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       ABSTRACT 
 

 
Today there are many project management tools to help people who work distributed to 

communicate and coordinate their project work. I've studied a company that works 

distributed with outsourced teams in the computer games industry. The company chooses 

to make use of various conventional tools for different processes of the project work, 

instead of choosing a project tool with all elements integrated within a single system. 
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ABSTRACT 
 

 
Idag finns många projektverktyg för att hjälpa människor som arbetar distribuerat 

och behöver sätt för att kommunicera och koordinera det gemensamma projektarbetet. 

I min studie studeras ett företag som arbetar distribuerat med många olika outsourcade 

team inom dataspelsbranschen. I resultatet presenteras sedan varför företaget väljer att 

använda sig av olika konventionella verktyg för dem olika processerna av arbetet i 

projekt, istället för att arbeta med ett projektverktyg med alla delar integrerade i ett enda 

system. 
 

 
Nyckelord: distribuerad, outsourcing, kommunikation, projektverktyg 
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1. Inledning 

Globaliseringen har möjliggjorts genom den digitala revolutionen och framförallt genom web 

2.0 som är ett samlingsbegrepp för den typen av interaktiv mjukvara som låter människor 

vara med och skapa mervärde i olika typer av program. Twitter, Instagram och Facebook är 

exempel på tjänster som de flesta känner till och de använder sig av Web 2.0-funktioner i 

sina framgångsrika appar. Man kan exempelvis skriva och publicera egen text men även 

ladda upp bilder som sedan delas med andra, helt enkelt vara med och skapa vilket innehåll 

som ska finnas inom ramarna för hur programmet är utformat. Det fokus på 

användarvänlighet som följde Web 2.0-vågen har dessutom lett till att det blivit enklare för 

människor att kommunicera med varandra genom att använda alla möjliga typer av IT- 

lösningar (Anderson 2012). Att människor arbetar geografiskt utspridda det vill säga 

distribuerat har blivit allt vanligare.  

   Genom att använda sig av verktyg kan samarbeten genomföras på ett effektivt sätt genom 

att stödja kommunikationen för samtal och andra former av samarbeten som finns på vanliga 

arbetsplatser där man är lokaliserade tillsammans. För ett distribuerat samarbete är det en 

förutsättning att det finns teknik som underlättar för att kommunikationen mellan 

människor som arbetar på olika geografiska platser ska vara möjlig. Det har även blivit 

vanligare att företag inte har alla delar av produktionen samlade under det egna taket utan i 

större utsträckning väljer att outsourca delar av processerna till andra företag. Många 

projektverktyg har därför tagits fram för att stödja distribuerade team i deras kommunikation 

och koordination av arbetet men färre har tittat på hur det ser ut då man istället för att 

hantera kommunikationen inom ett team måste hantera kommunikationen mellan flera olika 

typer av team som sker då man samarbetar med flera typer av externa partners som rör olika 

typer av tjänster och dessa sitter i andra delar av världen. I min uppsats har jag valt att 

undersöka hur producenter inom dataspelsbranschen väljer verktyg för att kunna 

kommunicera med sina flera olika samarbetspartners. 

   Även fast det aktuella dataspelsföretaget finns lokaliserade i Sverige, så sluts avtal för att 

samarbeta med många olika företag i andra delar av världen. Producenterna inom företaget 

kan ses som projektledare som arbetar för att samordna dessa olika kontakters arbete i dem 

olika spelprojekten. För att samarbetet skall fungera väl måste det därför finnas verktyg som 

möjliggör kommunikationen mellan människorna på dessa olika platser.  

2. Syfte och frågeställningar 

Jag har valt att titta på hur valet av kommunikationsverktyg ser ut när samarbete sker med 

flera outsourcade partners där alla inte arbetar inom samma företag men ändå arbetar på en 

gemensam produkt eller tjänst. 

 

 Vilken typ av verktyg väljer producenterna att arbeta med? 

 Varför väljer de att arbeta med dessa verktyg i sitt samarbete med distribuerade partners? 
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2.1 Avgränsning 

Tidsramen för arbetet är den viktigaste faktoren till avgränsning inom uppsatsen. Jag har valt 

att studera endast ett företag och varför producenterna inom det företaget valt att använda 

vissa typer av verktyg i kommunikationen med sina externa partners. Producenterna valdes 

som målgrupp på grund av att dem i huvudsak sköter kontakten med samarbetspartners som 

arbetar från andra geografiska platser. 

Vid mer tid hade det varit intressant att göra en studie där man sitter med producenterna 

och ser hur det faktiskt går till att kommunicera med outsourcade partners för att få en 

tydligare bild av hur producenterna använder dessa verktyg.   

3. Metod 

3.1 Metodval 

Hultén et al. (2007) berättar om att finna djupare kunskap i den sociala helheten. Det kan 

nås genom intervjuer med anställda och på så vis kan kunskap utvinnas inom 

organisationen.   

   De menar att det också kan finnas fallgropar där man måste se till att inte bara återge en 

felaktig bild av att blint följa det personerna i intervjuerna berättar och menar att forskaren 

behöver ta sig an ett betraktar perspektiv för att söka efter förklaringar som är okända för 

informanterna.  Att titta utanför deras upplevelse och se vad som egentligen sker. Min 

studie är gjord enbart på intervjuer för att nå en djupare kunskap i varför användandet av 

kommunikations-verktyg i projektarbeten med externa partners ser ut som den gör. Men det 

är viktigt att ta i beaktning eftersom det är informanternas upplevelser som speglas som jag 

tolkat och inte nödvändigtvis hur det verkligen ser ut, i och med att jag valde att angripa min 

frågeställning utifrån informanternas perspektiv. 

   En studie skall noga övervägas om det finns någon möjlighet att den som intervjuas kan ta 

skada av att delta i studien så att man är medveten om det konsekvenser som finns av att 

studien genomförs.  Både positiva och negativa aspekter skall betänkas i det metodologiska 

övervägandet. För att skydda företaget och dem deltaganden samt mig själv har jag valt att 

följa dem etiska riktlinjer som finns för forskning (Kvale och Brinkmann 2014). 

3.2 Urval 

Ju större variation inom en population ju fler deltagare behövs i undersökningen, vilket 

stämmer om man gör en studie som ska kunna generaliseras över en större grupp människor.               

    Den typen av undersökning ska helst vara statistisk signifikant. Min ambition har inte 

varit att generalisera över en större grupp utan genomfördes för att förstå varför en speciell 

grupp av människor med ett särskilt sätt att arbeta på använder en viss typ av verktyg för att 

kommunicera när dem inte sitter geografiskt samlade. Medan en statistisk signifikant studie

innebär att man tar reda på att en viss process sker, kan det istället vara svårare att förstå 

varför det ser ut som det gör. Vilket förklaras ytterligare av Bryman (2008) och Trost (2010) 

som menar att antal informanter som deltar i en kvalitativ intervju inte är det mest 

intressanta, utan att det mönster som står att finna är mer intressant. Till skillnad mot i en 
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kvantitativ undersökning där antalet är av större intresse. I min studie ämnar jag att tolka 

och förstå varför, i stället för att mäta frekvens av människors beteende. 

   I samrådan med företagets VD valdes producenterna inom företaget ut som grupp att delta 

i min studie. De valdes ut för att de är den grupp inom företaget som sköter kontakten och 

samarbetet med andra outsourcade företag och även samarbetet med de team inom företaget 

som sitter lokaliserade på annan ort. Jag valde alltså att göra ett målinriktat urval (Trost 

2010) eftersom individerna som valdes är dem med mest kompetens inom det området jag 

ämnade undersöka. Urvalet till djupintervjuerna bestod sedan av 2 personer, en man och en 

kvinna som arbetar som producenter inom företaget. Samt ett frågeformulär som skickades 

till alla producenter på kontoret. Det resulterade i 5 svar från de intervjuer jag fick in via 

frågeformulären.  

