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Abstract 
Agil systemutveckling och distribuerad systemutveckling är två fenomen som båda växer i popularitet. 
Flera av de värderingar som agil systemutveckling förespråkar innebär dock vissa utmaningar i 
kombination med distribuerad systemutveckling, med andra ord distribuerad agil systemutveckling. 

Kunskapen om distribuerad agil systemutveckling är emellertid i dagsläget låg, liksom hur man går till 
väga för att göra distribuerade agila projekt framgångsrika. Studien antar av den anledningen en 
vertikal karaktär för att ingående utreda och beskriva naturen av den ofta största utmaningen i 
distribuerad agil systemutveckling, nämligen kommunikationen mellan människor (Gurram & Goud 
Bandi 2012), samt identifiera kritiska framgångsfaktorer med hänsyn till dessa utmaningar. Studien är 
dessutom avgränsad till intern kommunikation och upplevelser hos svenska leverantörer som arbetar 
med distribuerad agil systemutveckling i projektform. 

För insamling av data har studien antagit en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. 
En analysmodell har också utformats och använts i olika steg under forskningsprocessen. 

Två företag har deltagit i studien och antalet respondenter har uppgått till sju personer sammanlagt. 
Dessa respondenter har, förutom en matchning mot studiens avgränsning, olika roller i den agila 
projektorganisationen för att tillfredsställa det kunskapsmässiga djup som studien avser att omfatta 
med hänsyn till problemområdet. 

De flesta utmaningar i distribuerad agil systemutveckling har visat sig bero på den distribuerade 
naturen av de projekt som tillämpar metoden, såsom bristen på kroppsspråk, undermålig ljudkvalitet i 
ljud- och videokonferenser, språkbarriärer och kulturskillnader. Bland de kritiska framgångsfaktorer 
som studien har identifierat och bedömt som särskilt betydelsefulla ingår bland annat videokonferenser 
med intresse för att fånga projektmedlemmars kroppsspråk, användning av hårdvaror med bra kvalitet 
för uppspelning och upptagning av ljud, en högre grad av skriftlig kommunikation med 
projektmedlemmar som är mindre bra på att tala engelska samt en större öppenhet om vilka 
förväntningar som ställs på kommunikationen från andra samlokaliserade projektorganisationer och de 
projektmedlemmar som ingår i dessa. 

Nyckelord: Distribuerad agil systemutveckling, distribuerad systemutveckling, agil systemutveckling, 
intern kommunikation  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1. Introduktion 
Agil systemutveckling och distribuerad systemutveckling är två fenomen som båda växer i popularitet 
(Vasudeva Shrivastava & Date 2010). Inte sällan lockas företag av de många styrkor som agila 
metoder innebär, däribland att kunden snabbare och med större sannolikhet får det resultat som 
efterfrågas, vilken trots allt förväntas att medverka i agila projekt (Gustavsson 2016). Ytterligare en 
styrka är metodernas flexibla kvaliteter genom bland annat metodanpassning till förmån för resultatets 
kvalitet (Rizvi et al. 2015). Åtskilliga styrkor går även att identifiera i samband med distribuerad 
systemutveckling, inte minst vad beträffar tillgången till ett bredare kompetensutbud (Vasudeva 
Shrivastava & Date 2010), prisbilden genom tillgången till billigare arbetskraft och, i likhet med agil 
systemutveckling, kortare tid till marknaden (Vasudeva Shrivastava & Date 2010). 

Distribuerad agil systemutveckling innebär mötet av dessa metoder. 

Agil systemutveckling förespråkar ett antal värderingar, varav flera är kompatibla med distribuerad 
systemutveckling, men däremot stöter en del av dessa på olika typer av utmaningar i kombination med 
distribuerad systemutveckling (Stapel et al. 2011). Agil systemutveckling betonar till exempel 
interaktioner ansikte mot ansikte och ett tätare samarbete inom projektorganisationen såväl som med 
kunden (Beck et al. 2001b). Metoden innebär på så sätt en kontrast med distribuerad 
systemutveckling, som per definition saknar möten ansikte mot ansikte. Distribuerad systemutveckling 
ställer därför särskilda krav på projektorganisationen och kunden då möten endast sker virtuellt på 
bekostnad av kunskapsdelning ansikte mot ansikte och sociala signaler som kroppsspråk. I litteraturen 
framställs kommunikation ofta även som den största utmaningen i distribuerad agil systemutveckling, 
däribland av Gurram och Goud Bandi (2012). Därmed uppstår frågan vilka anpassningar som bör 
göras till förmån för tillfredsställande intern kommunikation. 

1.1 Bakgrund 
Studiens resultat utgör framför allt en komplettering till tidigare kunskap om problemområdet i och 
med dess annorlunda utformning. Kunskapen om distribuerad agil systemutveckling är i dagsläget 
förhållandevis låg, liksom hur man går till väga för att göra distribuerade agila projekt framgångsrika. 
I litteraturgenomgången framgår att viss forskning redan existerar inom området, men endast på en 
övergripande nivå, vilket bland annat framgår av studierna av Gurram och Bandi (2012), Kuziwa och 
Flavia Ndagire (2016), Rizvi et al. (2015) samt Vasudeva Shrivastava och Date (2010). Studien antar 
av den anledningen en vertikal karaktär för att ingående utreda och beskriva naturen av den enligt 
litteraturen ofta största utmaningen i distribuerad agil systemutveckling, nämligen kommunikationen 
mellan människor, samt identifiera kritiska framgångsfaktorer med hänsyn till dessa utmaningar. 
Studien skiljer sig också mot tidigare studier i och med detta kunskapsmässiga djup. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera och analysera utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för 
intern kommunikation i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt med ett fokus på kritiska 
framgångsfaktorer. 
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1.3 Precisering av undersökningsfrågor 

1.3.1 Undersökningsfråga 1: Vilka utmaningar för intern kommunikation, praktiska eller av 
annan natur, är att förvänta sig i samband med distribuerad agil systemutveckling? 

Denna undersökningsfråga syftar till att kartlägga de utmaningar för intern kommunikation som är att 
förvänta i samband med distribuerad agil systemutveckling. 

1.3.2 Undersökningsfråga 2: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för tillfredsställande 
intern kommunikation i samband med distribuerad agil systemutveckling? 

Denna undersökningsfråga syftar till att kartlägga de kritiska framgångsfaktorer som kan tillämpas för 
att hantera de utmaningar för intern kommunikation som är att förvänta i samband med distribuerad 
agil systemutveckling och identifieras i Undersökningsfråga 1. 

1.4 Avgränsning 
Studien ämnar att inriktas på upplevelser hos svenska leverantörer, dels med anledning av den 
begränsade tidsramen och dels för att leverantören är en aktör var stor kunskap om samt erfarenhet av 
distribuerad agil systemutveckling existerar. 

Studien antar dessutom en inriktning på projektorganisationen, till skillnad från exempelvis 
linjeorganisationen, med anledning av att systemutveckling i dagsläget huvudsakligen bedrivs i 
projektform. Begreppet ”kommunikation” är därmed likaså avgränsad till kommunikation inom 
projektorganisationen och de intressenter i projektorganisationens omedelbara närhet som denne är 
beroende av med hänsyn till vad dess medlemmar anser innebära framgångsrik systemutveckling. 

Ett begrepp som ofta används i samband med distribuerad systemutveckling är outsourcing. Detta 
fenomen ligger dock utanför ramen för vad som avses att undersökas. 

1.5 Målgrupp 
Den huvudsakliga målgruppen för studiens resultat är i likhet med dess avgränsning svenska 
leverantörer som antingen arbetar eller överväger att arbeta med distribuerad agil systemutveckling i 
projektform. 

De kunskaper som studien syftar till att generera förväntas i första hand bli användbar för den som i 
sitt arbete kommer i kontakt med distribuerade agila systemutvecklingsprojekt eller överväger att driva 
eller ingå i projekt av en sådan natur. 

Trots studiens avgränsning till distribuerad agil systemutveckling som bedrivs i projektform är nyttan 
av de nya kunskaper som studiens har genererat emellertid inte begränsad till projektorganisationen. 
Dessa kunskaper må dessutom vara överförbara till linjeorganisationer, vilka ser ut att vara föremål för 
liknande utmaningar. Vidare förväntas de vara helt eller delvis överförbara till agila 
systemutvecklingsprojekt som utnyttjar outsourcing. 

Kunskaperna kan dessutom bli användbara för utvecklare av gruppvaror genom en djupare förståelse 
för vilka behov nuvarande utmaningar med intern kommunikation ställer på dessa. 
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1.6 Centrala begrepp 
Studien är föremål för ett antal begrepp, vilka för tydlighetens skull definieras i det här avsnittet. 
Dessa begrepp förekom, om inget annat anges, i hög utsträckning i litteraturgenomgången och därmed 
även i studien. De begrepp som visas nedan listas i alfabetisk ordning. 

1.6.1 Agil systemutveckling 
Agil systemutveckling har uppstått som en reaktion på de brister som upplevdes med traditionella sätt 
att styra projekt, däribland det begränsade utrymme av flexibilitet som agil systemutveckling däremot 
tillåter (Gustavsson 2016). Lösningen mot dessa brister har därpå sammanfattats i form av det agila 
manifestet och förkroppsligats i form av ett antal så kallade agila systemutvecklingsmetoder såsom 
scrum och eXtreme Programming (XP) (Gustavsson 2016). 

Agil systemutveckling förespråkar ett antal värderingar, vilka har sammanfattats i det så kallade agila 
manifestet under följande fyra punkter (Beck et al. 2001a): 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
• Anpassning till förändring framför att följa en plan. 

1.6.2 Distribuerad agil systemutveckling 
Med begreppet ”distribuerad agil systemutveckling” avses mötet mellan agil systemutveckling och 
distribuerad systemutveckling, med andra ord agil systemutveckling i distribuerade projekt. 

1.6.3 Distribuerad systemutveckling 
Distribuerad systemutveckling går enkelt att förklara som systemutveckling i geografiskt distribuerade 
projektorganisationer (Kuziwa & Flavia Ndagire 2016). Begreppet syftar dock i regel på 
systemutveckling som distribueras över nationsgränserna i och med de olika styrkor som motiverar 
många företag att adoptera metoden. En sådan konfiguration medför emellertid vissa utmaningar, 
däribland tidsskillnader, språkbarriärer och kulturskillnader (Munch et al. 2007). 

1.6.4 Gruppvara 

En central förutsättning i distribuerad agil systemutveckling, eller för den delen distribuerad 
systemutveckling, är gruppvaror. Begreppet är också känt som dess engelska motsvarighet, 
”groupware”. Gruppvaror är mjukvaror som används av människor bland annat för att kommunicera 
med varandra, fatta beslut och/eller dela immateriella objekt (Dix et al. 2004). I denna definition ryms 
dock inte hårdvaror, till skillnad från begreppet ”elektroniska hjälpmedel”. 

1.6.5 Intern kommunikation 
Med begreppet ”intern kommunikation” avses i studien kommunikation mellan medarbetare inom 
leverantörens projektorganisation eller olika samlokaliserade projektorganisationer.  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1.6.6 Kommunikation 
Svenska Akademien (2006) definierar kommunikation mellan människor som ”överföring av 
information”. 

Studien antar en definition av begreppet som överföring av information mellan två eller fler människor 
antingen genom envägs- eller tvåvägskommunikation. Denna definition är medvetet bred med intresse 
för att identifiera de aspekter som är av störst betydelse för respondenterna. 

Vidare antar studien en definition av begreppet som kommunikation av formell karaktär såsom 
standardiserade metoder för kunskapsdelning med hjälp av gruppvaror, såväl som kommunikation av 
informell karaktär såsom projektmedlemmar distribuerade till olika samlokaliserade 
projektorganisationer som deltar i video- och/eller ljudkonferenser. 

Ett antal ytterligare begrepp används i litteraturen, som ej är direkt relaterade till kommunikation men 
däremot har en inverkan på metoden för, kvaliteten på och graden av kommunikation. Exempel på 
sådana begrepp inkluderar gruppvaror och tidsskillnader. I de situationer som begreppet 
kommunikation används i denna studie avses dock ovan definition. 

I de sammanhang som begreppet ”tillfredsställande kommunikation” används avses kommunikation 
med en sådan mängd och kvalitet att projektmedlemmen upplever att denne klarar av att utföra sina 
arbetsuppgifter utan betydande svårigheter och samtidigt upprätthålla en hög kvalitet på det arbete 
som utförs. 

1.6.7 Projektmedlem 
Med begreppet ”projektmedlem” avses i studien medlemmen i projektorganisationen. 

1.6.8 Projektorganisation 
Begreppet ”projektorganisation” syftar på den grupp av individer som har åtagit sig att utföra ett 
projekt (Jansson & Ljung 2004). 

1.6.9 Sajt 

Detta begrepp används bland annat av företaget A för att adressera kontor till vilka 
projektorganisationen har distribuerat sina medlemmar. Begreppet skiljer sig från begreppet ”kontor” 
genom en betoning på kontorets geografiska läge. Denna tolkning är baserad på en förklaring av 
respondent A4 från intervjun med denne: 

I: Och när ni säger ”sajt”, då pratar vi om en fysisk arbetsplats eller ett samlokaliserat team? 

R: Ja… Ja. Det är olika kontor på olika fysiska platser. Det är olika sajter. 

Begreppet är synonymt med begreppet ”samlokaliserad projektorganisation” (se avsnitt 1.6.10). 

1.6.10 Samlokaliserad projektorganisation 
Detta begrepp adresserar en projektorganisation eller en del av en projektorganisation samlad på en 
geografisk plats. Begreppet skiljer sig från begreppet ”kontor” genom en betoning på kontorets 
geografiska läge. 
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Begreppet är synonymt med begreppet ”sajt” (se avsnitt 1.6.9). 

1.6.11 Sprint 
I agil systemutveckling benämns etapper ofta ”sprintar” (Gustavsson 2016). En sprint är med andra 
ord en kort tidscykel efter vilken ett delresultat levereras. 

1.6.12 Stå-upp-möte 

En typ av möte som förekommer i agil systemutveckling är stå-upp-möten, eller daily scrum som de 
också brukar kallas (Gustavsson 2016). Dessa korta möten sker dagligen och syftar bland annat till att 
sprida information inom projektorganisationen angående projektets och projektmedlemmars framsteg 
och hinder. 

1.6.13 Systemutveckling 
Systemutveckling definieras av Computer Sweden (2017) som ”utveckling av IT-system”. Systemut-
veckling omfattar, framgår dessutom, ”en hel kedja från beställning till test och leverans av systemet”. 
Definitionen är med andra ord inte begränsad till de tekniska processer som utförs av exempelvis en 
systemutvecklare, utan de processer som innefattas i definitionen ingår även i arbetsuppgifterna för 
andra yrkesroller, exempelvis projektledare för projekt som handlar om utvecklingen av 
informationssystem. 

