla startandet av nya projekt om företaget kunde 

se på utvärderingar från tidigare projekt. Att kunna ställa frågor såsom; vad gick bra, vad gick 

dåligt, varför tog det tid att komma igång, vilka problem uppstod och hur löste vi dem? skulle 

kunna förenkla sättet att påbörja nya projekt då projektledaren kan se tillbaka på gamla 

projekt och ta inspiration från dem. 

 

I samstämmighet med Liyanage et al. (2009) samt Nonaka, Umemoto och Senoo (1996) som 

diskuterar tyst och explicit kunskap är just utvärdering en explicit kunskap som är lätt att ta 

till sig. Att få exempelvis ett häfte med punkter på vad som gick bra respektive dåligt kan 

underlätta för utvecklarens arbete men även underlätta kommunikationen mellan 

projektledaren och utvecklaren så att missförstånd minskas. 

 

Att dessutom kunna visa kunderna dokumentation av tidigare erfarenheter på hur en tjänst 

tidigare utförts sätter företaget i en position där kunskapsutbytet mellan företaget och kunden 

kan börja på en djupare nivå. Med en djupare nivå menas att interaktionen mellan de båda 
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parterna inte behöver börja på ruta ett utan de kan börja samarbetet med utvecklingen av 

tjänsten som kunden frågar efter. Att kunna visa kunden en utvärdering av tidigare projekt 

kan skapa en mall för, och ge inspiration till hur en tjänst ska utföras. Att ha en utvärdering 

från tidigare projekt kan även underlätta idé-fasen då företaget och kunden kan hämta 

inspiration från andra projekt och se vad som fungerade samt vad som borde ha gjorts 

annorlunda. 

5.2	  Slutsats	  
 

Eftersom avståndet spelar in vid beställning av IT-tjänster från utlandet kan utvärderingen av 

ett projekt vara av värde. Då IT-tjänster handlar mycket om att kunna leverera kvalitet till en 

kund och kvalitet i sig skapar konkurrensfördelar för framtiden blir utvärdering ett verktyg 

som kan sätta företaget i framkant. Att överbrygga kulturella skillnader är en utmaning i sig. 

Om ett företag skissar upp en mall under arbetes gång och bygger vidare på den allt eftersom 

tror vi att företaget kan positionera sig framför sina konkurrenter som endast beställer en 

tjänst. 

 

Utvärdering av projekt lär även utländska utvecklare att förstå vad vi i exempelvis Sverige 

förväntar oss när det handlar om kvalitet. En indisk utvecklare kan ha svår att förstå när en 

svensk projektledare förklarar vad en svensk kund förväntar sig. Detta i enlighet med 

problematiken om överföring av tyst kunskap. Att utvecklaren däremot kontinuerligt lär sig 

direkt av kunderna via interaktion med dem och sedan tvingas skriva en utvärdering av 

projektet tror vi kan vara en lösning på problematiken av kvalitetssäkring. En utvecklare lär 

sig med andra ord vad som förväntas av honom av fler personer än från bara dem som arbetar 

på kontoret. Detta tror vi leder till en bredare kompetens hos medarbetarna och en möjlighet 

till att tänka utanför lådan. 

 

Att se till att kunskapsutbytet sker på ett fungerande sätt är den svåraste utmaningen ett 

företag står inför vid offshoring av IT-tjänster. För att se till att medarbetarna ska kunna lära 

sig saker på rätt sätt krävs god kommunikation. Vi har sett i vår empiriska studie att god 

kommunikation vid IT-tjänster och offshoring sker med framgång genom agila metoder. Även 

om kommunikationen mellan kunden och utvecklaren inte alltid är direkt, fungerar 

projektledaren som en brygga för att underlätta mellan parterna och ser till att tjänsten skapas 

utefter kundens önskemål. På det sättet visar även vår studie att kvalitetsrelaterade problem 
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till viss grad kan överbryggas genom agila metoder då interaktionen mellan företaget och 

kunden skapar bättre förutsättningar för att kundens behov och förväntningar uppfylls, vilket 

skapar kvalitet. 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur ett svenskt IT-företag förebyggde 

kvalitetsrelaterade problem i samband med offshoring till Indien genom agila metoder, som 

kommunikativ kunskapsöverföringsmetod. Vår empiriska undersökning ger belägg för att om 

IT-företag lyckas behålla sina utvecklare en längre tid så skapas ett mervärde genom bättre 

kvalitet på tjänsterna. Om en utvecklare befunnit sig i en offshoring-miljö under en längre tid 

har denne också fått goda kunskaper om vad som förväntas av kund samt hur man hanterar de 

kvalitetsrelaterade problem som kan uppstå. Den erfarne utvecklaren kan också samtidigt, 

genom det agila arbetssättet, föra över sin erfarenhet och kunskap till andra, nyare, 

medarbetare inom organisationen vilket ger ytterligare positiva effekter. Vår undersökning 

ger även belägg för att agila metoder motverkar ett hierarkiskt styre i organisationer som 

agerar på en internationell marknad med krosskulturella interaktioner. 