3.3 Tillvägagångsätt 

Jag valde att göra en kvalitativ studie för att få en större inblick i hur producenterna tänkte 

kring sitt arbete och kommunikationen med externa partners, men även för att kunna fråga 

ytterligare frågor vid svar som behövde utvecklas eller tydliggöras (Trost 2010). Jag tog 

kontakt med ett företag som jag vet samarbetar med flertalet partners i olika länder för att på 

så vis finna lämpliga informanter till min studie. Kontakten togs via företagets VD. Frågan 

om intresse att ställa upp på intervju ställdes till samtliga producenter, var av jag fick chansen 

att träffa två av dem som tackat ja. 

   Intervjun ägde rum genom ett möte på deras arbetsplats, för att jag samtidigt skulle kunna 

se hur arbetsmiljön ser ut där dem befinner sig. Jag valde att intervjua dem som fokusgrupp 

framförallt för att spara på deras tid. När det inte är känslig information som ska diskuteras 

kan det göra anspänningen mindre om dem får vara två stycken eftersom vi aldrig tidigare 

träffats (Bryman 2008). När den ena berättade något, kunde den andra fortsätta vidare på 

berättelsen och förtydliga eller utveckla det resonemanget som den första börjat på och det 

omvända. Man kunde även tydligt se när informanternas åsikter gick i sär genom att dem 

själva kunde uppmärksamma när det skiljde sig mellan hur dem valde att arbeta. 

   Bryman (2008) menar att kvalitativa intervjuer tenderar att vara mindre strukturerade än 

kvantitativa intervjuer. Jag valde att göra en semistrukturerad intervju eftersom jag vill ha en 

öppen ingång till ämnet kommunikation inom distribuerade team och inte bli alltför styrande 

i vad producenterna själva finner intressant eller som en utmaning i deras arbete med 

användningen av verktyg för att kommunicera med externa partners. 

   Det var av samma anledning som jag valde att inte skicka intervjuerna i förväg. Jag ville att 

intervjun skulle hålla flera dörrar öppna till hur de ser på sitt arbete. Vilket jag tidigare erfarit 

när jag skickat ut frågorna i förväg, att respondenterna kommit förbereda med sina svar och 

endast svarat på dessa frågor och inte utvecklat sina svar nämnvärt. Jag ville som sagt att 

respondenterna själva skulle få bestämma vad de anser som viktigt i kommunikationen med 

externa aktörer och eventuellt leda in intervjun på nya spår. 
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För att minnas intervjusvaren valde jag att spela in dem via ett program på telefonen som 

kallas i-talk, vilket var ett smidigt sätt att spara intervjun på istället för att behöva anteckna.     

   Vilket hade varit väldigt svårt i och med att 2 informanter byter av varandra och pratar 

under intervjun. Genom att spela in missade jag inte viktiga bitar som jag inte hunnit 

anteckna, och det gav intervjun ett bättre flyt än om jag behövt koncentrera mig på att 

föra anteckningar under intervjun. Anteckningar återger heller inte på vilket sätt det 

berättades. Jag förde för säkerhetsskull stödanteckningar ifall att det skulle bli nått fel med 

inspelningen av samtalet som spelades in. Efter att ha lyssnat igenom och transkriberat 

intervjun var jag glad att jag spelade in eftersom väldigt mycket av det som diskuterades i 

intervjun saknades i mina anteckningar. 

   För att sedan söka mer stöd i svaren till den problemformulering och dem 

frågeställningar som jag utformat skapade jag utöver intervjun ett frågeformulär i Google 

docs som sedan mailades till en av mina informanter som vidarebefordrade formuläret till 

övriga producenter på kontoret. I formuläret använde jag mig även av öppna frågor vilket    

Bryman (2008) uttrycker som ett stort risktagande. Han menar att chansen är stor att 

respondenterna inte orkar skriva mycket text och därför hoppar över frågor. När frågan 

lämnas öppen och delvis otydlig kan det även leda till svårtolkade svar i och med att det 

blir svårt att fråga upp på svaren när svaren lämnas in anonymt. 

   För att få en övergripande bild av företagets organisation och hur den fungerar har även 

samtal med VD förts fortlöpande under arbetets gång via mail och telefon.  

  3.4 Databearbetning 

Efter genomförda intervjuer var det dags för mig att finna mönster i empirin som samlats in, 

helt enkelt att tolka det som sagts. För kvantitativa studier finns tydliga regler för hur 

tolkning ska gå till medan det är otydligare när det kommer till kvalitativa. Det finns dock 

några regler vid databearbetning menar Trost (2010). Han pekar på att det är viktigt att 

forskaren refererar på ett korrekt sätt, även att hålla sig till dem etiska riktlinjer som finns, 

vilka presenteras senare under rubriken "etiska forskningsprinciper”. 

   Jag lyssnade igenom intervjun åtskilliga gånger när jag transkriberade den och efter det 

använde jag mig av en överstrykningspenna för att belysa viktiga meningar i texten och 

kategoriserades sedan in i teman rörande outsourcing, virtuella team, kommunikation och 

projektverktyg. 

Efter att jag kategoriserat texten och plockat ut de intressanta delarna använde jag mig av 

meningstolkning som är ett hermeunetiskt synsätt, vilket enligt Bryman (2008) menas att 

tolka det som sagts i intervjuerna för att finna mönster och mening i det som sagts av 

informanterna, och ibland även det som inte sagts, på så vis finna en djupare förståelse för 

det som studerats.  

   Vilket även beskrivs av Hultén et al. (2007): "Det hermeneutiska tillvägagångssättet 

förutsätter att man kan få en fullständig förståelse av händelseförlopp genom att tolka och till 

en meningsfullhet sammanfoga det som finns i människors medvetande" (Hultén et al. 2007, 

126) Trost (2010) förespråkar även ett hermeunetiskt synsätt då han menar att forskaren bör 

notera och anteckna kloka idéer när helst dem dyker upp under arbetets gång.  Vilket varit 

viktigt under hela uppsats-processen, att bearbeta texten om och om igen. Svaren från 
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frågeformulären kategoriseras efter samma teman som dem semi- strukturerade 

intervjuerna. 

3.5 Litteraturstudier 

Beteendevetenskap är väldigt kopplat till hur vi kommunicerar med varandra och därför 

fångades mitt intresse av att förstå problematiken med kommunikation när vi inte befinner 

oss i samma rum, stad eller land. Därefter läste jag artiklar rörande virtuella team och hur 

team kommunicerar med varandra för att bli framgångsrika. Dem sökord jag använt mig av 

har rört områden som kommunikation, distribuerade team, outsourcing och CSCW för att 

hitta relevanta artiklar att använda mig av i uppbyggnad av teorin.  

   Artiklarna har hittats genom biblioteket vid Umeå Universitet men även genom sökningar 

via Google scholars. Genom att använda mig av referenslistor från böcker och artiklar jag 

sökt fram har jag funnit källor som varit relevanta och behandlat många frågor inom samma 

områden. 

3.6 Etiska forskningsprinciper 

3.6.1 Informerat samtycke 

Jag informerade deltagarna om undersökningens syfte så att det fanns tydliga villkor för 

informanternas deltagande i studien. I det informerade samtycket ingår också att avgöra hur 

mycket information som ska ges ut till informanterna och när den ska ges. 

   Jag valde som tidigare berättat att hålla på frågorna för att få spontana och mindre 

styrda svar av informanterna men informerade dem om studiens syfte och deras rätt att 

avbryta intervjuerna när helst dem ville. 