Detsamma gäller även agil systemutveckling, distribuerad systemutveckling samt distribuerad agil 
systemutveckling.  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2. Teori 

2.1 Utmaningar för kommunikation i distribuerad agil systemutveckling 
Litteraturen beskriver ett antal utmaningar relaterade till distribuerad agil systemutveckling och olika 
kategorier i vilka dessa ingår. De forskare vars litteratur har varit föremål för granskning använder ofta 
dessutom egna grupper av kategorier för att identifiera och beskriva olika typer av utmaningar i 
distribuerad agil systemutveckling vilket illustreras nedan. Studien antar därför en bred infallsvinkel 
för att identifiera vilka utmaningar för kommunikation i distribuerad agil systemutveckling framgår i 
litteraturen. 

Gurram och Goud Bandi (2012) beskriver till exempel ett antal kategorier för att sortera utmaningar 
för kommunikation, nämligen effektiv kommunikation, språk, projektmedlemmars tillgänglighet, 
kundkommunikation, tillgänglighet av information samt direkthet och ärlighet. Kuziwa och Flavia 
Ndagire (2016) nämner ett antal faktorer som är av betydelse i distribuerad agil systemutveckling, 
nämligen gruppstruktur, lagkänsla, produktkrav, effektiv kommunikation och kunskapsdelning. 

Vasudeva Shrivastava & Date (2010) delar upp utmaningarna i distribuerad systemutveckling i 
kategorierna strategiska utmaningar, kulturella utmaningar, otillräcklig kommunikation, 
kunskapsdelning, projekt- och processhanteringsfrågor, tekniska utmaningar samt riskhantering. Dock 
tar denna kategorisering ej hänsyn till utmaningar i distribuerad systemutveckling i kombination med 
agil systemutveckling. Krishna et al. (2004) lyfter likaså fram kulturskillnader, tidszoner och stora 
geografiska avstånd som särskilt betydelsefulla utmaningar. 

Gurram och Goud Bandi (2012) nämner i sin litteraturgenomgång även 13 faktorer för distribuerad 
agil systemutveckling relaterade till samarbete i projektorganisationen: projektorganisationens 
orientering, delat ledarskap, ömsesidig översyn av prestationer, tendens till säkerhetskopiering, 
återkoppling, gruppautonomi, upplärning av teamet, koordination, kommunikation, tillit, kollektiv 
kultur, enkelheten vid användning av teknologin samt bekantskapsgraden inom projektorganisationen. 
I forskarnas enkätundersökning identifieras därpå kommunikation som den viktigaste av dessa 
faktorer, och därpå, i fallande ordning, koordination, tillit och projektorganisationens orientering. 
Minst betydelsefulla visar sig i enkätundersökningen vara, i fallande ordning, bekantskapsgraden inom 
projektorganisationen, enkelheten vid användning av teknologin, gruppautonomi och kollektiv kultur. 

Kuziwa och Flavia Ndagire (2016) resonerar att systemutvecklingsmetodens inverkan på den 
distribuerade agila projektorganisationen endast är av liten betydelse för projektens framgång. Mot 
denna bakgrund identifierar författarna tidsskillnader som den enskilt största utmaningen vid 
distribuerad systemutveckling. Även Rizvi et al. (2015) understryker tidsskillnader som en betydande 
utmaning i distribuerad agil systemutveckling, men tar samtidigt upp kännedom om resurser, brist på 
infrastruktur samt saknade roller och ansvarsområden som de största utmaningarna. 

Rizvi et al. (2015) beskriver dessutom ett antal kategorier i vilka de största riskerna i distribuerad agil 
systemutveckling kan sorteras, nämligen kommunikation, koordination, samarbete och 
kulturskillnader. Av de konkreta utmaningar kategoriserade under koordination, samarbete och 
kulturskillnader verkar dock ibland en överlappning med kategorin kommunikation gå att identifiera. 
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Till exempel nämner de att kostnaden för synkron kommunikation är en väsentlig utmaning inom 
kategorin koordination. 

Rizvi et al. (2015) säger sedan om kategorin kommunikation att tidsskillnader, avsaknaden av synkron 
kommunikation, språkbarriärer, infrastruktur samt bristande synlighet på prioriteter, krav, 
demonstrationer och sprintutvärderingar är de allra största riskerna. 

Vad beträffar tidsskillnader är de tidsramar inom vilka projektmedlemmar har möjlighet att anordna 
möten för det mesta begränsade till den överlappande arbetsdagen, för att bygga vidare på exemplet 
med synkron kommunikation, med hänsyn till vilken tidszon som används av respektive 
projektmedlem (Abrahamsson et al. 2009). Ibland tvingas projektmedlemmar av den anledningen att 
flytta på arbetsdygnet ett antal timmar. Projektmedlemmar tenderar även att etablera en kultur för 
indirekt kommunikation till skillnad från direktkommunikation (Rizvi et al. 2015). Kommunikation 
över telefon förefaller endast effektivt om projektmedlemmarna i fråga redan känner varandra 
personligen. 

När det gäller andra utmaningar finner flera projektmedlemmar telefonkonferenser utmattande med 
anledning av dålig ljudkvalitet, svårigheter att känna igen talarens röst samt språkbarriärer (Rizvi et al. 
2015). Detta leder i sin tur, utvecklar författarna, till otydligheter bland krav och prioritet. 
Videokonferenser är likaså en utmaning för många projektorganisationer, som ofta har problem med 
exempelvis dåliga nätverksanslutningar (Sutherland et al. 2007). Kajko-Mattsson et al. (2010) 
instämmer med detta, som förklarar att kvaliteten på videokonferenser ofta utgör ett hinder för effektiv 
kommunikation. 

Vidare tenderar avsaknaden av användbara gruppvaror att ge upphov till en högre användning av 
skriftlig kommunikation i relation till ljud- och videokonferenser (Brannick et al. 1997). Skriftlig 
tvåvägskommunikation, i form av exempelvis snabbmeddelanden, tenderar också att leda till andra 
typer av hinder, menar bland annat Smite et al. (2010). Detta kan i sin tur bero på missförstånd, 
fortsätter författarna. Vasudeva Shrivastava och Date (2010) kommer fram till liknande slutsatser och 
förklarar samtidigt att tidsskillnader ofta är en anledning. 

Vid avsaknaden av användbara gruppvaror kräver dessutom dagliga stå-upp-möten ett dagligt 
engagemang och en fungerande infrastruktur av gruppvaror (Gurram & Goud Bandi 2012). Rizvi et al. 
(2015) kommer likaså fram till att infrastruktur ofta saknas för användning av gruppvaror med intresse 
för demonstrationer av sprintutvärderingar. 

Till slut, vad gäller informell kommunikation i distribuerade projektorganisationer, säger Vasudeva 
Shrivastava och Date (2010) att detta, till skillnad från vid samlokaliserade agila projektorganisationer, 
över huvud taget inte är möjligt att åstadkomma. Denna omständighet påverkar i sin tur tilliten 
projektmedlemmar emellan. En sådan slutsats står emellertid i viss kontrast med styrkan med 
distribuerad agil systemutveckling påpekad av bland andra Paasivaara och Lassenius (2006), som i 
stället menar att agila principer ”hjälper att etablera tillit mellan olika kulturer involverade i processen 
genom ständig kommunikation och leverans av mjukvaror”. 
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2.2 Kritiska framgångsfaktorer för kommunikation i distribuerad agil 
systemutveckling 
Bland de viktigaste lösningarna på utmaningarna i distribuerad agil systemutveckling som Rizvi et al. 
(2015) kommer fram till ingår först och främst en fungerande infrastruktur för kommunikation i 
gruppen. En sådan infrastruktur menar Paasivaara et al. (2011) kunna omfatta exempelvis 
telefonkonferenser, videokonferenser, personliga möten med hjälp av webbkameror eller e-
postkommunikation. Vad beträffar val av gruppvaror för kommunikation mellan projektmedlemmar 
hjälper olika typer av gruppvaror vid olika kommunikationsaktiviteter, menar även Rizvi et al. (2015). 
Cottmeyer (2008) resonerar därpå att framgången för distribuerade projektgrupper i stor utsträckning 
förutsätter användningen av gruppvaror för att spåra projektets utveckling. Däremot verkar Rizvi et al. 
(2015) inte värdera valet av specifika kommunikationskanaler i nämnvärd utsträckning, till exempel 
hur telefonkonferenser förhåller sig till videokonferenser. Chudoba et al. (2005) understryker dock 
kommunikation ansikte mot ansikte som den mest effektiva formen av kunskapsdelning. 

Vidare bör grupper uppmuntras att använda formell såväl som informell kommunikation (Rizvi et al. 
2015). Wikier anser Lee och Yong (2010) samt Wang et al. (2010) i projektets implementationsfas höra 
till en av de mest användbara kommunikationskanalerna i och med enkelheten att kontrollera 
projektstatus, uppdatera uppgiftslistor och följa projektmedlemmarnas utvecklingsgång. Informell 
kommunikation, däremot, hjälper projektmedlemmar att slappna av och bygga bättre relationer med 
andra projektmedlemmar (Smite et al. 2010). 

Vasudeva Shrivastava och Date (2010) når också slutsatsen att sprintutvärderingar är effektiva med 
intresse för att förbättra den externa kommunikationen. De hjälper även dessutom vid delning av 
information om beroendena mellan funktioner och krav mellan intressenter, utvecklar författarna. 

Vad gäller kunskapsdelningen förklarar Cataldo et al. (2007) att en ökad mängd dokumentation av 
användningsfall och användarberättelser bidrar till bättre koordination av kravförtydliganden. 
Samtidigt rekommenderas ansträngningar för att föra projektmedlemmar närmare varandra i början, 
slutet samt andra viktiga delar av projektet, vilket bidrar till en bättre förståelse inom problemets 
område, men också allmänt bättre förutsättningar inom projektorganisationen (Microsoft 2008). 

2.3 Analysmodell 
En analysmodell har utformats och använts i flera steg av studien. Analysmodeller, förklarar Miles och 
Huberman (1994), är konceptuella beskrivningar av verkligheten som syftar till att förstå och förklara 
centrala förhållanden i denna. 

Denna analysmodell har använts i flera olika steg i studien. Inledningsvis aggregerar analysmodellen 
den kunskap som redan existerar inom området. För en sammanfattning av de viktigaste insikterna 
som har framkommit i litteraturgenomgången, se avsnitt 2.3.1–2.3.7. 

Analysmodellen användes senare vid formuleringen av intervjufrågor, vilka är direkt baserade på dess 
kategorier (se bilaga A). 

Analysmodellen har till slut använts för uppdelning av det empiriska materialet som har samlats in i 
studien (se kapitel 4) och som stöd för analys av detta (se kapitel 5). Detta har för det första 
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möjliggjort en mer hanterbar överblick av det massiva textmaterialet. Analysmodellen har därmed 
även underlättat för identifiering av inbördes såväl som gränsöverskridande relationer mellan olika 
fenomen baserat på dessa kategorier. 

!  
Figur 1: Analysmodell (skapad av författaren) 

Den grafiska presentationen av analysmodellen bör läsas uppifrån och ner (se figur 1). De utmaningar 
som förekommer i samband med distribuerad agil systemutveckling representeras av den översta rutan 
i analysmodellen. Analysmodellen utgår dessutom från sex olika kategorier av kritiska 
framgångsfaktorer vilka representeras av de sex rutorna i mitten av analysmodellen: 
gruppkonstellation, gruppvaror, kulturskillnader, möten, språkbarriärer och tidsskillnader. Denna 
kategorisering bygger på de olika utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som identifierades i 
litteraturgenomgången. 

De kritiska framgångsfaktorer som är uppdelade i kategorierna innebär olika anpassningar för att 
hantera ovannämnda utmaningar och därmed uppnå tillfredsställande intern kommunikation, vilket 
representeras av den nedersta rutan i analysmodellen. Tillfredsställande intern kommunikation är 
således att betrakta som målet för intern kommunikation i distribuerad agil systemutveckling och detta 
tillstånd diskuteras därför inte i närmare detalj. 

En överlappning av kategorier är möjlig att identifiera hos flera kritiska framgångsfaktorer, men dessa 
kategorier är inte själva logiskt relaterade till varandra, utan bör i stället betraktas som isolerade 
fenomen. 

2.3.1 Utmaningar 
Det verkar i betraktande av litteraturen att de flesta utmaningar i distribuerad agil systemutveckling i 
beror på den distribuerade naturen av de projekt som tillämpar metoden. De utmaningar som framgår 
som mest betydelsefulla är tidsskillnader och den koordination av aktiviteter som dessa innebär. 
Kommunikation mellan projektmedlemmar i olika tidszoner måste därför ta hänsyn till 
överlappningen av arbetsdygnet, och ibland måste arbetsdygnet flyttas för olika projektmedlemmar. 

Utmaningar

Tillfredsställande intern kommunikation

Kulturskillnader

Språkbarriärer

Möten

Tidsskillnader

Gruppkonstellation Gruppvaror

Kategorier av kritiska framgångsfaktorer
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Andra betydelsefulla utmaningar för kommunikation som identifieras i litteraturgenomgången är 
infrastruktur för användning av gruppvaror, tillgängligheten och synligheten av information, 
projektmedlemmarnas tillgänglighet, kulturskillnader, språkbarriärer och dåliga nätverksanslutningar 
med hänsyn till kvaliteten på till exempel telefonkonferenser vilka ofta utgör ett hinder för 
konversationer som projektmedlemmar upplever som naturliga. 

Även projektorganisationens inbördes struktur förefaller utgöra en faktor av särskild betydelse i 
distribuerad agil systemutveckling, då roller och ansvarsområden ofta anses saknas. 

2.3.2 Gruppkonstellation 

Denna kategori handlar om projektorganisationens inbördes struktur och särskilt utpekade roller som 
ingår i projektorganisationen eller dess omedelbara närhet till förmån för tillfredsställande intern 
kommunikation. Till exempel kan utvalda personer delegera kundfrågor till andra personer inom den 
distribuerade projektorganisationen. 

2.3.3 Gruppvaror 
Denna kategori innebär gruppvaror för intern kommunikation och användningen av sådana mjukvaror 
till förmån för tillfredsställande intern kommunikation. 

En fungerande infrastruktur för kommunikation i projektorganisationen framgår av 
litteraturgenomgången utgöra en avgörande betydelse i distribuerad agil systemutveckling. Detta berör 
inte minst infrastruktur för kommunikation vid spårning av arbetets utvecklingsgång. Infrastruktur för 
kommunikation omfattar ofta telefonkonferenser, videokonferenser, personliga möten med hjälp av 
webbkameror eller e-postkommunikation. En typ av gruppvara som litteraturen betonar som särskilt 
användbar i projektets implementationsfas med hänsyn till tillfredsställande kommunikation är wikier. 
En kombination av gruppvaror bör dock användas vid olika kommunikationsaktiviteter. 

2.3.4 Kulturskillnader 
Denna kategori handlar om anpassningar med anledning av skillnader mellan olika nationalkulturer i 
projektorganisationen till förmån för tillfredsställande intern kommunikation. 

Kulturskillnader anses vara en ofta betydande utmaning såväl som risk i distribuerad agil 
systemutveckling. 

2.3.5 Möten 
Denna kategori avser möten med projektmedlemmar som tillhör olika samlokaliserade 
projektorganisationer samt anpassningar av dessa till förmån för tillfredsställande intern 
kommunikation. Dessa möten kan till exempel innebära ljud- och videokonferenser, eller andra former 
av tvåvägskommunikation såsom chattsessioner. 