5.3	  Vidare	  forskning	  
 

Vi har med denna uppsats visat på betydelsen för användandet av agila metoder i ett 

medelstort företag, som kommunikativ kunskapsöverföringsmetod, och hur det bidrar till att 

förebygga kvalitetsrelaterade problem vid utlokalisering av IT-tjänster till Indien. Det skulle 

vara av intresse att applicera våra resultat i en större enkätundersökning.  Vi skulle gärna vilja 

se en jämförelse av de agila och traditionella metoderna för kunskapsöverföring och dess 

effekter på kvaliteten vid offshoring av IT-tjänster. Detta för att kunna dra slutsatser av agila 

metoders betydelse vid förebyggandet av kvalitetsrelaterade problem vid offshoring, i 

förhållande till andra traditionella verktyg. 

Det skulle även vara intressant att, i en mer omfattande studie, undersöka detta utifrån ett 

bredare internationellt perspektiv med fler företag. Detta för att se om det eventuellt går att ta 

fram ett universellt ramverk för hur organisationer, inom IT-branschen, kan säkerhetsställa 

kunskapskapital i andra länder. 
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Bilaga	  1,	  Intervjuguide	  (Svenska	  respondenter)	  
	  
Allmänt:	  

• Vad	  har	  du	  för	  position?	  
• Vad	  har	  du	  för	  arbetsuppgifter?	  
• Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  här?	  

	  
Kvalitet:	  

• Hur	  ser	  du	  på	  kvalitet?	  
• Hur	  arbetar	  ni	  med	  kvalitet?	  
• Hur	  kvalitetssäkrar	  ni	  era	  produkter	  som	  utvecklas	  i	  företaget?	  Ge	  exempel.	  

	  
Agila	  metoder:	  

• Känner	  du	  till	  agila	  metoder?	  
• Hur	  känns	  det	  att	  arbeta	  med	  agila	  metoder	  
• Kan	  du	  förklara	  och	  ge	  exempel	  på	  arbetet	  med	  agila	  metoder?	  
• Hur	  har	  agila	  metoder	  påverkat	  dig	  som	  individ	  i	  företaget?	  
• Hur	  har	  agila	  metoder	  påverkat	  ditt	  arbete?	  
• Utvärderar	  ni	  ert	  arbete?	  
• Hur	  nära	  jobbar	  du	  med	  dina	  kollegor?	  
• Kan	  du	  berätta	  hur	  en	  vanlig	  arbetsdag	  ser	  ut?	  	  
• Vilket	  inflytande	  har	  du	  i	  frågor	  som	  rör	  kvalitet,	  utveckling,	  utvärdering.	  
• Hur	  anser	  du	  att	  kommunikationen	  fungerar	  mellan	  dig	  och	  dina	  

kollegor/chefer/på	  hela	  företaget?	  
	  
Framtid:	  

• Vad	  har	  ni	  för	  visioner	  och	  strategier?	  
• Vad	  tror	  du	  kommer	  vara	  den	  stora	  skillnaden	  i	  dag	  jämfört	  med	  om	  några	  år	  
• Hur	  ska	  ni	  lyckas	  med	  detta?	  
• Hur	  kommer	  arbetssättet	  att	  se	  ut?	  
• Kommer	  agila	  metoder	  vara	  ett	  av	  arbetssätten?	  
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Bilaga	  2	  Intervjuguide	  (indiska	  respondenter)	  

	  
	  

General:	  
• What	  is	  your	  position?	  
• What	  are	  your	  duties?	  
• How	  long	  have	  you	  worked	  here?	  

	  
Quality:	  

• What	  do	  you	  make	  of	  quality?	  
• How	  do	  you	  work	  with	  quality?	  
• How	  do	  you	  assure	  quality	  in	  your	  product	  development	  at	  the	  company?	  Give	  

examples.	  
	  
Agile	  methods:	  

• Do	  you	  know	  of	  agile	  methodologies?	  
• How	  does	  it	  feel	  to	  work	  with	  agile	  methods?	  
• Can	  you	  explain	  and	  give	  examples	  of	  work	  using	  agile	  methods?	  
• How	  have	  agile	  approaches	  affected	  you	  as	  an	  individual	  in	  the	  company?	  
• How	  have	  agile	  approaches	  affected	  your	  work?	  
• Do	  you	  evaluate	  your	  work?	  
• How	  closely	  do	  you	  work	  with	  your	  colleagues?	  
• Can	  you	  describe	  how	  typical	  workdays	  look	  like?	  
• What	  influence	  do	  you	  have	  in	  matters	  relating	  to	  quality,	  development,	  and	  

evaluation?	  
• How	  do	  you	  think	  communication	  is	  working	  between	  you	  and	  your	  colleagues	  /	  

managers	  /	  the	  whole	  company?	  
	  
The	  future:	  

• What	  are	  your	  visions	  and	  strategies?	  
• What	  do	  you	  think	  will	  be	  the	  big	  difference	  today	  regarding	  the	  company	  

compared	  to	  a	  few	  years?	  
• How	  will	  you	  accomplish	  this?	  
• How	  will	  the	  operation	  look	  like?	  
• Will	  agile	  methods	  be	  one	  of	  ways	  of	  working?	  

 