3.6.2 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet är det som rör hur informanternas svar och deras person bör 

skyddas, för vem eller vilka informationen skall finnas tillgänglig (Kvale och Brinkmann 

2014). Jag valde att anonymisera både deltagare och företag då jag inte såg tillräckligt stor 

vinning i att vara öppen med det. Därför kändes det tryggast både för mig att informanterna 

får förbli anonyma. 

3.6.3 Nyttjandekravet 

Betyder att jag bedyrat att min studie gjorts endast för att användas i forskningsändamål och 

inte används för icke vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 14). 

3.6.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att undersökning är korrekt utförd och att man därmed undersökt det 

man ämnat undersöka. Jag anser att jag valt rätt metod genom att intervjua för att nå en 

djupare förståelse för det syfte jag valt att undersöka.  Samt att jag följt dem etiska 

principerna i min studie. Den litteratur jag valt är byggd framförallt på vetenskapliga artiklar 

så kallade primär källor där texten inte filtrerats genom utvärdering och tolkning och 

kommer direkt från ursprungligt källmaterial. 

   Reliabilitet är ett begrepp som syftar till om det är möjligt att få samma resultat vid 
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ytterligare en undersökning. Det vill säga om undersökningen går att replikera och man då 

får samma resultat som under den tidigare undersökningen. Eftersom den kontext som alltid 

omger oss påverkar den studie som genomförts menar Ritchie et al. (2013) att det är svårt, 

om inte omöjligt att återupprepa en studie och få fram ett likadant svar på samma fråga eller 

syfte som ställts i och med att olika variabler kommer vara med och påverka varje gång. Och i 

och med att bara en studie genomförts kan inga slutsatser dras eller uteslutas från att det 

finns reliabilitet i studien som genomförts (Kvale och Brinkmann 2009). 

4. Teori 
 

4.1 Agilt arbete i distribuerade team 

Stouby Persson et al. (2011) pekar på två stora trender inom mjukvaruutveckling de senaste 

åren, den första är användning av agilametoder och att arbeta geografiskt åtskilda i 

distribuerade team.  Det finns många metoder att välja mellan men det handlar oftast om att 

välja en metod som är mer struktuerade eller mer flexibel. Vattenfallsmetoden är en känd 

strukturerad metod där ett antal processer ska arbetas igenom från en början till ett slut, 

som i cykler (Avison och Fitzgerald 2006). Medan agilametoder kan ses som en motpol till 

vattenfallsmetoden, där man har ett mer flexibelt sätt att arbeta på. Där människor och dem 

mjukavärdena värderas högre än strukturer och ramar (Björkholm och Brattberg 2008). 

Agil-utveckling brukar användas av mindre team medan den strukturerade designen 

brukar användas av större organisationer. Allt eftersom företaget växer sig större kan mer 

struktur behövas för att hålla ordning på organisationens processer medan det inte krävs lika 

mycket standardiserade processer och kontroll när företaget är av mindre storlek och det är 

möjligt att hålla ordning och reda trots flexibla lösningar (Estler et al.2013). Vallance (2014) 

skriver att ju mer planering och strukturering av utvecklingsprocesserna som införs i arbetet 

med TV-spelsutvecklingen så skapar den motsättningar i den kreativa miljön som annars 

präglar TV-spelsutvecklingsbranschen. Att val av en väldigt strukturerad metod framför en 

flexiblare metod här skulle kunna betyda att det kreativa utrymmet för utvecklarna krymper. 

4.2 Outsourcing 

Att ett företag väljer att outsourca en del eller flera delar av dess verksamhet betyder att 
man avtalar med andra aktörer att hantera en eller flera processer åt organisationen så att 

det är möjligt att i större utsträckning ägna sig åt sin kärnverksamhet (Kohli och Grover 

2008). 

Remneland (2010) pekar på att man bör använda både interna och externa idéer för att 

avancera och vinna fördelar gentemot konkurrenter. Istället för att hushålla med all 

kompetens i det egna företaget, menar han att man ska titta utanför företagets väggar för att 

ta hjälp av andra företag. Genom att samarbeta och köpa tjänster av andra företag kan 

företaget då göra framsteg effektivare och vinna på att använda sig av andra aktörer och 

deras kompetens för att vinna fördelar. 

Avison och Fitzgerald (2006) beskriver med exempel hur företag tar hjälp av utomstående 

aktörer för att sköta en tjänst eller annan process där företaget vinner på att själva inte 

hantera denna process. Dem nämner exempelvis städning som exempel på vad man kan 
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anlita ett annat företag att sköta åt det egna företaget vilkas huvudverksamhet inriktar sig på 

något annat.     

Krishna (2004) hävdar att det finns väldokumenterade anledningar till varför företag väljer 

att outsourca delar av verksamheten och menar att kostnaden minskar och en större marknad 

öppnar sig, vilket leder till ökat resultat. 

   Den förändrade marknaden och affärsmodeller för online spel bidrar till att företag inte 

behöver befinna sig på samma plats längre, utan spelstudios och förlag kan med fördel arbeta 

tillsammans från olika platser, och menar på att outsourcing ger fördelar genom möjligheten 

att samarbeta med människor på andra sidan jorden och på så vis tillgodogöra sig den 

kompetensen utan att behöva flytta sin verksamhet (Kerr och Cawley 2012). 

   Gordon och Mierzwa (2013) menar att även fast det finns fördelar med att outscourca 

processer finns det fortfarande stora utmaningar med att hantera dessa distribuerade 

relationer. Tillit kan bli ett problem när man arbetar från olika platser i outsourcade eller 

virtuella team och måste hanteras. 

"As in GSD(Global Software Development) the geographical distance exists which creates 

further challenges such as complex communication and coordination process, diffrences in 

culture, different languages, time zone differences, knowledge management difficulties and 

collaboration difficulties" (Khan och Khan 2014, 1425). 

Citatet i artikeln tar upp många av dem utmaningar som medlemmar i distribuerade 

team kan ställas inför. Det är dem barriärer som dem måste ta sig över för att kunna 

kommunicera och koordinera arbetet på ett bra sätt och på så vis arbeta effektivt tillsammans 

trots den geografiska distansen. Tidsskillnad, kulturskillnad, Kunskapsöverföring och annat 

som rör samarbetet för det distribuerade teamet. 

Scholz (2012) menar att det är viktigt att man väljer ut rätt människor, men att det är ännu 

viktigare hur den sammansättningen av människor ser ut. Det räcker inte med att finna 

talanger utan den talang som finns måste matchas med det arbete och dem processer som 

ska utföras och även samarbeta för att göra ett bra arbete tillsammans. Det gör det viktigt att 

hitta rätt människor att utföra det distribuerade arbetet.  När metoder och processer blir mer 

tillgängligt för alla, betyder det att de människor som ingår i teamet får en större betydelse.     

Estler et al(2013) lyfter också fram den kompetens som anställda bär på som nyckeln i ett 

företag. Därför bör organisationen se till att rekrytera kompetent personal för att mäta sig 

med konkurrenter inom samma bransch. 

4.3 Kommunikation inom distribuerade team 

Kerr & Cawley (2012) påtalar att efter man etablerat ett samarbete inte behöver dem som 

ingår i samarbetet inom samma geografiska plats. Många tjänster till kunder utförs dessutom 

virtuellt idag. Som exempel tänker jag på om du mailar kundtjänsten till ett globalt företag, 

då är chansen stor att du får svar av någon som sitter på en annan plats i världen än 

företagets huvudkontor eller var kunden som mailat befinner sig i. 