I litteraturen rekommenderas projektorganisationer, för att öka förståelsen inom problemets område 
samt förbättra andra förutsättningar i distribuerad agil systemutveckling, att genomföra försök att föra 
projektmedlemmar närmare varandra i början, slutet samt andra viktiga delar av etapper. 
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En vikt läggs även på informell kommunikation till förmån för inte minst fungerande relationer inom 
projektorganisationen. En balans mellan formell och informell kommunikation bör dock strävas efter 
att uppnås. 

Dessutom anses kommunikation ansikte mot ansikte vara viktigt för bland annat tillfredsställande 
kunskapsdelning. 

2.3.6 Språkbarriärer 

Denna kategori handlar om anpassningar med anledning av språkbarriärer inom projektorganisationen 
till förmån för tillfredsställande intern kommunikation. 

Språkbarriärer anses vara en ofta betydande utmaning såväl som risk i distribuerad agil 
systemutveckling. Denna utmaning försvåras ytterligare i samband med dålig ljudkvalitet i digitala 
möten. 

2.3.7 Tidsskillnader 
Denna kategori berör anpassningar med anledning av tidsskillnader inom projektorganisationen till 
förmån för tillfredsställande intern kommunikation. 

Tidsskillnader anses vara en ofta betydande utmaning såväl som risk i distribuerad agil 
systemutveckling.  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3. Metod 

3.1 Typer av kunskap 
Studien har först och främst resulterat i vägledande kunskaper i enlighet med den definition som 
specificeras i Goldkuhls (2011) rapport liksom undersökningsfrågorna för denna studie (se avsnitt 1.3). 
Sådana vägledande kunskaper innebär exempelvis förståelser av hur distribuerade 
projektorganisationer genom användningen av redan existerande medel, såsom gruppvaror, kan 
övervinna utmaningarna för intern kommunikation i distribuerad agil systemutveckling. 

Dessutom har ett behov att identifiera andra typer av kunskap uppstått med avsikt att komma fram till 
de vägledande kunskaperna enligt ovan beskrivning. Sådana kunskaper inkluderar främst förklarande 
kunskap för att identifiera olika typer av orsak–effektsamband (Goldkuhl 2011). Med andra ord, för att 
exempelvis identifiera olika tillvägagångssätt att rekommendera för distribuerade 
projektorganisationer bör studien sträva efter att uppnå en bättre förståelse för vilka metoder som i 
dagsläget praktiseras av dessa projektorganisationer och vilka effekter dessa i huvudsak medför. På så 
sätt antar förklaringskunskapen ett mellanstadium före det att vägledande kunskaper kan genereras. 

3.2 Metod för datainsamling 
För insamling av data har studien antagit en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. 
Dessutom har studien utgått från ett abduktivt arbetssätt. 

3.2.1 Kvalitativ ansats 

I den akademiska världen existerar en uppsjö av forskningsmetoder samt olika sätt att klassificera 
dessa. En av dessa forskningsmetoder är kvalitativ forskning, vilket i princip innebär forskning som 
fokuserar på ”mjuka” data och är mer utforskande av naturen (Davidson & Patel 2011). Vidare menar 
Hedin och Martin (2011) att man i kvalitativ forskning utgår från att det eller de fenomen som är 
föremål för studien går att uppfatta på väldigt olika sätt. 

En kvalitativ ansats lämpar därför bättre då ett behov att identifiera de bakomliggande motiveringarna, 
orsakerna och åsikterna för ett fenomen finns, vilket också var fallet för den här studien. En kvalitativ 
ansats ansågs i enlighet med studiens syfte med andra ord vara att föredra med intresse för att skildra 
en mer nyanserad bild av verkligheten. Kvalitativa intervjuer har dessutom en stor fördel över andra 
metoder när ett större djup inom ett givet problemområde avses att undersökas (McCracken 1988), 
vilket också är fallet i och med studiens vertikala karaktär, vilken syftar till att ingående utreda och 
beskriva naturen av den interna kommunikationen mellan människor i distribuerad agil 
systemutveckling. 

Kvalitativ data kräver dock i regel någon form av tolkning, till skillnad från data som samlas in genom 
kvantitativa metoder vilka tenderar att vara mer entydiga (Davidson & Patel 2011). För att läsa om hur 
studiens data har tolkats, se avsnitt 3.3.2 om studiens analysmetod.  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3.2.2 Semistrukturerad intervjumetod 
En låg strukturering av intervjufrågor tillåter respondenten utrymmet att svara med egna ord och 
naturen hos ett givet fenomen blir därmed lättare att identifiera (Davidson & Patel 2011). En 
semistrukturerad intervjumetod passade sålunda denna studie i och med dess vertikala karaktär. Vid 
behov går dessutom förtydliganden att efterfrågas, vilket är svårt i exempelvis enkätundersökningar. 

Varje intervju inleddes med förhållandevis öppna frågor som successivt specificerades mot bakgrund 
av de svar som respondenten gav i intervjun. Dessa följde ej nödvändigtvis en förutbestämd ordning, 
utan anknöts till vid lämpliga tillfällen under samtalens förlopp. Däremot har intervjufrågorna använts 
som en mall att falla tillbaka på vid händelse att diskussionen om ett samtalsämne tog slut eller den 
information som respondenten har gett inte längre visade sig fruktbar för studien. 

Den öppna formen är särskilt lämplig för studier vars intervjufrågor tillåter anpassning och utveckling 
mot bakgrund av respondentens beskaffenhet och intervjuns unika utfall, argumenterar Hedin och 
Martin (2011). Därmed registreras ett brett spektrum av faktorer som är av betydelse för intern 
kommunikation i distribuerad agil systemutveckling till förmån för studiens mättnad. Med öppna 
intervjufrågor färgas inte heller respondentens svar genom att dessa påverkas att tänka i en särskild 
bana, fortsätter författarna. 

Den planerade längden på varje intervju var 30 minuter. Denna längd har också visat sig tillräcklig för 
de intervjuer som har utförts, vilka tog i genomsnitt 25 minuter. I samband med analysarbetet har dock 
ett behov av kompletterande intervjuer uppkommit, varpå respondenterna kontaktades på nytt. Dessa 
har tagit mellan 5 och 10 minuter. 

Alla intervjuer skedde på distans i form av röstsamtal med anledning av det geografiska avståndet 
mellan intervjuare och respondent. Denna konfiguration har emellertid inte inneburit några tekniska 
förhinder med undantag för ett fåtal avbrott. I dessa fall har uppringning skett på nytt och samtalen har 
återupptagits. 

För att se vilka intervjufrågor som har använts i studien, se bilaga A. 

3.2.3 Abduktiv ansats 
Det abduktiva arbetssättet innebär, förklarar Davidson och Patel (2011), att ”utifrån ett enskilt fall 
formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet” för att sedan ”pröva denna hypotes eller 
teori på nya fall”. Den ursprungliga teorin går därmed att vidareutvecklas och generaliseras. Detta är 
också vad studien gör i och med dess avgränsning till upplevelser hos svenska leverantörer, medan 
tidigare studier endast behandlar ämnet distribuerad agil systemutveckling ur ett kulturellt 
allmängiltigt perspektiv. 

Beslutet att anta en abduktiv ansats har vuxit fram naturligt till följd av litteraturgenomgången, vilken 
vittnar om en redan föreliggande, om ändå ytlig, beskrivning av de omständigheter som berör intern 
kommunikation i distribuerad agil systemutveckling. Samtidigt ger studiens undersökningsfrågor (se 
avsnitt 1.3) upphov till ett ansvar att beskriva de förhållanden som råder mellan olika aspekter för 
kommunikation i distribuerad agil systemutveckling mot bakgrund av studiens avgränsning som 
specificeras i avsnitt 1.4. 

Sida !  av !19 70



3.3 Genomförande och analys av empirisk data 
Eftersom de fenomen som behandlades av intervjufrågorna i intervjuguiden i många fall överlappar 
analysmodellens utmaningar och kategorier av kritiska framgångsfaktorer (se avsnitt 2.3) har varje 
intervjufråga försetts med färgmarkeringar för en bättre överblick under varje intervjutillfälle. Detta 
har underlättat urskiljningen av intervjufrågor vid intervjutillfällena vars stora mängd i annat fall 
skulle innebära en otillfredsställande överblick. 

Samtliga intervjuer som har utförts ägde rum i form av röstsamtal. För enklare bearbetning av det 
insamlade materialet spelades dessa, med respondentens samtyckande, in och transkriberades kort 
därefter. Ingen respondent begärde att inspelning inte skulle utföras. I de fall som en respondent inte 
skulle samtycka till inspelning av intervjun har stödord avsetts att antecknas, varpå dessa skulle 
renskrivas och sammanfattas utan fördröjning. Ett sådant tillvägagångssätt har emellertid senare visat 
sig inte utgöra ett behov. 

En annan fråga berör vilket incitament som har använts för att motivera företag samt enskilda 
respondenter att medverka i studien. Mottagare av intervjuförfrågan är trots allt individer med egna 
mål som inte nödvändigtvis sammanfaller med medverkan i studien (Davidson & Patel 2011). Ett 
tidigt förslag på incitament har därför varit att dela med sig av studiens resultat efter att denna är 
fullbordad till de respondenter och företag som har deltagit i studien. Detta föreföll särskilt lockande 
då kommunikationen anses vara en så betydande utmaning i distribuerad agil systemutveckling. De 
personer som har blivit förfrågade att medverka i studien, inte minst från företaget A, har dock visat 
stort intresse och engagemang inför medverkan. 

3.3.1 Inför intervjun 
Varje intervju inleddes, för att skapa en behaglig stämning och förstärka respondentens förtroende för 
studien, med en personlig presentation. 

Därpå påmindes respondenterna om studiens undersökningsfrågor och informerades om intervjuns 
syfte för att de skall tillföra så komplett, precis och sanningsenlig information som möjligt. 
Respondenterna informerades dessutom om intervjuns uppläggning för att de skall känna sig bekväma 
med processen. I och med detta beslut förelåg visserligen en risk att respondenternas svar skulle 
besitta för en mindre grad av spontanitet. Å andra sidan får dessa tid att tänka igenom svar av relevans 
inför varje intervjutillfälle. Följdfrågor förväntades också ställas under varje intervjutillfälle, vilket 
ansågs motverka denna nackdel. 

Respondenterna informerades även om hur och när de kan ta del av studiens resultat efter att denna är 
fullbordad. Denna information gavs före intervjun bland annat för att påminna respondenten om vad 
denne själv har att tjäna på intervjun, återigen med förhoppningen att respondenten skall tillföra mer 
komplett, precis och sanningsenlig information. 

Till slut har varje respondent också blivit tillfrågad om de godkänner att inspelning av intervjun sker, 
efter att ha blivit informerad om hur det inspelade materialet avses att användas respektive inte 
användas i studien.  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3.3.2 Analysmetod 
Efter varje intervju har dessa transkriberats för vidare analys av det empiriska underlag som har 
samlats in i studien. Med intresse för att skydda integriteten för varje intervju har dessa transkriptioner 
utförts utan lång fördröjning, och när möjligt samma dag, då respondentens svar existerar färskt i 
minnet. Därpå har ljudinspelningarna lyssnats igenom en andra gång och jämförts med 
transkriptionerna för att granska integriteten och korrektheten i dessa. 

Vid genomgången av de färdiga transkriptionerna har meningar tilldelats olika färgmarkeringar 
beroende på deras påfallande grad av användbarhet för studien. Meningar har vid infogning i 
resultatbeskrivningen dessutom genomstrukits för bättre ordning med anledning av den massiva 
mängd text som i slutändan har genererats. 

Studiens analysmetod har också inspirerats av en rekommendation från Davidson och Patel (2011) att 
kontinuerligt dokumentera insikter, vilket de poängterar vara användbart för att dokumentera insikter 
och hur den genererade kunskapsmassan förändras och utvecklas under tiden som intervjuerna 
fortlöper. Efter varje intervju såväl som i samband med transkriptionen av dessa har därför reflektioner 
antecknats för att hålla reda på de huvudsakliga avvikelserna mellan respondenternas infallsvinklar. 

Davidson och Patel (2011) argumenterar också för att varje forskare själv måste finna en analysmetod 
som passar forskningsprojektet i fråga. Inför det fortsatta analysarbetet har därför 
resultatbeskrivningen med alla citat först kopierats till en skrivyta vid sidan om rapportens skrivyta. 
Sedan har dessa citat genomstrukits allteftersom de har behandlats i rapportens analysarbete eller, med 
andra ord, sorterats in i analysmodellens kategorier (se avsnitt 2.3.1–2.3.7). Citat som inte visade sig 
relatera till studiens avgränsning filtrerades bort under denna genomgång. 

3.4 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) återger en forskningsregel enligt vilken ”alla uppgifter om identifierbara 
personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående”. För att skydda identiteten hos varje respondent, såväl som bevara 
studiens integritet i och med att respondenter med större sannolikhet känner sig bekväma med att 
tillföra komplett, precis och sanningsenlig information, har personuppgifter som möjliggör enkel 
identifiering av respondenter dolts från tredje part under och efter att studien har pågått. Undantag från 
detta gäller respondentens roll i den agila projektorganisationen och mängd erfarenhet. 

Motiveringen bakom beslutet att presentera denna information är dess betydelse för tolkningen av 
studiens resultat. Respondenter med olika yrkesroller är trots allt involverade i olika processer i 
projektorganisationen. 

Dessutom har identiteten hos de företag som har deltagit i studien skyddats genom att namnen på 
dessa har dolts på samma sätt som studiens respondenter. De två företag som deltagit i studien 
kommer hädanefter att hänvisas till under pseudonymerna företaget A och företaget B. 

Studiens respondenter hänvisas i sin tur till under pseudonymerna respondent A1, respondent A2, 
respondent A3 och så vidare för de personer som arbetar på företaget A samt respondent B1 och 
respondent B2 för de personer som arbetar på företaget B. 
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Efter att studien är genomförd har ett beslut tagits att radera det inspelade ljudmaterialet för de 
intervjuer som har utförts. Filerna tjänar vid den tidpunkten inte längre ett syfte, och genom beslutet 
finns en förhoppning att en högre grad av öppenhet hos de respondenter som medverkar i studien 
uppnås i och med ett utökat skydd mot obehörig åtkomst. 

3.5 Företag som har deltagit i studien 
Två företag har deltagit i studien och de kontor som har kontaktats är båda baserade i Karlstad. 
Anledningen till varför studien har insamlat data från två företag är delvis av praktisk natur. Endast en 
begränsad mängd företag i regionen verkade besitta den erfarenhet som medverkan förutsatte, vilket 
även begränsade tillgången till respondenter. Dessutom var insamlingen av data från två företag 
önskvärd för att tillfredsställa den kunskapsmässiga bredd som studien avser att åstadkomma i och 
med att företagen besitter olika konfigurationer. 