Citatet som följer beskriver några fler ut av dem utmaningar som ett team som arbetar 

distribuerat kan stå inför: "Differences in demographic attributes and individual backgrounds 

may result in people having different worldviews, beliefs, goal priorities and behavioral 

norms, and being accorded different amounts of power and status. This lead the to define 
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situations differently" (Vlaar & Van Fenema 2008, 230) 

   När människor med olika bakgrund möts, resulterar det ofta i olika sätt att se på världen 

gällande normer, prioriteringar och så vidare, vilket gör att människor ser olika på 

samma situation utifrån sina egna föreställningar. Även Khan och Khan (2014) berättar om 

utmaningar som uppstår när människor arbetar tillsammans distribuerat och inte delar 

samma modersmål, problem kan skapas när man inte känner till varandras uttryck, idéer 

eller gester. 

Krishna et al. (2004) bekräftar detsamma med sin undersökning där de menar att det inte 

är problemfritt att jobba med mjukvaruproduktion när människor från olika kulturer ska 

kommunicera för att koordinera sitt arbete. Indiska mjukvaruföretag upplevde att 

kommunikation med samarbetspartners i USA skiljde sig åt i jämförelse med deras 

samarbetspartners i Japan. I USA arbetar man mer med skriftliga avtal och dokumentation 

och även en tät informell kontakt via telefon och mail. I Japan menar Krishna et al. (2004)  

att man föredrar verbal kommunikation vid förhandlingar och använder sig av mindre 

frekvent men mer formell användning av elektroniska medier än Amerikanerna. 

Scholz (2012)  menar att företag väljer kompetens framför nationstillhörighet och 

fortsätter rekrytera outsorcing partners och team medlemmar utifrån kompetens och tidigare 

jobbhistoria i allt större utsträckning. För att samarbetet ska fungera krävs något som Scholz 

(2012) kallar "cultural intelligence" som han förklarar som en individs förmåga att ta till sig 

nya kulturella kontexter och interagera med människor med annan bakgrund, och han menar 

att det tidigare bara använts på individ nivå men att det mer och mer används som analys på 

hela verksamheter. 

    Vlaar & Van Fenema (2008)  Kommer i sina intervjuer fram till att kommunikation hjälper 

till för att förstå externa team medlemmar, dock så är det förödande för arbetet när fel 

antagande kvarstår och orsakar problem på grund av att man har en falsk bild av hur det 

egentligen ser ut. Man väljer att hålla kvar vid sin felaktiga uppfattning eller fördom som inte 

stämmer med verkligheten. Flexibla organisationer som däremot är vana att arbeta med 

frekventa förändringar tenderar att stöta på mindre problem när man arbetar i distribuerade 

team (Estler et al. 2013). 

   I Pogutá Urquijo et al. (1993) studie påvisas att man efter det tredje försöket att 

kommunicera med varandra via verktyg upplevde färre breakdowns genom att man utvecklat 

metoder och förståelse för att parera svårigheter genom att bli mer bekanta. Genom att lära 

känna varandra bättre blir det lättare att kommunicera via kommunikationsverktygen, 

verktyget har alltså inte uppdaterats men kunskapen om varandra har vuxit. 

I och med att många företag idag har samarbeten med företag i olika delar av världen har 

det även utvecklats verktyg för att stödja människor i deras kommunikation med varandra.    

Det finns många olika typer av kommunikation att täcka in med hjälp av verktyg, 

exempelvis problemlösning, beslutsfattning och informationsdelning. Det som annars skulle 

ske öga mot öga får man istället sköta genom att använda ett verktyg för kommunikation. 

Även om personer befinner sig på samma plats finns områden som att dela information 

eller skriva i samma dokument som tidigare sköttes med papper och penna och nu med 

fördel kan skötas via ett IT-verktyg. Att arbeta på en gemensam text blir lättare om alla har 

tillgång till samma dokument med text och kan göra ändringar i det direkt (Avison & 
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Fitzgerald 2006). 

Davenport (1998) menar däremot att man ska vara försiktig med hur man integrerar data i 

verksamheten. Målet med att förbättra processer kan eventuellt leda till att en del delar som 

inte tänkts igenom kan försämras. Att införa eller ta bort en viss funktion kan ha inverkan på 

sättet man arbetar i och med att både det tekniska-och sociala systemen hänger samman. 

   Spinuzzi (2008)  menar också att verktyg själva inte har mening utan medierar det 

människor vill kommunicera mellan varandra. Kommunikationsverktygen underlättar 

såklart kommunikation om man sitter geografiskt åtskilda men det är fortfarande människor 

som ska kommunicera och tolkar den kommunikationen som sker och inte programmet i sig.    

   Frågor som rör förståelse och kommunikation, och hur den förmedlas är det som ska 

medieras via verktyget. Även om mycket kan förenklas genom att kompatibel utrustning 

används är det viktigt att veta att det ofta är andra orsaker än dem tekniska som gör 

användningen av kommunikationsverktyg utmanande och väldigt komplex och kontexten 

som omger användandet som bestämmer vilken typ av verktyg som är lämpligast att använda 

för det ändamålsenliga. 

5. Resultat 
 
5.1 Beskrivningen av företaget 

Min beskrivning av företaget grundas på de intervjuer som genomförts med VDn och med två 

av de producenter som jobbar inom företaget. 

   Företaget har sin bas i Sverige där det arbetar 150 människor inom olika befattningar 

och områden för att distribuera spel.  Förutom spelutvecklare och spelstudios samarbetar 

företaget med olika typer av externa partners genom outsourcing av många delar som behövs 

för att bygga ett spel, exempelvis för grafik, översättning av språk och med musik och ljud för 

att sedan vara dem som sedan knyter ihop dessa delar till ett dataspel. 

   Att företaget är distributör av dataspel, betyder att de samarbetar med utvecklare av 

dataspel som verkar intressanta för företaget och sedan ger ut deras spel. Man sluter därmed 

ett avtal för att möjliggöra det för utvecklingsstudion att kunna ge ut sitt spel. Spelen säljs 

nästan uteslutande digitalt och väldigt liten andel av försäljningen av spelen sker alltså i 

fysiska butiker. 

   Hierarkin inom företaget börjar med styrelsen som ansvarar för företagets strategiska 

inriktning och sedan team management eller ledningen som har ansvaret för företagets 

operativa drift, medan brandmanagement ansvarar för respektive spels budget.   

   Brandmanagement ligger på samma trappsteg som producenterna inom hierarkin, men är 

dem som beställer jobb av producenterna och ansvarar för den budget som spelet fått från 

team management. Det finns fler enheter inom organisationen, men jag har valt de grenar 

som finns om man tittar uppåt i hierarkin för att förstå vilka som producenterna svarar 

under. 

Styrelse 

Team Management 

Brand management & Producenter 
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5.2 Producentrollen 

Som tidigare nämnts behövs det bland annat översättare, musik och en mängd olika 

funktioner eller tjänster för att det ska bli ett fullständigt spel. På företaget outsourcas en 

mängd av dem olika tjänsterna man vill ska fungera i spelet till olika typer av företag som 

befinner sig över hela världen där en av producenterna beskriver att just när det gäller 

spelbranschen så måste man utnyttja den talang som finns på olika ställen och ta tillvara på 

den kunskap och kompetens som finns, vilket betyder att samarbeten med parter som finns 

på olika platser i världen är en av dem viktigaste grundförutsättningarna för att bygga 

framgångsrika spel för företaget.  

   Dem som sköter kontakten med dem olika teamen som är lokaliserade över hela världen 

och ser till att dem olika projekten blir till verklighet är producenterna inom företaget. 

   Dem som arbetar som producenter inom företaget har väldigt varierande bakgrunder och 

intervjuperson 1 beskriver detta väl: 

 
Vår bransch är lite den olydiga lillebrorsan när det kommer till IT, för IT har ju vuxit och 

det är så stora pengar där och dem har vuxit ut ur ingenjörer så dem är mycket striktare och 

har fortfarande skjorta på sig när dem går till jobbet. Men i den här delen av branschen kan du 

fortfarande bli anställd utan minsta utbildning överhuvudtaget bara för att du kan visa att du 

kan någonting. Ena är utbildad ingenjör medan en annan inte har någon utbildning 

överhuvudtaget, han råkar bara vara bra på att programmera för han lärde sig det på 

youtube. Här bryr sig ingen om vilket, kan du programmera så kan du programmera, eller 

vad det nu är du kan. Samma sak genomströmmar hela branschen, funkar det så funkar det. 

Om det står i en bok eller inte, är det ingen som bryr sig om. Det är nästan prestige att inte 

göra det. 

Producenten har inom företaget en betydande roll att koordinera dem processer som 

outsourcas till samarbetspartners för att sedan få ihop alla dem delar som behövs för att 

utveckla ett dataspel. Informanterna beskriver att dem har väldigt liten delaktighet i när det 

väljs partners som utvecklar spelen, alltså dem huvudpersoner som företaget väljer att 

samarbeta med när det gäller avtal som slutits rörande vilket spel som skall utvecklas. Den 

roll producenten istället har är att förvalta relationen med dem personer inom verksamheten 

som ledningen valt att arbeta med. Producenterna jobbar främst med att hantera risker och 

mitigera de projekten som företaget för tillfället arbetar på. Det vill säga att samordna de 

processer som berör det aktuella spelet som skapas, helt enkelt ser till att dem investeringar 

som gjorts betalar sig i den produkten som sedan sammanställs. Som intervjuperson 1 

uttrycker det "…Så egentligen, jag tänker att vårt jobb skulle inte behövas i fall folk bara 

visste vad dem skulle göra" 

   En producent håller i alla trådar och koordinerar dem processer som behövs till för att det 

tillslut blir en färdig produkt av dem investeringar som gjorts. Hen är spindeln i nätet. Att 

man väljer outsourcing som metod för att bygga mjukvaran förklarar intervju person 2 i 

citatet som följer: 
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"…När det gäller vår bransch så måste man utnyttja den talang som finns på olika ställen, om 

en studio ligger i ett annat land som är väldigt bra på det dem gör, så är det relevant för oss 

att ta tillvara på deras och kompetens och deras erfarenheter" Intervjupersonen menar att 

det inte är en särskilt stor bransch inom Sverige och att man därför söker 

samarbetspartners med större kompetens utanför landets gränser. Dem menar att man i 

olika partnersamarbeten ofta ställs inför dilemman när dem själva är med och väljer 

outsourcing för mindre typer av tjänster som ska ingå i den mjukvara som tas fram. 

 

Vi har två favoritpartners för en viss typ av mindre tjänst, en i Europa och en i Nord 

Amerika, den i Nord Amerika är bättre men och andra sidan vaknar dem när vi går hem. Man 

väger risken mot belöningen så att säga, man ser om det är värt det. Har man tid med en viss 

försening som det naturligt blir när en person arbetar från Nord Amerika, så kommer vi välja 

dem oftast (Intervjuperson 1). 

 

Det här är risker som intervjuperson 1 menar att man får väga in i sin riskbedömning vid 

samarbeten med externa partners som sitter geografiskt belägen på annan plats. Finns tiden 

kanske de väljer den bättre partnern som tar längre tid, men är det en tjänst som behövs 

omgående och inte får dröja väljer producenten en snabbare väg men med ett mindre bra 

resultat. Som jag tidigare nämnt finns dem outsourcingpartnerna som producenterna 

samarbetar med utspridda i alla världens hörn. Men även samarbeten sker inom företaget 

med kontor som är lokaliserade på annan ort. Intervjuperson 1 beskriver detta i följande 

citat: 

"…I min tidigare roll innan jag flyttade över till producentrollen så jobbade jag i en annan 

studio inom företaget som fokuserade på en viss bit inom mjukvaran, även om det var inom 

företaget så satt vi på ett annat ställe än övriga anställda" (intervjuperson 2) 

Väldigt många delar inom företaget är utspridda rent geografiskt. Även inom företaget finns 

personer lokaliserade på olika platser i Sverige och världen men som är anställda på företaget 

till skillnad mot när man väljer att köpa in en outsourcad tjänst.  

Producenterna jobbar alltid i par. När dem tilldelas ett nytt projekt är det en som har 

huvudansvaret och en agerar som medproducent. Båda informanterna intervjuperson 1 och 2 

beskriver att det ofta är suddiga linjer gällande vem som är huvudansvarig och vem som är 

medproducent, då man delar på dem flesta uppgifterna och håller den andra uppdaterad om 

alla delar som rör projektet. Varje producentpar sköter däremot sitt egna projekt utan 

inblandning eller överlappning av andra producenter inom teamet. Så även om dem sitter 

tillsammans jobbar dem ändå parvis var för sig. Däremot så finns en företagskultur där man 

lär av varandra och gärna diskuterar varandras projekt och byter tips och så vidare. Varje 

vecka har producenterna dessutom onsdagsmöten för att byta erfarenheter med varandra 

gällande dem olika projekt som det arbetas på för att förhoppningsvis lära av varandra och 

skapa synergi genom detta.   
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5.3 Resultat 

I resultat kommer jag presentera de svar till mina frågor som framkommit under 

intervjuerna. Och även titta på hur svaren överensstämmer mot de svar som inkommit från 

formulären som skickades ut till övriga producenter. Den första frågan rör vilka kanaler eller 

program som producenterna använder för att kommunicera med externa partners. Alla av 

dem program som används är välkända typer av kommunikationskanaler så som olika 

varianter av mailkonton (Gmail mfl.) som används framförallt för beslutsfattande i och med 

att man får ett tydligt papertrail eller spår av vad som har beslutats. Mailen är den 

kommunikationskanal som används mest av producenterna och är ett asynkront 

kommunicerande. Där man kanske får vänta på svar, framförallt med partners som ligger i 

en annan tidszon.  

   Vilket gör att mailen är en av dem viktigaste kommunkationskanalerna i och med att det är 

svårare med ett synkront kommunicerande när man är arbetar olika tider på dygnet. Ett mail 

som skickas på morgonen med instruktioner kan öppnas i Nord Amerika tolv timmar senare 

och läsas för att sedan utföras hos det företaget. Skype används istället i huvudsak för 

videokonferenser vid diskussioner och förhandlingar där det kan behövas diskuteras och 

förtydligas mål eller överenskommelser, och används i största utsträckningen synkront för 

att kunna föra samtal "live" med samarbetspartnern. Dock används Skype av vissa 

producenter både synkront men även asynkront via funktioner som exempelvis chatt.    

   Google drive används för delning av information både synkront och asynkront för att 

kunna samarbeta på en gemensam plattform där flera kan delta samtidigt. Man kan alltså 

arbeta i samma dokument, samtidigt, men även var för sig där producenterna och deras 

samarbetspartners kan följa med varandras arbete i dokumenten. Producenterna använder 

även programmet Excel där projektplanen med schema och kalender finns samlat under ett 

antal tabbar. Excel är ett kalkylprogram för att hantera och organisera data i kolumner och 

dela dessa med andra och dessa skrivs främst av producenterna för dem andra att ta del av 

men inte ändra i. Telefon används när det är bråttom att få tag på personen, då producenten 

behöver få ett snabbt svar. Intervjuperson 1 berättar: 

 

Jag räknade faktiskt på det för jag är en sån som gillar att skaffa data på saker. Och jag har 

kommit fram till att under en normal vecka så sitter jag 80%-75% i mail sen sitter jag 10% till i 

excel-blad i kalkylark, och dem sista procenten sitter jag i spelen och tittar och gräver. Det är 

försumbart liten tid jag använder i andra verktyg. 