Både företaget A och företaget B är internationella IT-konsultföretag som erbjuder breda utbud av 
tjänster och deras kunder är lokala såväl som globala. Företaget A har under skrivprocessen omkring 
14 000 anställda i världen och 350 anställda i Karlstad; företaget B har omkring 68 000 anställda i 
världen och 160 anställda i Karlstad. 

3.6 Respondenter som har deltagit i studien 
Mot bakgrund av studiens avgränsning till upplevelser hos svenska leverantörer har representanter 
eftersökts som både motsvarar denna målgrupp och personligen har varit involverade i distribuerade 
agila projekt. 

Antalet respondenter som har deltagit i studien uppgår till 7 personer sammanlagt. 5 av dessa är 
anställda på företaget A och 2 av dessa är anställda på företaget B. 

En hög diversitet av roller i den agila projektorganisationen är önskvärd i urvalet av respondenter 
bland annat för att tillfredsställa den kunskapsmässiga bredd som studien avser att omfatta med hänsyn 
till problemområdet intern kommunikation. Olika roller kan bära ansvaret för kommunikationen med 
olika roller inom samt roller och skikt utanför den egna projektorganisationen, vilka i sin tur kan vara 
föremål för olika konfigurationer av geografisk, kulturell eller annan natur. Sådana omständigheter 
förväntas därmed färga denna information. Vidare framför Ritchie et al. (2003) att respondenternas 
heterogenitet är av betydelse för mättnaden i kvalitativa studier. 

Respondenter har även valts ut som ansågs besitta en adekvat mängd erfarenhet av distribuerad agil 
systemutveckling med hänsyn till deras trovärdighet. 

Urvalet av respondenter inom företaget A gjordes av en kontakt inom företaget mot denna bakgrund 
och urvalet av respondenter inom företaget B gjordes slumpmässigt från en lista som en kontakt inom 
företaget har tillfört. 

För detaljerad information om de respondenter som har deltagit i studien, se bilaga B.  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3.7 Bortfall 
Ingen respondent valde att avstå från att svara på en intervjufråga. Däremot har respondenterna inte 
alltid kunnat ge användbara svar på de intervjufrågor som har ställts. Till exempel kan de ha uttryckt 
en avgörande osäkerhet eller under intervjutillfället ha lämnat studiens undersökningsfrågor. Citat med 
en sådan karaktär har av den anledningen valts att exkluderas från studiens resultatbeskrivning (se 
kapitel 4). 

3.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är båda begrepp som beskriver olika aspekter av kvaliteten på en akademisk 
rapport. 

I kvalitativ forskning syftar validitet på relevansen hos det som undersöks, bredden och 
detaljrikedomen i förhållande till studien som utförs i sin helhet (Davidson & Patel 2011). Det som 
undersöks måste med andra ord överensstämma med studiens syfte och frågeställningar. 

En analysmodell har först och främst utformats utifrån vilken en intervjuguide i sin tur har utformats. 
Intervjuguiden säkerställer därmed att de fenomen som undersöks matchar de fenomen som 
ursprungligen avsågs att undersökas. 

Studien har också använt ett antal strategier med intresse för att uppnå en tillfredsställande grad av 
validitet. En handledningsgrupp har funnits att tillgå under forskningsprocessen i egenskap av ett 
forum i vilket frågor relaterade till studiens utförande har ställts med syftet att utbyta vägledning såväl 
som konstruktiv kritik. Dessutom har varje respondent fått ta del av studiens undersökningsfrågor 
inför varje intervju för reflektion, möjlighet till förtydliganden, men också återkoppling med 
hänseende till hans eller hennes lämplighet av deltagande i studien. Några mottagare av 
intervjuförfrågan har dessutom avböjt medverkan med anledning av brist på erfarenhet inom 
problemområdet med intresse för kompletta, precisa och sanningsenliga svar på dessa 
undersökningsfrågor. Samtidigt har redan utförda intervjuer gett upphov till erfarenheter som har varit 
användbara inför kommande intervjuer vad beträffar dess tillvägagångssätt. 

Reliabilitet tenderar i kvalitativ forskning att smälta ihop med begreppet validitet. Ibland förklaras 
dock begreppet som förmågan att registrera data med hänsyn till de speciella faktorer som utmärker en 
given situation i vilken en studie utförs (Davidson & Patel 2011). Det semistrukturerade formatet på de 
intervjutillfällen som har utförts tillät därför också en större frihet att utforska företeelser av en sådan 
natur samtidigt som en hög diversitet av respondenter har efterfrågats vid kontakt med de företag som 
har deltagit i studien. 

3.9 Källkritik 
Den litteratur som har använts i studien utgör resultatet av en noggrann söknings- och 
prövningsprocess som började med sökning i databaser för vetenskapliga publikationer med hjälp av 
ett antal sökord. De sökord som huvudsakligen användes under denna process var ”distribuerad agil 
systemutveckling” och ”kommunikation”. 

Sida !  av !23 70



För att filtrera bort oanvändbar litteratur från den stora mängden sökresultat granskades och jämfördes 
därpå sammanfattningarna av andra studier. Den litteratur som visade sig avvika från de aktuella 
undersökningsfrågorna exkluderades med andra ord från denna studie. Litteratur har till exempel 
filtrerats bort som inte visade sig tillföra kunskap om utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för 
distribuerad agil systemutveckling. 

Vidare argumenterar Davidson och Patel (2011) för att källkritik bör ta hänsyn till när, var och varför 
ett dokument har framställts. Källkritik, fortsätter författarna, har även att göra med vem 
upphovsmannen är, hans eller hennes kunskap inom området, vilken relation han eller henne hade till 
det studerade fenomenet och graden av inflytande som andra aktörer har haft över dokumentet. 

De referenser som har använts i litteraturgenomgången var samtliga eller har identifierats genom 
expertgranskningar, vilket innebär att forskarna i fråga redan har utfört granskningar av referenser med 
synnerliga kvalitetsmått. Litteratur i form av till exempel masteruppsatser har dessutom granskats av 
vederbörandes institutioner.  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4. Resultatbeskrivning 
Detta kapitel är indelat enligt de utmaningar och kategorier av kritiska framgångsfaktorer som ingår i 
analysmodellen. Dessa representeras av olika rubriker för en tydlig överblick. Denna indelning innebär 
dock att citaten från alla respondenter följer en annan ordning än en kronologisk. 

I flera fall går kategoriseringen av kritiska framgångsfaktorer att anse vara överlappande för ett citat. I 
sådana fall presenteras citatet, för att undvika dubbletter, endast vid den första förekomsten medan 
följande förekomster refererar tillbaka till den första förekomsten av citatet. 

För att hålla ordning på variationer i upplevelser och resonemang hos olika respondenter har även en 
indelning av respondenter skett under varje rubrik, och dessa presenteras i sin tur i form av 
underrubriker. Citat från dessa respondenter presenteras under respektive underrubrik i kronologisk 
ordning för en tydlig överblick. I de situationer som olika citat följer varandra och det ena citatet är av 
betydelse för det andra citatets sammanhang refereras dessa till samtidigt. 

Varje enskilt citat har också försetts med en identifikation för att i analysen underlätta för hänvisningar 
till dessa. Denna identifikation följer formatet X-Y-Z där X betecknar utmaningen eller kategorin av 
kritiska framgångsfaktorer i analysmodellen, Y betecknar respondentens pseudonym och Z betecknar 
ordningen för citatet i ordningsföljden för utmaningen eller kategorin av kritiska framgångsfaktorer 
och respondenten i fråga. 

För att tillföra en mer detaljerad bild av de sammanhang i vilka citat från respondenterna är hämtade 
samt därmed uppnå en högre grad av transparens har dessa valts att presenteras tillsammans med citat 
från författaren. Varje citat i resultatbeskrivningen har därför betecknats med prefixet ”I” för 
intervjuaren och ”R” för respondenten i fråga. 

En respondent begärde att namn på de länder och städer till vilka företaget i fråga har distribuerat 
respondentens projektorganisation skall döljas i presentationen av studien. I de fall som en respondent 
från något av företagen har uppgett sådan eller annan känslig information har namn p åländer och 
städer dolts och försetts med förklaringar omgivna av hakparentes. 

För att se en bearbetning av nedan citat, se kapitel 5. 

4.1 Utmaningar 
4.1.1 Respondent A1 

Citat 1-A1-1: 
R: I det agila så skall det ju inte krävas jättemycket för att… Uppgifterna i agila skall vara så 
bra definierade att det skall vara ganska självklart vad som skall göras, så därför skall det inte 
behöva göras jättetydliga handovers och sådär. Och det är väl idealscenariot. Sedan så är det 
väldigt svårt att efterleva det här. Det är dels svårt att definiera uppgifterna tillräckligt bra för 
att det skall vara så självklart. Och även fast det kanske är självklart för den ena parten så är 
det inte alltid det för den andra. 

I: Vilka skäl skulle du ge för det? 
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R: Det handlar ju om att det är olika både språkligt och kompetensmässigt för personer, och 
speciellt när det blir så distribuerat som det är i vårt fall. Så även fast man antar att någon är 
senior på ena sajten – att den skall kunna förstå vad en senior på en annan sajt förstår 
kompetensmässigt – så kan ju det där vara okej, men sedan så har du ju språkgrejen, så att det 
är olika faktorer, och ibland är det tvärtom så att det inte är språket som är problemet utan då 
är det kompetensen i stället. 

Citat 1-A1-2: 
I: Oftast sker ju vår kommunikation i skrift och då får du ju inte dem här undertonerna. 

Citat 1-A1-3: 

I: Tror du att det skulle hjälpa med videosamtal just för att fånga de här undertonerna som du 
inte får i skrift? 

R: Det kan det absolut göra, men sedan är det mycket annat som behöver lösas för att få det att 
fungera. 

I: Som vilka saker då? 

R: Internetuppkoppling och arbetsmiljö är två jag tänker på direkt. Internetuppkopplingen är 
inte alltid jättebra och sedan när man sitter i agila miljöer så sitter man oftast i stora 
kontorskomplex. Du kan ju ha hundra personer runtomkring dig och då fungerar det inte alltid. 
Vi har videokonferensrum och sånt där men det räcker inte till om man skulle köra så korta, 
snabba möten som vi ofta kör i sådana. 

Citat 1-A1-4: 
R: Sedan har du ju tidszonsskillnader, vilket är både en för- och en nackdel, men det innebär ju 
oftast att du har en slot på några timmar där du behöver se till att få den här informationen du 
behöver för att fortsätta resten av dagen. 

Citat 1-A1-5: 

R: Det jag tycker oftast är felen som kan uppstå är prioriteten på olika saker, vilken sak som är 
mest prioriterad för tillfället. Det är lite svårhanterligt. Det är om man hade gärna haft ett 
bättre stöd från systemet eller verktyget. 

Citat 1-A1-6: 
I: Uppstår någonsin förseningar till följd av otillfredsställande kommunikation, och om så är 
fallet, på vilket sätt? 

R: Ja, och det knyter väl an lite till det, så att bristerna som vi ser i verktyget är oftast 
prioriteten då, att man inte alltid har rätt prioritet på sakerna. Och har du då, som vi har, 
ingenjörer utspridda över halva världen och du inte kan hålla lite koll på vad de sysslar med 
hela tiden så blir det ju förseningar för att de jobbar med fel saker. 

Citat 1-A1-7 (citatet följer direkt citat 5-A1-3): 

I: Är det hyfsat lätt eller svårt att anordna sådana möten med tanke på den distribuerade 
naturen av projekten och tidszoner? 
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R: Det är i så fall tidszonerna som kan ställa till det då, men annars tycker jag inte att det är 
problem. Vi kör ju Skype och liknande så man ser ju statusen på dem hela tiden och är de inte 
tillgängliga för tillfället så frågar man någon som man vet sitter nära dem och bara kollar med 
dem. Om den är på lunch eller någonting bara, så vet man ju. Men det är inget problem annat 
än tidszonerna skulle jag säga. 

4.1.2 Respondent A2 

Citat 1-A2-1: 
R: Dels är det ju språkligt, att man kommunicerar ofta över engelska och då är det inte att alla 
liksom har pratat lika bra engelska som andra. När man uttrycker sig i skrift så blir det inte helt 
tydligt och man kan ibland få fråga igen eller man kanske får upprepa och se att motparten 
verkligen har förstått det här som vi har kommit överens om. 

Citat 1-A2-2: 
R: Det är ju kulturella aspekter också. När man frågar någon från en viss kultur en viss fråga 
kanske man förväntar ett svar, att jag förväntar mig ett ”svenskt” svar, medan kanske en annan 
från en annan kultur har förväntat sig ett… Ett bra exempel på det är när man ställer en fråga 
till någon, ”klarar ni av den här uppgiften?” En svensk svarar ofta ”nej, det gör vi inte, för att 
det här och det här”, men på andra ställen kanske man säger ”ja, vi skall göra vårt allra 
bästa”, men det är kanske inte så att det hinner bli klart. Det är ju en viss kulturell aspekt med 
kontext, men som en svensk så förstår ju inte jag det. Säger någon ”ja” så tror ju jag det. 

Citat 1-A2-3: 

R: Och sedan vad gäller röstkommunikationen, där är det ju väldigt svårt. I vissa fall pratar 
vissa kulturer väldigt snabbt och man har ju ett vokabulär som man inte är van vid här, att man 
använder vissa ord, och så kan det faktiskt vara väldigt svårt att höra också lite i en telefonlinje 
till exempel, eller man sitter i ett jättestort rum och flera talar i munnen på varandra. 

Citat 1-A2-4: 
R: Men de kulturella aspekterna är det alltid lite svårare och det får man alltid träna upp någon 
slags känsla för. 

Citat 1-A2-5 (citatet följer direkt citat 7-A2-2): 

R: Är man nog långt ifrån varandra så kan det vara så att den ena jobbar när den andre sover 
och tvärtom, så att man kan aldrig ha en direktkommunikation, utan man får alltid ta det via 
mejl eller något sådant där. 

4.1.3 Respondent A3 
Citat 1-A3-1: 

R: En uppenbar utmaning är ju tidszoner. Det ställer ju till det. När vi jobbar med [ett asiatiskt 
land] så har vi kanske 2–3 timmar per dag som är gemensam arbetstid, och det ger ju lite 
utmaningar speciellt när man jobbar agilt och man splittar team över länderna. Det är inte helt 
optimalt. Sedan finns det ju, så att säga, fördelar med det också, men om man tar 
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utmaningarna: En annan utmaning är ju språk, kultur, men också kommunikation över huvud 
taget. Man kan inte lika lätt ha en fysisk scrumboard, till exempel, eller kanbanboard med Post-
it-lappar, utan man får ju hitta andra verktyg då. 

Citat 1-A3-2: 

R: Sedan tror jag i och för sig att det också finns en barriär som kanske mer har att göra med 
ingenjörer eller mjukvaruingenjörer som sådana, att de är oftast lite mindre eller lite mer 
introverta personer än extroverta om man säger så. 

4.1.4 Respondent A4 

Citat 1-A4-1: 
R: Vi har träffat på ibland [människor från ett asiatiskt land] som inte är jätteduktiga på 
engelska och det är ett jättestort handikapp. Man har ju fört fram många gånger att om de skall 
jobba i sådana projekt där det är mycket kommunikation med västvärlden eller så, då behöver 
de ha bra engelskakunskaper. Det fungerar inte annars. Och ibland har det varit så att ett par 
personer i ett team har varit bra på engelska och de andra inte och det blir väldigt omständigt, 
för då skall det gå via de där personerna och det fungerar inte bra. 

Citat 1-A4-2: 

I: Hur är det med videosamtal? Är det lätt att anordna videosamtal? 

R: Ja, det är inga problem. Om det är många sajter samtidigt kan det vara lite knöligt ibland. 
Då har inte det verktyget fungerat klockrent alla gånger, men är det två sajter är det absolut 
inget problem. Då funkar det varje gång. Ett tag när vi visste att vi var fyra sajter som skulle 
träffas var tredje vecka, då hade vi lite speciella verktyg. Vi provade ett par stycken och det 
funkade bra. Då hade vi både videostreaming mellan alla sajter och Lync-presentation som 
visade samma för alla sajter, och sedan ljud via Lync också. Det var väldigt bra. Det var en 
form av demonstrationer som man hade och visade precis vad man gjorde på varje sajt. 

Citat 1-A4-3: 
R: Sedan är det ju ljudet. Det beror ju bara på vad man har för utrustning i konferensrum och 
sådär, men ljudet kan ibland vara dåligt i vissa utrustningar, och det är ju inte 
kommunikationsprogrammens fel, utan det är ju änden, så att säga. Vad har vi för högtalare 
som förmedlar ljudet som är lite tveksamt. 

Citat 1-A4-4: 
R: Det är ju hinder som kan ställa till, det är ju kulturella, skall jag inte säga hinder… men 
olika kultur gör ju att folk uppfattar saker olika. 

4.1.5 Respondent A5 

Citat 1-A5-1: 
R: Det är alltid svårt om man inte ser personen. Det är svårt att fånga upp… När allt flyter bra 
så är det lätt att vara på olika sajter. Men det är svårt att verkligen se att teamet förstår. Det är 
svårt att fånga upp oklarheter när man inte ser varandra. 
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I: Har du någon tanke på vad det kan bero på? Vad det är som saknas i det här sättet att 
arbeta? 

R: Man får ju så mycket mer information om jag bara står och tittar ut i teamet. När jag pratar 
så får jag en massa information som jag inte får ifall jag har telefonkommunikation och en 
tydlig backlog som jag pratar om. Men jag ser ju inte plötsliga reaktioner liksom. 

I: Talar du i synnerhet om sociala nyanser då – nyanser som förekommer i socialt samspel? 

R: Ja, det skulle jag säga. Precis. 

Citat 1-A5-2: 

I: De här elektroniska hjälpmedlen, mjukvaror eller hårdvaror, upplever du några 
begränsningar i dessa? 

R: Det är inte nog lätt för att genomföra videokontakt. Att man på lätt sätt kan koppla på 
videon. Se hela teamet där när man pratar till dem och se dem. Det är ju någonting jag har 
försökt, men det har ju fungerat sådär. 

I: Hur kommer det sig? 

R: Teamet har kände sig obekväma i det. Men vad vi i stället har gjort är att vi kör att var och 
en har sin video på datorn och så finns det ett antal ansikten där. Och det är några stycken som 
slår på videon där. Om det hade funnits en lätt väg för att bara slå på video så man ser ett helt 
team ganska bra, och inte krångel att dra ljud, det skulle vara superbra. 

I: Och det skulle vara tillräckligt för att tillfredsställa denna avsaknaden av vissa sociala 
nyanser, som du nämnde tidigare? 

R: Jag tror att man skulle komma halvvägs i alla fall! Men det skulle ju inte vara samma sak 
som att vara på samma ställe. 

Citat 1-A5-3: 
R: Men det är klart… Alla kan inte få informationen samtidigt. Och vi kan inte ha möten allihop 
samtidigt. För vi är inte vakna samtidigt. 

4.1.6 Respondent B1 

Citat 1-B1-1: 
R: Egentligen så är det ju lite individbaserat. Många tycker ju om att jobba i grupp och tycker 
om att kommunicera och så vidare och andra är lite sämre på det. 

Citat 1-B1-2: 
R: Det är klart att jobbar man distribuerat så försvinner en del nyanser som finns om man sitter 
face to face, och är man då från början lite sämre på det här med kommunikation, då kan det ju 
fallera kraftigt. Men är man lite duktig på det, då klarar man det ändå. Och så har du allt spann 
där emellan. 

Citat 1-B1-3: 
I: Du nämnde innan att man förlorar vissa nyanser. 
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R: Ja, det gör man… I de projekt jag har jobbat så har man ju faktiskt… känt de människor som 
man har pratat med på andra sidan. Ibland har man startat någonting nytt, och första gången 
man pratar med en person är över telefon, och så dröjer det en tid innan man har ett fysiskt 
möte. Det är ju en stor nackdel. 

Citat 1-B1-4: 
I: De gruppvaror som används eller har använts i projekten – du nämnde chatt, du nämnde 
JIRA – de verktyg som ni använder, upplever du några begränsningar i dem med hänsyn till 
tillfredsställande kommunikation? Är det några önskemål du skulle vilja ställa på dessa 
verktyg? 

R: Det är ju i så fall när det är lite trögt som det kan vara störande. Ibland har man ju när man 
försöker köra videokonferens, det har ju med årens lopp funnits en tendens till att vara mycket 
teknikstrul att man lägger ner en hel del tid och så, men har man fått igång det så brukar det ju 
funka. 

Citat 1-B1-5: 

I: Hur underlättas att informationen håller en bra kvalitet? Upplever du vissa utmaningar med 
anledning av den distribuerade naturen i projektet, för att kommunikationen eller informationen 
inte är tillräckligt bra? 

R: Det tror jag kan bero lite på. Där man sitter och samlar in kraven och har på sig att 
distribuera det ut, det är ju oftast svårt. Så var för det för mig. Att man skall liksom berätta för 
någon annan i, [ett asiatiskt land], säg, vad som skall göras, då är det nog snarare mottagarna 
där som kan ha synpunkter. Om man samlar in kraven, då gör man ju det tills man är helt säker 
på att man har full koll, och då för man det vidare. Om det då händer någonting med kvaliteten 
i informationen där jämfört med om man sitter på samma kontor, det borde ju inte behöva vara 
så om man har koll. Däremot om du jobbar direkt mot en kund face to face kanske du klarar dig 
lite bättre med att, ja, du får 80 % av informationen och 20 % känner du av. Så blir det ganska 
bra ändå. Men sitter det någon i [det asiatiska landet] och skall skriva kod, då vill det ju till att 
det är exakt information som man skickar dit. Annars blir det helt omöjligt att göra rätt. 

Citat 1-B1-6: 
R: Kommunikation innefattar ju även ibland lite språkförbristningar och sådant där som 
uppstår. Det var några år där så jobbade vi ganska mycket mot, eh… [ett asiatiskt land], 
exempelvis. Och jag märkte att så fort man fick in någon ny projektmedlem här hemma var det 
en liten övergångsperiod där det var väldigt svårt att uppfatta [det asiatiska landet, adjektiv] 
engelska över telefon. Där hade jag väl samma reta själv i början… förmodligen. Men man lär 
sig till slut. Förstå dialekten… Men det är många som har stora problem i början. 

Citat 1-B1-7: 

R: Ofta var det eliderade över taskiga telefonlinjer som ju inte underlättar om språket är lite 
svårt och sådär.  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4.1.7 Respondent B2 
Citat 1-B2-1: 

R: I mina projekt så jobbar ju jag med människor som sitter runt hela världen ofta. Och därmed 
så är det ju då telefonkonferans och webbkonferens på något vis som vi har. Det kan vara svårt 
att få till mötestillfällen då som passar alla länder, det är svårt att veta hur människor tar emot 
budskap i och med att du inte ser kroppsspråket, utan du får förlita dig på att det dem säger 
verkligen stämmer, och det är ju sällan som vi uppfattar en mening på samma sätt, och det blir 
väldigt tydligt ofta då, speciellt när det är olika kulturer. Vi uppfattar kanske inte ett direktiv på 
samma sätt. Vi reagerar inte på direktiv på samma sätt. Så återkoppling kring att vi har förstått 
samma sak – att vi jobbar med samma sak – kan vara lite svårt när det är bara telefon och 
webbmöten. 

Citat 1-B2-2: 
R: Vi jobbar inte så mycket med kameror så att vi ser varandra i våra webbmöten. Det kan ju 
vara något bra att jobba med. Jag tycker att ljudkvaliteten i våra mobiltelefoner vi pratar med 
varandra med är rätt så undermålig, och det skulle man ju vilja ha någonting bättre. Det är 
svårt att inte prata i mun på varandra. När man inte ser människor också så är det svårt att 
veta om de är aktiva eller om de sitter och jobbar med sin mejl. Och där kanske då kamera 
skulle underlätta det. Att man har videokonferensmöten i stället för webbkonferensmöten. 

Citat 1-B2-3: 
R: Det är väl klart att det alltid är enklare om man sitter på samma ställe och kan ha sådana 
här stand-up-möten på morgonen och se varandra i ögonen och gå och sätta sig att jobba och 
träffas om en liten stund igen. Det kan väl ses som en nackdel då att jobba med människor som 
sitter överallt annars. Man får inte direktkontakten, man får inte ögonkontakten och man får 
inte kroppsspråket med sig. 

Citat 1-B2-4: 
R: Det är väldigt sällan som vi har råd eller får träffas på plats. Väldigt, väldigt sällan, och det 
tror jag är en nackdel i ett uppstartsskede. Jag tror att man behöver träffas för att få samma 
grund. Det saknas ofta i mina projekt, på grund av kostnadsjakten. Och den kostnadsjakten tror 
jag man missar då i resultatet. Gör man inte en bra uppstart så kan det ibland vara svårt att få 
ett resultat längre bort att bli bra och effektivt och i tid. Träffas man, tittar på varandra, vet 
vilka man är och lägger upp planen på ett gemensamt sätt så tror jag att man får ett bättre 
resultat. 

Citat 1-B2-5: 

R: I och med att man inte kommunicerar på plats kan det uppstå missförstånd. Och som sagt, 
alla uppfattar ju en mening olika, och för att säkerställa att det inte blir något missförstånd så 
tror jag att man behöver träffa varandra, man behöver ha kroppsspråket och man behöver 
säkerställa att alla är aktiva, vilket kan vara svårt på distans.  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Citat 1-B2-6: 

R: Kulturella skillnader är ett stort problem i alla våra projekt, vill jag påstå. Så att anpassa 
eller försäkra sig om att alla förstår hur vi skall jobba, det är alltid en utmaning och något 
viktigt att jobba med. 

Citat 1-B2-7: 
R: Är man flera länder och jobbar så har man inte så många tidsslotar att jobba tillsammans. 
Om man vill träffas, mötas i ett telefonmöte så får man jobba kvällstid, nattetid och så, eller vad 
det nu kan vara, beroende på vad det är för länder som finns med i mötet. 

4.2 Gruppkonstellation 
4.2.1 Respondent A1 

Citat 2-A1-1: 
R: Du behöver ha ”speakers partners”, brukar vi säga. En motsvarande roll på varje sajt, så att 
det finns någon att kontakta inom varje område och på varje sajt så att det inte står och faller 
med att dem i Europa ligger och sover utan att du faktiskt kan hantera de flesta aktiviteterna 
oberoende då. Så det går ju åt lite mer som administrativa roller när du distribuerar då. 

I: Har ni utpekade personer som jobbar med detta, eller turas ni om? Hur delar ni ut dem 
rollerna? 

R: De har oftast några procent beroende på kompetensområde och roll då. Att dem behöver 
synkronisera sig med dem andra som har liknande roller då. 

4.2.2 Respondent A3 
Citat 2-A3-1: 

R: Man får se till att få med någon i teamet som är bra på att kommunicera, och så får mycket 
av kommunikationen gå via dem punkt till punkt så att säga. Så det kan ju vara så, till exempel i 
ett [ett asiatiskt land, adjektiv] team, där folk i allmänhet inte är så bra på engelska, så får man 
se till att man ändå är ett par stycken som är hyfsat duktiga så att de kan göra sig förstådda, 
och då får de vara lite kommunikationskanaler emellan. 

4.2.3 Respondent A4 
Citat 2-A4-2: 

I: Hur underlättar ni för kommunikation när brådskande ändringar behöver utföras? Och om 
det är beroende av andra sajter, kanske i andra tidszoner? 

R: Om det är bråttom och vi vet att de har gått hem på den andra sidan, då tar man till telefon 
och försöker att få tag på en linjechef om det inte finns någon utpekad kontaktperson som en 
supportfunktion någonstans, och sedan får den linjechefen ringa upp de som var inblandade. 
Sedan är det oftast kommunikation via chatt, ”det här måste vi göra”, och sedan har man 
någon form utav chattverktyg uppe så att man ser ”vad gör dem” och ”vad gör vi”. Att man gör 
upp och sedan brukar det vara avstämningsmöten med jämna mellanrum från den som är 
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ansvarig som driver, ja, om det är någon form av task force, där man fördelar jobbet mellan 
teamen. 

4.2.4 Respondent A5 

Citat 2-A5-1: 
R: Det är viktigt att sprida saker på olika sajter. Till exempel OPO:er (Operative Product 
Owner), min roll, det skall ju finnas på alla sajter. Man måste ju tänka på det då. Det kanske 
fanns tio jättebra OPO:er i [en nordamerikansk stad] som hade blivit OPO:er, men man väljer 
ju inte tio i [den nordamerikanska staden]. Geografin spelar roll här. 

Citat 2-A5-2: 
R: Team som jag jobbar med och är OPO (Operative Product Owner) över sitter och jobbar 
tillsammans med andra team, och då är det viktigt att det är jag som äger deras backlog. De 
skall plocka från den backlogen jag säger finns. Det är vi lite striktare på. De får inte ta jobb 
lite hur som helst från sina kompisar, utan de måste gå via mig. Annars får ju inte jag någon 
koll. Det är jag som äger backlogen. 

4.2.5 Respondent B1 

Citat 2-B1-1: 
R: Det är klart att det har hänt att man har använt sig av en delprojektledare lokalt. Om man 
hade haft hela teamet i samma lokaler hade man inte behövt ha det, men att man i något tillfälle 
har valt att ha någon på plats som har lite administrativt koll. Även att man kanske har någon 
teknisk lead någon annanstans. 

4.3 Gruppvaror 
4.3.1 Respondent A1 
Citat 3-A1-1: 

I: Vad innebär strukturen i projektorganisationen för tillfredsställande kommunikation – eller 
bristen därav? Agila organisationer är ju ofta ganska platta i sin utformning och man tar egna 
initiativ i högre utsträckning. 

R: Det som kommer till är att det inte går att ha, som jag sade, möten till allting, utan man 
behöver ha en struktur och ordning så att det fungerar att köra saker skriftligt. Då behöver du 
ha verktyg där du kan hålla koll på olika saker som är pågående, och att du samtidigt lätt kan 
få en överblick av vad som är nuvarande status – ”här är överlämningen som behövs”. Lite 
verktygsstöd helt enkelt för att hålla koll på det där. Det får inte bli att man får lägga till två 
timmar i slutet av dagen för att se till att ens uppgifter i verktyget är uppdaterat, så det behöver 
vara ganska lättviktigt så då, men det behöver vara kraftfullt för att hålla reda på väldigt många 
saker samtidigt. 