 

Vidare i intervjun framkommer även att personen i större utsträckning använder sig av Skype 

för videosamtal. Intervjuperson 2 använder Skype både för videosamtal men även 

chattfunktionen som hen menar är ett bra komplement till videosamtalen vilket inte 

stämmer överens med hur intervjuperson 1 använder sig av de olika funktionerna i Skype och 

uttrycker sig så här när hen får höra om kollegans sätt att använda sig ut av 

chattfunktionerna: "…Intressant, jag skyr Skype som pesten, jag använder det bara för 

videosamtal, jag tycker det är så lätt att bli störd och så svårt att dokumentera. Ett mail har 

tydligare papertrail". Google drive används av båda informanterna, för att kunna dela arbetet 

med partners och dem menar att samma eller liknande tjänst används av alla producenter. 
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Det framkommer även att ett program som visar på vilka buggar som bränts igenom av 

externa partners används. Ett verktyg som dem menar tydligt visar hur långt dem kommit i 

processen. Intervjuperson 1 jobbar som tidigare nämnt i Excelblad där olika tabbar över 

schema, leveransschema och beslutsfattning finns samlat på ett blad. På frågan om de har 

någon form av protokoll eller regelverk för hur de förväntas att kommunicerar svarar 

intervjuperson 2 att: 

 

Nej, i och med att vi jobbar med så pass många olika partners så betyder det att vi behöver 

anpassa oss väldigt mycket efter vad som fungerar med just den partnern där vi kan ge dem 

verktyg och rutiner för hur dem ska rapportera till oss om hur allting funkar. Men i en del 

andra fall så är det etablerade partners som har sina rutiner och sina processer, då får vi 

anpassa oss till dem i det fallet. 

 

Jag får vidare veta att storleken på det den externa aktören inte är avgörande för vems 

processer som man väljer att anamma. Det är framförallt viktigt för dem att kunna vara 

flexibla och inte följa standardiserade processer för hur deras projekt skall hanteras.     

   Producenterna bestämmer själva hur man väljer att lägga upp arbetet och vilken teknik som 

lämpligaste stödjer dessa processer och kommunikationen med dem externa medarbetarna. 

Intervjuperson 2 förtydligar detta med citatet som följer: 

 

Det är någonting som är ganska viktigt för oss, just att inte ha så standardiserade processer för 

det skulle ta längre tid för oss att se till att vi följde dem än att bara köra. Och dessutom så jag 

menar, alla här är projektsamordnare, om man inte är kapabel att hålla reda på hur man 

jobbar och kan ansvara för det, då ska man nog inte vara här till att börja med. 

 

Dem har tidigare diskuterat att införa striktare processer. Men dem menaratt det skulle 

kunna försvåra processer och att tid istället går åt till byråkrati vilket inte leder projektet 

framåt utan gör att man fastnar i dessa processer. Därför vill de ha så lite dokumentation som 

möjligt eftersom tekniken utvecklas så snabbt menar producenterna. Intervjuperson 1 

berättar: 

 

Vi hade en del dokumentation på våra FTP förut, jag tittade igenom den bara igår och ja inget 

av det här är aktuellt längre för att vi har bytt ut programmen, vi har bytt ut tjänsterna, dem 

har uppdaterats. Här står det om version 2 och vi är på version 5 nu, det gäller att hänga med. 

 

Jag får i citatet reda på att dokumentation har förekommit och att man idag inte har någon 

användning av den dokumentationen i det projekt som nu är startat i och med att det inte är 

aktuell information längre. Vidare får jag veta att producenterna använder sig av någonting 

som dem kallar för "minuter" eller "minutes of meeting" som enda formen av 

dokumentation. Vilket förklaras som en beslutslogg där det skrivs upp så kallade "action 

points" som betyder att dem uppgifter som det kommit överens om skall utföras skrivs ned 

och sparas för att finnas som "papertrail" det vill säga som ett spår eller bevis av vad som är 

bestämt. Intervjuperson 2 berättar att det som sagts skrivs ner efter varje möte 
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(videokonferens) och skickas sedan som mail till personer som deltagit i mötet för 

bekräftelse. Intervjuperson uttrycker det så här: 

 

Jag tror dem enda sakerna vi har liksom spikade är att det ska finnas dokumentation. Vi ska 

ha papertrails, ifall saker går fel ska vi ha någon sorts beslutslogg, man ska kunna påvisa vilka 

beslut som togs. Det finns en del saker som är bundna i kontraktet redan att kunna bevisa, ifall 

det skulle gå så långt att folk bli osams på riktigt. 

 

Vidare berättar dem om att rapporterna eller besluten skiljer sig från producent till 

producent. Det skall finnas en rapport men vad den innehåller och hur den är utformad 

skiljer sig åt beroende på vem, vilket projekt och vilken samarbetspartner som berörs.   

   Intervjuperson 2 menar att samarbetspartners har en stor input i hur beslutsloggen ser ut: 

 

Sen kan ju vi eller vår partner alltid komma med förslag, att den här rapporten ska in och att 

dem vill se det här innehållet i rapporten och dem vill se liksom den här typen av information. 

Det är som sagt alltid en dialog med den partnern som man samarbetar med om dem hellre 

har sin rapport så då får vi anpassa oss till det eller vice versa. 

 

Loggen är en viktig bevisföring vid konflikter med externa partners för att kunna se vad som 

beslutats och vad som senare har levererats, och då kunna se vilken dissonans som uppstått 

däremellan. "…Jag skulle nästan säga att allting som med nästan alla mänskliga interaktioner 

så uppstår nästan alltid konflikter när folk har olika förväntningar på någonting" de upplever 

ofta konflikter i och med dem olika förväntningar som finns mellan producenter och externa 

partners. Ibland så går det även ut över hur loggen läses. Problem har uppstått när det som 

skrivits i loggen uppfattats olika mellan producenterna och den externa partnern.   

   Intervjuperson 1 exemplifierar detta:  

 

Vi kommer överens om att så här långt in i projektet vill jag att ni ska leverera spelet i det här 

skicket och följande saker ska fungera, men det här fungera är en ganska bred term. Man kan 

bara bryta ned det så här mycket utan att skriva hyllmeter, man får vara pragmatisk, för vi vill 

egentligen inte backa på våra krav, vi vill ju fortfarande ha det vi betalar för och dem menar att 

det här kan vi inte göra då måste vi ha mera pengar. Men det är alltid från fall till fall 

emellanåt kan man trycka och säga att nej men vet ni vad ni kan faktiskt göra det här, och 

andra gånger kan vi göra eftergifter och säga att vi vill att ni gör klart det här men vi är öppna 

med att vi förväntar oss mindre på den här andra saken. Till exempel, vi vill ha tre extra 

uppdrag men är okej med att det finns en hund mindre i spelet, eller vad det nu handlar om. 