Citat 3-A1-2 (citatet följer direkt citat 1-A1-5): 
I: Vilket stöd känner du då att du saknar, eller vilka brister i verktyget känner du existerar som 
ger upphov till dessa andra brister? 
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R: En överblick kanske mer. Man behöver få en snabb överblick över nuvarande situation och 
snabbt kunna fatta sina beslut, och när man har fattat beslut snabbt göra dem ändringarna som 
krävs då. 

I: Vilka viktiga aspekter av projektet känner du att du behöver bra överblick över? 

R: De olika aktiviteterna som vi har, att man kan kategorisera dem, som jag sade få en snabb 
överblick över respektive aktivitet. 

Citat 3-A1-3 (citatet följer direkt citat 1-A1-6): 
R: Och hade man haft koll på verktyget, att de använder verktyget hela tiden och kollar ”vad är 
viktigast för mig just nu”, då hade det lett till mindre förseningar, det tror jag. 

Citat 3-A1-4 (citatet följer direkt citat 5-A1-3): Se citat 1-A1-7. Citatet passar naturligt in under både 
utmaningen och kategorin av kritiska framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, 
till den första förekomsten av citatet. 

Citat 3-A1-5: 

R: Sedan går det att ha olika system där man har tickets eller issues som man har någon 
aktivitetslogg i då, vad som händer fram och tillbaka. Det fungerar väl okej när det inte är 
saker som är jättekritiska. För är det saker som är kritiska då, om man förlitar sig på ett sådant 
system, så kan det bli väldigt mycket pingpong fram och tillbaka, och om man har en 
tidszonsskillnad så kan det ta väldigt mycket ledtid i att lösa sådana problem. Utan då är det 
oftast att ha någon snabbare kommunikation och till exempel köra ett möte eller ett samtal. 

4.3.2 Respondent A2 
Citat 3-A2-1: 

R: Det finns ju verktyg som vi använder oss av, till exempel, jag vet inte vad man kallar den 
typen av, men JIRA är ett exempel på ett issue handling… jag vet inte vad det heter på svenska, 
men där man samlar det man jobbar med, man samlar frågor, man har felrapporter, man har 
sådana här scrumboards och man har pågående arbete samlat på ett ställe. Tracking av tid och 
estimat och sånt där att det finns på ett ställe så att man inte behöver kommunicera med de här 
sakerna via mejl eller andra… utan att dem som är intresserade liksom, så att man får en 
samlad bild över det man jobbar med. 

4.3.3 Respondent A3 
Citat 3-A3-1: 

R: Vi använder ju olika hjälpmedel som jag var inne på då, med Lync och mejl, men även 
Atlassian JIRA för elektroniska scrumboards. Vi har webbkameror som vi använder. Sedan 
utrustningen försöker vi ju att ha bra bra skärmar, bra headset och sånt till personalen. 

Citat 3-A3-2: 
I: I de elektroniska hjälpmedel, hårdvaror eller mjukvaror, som ni använder, upplever du några 
andra begränsningar med hänsyn till tillfredsställande kommunikation och i så fall vilka och 
varför? Är det några önskemål som du skulle ställa på de här produkterna? 
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R: Det är kanske återigen det här med whiteboard… En lösning för det som man använder 
whiteboarden till när man vill skissa och sudda och rita och ändra och stå runt och titta på 
samma grejor då. Och där tycker jag att de här smartboarden som vi använder borde fungera 
tillfredsställande, men det är en dyr lösning och av någon anledning så funkar det inte riktigt 
bra. 

4.3.4 Respondent A4 

Citat 3-A4-1: 
R: Teamen skall kunna jobba tillsammans också, och många gånger om det uppstår till exempel 
en felsituation för en produkt som är i produktion, till exempel, så krävs det ju väldigt snabb 
felsökning, och då behöver man ofta någon form av chattrum digitalt. Vi har Lync nu som chatt, 
men där stannar ju inte informationen kvar. Den som kommer in som steg 2 i en sådan 
chattsession ser inte vad som har hänt tidigare, men jag vet ett exempel, HipChat, som går att 
koppla ihop med JIRA, och där har man chattrum. Och det är jätteviktigt, för att till exempel om 
man jobbar i en annan del av världen så kanske man börjar att jobba några timmar tidigare än 
de som jobbar i Europa eller tvärsom, och då är det jätteviktigt att kunna ha sådana chattrum 
där all information finns kvar, så att den som börjar att jobba fyra timmar senare kan se vad det 
har pratats om under den senaste tiden. Det är ett väldigt bra och viktigt hjälpmedel för team 
som jobbar i en sådan distribuerad värld. 

Citat 3-A4-2: 
R: Vi har en egen wiki. Det är inom [företaget B]. [Företaget B:s] unika wiki som bara ligger 
inom vårt nätverk då. Och att man då också har en guardian som följer upp litegrann att det 
blir rätt saker som läggs på wikin. Men då kan man ju ha en struktur av information där så att 
alla kommer åt samma information, för är man på flera sajter är det jätteviktigt att det finns 
nerskrivet och att alla kan söka och hitta det, för de hjälper inte de här rutinerna som sitter i 
ryggmärgen på några och som kanske förmedlas vid kaffebordet. Det funkar liksom inte i det 
sammanhanget. Det är ryggraden, kan man nog säga, i många av de projekten jag har varit 
med om. 

Citat 3-A4-3 (citatet följer direkt citat 3-A4-2): 

R: Det enda som man kanske först snubblar på, det är det här med guardian, att det kan dra 
iväg och det blir inte uppdaterat vissa delar. Det är bra om det finns någon som känner ett litet 
större ansvar, att det inte bara är allas ansvar, utan att man även har med någon som känner 
lite extra ansvar. Som kan påpeka att ”hör ni, här lade ni upp för 6 månader sedan – gäller 
verkligen det här i dag?” Och så kanske de får en knuff då att ”ja, vi måste uppdatera det där, 
det har ju ändrats”. 

I: Har ni en moderator då på varje sajt? 

R: Ja, det här har varit en huvudmoderator på en sajt i de flesta fallen som jag känner till. 

Citat 3-A4-4: 

I: Hur sprids lärdomarna från fel, och hur hanteras dem på andra sajter? 
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R: Ja, då är till exempel den här wikin väldigt bra. Vi har en form av troubleshootingguide, och 
vanliga fel, till exempel, står det att då skall man göra ”så här” i stället. Och många gånger om 
det handlar om arbetssätt, då kan man ta upp det via linjen och först ner till alla linjechefer som 
sedan pratar med sina team om att ”det här har varit ett problem, vi behöver förändra det här, 
och ni kan läsa där och där så att ni ser hur tanken är att det skall fungera”. 

Citat 3-A4-5: 

R: Man skulle ju egentligen viljat haft samma chattverktyg för den typen av permanenta chattar, 
där folk bara kan komma och läggas till, som vi använder för bara tillfälliga chattar. Nu har vi 
som exempel där HipChat, men det är ju ett annat chattverktyg än Lync som vi oftast använder i 
vanliga fall. Men skulle gärna viljat haft samma verktyg, att bara slå någon knapp ungefär, att 
det här skall bli en permanent chatt tills jag väljer att stänga av den. 

4.3.5 Respondent A5 
Citat 3-A5-1: 

R: Till exempel så använder man ju kanbanboards på en whiteboard, det är det vanliga. Så att 
det har vi kört digitalt, eftersom jag inte ser den whiteboarden då. Då kör man en digital 
whiteboard. 

4.3.6 Respondent B1 
Citat 3-B1-1: 

R: Gamla metoden med gula lappar och sådant där, det funkar inte längre om man inte är på 
samma ställe då. Men då är det ju bra om man skall köra någon tavla elektroniskt. 

I: Hur har det fungerat? Och hur har dessa tavlor sett ut? 

R: Ja, jag tycker att det fungerar bra, för håller man sig då till det systemet man har bestämt sig 
för, att se till att man skriver det som händer i loggar och sådär, så kan ju det funka, och det är 
bra. Man måste ju ha mycket mer disciplinerad… Sitter man i samma lokal, då kan man ju alltid 
ha koll på varandra då, på något sätt, men här blir det ju så tydligt att då måste man verkligen 
ha disciplin. 

4.4 Kulturskillnader 
4.4.1 Respondent A1 

Citat 4-A1-1: 

R: Man behöver tackla olika kulturer på olika sätt, alltså hur man ställer frågor, hur man ger 
instruktioner, och framför allt vilken återkoppling man får på instruktioner. Det är ju speciellt 
kanske våra [ett asiatiskt land, adjektiv] resurser. De vågar kanske inte alltid säga att de inte 
förstår, utan de säger ”ja” och sedan tror man att allting är frid och fröjd. Men man behöver få 
det bekräftat liksom, och lite sådär behöver man anpassa sig beroende på vilka kulturer man 
har att jobba med. 

I: Är det också vad du menar med återkoppling? 
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R: Ja, precis! Det är ju lite för att veta att frågorna och instruktionerna man har gett landar 
såsom det är tänkt att det skall göra. Man kontrollerar det lite extra då genom att få någon form 
av feedback från dem. 

4.4.2 Respondent A2 
Citat 4-A2-1: Se citat 1-A2-4. Citatet passar naturligt in under både utmaningen och kategorin av 
kritiska framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av 
citatet. 

Citat 4-A2-2: 

R: Jag har ju gått en sådan här kurs bland annat, som företaget gav, som var specifik för 
kulturskillnader mellan svensk kultur och sydasiatisk kultur. Det var typ [ett asiatiskt land] och 
[ett annat asiatisk land]. Så det kan vara en bra grej att prata lite, och då var det ju någon som 
hade en lista. ”Så här kan det gå till när man har ett möte med folk ifrån de här länderna”. 
Något exempel där är att man i vissa länder inte går direkt på ämnet, utan man sitter och 
kanske chillar och går och käkar mat innan eller något sånt där. Något annat exempel… de 
hade bjudit in folk och så gick de in i källaren där mötesrummet var, och det var jättekonstigt 
för dem, för de hade förväntat sig att komma på översta våningen, för det är där man har alla 
fina gäster. Och sedan sådana här saker som man kanske är lite blind inför om man kommer 
från en svensk kultur. Så det kan ju vara en bra grej att liksom diskutera, om man har en slags 
förberedelse.  

4.4.3 Respondent A3 

Citat 4-A3-1: 
I: I distribuerad agil systemutveckling, vilka anpassningar anser du underlätta för 
utmaningarna med kulturskillnader? 

R: Jag tror att det är bra att man träffas någon gång i början och uppstarten av projektet, och 
någon gång under projektets gång, så att man träffas ansikte mot ansikte. Om man har budget 
eller ekonomi för det, för det tror jag över huvud taget när man sitter på distans, så är det bra 
speciellt när det gäller kulturskillnader. 

Citat 4-A3-2 (citatet följer direkt citat 4-A3-1): 

I: Och om man inte har budget för det? 

R: Man kan ju ändå göra workshops runt något valt tema. Köra samarbetsövningar även om 
man gör distribuerat eller kör det över Skype eller Lync eller Hangouts eller något 
motsvarande. Så att man får prata ihop sig och sedan kanske även köra lite frågeställningar 
runt, inte bara det som rör arbetet, utan även runt familj och fritidsintressen och sådana här 
saker. 

Citat 4-A3-3: 

R: Sedan kan utbildningar runt kulturella skillnader väl ge en del. 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4.4.4 Respondent A4 
Citat 4-A4-1: 

R: Först jobbade vi med [ett asiatiskt land], och då var det en sak vi upptäckte, att när 
[människorna från det asiatiska landet] hade åkt hem, när vi hade lärt upp dem, och vi skulle 
jobba tillsammans med dem, då fick vi otroligt mycket frågor från [människorna från det 
asiatiska landet]. Och då sade vi ”men det här kan din kollega! Du får gärna fråga kollegan 
innan du ringer till Sverige”, och det var väldigt svårt för dem, för då tappar de kanske ansiktet 
eller något sådant, och frågar en kollega och visar att man inte kunde svaret. Så att vi fick ta 
och prata igenom litegrann och både förklara för oss och för dem lite kulturella skillnader och 
lirka, och försöka att få dem att förstå ändå att det är mer effektivt om man först och främst i sitt 
eget team försöker att lösa problemet innan man ringer upp någon expert i Sverige för att svara 
på ganska enkla frågor då. Så att med åren har det här blivit mycket bättre. Från början var det 
lite problem där. 

Citat 4-A4-2: 
När det gäller [ett asiatiskt land] så var det ett annat kulturellt problem som kanske var det 
största, och det är att de alltid säger att ”ja, visst, det fixar jag!” och sedan kanske de inte fixar 
det alls, men de vill inte säga från början att ”det där är orealistiskt, du är en tok som tror att 
det går att göra på den tiden”. Så att där fick vi ju också ha samtal, och speciellt vi som var 
projektledare, diskutera mycket med dem och sade att vi förstår att det är olika kultur och så, 
men att det gör det väldigt svårt om man inte vågar säga att ”vi förväntar oss helt enkelt att ni 
talar om och ger ett realistiskt svar på frågorna och estimat och sådant där”, att det är 
viktigare än att alltid kunna vara till lags. Så vi fick ju lära oss en del om deras kultur, och 
sedan har vi ändå, tycker jag, lyckats få dem att förstå att det inte förväntas att de skall säga 
”ja”, utan det förväntas att de skall säga hur det faktiskt går. 

Citat 4-A4-3 (citatet följer direkt citat 1-A4-4): 
R: Och därför tycker jag att det är så väldigt bra med video tillsammans med ljud för att kunna 
förmedla vad man verkligen vill, så att det inte misstolkas. 

Citat 4-A4-4: 

R: Alla behöver utbildas i vad de kulturella skillnaderna är. 

4.4.5 Respondent B1 
Citat 4-B1-1: 

I: Sker ändå vissa utbildningar för att just hantera [ett asiatiskt land, adjektiv] personal, så att 
säga, eller kultur? 

R: Det är väl lite, ja, man delar ju med sig erfarenheter och den som har mest erfarenhet får 
berätta för de andra. Jag vet att teamet i [det asiatiska landet], de fick ju någon kurs i svensk 
kultur och hur vi funkar och jobbar sådär, så att de skulle vara lite anpassade. skulle vi jobba 
med ofta. 
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4.5 Möten 
4.5.1 Respondent A1 

Citat 5-A1-1: Se citat 1-A1-3. Citatet passar naturligt in under både utmaningen och kategorin av 
kritiska framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av 
citatet. 

Citat 5-A1-2: 
R: Jag tycker att oftast handlar det ju om att försöka prata med varandra, för du kan hålla på 
att mejla 20 mejl fram och tillbaka och sedan kan du reda upp samma sak i ett möte på 10 
minuter egentligen. Så att det är väl det. Märker vi att det börjar att dra iväg mejlvägar, liksom 
att det inte fungerar att köra det här skriftligt, då får vi sätta upp ett möte och diskutera det. Det 
tycker jag är det vanligaste vi använder oss av. 

Citat 5-A1-3: 

I: Hur underlättas tillfredsställande kommunikation när brådskande ändringar behöver 
utföras? 

R: Då är det telefon som gäller. Traditionell telefoni eller IP-telefoni. Och sedan som tidigare 
sagt att man snabbt sätter ihop ett möte om det behövs vara flera personer inblandade. Bara att 
man tar ett onlinemöte på en kvart, tjugo minuter så reder man oftast ut det mesta. 

4.5.2 Respondent A2 
Citat 5-A2-1: 

R: Det är ju också bra att till exempel sammanfatta i slutet av mötet att ”det var det här som vi 
kom fram till”, och ett annat sätt är ju att skriva liksom ta mötesprotokoll, att man skickar ut 
och säger att ”det här kom vi fram till och om det är någon som har uppfattat något annat” så 
säger jag att ”nej, nej, så var det inte alls!” 

4.5.3 Respondent A3 

Citat 5-A3-1: 
I: Känner du att du behöver någon slags balans mellan… du nämnde att ni använder er mycket 
av skriftlig information? 

R: Ja… ja. Inte bara skriftlig information. Vi har även ganska mycket muntlig information, som 
man kör via Lync då, eller Skype, kan man säga. Så många av våra möten, då delar man ju 
skärm med varandra, och medarbetare eller personal på annan ort sitter ju och tittar på 
datorskärmen och lyssnar med headset då. Så det är ganska mycket den typen av information, 
faktiskt, det är det. Sedan kan man kanske skicka veckobrev och skicka med 
presentationsmaterial på det man har berättat för dem som var med på mötet, så att andra kan 
få ta del av det, som inte var med då. 

Citat 5-A3-2: Se citat 4-A3-1. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 
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4.5.4 Respondent A4 
Citat 5-A4-1: 

R: Jag tror att i ett tidigt skede när man skall jobba tillsammans, ja, i till exempel [ett asiatiskt 
land] eller [ett annat asiatiskt land], så är det viktigt att de som jobbar med utvecklingen har 
fått träffa personerna fysiskt. 

Citat 5-A4-2: 

R: Det är ju mycket, mycket mer skriftligt än telefon. Telefon används, men framför allt om man 
jobbar med [ett asiatiskt land] så är det mycket mer skriftlig väg för att det inte skall bli 
tvetydigheter. De är ofta väldigt, väldigt duktiga på att skriva engelska och inte alls lika bra på 
att uttala det. När man jobbar med [ett annat asiatiskt land] så är det en lite större andel 
telefon, men fortfarande väldigt mycket skriftligt. Dem är ju extremt duktiga på engelska. Där är 
det ju mer vi som är svårt att hänga med i deras engelska alla gånger. 

Citat 5-A4-3 (citatet följer direkt citat 1-A4-4): Se citat 4-A4-3. Citatet passar naturligt in under båda 
kategorierna av kritiska framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första 
förekomsten av citatet. 

Citat 5-A4-4: 

R: Jag har bara nämnt det här att vi oftast träffas i någon form av upplärningsfas, och sedan 
när det då är team som jobbar tillsammans. Om man skall ha distribuerade team, då anser jag 
att teamen måste träffas regelbundet, och det går att få distribuerade team att fungera där 
teammedlemmarna faktiskt sitter på olika ställen. Men åtminstone planeringen, sprintslut och 
sprintstart, så att säga att, då måste man träffas fysiskt. Har man möjlighet att göra det, då tror 
jag att man kan få hyfsat bra fart i ett sådant team också. Jag har jobbat med det, fast då var 
det det var två sajter, och så fick vi träffas var tredje vecka i ett par dagar, två eller tre dagar, 
för att avsluta en sprint och för att planera och sätta igång det nya. Sedan var det beslutat att 
man fick träffas varannan sprint, men det gick knackigt, och sedan fick man träffas ännu mer 
sällan och det funkade inget bra. 

Citat 5-A4-5: 
R: Hela teamen måste träffas, anser jag! Det räcker inte med representanter, utan de behöver 
träffas hela teamen för att verkligen fungera som ett team. Men annars så, vad jag har sett, så 
blir lite ju ändå av två subteam som jobbar ihop. Så de kan jobba ihop jättebra men du kan inte 
jämföra det med det engagemang och den velocity du kan få upp i ett team som jobbar på en 
sajt. Du kan få det att fungera, men du får det inte att fungera riktigt bra. 

Citat 5-A4-6: 

R: Personer som ska jobba tillsammans måste få träffas under en tid för att lära känna 
varandra. 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4.5.5 Respondent A5 
Citat 5-A5-1: 

R: Till slut, om det är stort nog, alltså, säg att en person sitter och är missnöjd. Sitter en dålig 
”jag vet inte vad jag skall göra” eller sådär. Till slut kommer ju det upp till ytan. Men det tar 
längre tid. Den självklara grejen är ju att resa och titta på personen, eller teamet, och det skulle 
jag säga är superviktigt. Jag skulle nog vilja påstå att det är en viktig faktor att resa och se 
varandra face to face i olika konstellationer. Kanske en gång i månaden eller någonting i den 
stilen. 

4.5.6 Respondent B1 
Citat 5-B1-1: 

R: Chattverktyg är ju bra, att man kan få direkt… Det blir ju lätt ganska långa mejltrådar om 
man börjar en diskussion. Det börjar med något missförstånd och så blir det hur långt som helst 
då. Så att en chattsession är ju väldigt bra för att reda ut det initiala, ”vad är det som är 
problemet här egentligen”? Och sedan kan man ju diskutera lösningen kanske i ärendesystemet, 
mejlen och så. 

Citat 5-B1-2: 
I: Vad har du för upplevelser vad gäller balansen mellan skriftlig respektive muntlig 
kommunikation? Om vi tänker oss chatt eller ringa upp varandra, eller att ha telekonferenser av 
olika slag? 

R: Jag tror att det är viktigt att man har lite sådana här, ja, vi kan kalla det lite mer informella 
möten eller telefon så att man får prata med varandra emellanåt också. Så att det inte blir bara 
kadaver och disciplin, att man skall skriva ner allting. Det skall man ju förstås göra när man tar 
beslut på olika saker och vad som händer, men det är nog viktigt att man blandar, att man får 
mycket liksom personlig kontakt som ändå är möjlig då, när man inte kan ses så ofta. 

I: Hur har man underlättat för detta i den informella kontakten i de projekt som du har 
medverkat i? 

R: Det är ju telefon, oftast. Jag tänker i de fall vi kör scrum då, då brukar man ju ha ett dagligt 
möte på en kvart, som man bara stämmer av snabbt vad som är på gång. Och det är väldigt bra. 
Då förstår man när man går därifrån sedan att kollegan någonstans där borta nog har ett 
behov av att jag rapporterar då vad som har hänt i det här ärendet och så vidare. Får man 
liksom en påminnelse. Är man inte så kommunikativt lagd, då är det ju lätt att man grottar ner 
sig i arbetet och bara kör. Tänker inte på att andra är beroende av att veta vad du håller på 
med. 

Citat 5-B1-3 (citatet följer direkt efter citat 1-B1-3): 
R: Det är en jättestor fördel om man har träffat personen vid något tillfälle i varje fall. Men det 
händer ju någonting när du vet vem det är du pratar med i alla fall. Det blir ju lite bättre. 

I: Du menar hur man lär känna någon, en annan människas sätt att kommunicera? 
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R: Ja… Det är ju väldigt mycket man registrerar. När du träffar en person första gången så går 
det ju ganska fort att bilda en uppfattning och så. Då vet du någonting om den personen och 
vissa av de här grejorna, de försvinner ju om du bara har ett telefonsamtal först då. 

Citat 5-B1-4: 

I: Ställer den distribuerade naturen i projektorganisationen särskilda krav på kommunikationen 
vad gäller brådskande ändringar? 

R: Ja. Det kräver ju mer skriftligt då. Panikgrejer hemma, det händer ju liksom att man… det 
kan man ju ta ur luften eller i ett telefonsamtal och sådär direkt då. Och det är ju lite svårare 
när det är distribuerat. Mer skriftligt. 

4.5.7 Respondent B2 
Citat 5-B2-1: 

I: Vad har du för upplevelser vad gäller balansen mellan skriftlig respektive muntlig 
kommunikation? 

R: Båda behövs. Mötena är då muntliga för att stämma av, berätta, stämma av med varandra… 
Men tänk ”krävs det?”, anser jag noteringar av vad vi kommer överens om och skicka ut till 
alla så att vi har samma grund till nästa möte. Samma information till nästa möte. Så att det 
inte blir tolkningssvårigheter. Har man det nedskrivet, då tolkar man åtminstone det som är 
skrivet. Man tolkar bara inte sin egen uppfattning i sin hjärna, så skriftlig information är, skulle 
jag vilja påstå, lika viktig som muntlig. 

Citat 5-B2-2 (citatet följer direkt citat 5-B2-1): 

I: Tänker du mest på att föra mötesprotokoll då, eller över chatt eller e-post? 

R: Har man sådana här korta dagliga möten så är det ju mer noteringar bara, kanske i ett mejl 
till samtliga inblandade. Protokoll har jag ju oftast då när man har någon form utav 
styrgruppsmöte, internt styrgruppsmöte eller externt styrgruppsmöte. Då är ju dem viktigare. 
När man jobbar i gruppen så kan jag tycka att noteringar kan räcka. Men att det finns noterat 
är viktigt. 

Citat 5-B2-3: Se citat 1-B2-2. Citatet passar naturligt in under både utmaningen och kategorin av 
kritiska framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av 
citatet. 

Citat 5-B2-4: 
R: I och med att man inte kommunicerar på plats kan det uppstå missförstånd. Och som sagt, 
alla uppfattar ju en mening olika, och för att säkerställa att det inte blir något missförstånd så 
tror jag att man behöver träffa varandra, man behöver ha kroppsspråket och man behöver 
säkerställa att alla är aktiva, vilket kan vara svårt på distans.  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4.6 Språkbarriärer 
4.6.1 Respondent A1 

Citat 6-A1-1: 
R: Vissa saker när det är rena instruktioner och sådär, då är det ju lättare – det är det ju även 
om man pratar samma språk – så kan det vara lättare att följa en skriftlig instruktion än en 
muntlig instruktion för vissa personer då. På samma sätt då om man har en språkbarriär kan 
det vara lite ytterligare lite lättare om man i lugn och ro kan sitta och läsa vad som står och 
översätta de orden som man kanske inte helt förstår vad de betyder. 

Citat 6-A1-2: 

R: Det kan ju vara en fördel att ha ett öppet samtal med personen eller personerna som man vill 
kommunicera med och än en gång få lite feedback och känna efter om man har förstått vad som 
skall göras eller vad man behöver svar på. Så det är än en gång att få någon form av 
återkoppling där då. 

4.6.2 Respondent A2 

Citat 6-A2-1: 
R: Det som jag tycker är bra är ju dels att om man skall ha möten som vi har nu, att det skall 
vara bra ljudkvalitet. Men det är viktigt att man tänker på det att, när det börjar att gå snabbt 
och det blir många som pratar, det blir liksom ett stort brus av allt. Då är det väldigt svårt att 
kommunicera på ett bra sätt. Så att man har bra kanaler att prata över.  

Citat 6-A2-2: 
R: Och sedan också om man pratar och gör upp saker, eller om man försöker att besluta 
någonting på ett möte eller man diskuterar någonting, då är det väldigt bra att sammanfatta det 
i ett mejl. Så att man inte bara har muntlig kommunikation, att man också skriver, och sedan att 
man kan försöka att ”så här uppfattar jag det – uppfattade ni det också på det sättet?” och ”är 
vi överens om att det var det här vi beslutade?” Man kan vara tillåta sig att vara lite övertydlig 
för språkbarriären. 

4.6.3 Respondent A3 
Citat 6-A3-1: 

R: Pratar man språk så har vi märkt att det ofta går bättre att kommunicera skriftligt än 
verbalt. Så att olika chattverktyg, typ Lync eller Skype, funkar bra. Mejl funkar bra. Det är ju 
språkbarriärer. Om man tittar på [ett asiatiskt land], [ett annat asiatiskt land], så är dem… Ja, 
[det andra asiatiska landet] är i och för sig bättre på engelska, men i [det första asiatiska 
landet] så är det ju inte alla som är jätteduktiga på att prata. Däremot så när de kan läsa det, 
då kan de läsa det flera gånger, och de kan ta det i eget tempo, då går det lättare. 

Citat 6-A3-2: 
I: Vilka anpassningar anser du underlätta för utmaningarna med språkbarriärer? 
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R: Min erfarenhet är att det går mycket bättre i skrift än i tal. Så använda tekniska 
kommunikationsmedel för skrift, och då menar jag kanske inte mejl så mycket, men även mejl 
funkar givetvis, men kanske främst chatt, Skype eller Hangouts eller motsvarande för chatt. Det 
brukar funka bättre. 

Citat 6-A3-3: 
R: Ja, sedan, det är klart, språkutbildning. Det är ju mer en långsiktig insats, för man lär sig ju 
inte ett språk så snabbt, men det är någonting som vi satsar på, på vår personal, om det är 
någon som inte är så duktig på engelska – det gemensamma språket. 

Citat 6-A3-4: Se citat 2-A3-1. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 

Citat 6-A3-5: 

R: Det är inte bara de [ett asiatiskt land, adjektiv] cheferna som intervjuar de som skall 
anställas, utan vi brukar även göra en telefonintervju ifrån Sverige för att kolla de språkliga 
delarna. Vi har filtrerat bort ganska många på det sättet faktiskt. För även om de tekniskt är 
duktiga, om de inte kan göra sig förstådda så hjälper det liksom inte. 

4.6.4 Respondent A4 

Citat 6-A4-1: Se citat 5-A4-2. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 

Citat 6-A4-2: 
R: Att använda chatt och på det sättet få skriven text underlättar för de som har svårt att 
uttrycka sig muntligt. Att alltid ha möten med tydlig agenda och ett fönster som alla kan se där 
resultat sammanfattas i text och eventuellt bilder. 

4.6.5 Respondent A5 

Citat 6-A5-1: 
I: Vilka anpassningar anser du underlätta för utmaningarna med språkbarriärer? 

R: Att chatta, att skriva, ja, ibland är det i varje fall bättre. 

I: Hur då? 

R: Ja, för att då inte uttalet i alla fall ett problem. 

4.6.6 Respondent B1 
Citat 6-B1-1: 

I: Sker några särskilda anpassningar till förmån för språkbarriärer? För att underlätta för 
detta? 

R: Man måste vara extra tydlig med allting, och det kan bero på att man inte sitter på samma 
ställe, att man inte har samma språk och att det är kulturskillnader. När vi även har jobbat med 
ett [ett asiatiskt land, adjektiv] team som har suttit på plats, då har man alla möjligheter till att 
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ha en dialog på plats och sådär, men det finns ändå en anledning då också att vara extra tydlig. 
Man kan ju inte hänga med på allting. Det är ju samma sak som man själv åker och sätter sig i 
en annan kultur och jobbar. Det är mycket energi som går åt att tolka sådant som är självklart 
för de andra. 