 

För att bygga tillit ser man till att träffa den spelstudio som ska utveckla spelet i uppstart av 

projektet som en kickoff för att lära känna varandra och framför allt för att prata om dem 

förväntningar som finns. De menar att dem gånger som konflikter uppstått har det ofta varit 

förväntningar som kommunicerats dåligt av dem eller av deras externa partners därför ser 

producenterna till att prata om förväntningar tidigt och använda sig av tydliga 

referenspunkter. Väl tillbaka på kontoret så är det viktigt för producenterna att visa deras 



19 
 

partners att dem klarar av att utföra ett kompetent jobb. Intervjuperson 2 säger att "…Studios 

har inget problem med att få hårda krav så länge dem ser att vi som producenter är 

kompetenta och förstår vad vi önskar" även om träffarna ansikte mot ansikte styrs av behov 

är det såklart avgörande med geografin. Det blir enklare träffa en studio i Danmark än i Nya 

Zeeland som ligger så pass långt ifrån kontoret i Sverige. Intervjuperson 1 berättar om att när 

samarbeten med studios i Sverige funnits, har det nästan blivit så att dem träffats för mycket 

vilket inte heller varit bra för som Intervjuperson 1 säger: "…Arbetet görs bäst hands off" 

vilket hen menar är på grund av att dem vill låta studios "äga spelet" så långt det är möjligt, 

den kreativiteten och friheten för utvecklarna är viktig menar producenten. 

    Eftersom sättet att arbeta på skiljer sig beroende på vem man jobbar med och vilket land 

de kommunicera med, ser dem till att inom företaget byta erfarenheter mellan varandra, och 

beskriver en företagskultur där man lär av varandra. Intervjuperson 1 beskriver det: "…Vi är 

medvetna om att det ofta finns ett bättre sätt att göra saker på, men tid är alltid en bristvara"     

   Att de hela tiden kan lära och förbättra sättet att kommunicera och därför byter 

erfarenheter med varandra. Har en av producenterna arbetat med ett företag i Japan, och en 

av dem andra ska göra det för första gången, tar man hjälp och frågar den producent som vet 

mera. Ofta blir det att prova sig fram och se vad som fungerar i och med att den tiden 

producenterna önskar funnits, inte alltid finns.  

    I formuläret ställdes frågor om vilka typer av kommunikationskanaler som används, och 

svaren är samstämmiga med dem två informanterna från intervjuerna det är mail, Google 

drive, Skype och Excel som framförallt används. Den tiden som läggs ned på användning av 

dem olika kommunikationskanalerna varierar som för intervjuperson 1 & 2. Vissa 

kommunicerar mer via chatt, en annan använder mail och videokonferenser. För alla 

informanter är det viktigt med tydlig papertrail och det på grund av att bevisa vad som är 

beslutat med externa partners, men producenten får själv välja dem verktyg som de vill 

använda sig av. Att använda sig av "minutes of meeting" är centralt för alla respondenter, 

sedan väljer dem att använda olika typer av verktyg istället för att använda ett projektverktyg 

med dessa funktioner inbyggda. 

6.  Analys 
 

6.1 Outsourcing 

Det finns många delar bakom varför producenterna valt dem verktyg som utgör den 

verktygslåda som används i kommunikation med externa aktörer. Till skillnad från när man 

jobbar i samma grupp inom ett virtuellt team så har producenterna inte valt att använda sig 

av ett projektverktyg som hanterar all form av kommunikation och koordination 

integrerat i ett och samma system. Istället väljer de flera olika verktyg att arbeta med som 

exempelvis Skype för videosamtal, och Excel för schemaläggning. 

I intervjuerna framkommer det att branschen måste nyttja den talang som finns och därför 

ser till att sträcka sig utanför landsgränserna och på så vis få tag i relevant kompetens när det 

kan vara både svårt och dyrt att samla all kompetens under det egna taket. Både Remneland 

(2010) och Kohli och Grover (2008) beskriver fördelar som går i linje med informanternas 

uttryck för att använda sig av kompetens som finns utanför företaget och outsourca stora 
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delar av verksamheten för att helt koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga att 

distribuera spel. 

Avison och Fitzgerald (2006) menar att man minskar kostnader genom att ha människor 

lokaliserade tillsammans som team, medan dem intervjuade producenterna menar att man 

kan vinna fördelar genom att inte sitta tillsammans, man berättar exempelvis om när man 

samarbetat med partners i samma stad och haft fler möten än vad som varit nödvändigt 

endast för att man sitter i samma stad. Eftersom producenterna menar att jobbet görs bättre 

"hands off" det vill säga med så lite inblandning som möjligt från producenterna. Vilket 

betyder att avstånd inte behöver vara en nackdel då mötesfrekvensen minskas vilket kan leda 

till att effektiviteten ökar. 

   Kerr & Cawley (2008) berättar att ju mer populariteten ökar kring onlinespel så bidrar det 

till att man inte behöver vara lokaliserade på samma plats som kunder eller distributörer. 

Företaget har egna anställda och samarbetspartners utspridda över världen. Exempelvis 

finns den största andelen kunder på marknaden i USA medan huvudkontoret ligger i Sverige.     

   Dem menar att ytterligare en fördel med att arbeta i team globalt är att det även öppnar 

för en global marknad, vilket stämmer med företaget som studeras då externa partners och 

kunder finns utspridda över hela världen. 

6.2 Kommunikation inom distribuerade team 

Informanterna menar att det finns utmaningar med att arbeta med människor från olika 

kulturella bakgrunder och dem berättar att det är viktigt med förtroende som byggs upp 

genom att man pratar om vilka förväntningar som finns från producenterna respektive från 

dem externa partners.   De ses vid uppstartsträff med studion som de samarbetar med för att 

på så vis bygga förtroende och framförallt prata om dem förväntningar som finns på 

samarbetet, vilket Khan och Khan (2014) påtalar som väldigt viktigt i byggandet av tillit. 

Mierzwa och Gordon (2013) men även Khan och Khan (2014) och Vlaar och Van Fenema 

(2008) pratar om svårigheterna med att förstå olika uttryck, seder och bruk i andra kulturer 

därför är det viktigt att producenterna besitter "Cultural  Intelligence” för  att lättare kunna  

anpassa  sig  och  förstå  andra kulturer. Även förståelse för att normer och seder som är 

vanliga här, kan anses som märkliga i andra kulturer (Scholz 2012). Vilket även blir en 

anledning till att dem väljer konventionella sätt att kommunicera på så att det ska fungera 

att kommunicera oavsett vilken världsdel man arbetar ifrån. Vlaar och Van Fenema (2008) 

menar att det är viktigt att man inte använder sig av fördomar och falska bilder när man 

försöker förstå andra kulturer. Informanterna menar att man har en företagskultur där man 

delar kunskap och på så vis lär av varandra och om vad som fungerar och inte gör det inom 

samarbeten med externa partners. Onsdagsmötet är ett möte med tid avsatt för att främja att 

man delar kompetens mellan varandra utöver det som sker på kontoret dagligen. 

6.3 Agilt arbete i distribuerade team 

Avison och Fitzgerald (2006) menar även att det är viktigt att rätt personer hamnar på rätt 

plats. Scholz (2012) menar att rätt typer av kompetenser är viktigt när ett team sätts ihop, att 

rätt person hamnar på rätt plats. På företaget där studien är utförd är det viktigt att personer 

med rätt egenskaper för att hantera flera externa partners, rekryteras till producentrollen. Att 
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hen sedan klarar av att ge utvecklarna lagom lösa tyglar för att inte kväva deras kreativitet 

som Vallance (2014) menar är risken med för snäva strukturer och regler 

Det enda regelverket som används kallas för "minutes of meeting" vilket är en regel som 

betyder att producenterna måste föra dokumentation över den beslutsfattning som gjorts.     

Den finns till för att motverka konflikter genom att producenterna på så vis kan visa upp en 

logg med beslut som är fattade. Konflikter har lett till att avtal brutits upp och därför är det 

viktigt med så kallad ”papertrails” för producenterna. Mail ses som det kommunikations-

verktyg som framförallt fungerar väl för att spara och hålla ordning på papertrails och dela 

vidare beslut till den externa partnern när beslut tagits under exempelvis en videokonferens 

som inte har papertrails. Beslutet skrivs sedan ner och mailas för bekräftelse av den 

externa medarbetaren.  Genom att använda sig av olika typer av verktyg blir det 

svårigheter med att konvertera olika format och förmodat även fragmenterat för 

producenterna att hant er a  många olika kanaler.  

Här hänvisar intervjupersonerna till den roll som producenten förväntas kunna uppfylla. 

Producenten förväntas kunna planera det egna arbetet och hålla ordning i dem kanalerna 

som används. Producenterna använder sig av verktyg som är v ä l k ä nd a fö r  dem flesta.  

Det som ofta påpekas i intervjun är betydelsen att kunna arbeta flexibelt när det gäller 

kommunikation. Jag tror även att program för kommunikation ska fungera med den teknik 

som folk använder mest för att man ska kunna svara så snabbt som möjligt och det ska 

fungera med dem flesta typer av plattformar så som Mac, PC, smartphones med flera. Dem 

som kommunicerar ska inte behöva sitta vid en speciell enhet för att kunna kommunicera.  

   Genom att använda vanliga kända verktyg så behövs mindre kraft läggas på att lära ut ny 

teknik och mer fokus kan läggas på den kommunikativa biten av samarbetet. 

Varje spel som produceras involverar olika externa partners och intervjuerna visar på att 

producenterna inte har regelverk eller standardiserade processer för hur kommunikationen 

skall skötas. Till skillnad mot strukturerade metoder där vissa punkter måste finnas med så 

är det viktigt för producenterna att själva bestämma och anpassa typen av kommunikation 

efter den kontext som råder, den partner som det samarbetas med. Att inte vara begränsad av 

processer som exempelvis omfattande dokumentation. Informanterna menar att den 

dokumentation som tidigare sparats är inaktuell inför nästkommande projekt, eftersom 

tekniken utvecklas i så låg takt blir den dokumentation som f ö r t s  ett år tidigare 

oanvändbar. Dem menar att dem som arbetar som producenter klarar av att själva hantera 

processerna och logistiken kring sitt arbete. Att man som producent ska klara det rollen 

kräver, det vill säga att hålla ordning i sina projekt. Vallance (2004) menar att ju mer 

struktur som förs in i ett företag, ju större chans är risken för att kreativiteten får ta mindre 

plats vilket inte går i linje med hur producenterna menar att deras arbete bör skötas. 

Estler et al.(2013) förklarar att en klar struktur ofta hör till större organisationer medan 

agilametoder används där organisationen är av mindre storlek.  Vilket jag tror gör att 

företaget hamnar i ett dilemma rörande hur mycket struktur respektive frihet dem klarar av 

att arbeta med inom företaget, allt eftersom de växer som organisation vilket eventuellt blir 

en fråga att brottas med för företaget i framtiden. 

    Davenport(1998) beskriver att företag bör vara försiktiga med integrationen av ny 

teknik då han menar att implementeringen av större system i företag ändrar sättet att 
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arbeta på beroende på hur det nya systemet är designat. Företaget har inte alla delar 

integrerade, vilket gör det lättare för dem att byta ut delar eftersom. Jämfört med om dem 

valt ett system som har alla delar integrerade i ett system. På så vis kan man bättre designa 

flexibla lösningar än om man satsar på att köpa in ett komplett system som måste 

uppgraderas eftersom, vilket kan bli dyrbart. 

7. Slutsats 
 

Producenterna väljer att använda sig av varierande typer av kommunikationsverktyg 

istället för att använda ett projektverktyg med alla delar integrerade. Det har producenterna 

valt för att kunna arbeta flexibelt mot sina externa samarbetspartners vilket skulle 

försvåras  om dem var styrda att använda en speciell typ av projektverktyg till alla 

samarbeten. 

   Nackdelar med att välja flera olika typer av kommunikationskanaler istället för att välja ett 

projektverktyg med alla delar integrerade, blir den fragmentering som uppstår när 

information hamnar på många olika ställen och måste konverteras från ett format t i l l  ett 

annat. Eftersom det är viktigt för producenterna att själva få styra över dem processer som 

finns i deras arbete är det naturligt att dem väljer verktyg som stödjer deras möjligheter att 

arbeta flexibelt istället för mer strukturerat. 

   Producentens egenskaper och förmåga att kommunicera och koordinera är otroligt viktig 

för att det flexibla samarbetet med de externa partnerna ska fungera via dessa verktyg. Trots 

väldigt lite krav på dokumentation förväntas att producenterna håller ordning och reda och 

för en logg i behov av bevisning av beslutsfattning, därför föredrar många av producenterna 

att använda sig av mail eftersom det finns tydligt papertrail. 

Det framkommer i teorin att mindre företag använder sig av flexiblare metoder medan 

större företag ofta använder sig av strukturerade metoder, därför vore det intressant att för 

vidare forskning följa ett företag som använder sig av outsourcing med flera externa partners 

och titta på hur deras strukturer förändras i och med att dem växer, vilka fördelar kommer av 

expansionen och vad är risken att företaget förlorar när deras system och hanteringen av data 

behöver förändras. 
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BILAGA 1- intervjuguide 
 
 
Hur länge har ni jobbat inom företaget? Vilken utbildning/Bakgrund har ni? Vilken typ av 

roll har ni på företaget? Vilka uppgifter in går i rollen? 

Hur ser Hierarkin inom företaget ut? 
 
 
Vad använder ni för kommunikationskanaler med externa partners? Hur dokumenteras 

kommunikationen? 

Varför har ni valt samarbetspartners så pass långt borta? Hur sköter ni era möten? 

Hur arbetar ni? 
 
 
Har ni någon form av regelverk eller protokoll när ni kommunicerar? Träffas ni någon gång 

IRL? 

Uppstår det konflikter? 
 
 
Hur bygger ni upp tillit till externa partners? 
 
 
Hur pass transparenta är ni när det kommer till informationsdelning? 
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BILAGA 2-Googleformulär 
 
 
OBS! LÄS DETTA FÖRST! 
Hej! Jag heter Loo Lindgren och läser beteendevetarprogrammet med inriktning mot IT vid 

Umeå Universitet. Det här är ett formulär utformat för att ge mig insyn i vilka typer av 

verktyg som du använder i kommunikationen med externa partners och jag ämnar även att 

söka förståelse i varför du valt att använda dig av just dessa verktyg. Det kan förstås se olika 

ut gällande vilka program eller verktyg som du väljer att jobba med beroende på vilken 

partner det rör sig om, men jag vill att du svarar hur det generellt sett ser ut för dig i 

kommunikationen med externa partners. Svaren kommer användas i min C-uppsats och 

hanteras enligt Konfidentialitetskravet. Svara gärna så utförligt som möjligt. Tack för att du 

tar dig tid att svara! 
 

 
Vilket kön tillhör du? 
man, kvinna 
 
 
Vilken ålderskategori tillhör du? 
18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56- 
 
 
Vilka olika typer av verktyg använder du för att kommunicera med

 externa partners?(Exempelvis mail, Skype, Google docs etc.) 

Svar: 
 
 
Vad gör du i dem olika programmen? 
(Dvs fyller dem olika kommunikationskanalerna olika syften?) Svar: 
 

 
Ungefär hur mycket tid spenderar du i varje verktyg? Svar: 
 

 
Varför ser tiden du spenderar på respektive verktyg ut som den gör tror du? Svar: 
 

 
Vilket verktyg används när du tar beslut med extern partner? Svar: 
 

 
Varför används just det verktyget vid beslutsfattning med respektive partner? 
(Exempelvis används mail istället för videokonferens för att på så vis ha beslutet sparat i 

skrift?) 

Svar: 
 

 

 

 

 

 

 