4.6.7 Respondent B2 
Citat 6-B2-1: 

I: Vilka anpassningar anser du underlätta för utmaningarna med språkbarriärer? 

R: Ja, både visuellt och skriftlig dokumentation, förmodligen, kan göra att man får en större 
gemensam förståelse för vad vi jobbar med. 

I: Hur menar du med ”visuellt” i det sammanhanget? 

R: Ja, att man gör WebEx-möten, Skype-möten, alltså att man har en presentation på skärmen 
samtidigt som man alltid har dokumentation vid sidan av också. Protokoll eller noteringar eller 
så. Att man delar information hela tiden. 

I: Okej… Det är viktigt? 

R: Det är mycket viktigt! Att man alltid har information och ett bra sätt att förmedla information 
på, att hålla möten på. 

4.7 Tidsskillnader 
4.7.1 Respondent A1 
Citat 7-A1-1: 

I: Vilka fördelar skulle du ange för tidszoner specifikt? 

R: Det är ju att du kan få ut mycket mer varje dag, liksom. Och i det här projektet jag sitter i nu 
så utnyttjar vi det genom att vi kan ha aktiviteter som pågår externt i Europa och få in en 
felrapport eller någonting där vi kan påbörja analysen – kanske göra klart analysen, men 
hinner inte rätta felet – och sedan kan vi skicka iväg den till [ett asiatiskt land] eller [ett annat 
asiatiskt land] och sedan när vi börjar nästa dag i Europa så har de löst och integrerat och fixat 
det som behövs och vi kan testa det direkt externt i Europa dagen efter igen. 

Citat 7-A1-2: Se citat 2-A1-1. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 

Citat 7-A1-3: Se citat 3-A1-5. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 

4.7.2 Respondent A2 
Citat 7-A2-1: 

R: Och sedan aspekter med tidszoner också, att man kan fråga någonting och så får man svaret 
mitt i natten i lokal tid.  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Citat 7-A2-2: 

R: Men också att man tänker på det att om jag säger att ”det här kommer att komma i kväll” 
och sedan är det någon som skall ta över så kanske det inte alls är kväll för honom utan det är 
mitt i natten eller på morgonen eller något sådant där. 

4.7.3 Respondent A3 
Citat 7-A3-1: 

R: Helt klart så ändrar man ju arbetssätt. Till exempel möten med svenskar lägger man efter 
lunch. Och tar inte upp mötestider före lunch för möten med svenskar, utan där fokuserar man 
på att ha öppet och få möten med folk som sitter i kanske [ett asiatiskt land] eller [ett annat 
asiatiskt land] eller i de tidszonerna. 

Citat 7-A3-2: 

R: Dels så har vi kört lite anpassningar utav arbetstiden. Dels när man kommer och när man 
går på dagen. Försöker att få den svenska personalen att komma tidigt på morgon och den [ett 
asiatiskt land, adjektiv], om jag nu pratar Sverige–[det asiatiska landet], men även så är det 
[ett annat asiatiskt land], att man försöker få de att anpassa sin arbetstid lite också då, att man 
förskjuter arbetstider. 

4.7.4 Respondent A4 
Citat 7-A4-1: Se citat 3-A4-1. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 

Citat 7-A4-2: 

R: Vi måste ju anpassa vårt arbetssätt genom att lägga möten på tider som passar både oss och 
andra sajt. Så får tänka på hur långa arbetsdagar och lunchtider och sådana saker, och försöka 
så långt det går att få in möten på tider som passar alla. Och just det här exemplet felsökning, 
att det kan man ju utnyttja det här att man jobbar under olika tidszoner, att man har en snygg 
överlämning innan det ena teamet går hem för att andra teamet skall kunna fortsätta felsökning 
under deras arbetstid då. Så det är både både plus och minus, så att säga, att inte vara i samma 
tidszon. Men det ställer ju lite högre krav på planeringen. 

Citat 7-A4-3: Se citat 2-A4-2. Citatet passar naturligt in under båda kategorierna av kritiska 
framgångsfaktorer, men refereras här, för att undvika dubbletter, till den första förekomsten av citatet. 

Citat 7-A4-4: 

R: Uppmana de som jobbar i teamen att ha så mycket gemensam arbetstid som möjligt. Till 
exempel om en del är i [ett asiatiskt land] kan de kanske börja arbetsdagen lite senare och 
personer i EU kan börja lite tidigare för att få så många timmar gemensamt som möjligt. Å 
andra sidan, för till exempel supportuppdrag kan det vara bra om tidsskillnaden gör att det 
finns personal tillgänglig under större del av dygnet.  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4.7.5 Respondent A5 
Citat 7-A5-1 (citatet följer direkt citat 1-A5-3): 

I: Finns det ändå något överlapp av arbetstid då ni kan ha möten? 

R: Ja, ja! Vi täcker hela dygnet, så att vi har tre… Sverige, [en nordamerikansk stad], [ett 
asiatiskt land]. Huvudtidszonerna. Och då så kan ju [det asiatiska landet] och Sverige prata på 
morgonen och [den nordamerikanska staden] och Sverige pratar på kvällen och sedan så pratar 
väl [det asiatiska landet] och [den nordamerikanska staden] när vi sover. Men alla tre är ju inte 
vakna samtidigt. 

Citat 7-A5-2: 
I: Vilka anpassningar anser du underlätta för utmaningarna med tidsskillnader? 

R: Att lägga mötena i rätt tid. 

Citat 7-A5-3: 
R: Vi jobbar ju också med [en nordamerikansk stad], det har jag sagt förut. Och då gör vi i stort 
sett ett morgonmöte varje eftermiddag för att synka med dem. Det kan man säga. 

R: Vi har ett synkmöte med dem varje dag, så att dem skall veta vad vi har gjort. 

I: Så synkmötena syftar till att att ni skall veta vad ni båda har gjort? 

R: Ja, och problem som är bra om någon jobbar på medan vi går och lägger oss. 

4.7.6 Respondent B1 

Citat 7-B1-1: 
R: Ibland har det varit väldigt effektivt när man utnyttjar tidsskillnader, att man har hela dagen 
på sig att besvara frågor och sådär och när man själv går hem så är det någon som tar vid, så 
att säga, eller tvärtom. Det kan vara en stor fördel tycker jag ibland. Men det är klart att det 
kräver planering när man skall ha möten tillsammans och så.  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5. Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen av den empiriska data som har genererats. För en tydligare 
översikt framställs först referat från respondenternas citat, varpå samband mellan dessa diskuteras 
utifrån teorin när möjligt. För att läsa citaten i dess ursprungliga form, se kapitel 4. 

Varje enskilt citat följer samma format som används i kapitel 4, nämligen formatet X-Y-Z där X 
betecknar utmaningen eller kategorin av kritiska framgångsfaktorer i analysmodellen, Y betecknar 
respondentens pseudonym och Z betecknar ordningen för citatet i ordningsföljden för utmaningen eller 
kategorin av kritiska framgångsfaktorer och respondenten i fråga. 

5.1 Utmaningar 
En av de utmaningar som allra flest respondenter vittnar om är bristen på kroppsspråk, närmare 
bestämt respondent A1 i citat 1-A1-2, respondent A5 i citat 1-A5-1, respondent B1 i citat 1-B1-2 och 
1-B1-3 samt respondent B2 i citat 1-B2-1, 1-B2-3 och 1-B2-5. Bristen på plötsliga reaktioner medför 
därpå, uttrycker respondent A5 i citat 1-A5-1, att oklarheter är svårare att fånga upp. Bristen på 
kroppsspråk diskuteras sällan av andra forskare. 

Därtill poängterar respondent B1 i citat 1-B1-5 att den distribuerade naturen av projekt ställer större 
krav på kvaliteten hos informationen under kravinsamlingen i och med bristen på kroppsspråk. 
Samtidigt förklarar respondent A1 i citat 1-A1-1 att uppgifterna ofta är otillräckligt definierade. Rizvi 
et al. (2015) resonerar att distribuerad agil systemutveckling inte sällan lider av otydligheter bland 
krav och prioritet med anledning av språkbarriärer, svårigheter att känna igen talarens röst och 
faktumet att telefonkonferenser tenderar att göra projektmedlemmar utmattande. Ett möjligt tillägg 
vore därmed bristen på kroppsspråk och plötsliga reaktioner. 

I och med de utmaningar som bristen på kroppsspråk innebär anser i sin tur respondent B2, vilket 
illustreras av citat 1-B2-5, att projektmedlemmarna behöver träffas fysiskt. Däremot, förmedlar 
respondent B2 i citat 1-B2-4, motverkar kostnadsfrågan ofta detta till nackdel för bra uppstarter av 
projekt med hänsyn till projektmedlemmarnas förutsättningar för att lära känna varandra, bildningen 
av en gemensam förståelse för projektet och därmed ett tillfredsställande resultat som också fullbordas 
i tid. I citat 1-B1-3 påpekar även respondent B1 att denne upplever en nackdel när projektmedlemmar 
först lär känna andra projektmedlemmar genom digitala möten. Ett behov av fysiska träffar går likaså 
att identifiera i slutsatser av Rizvi et al. (2015), som kom fram till att kommunikation över telefon 
endast förefaller effektivt om projektmedlemmarna i fråga redan känner varandra personligen. Dock 
återstår kostnadsaspekten av fysiska träffar att reda ut eller alternativa åtgärder att identifiera om 
fysiska träffar om dessa är svåra att åstadkomma. 

I ljudkonferenser, som ofta är den typ av möte som förekommer, påpekar respondent B2 i citat 1-B2-2 
och respondent A2 i citat 1-A2-3 att projektmedlemmar ofta tenderar att tala i munnen på varandra, 
och särskilt i större rum utvecklar respondent A2. En fråga uppstår emellertid om variationer bland 
gruppvaror har en betydelse för denna utmaning, då dessa till exempel kan markera namnet på den 
deltagare som talar för tillfället, vilket kan underlätta för konferensdeltagare att sortera ljudintryck. De 
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litteraturstudier som har granskats, såsom Rizvi et al. (2015), tar dock sällan hänsyn till sådana 
variationer vad beträffar tillfredsställande kommunikation. 

Ännu en konsekvens till följd av den distribuerade aspekten av distribuerad agil systemutveckling 
menar respondent B2 i citat 1-B2-2 vara svårigheten att veta om andra projektmedlemmar är aktiva. 
Respondent A1 skildrar i citat 1-A1-7 ett förlitande på tillgänglighetsuppdateringar i de chattverktyg 
som används, men respondent B2 önskar i stället medverka i videokonferenser för lösa utmaningen. 
Då kan projektmedlemmar inom olika samlokaliserade projektorganisationer följa varandras 
tillgänglighet utan avbrott. 

Vad gäller videokonferenser framför respondent A1 i citat 1-A1-3 även att dessa underlättar för att 
fånga det kroppsspråk som annars saknas. Då måste dock två utmaningar lösas, fortsätter 
respondenten, nämligen undermåliga Internetuppkopplingar och stökiga miljöer då agila 
projektorganisationer i regel sitter i stora kontorskomplex. Även respondent B1 berättar i citat 1-B1-4 
att tekniska problem är vanligt förekommande i samband med att initiera videosamtal. Utmaningar 
relaterade till dåliga nätverksanslutningar i samband med videokonferenser kommer likaså forskare 
som Sutherland et al. (2007) och Kajko-Mattsson et al. (2010) fram till, men frågan väcks hur långt i 
framtiden bristfälliga nätverksanslutningar kommer att utgöra ett hinder i och med den ständiga 
tekniska utvecklingen. Respondent A4 anser dock det motsatta, vilket framgår i citat 1-A4-2, att 
videosamtal är lätt att anordna, förutom när många samlokaliserade projektorganisationer skall delta, 
då gruppvaran ibland är föremål för tekniska problem. Dessa upplevelser illustrerar tillsammans vilken 
betydelse variationer hos projektorganisationernas konfigurationer har för det framgångsrika utövandet 
av videokonferenser, men däremot är annat svårt att förtälja med den forskning som existerar i 
skrivande stund. 

Ytterligare vad gäller tekniska utmaningar, som också går att relatera till dåliga nätverksanslutningar, 
är undermålig ljudkvalitet i ljud- och videokonferenser. Detta påpekar respondent A2 i citat 1-A2-3, 
respondent A4 i citat 1-A4-3, respondent A5 i citat 1-A5-2, respondent B1 i citat 1-B1-7 samt 
respondent B2 i citat 1-B2-2, varpå respondent A4 förklarar att högtalarna som används är en vanlig 
orsak, och respondent B1 att undermålig ljudkvalitet är ett större problem i samband med 
språkbarriärer. Denna utmaning beskriver även Rizvi et al. (2015), som kommer fram till att 
undermålig ljudkvalitet och språkbarriärer tenderar att göra projektmedlemmar utmattade. Detta för att 
en högre grad av koncentration ställs på de projektmedlemmar som deltar i ljud- eller 
videokonferenserna, vilket även är fallet i samband med språkbarriärer. 

Respondenterna vittnar även om språkbarriärer som en allmän utmaning i distribuerade agila projekt. 
Detta framgår i citat 1-A1-1 av respondent A1, citat 1-A2-1 och 1-A2-3 av respondent A2, citat 1-
A3-1 av respondent A3, citat 1-A4-1 av respondent A4 samt citat 1-B1-6 av respondent B1. En del 
projektmedlemmar i andra samlokaliserade projektorganisationer är sämre på att tala engelska, anser 
respondent A2 såväl som respondent A4. Flera forskare som Gurram och Goud Bandi (2012) samt 
Rizvi et al. (2015) finner likaså att språkbarriärer ofta är en utmaning i distribuerad agil 
systemutveckling. 
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I likhet med vad Vasudeva Shrivastava och Date (2010), Rizvi et al. (2015) samt Krishna et al. (2004) 
har kommer fram till angående skillnader mellan nationalkulturer, nämligen att dessa ofta medför 
utmaningar i distribuerad agil systemutveckling, anser flera respondenter att kulturskillnader innebär 
en särskilt betydande utmaning i de projekt som utförs. Detta påpekar respondent A2 i citat 1-A2-2 
och 1-A2-4, respondent A3 i citat 1-A3-1, respondent A4 i citat 1-A4-4 samt respondent B2 i citat 1-
B2-1, 1-B2-5 och 1-B2-6. Vidare handlar dessa utmaningar, förmedlar respondent A2, respondent A4 
och respondent B2, till stor del om att olika kulturer uppfattar uttalanden olika för att 
projektmedlemmar har olika sätt att uttrycka sig verbalt. Även respondent A2 förklarar i citat 1-A2-3 
att projektmedlemmar i andra kulturer tenderar att använda ett vokabulär som projektmedlemmarna i 
Sverige är mindre vana vid, samtidigt som en del kulturer tenderar att prata snabbare än andra kulturer. 
En sådan kombination förefaller ytterligare intensifiera ovan nämnda utmaningar relaterade till 
kulturskillnader. Dessutom innebär faktumet att svenskar, liksom projektmedlemmar i många andra 
samlokaliserade projektorganisationer, har ett annat modersmål än engelska en ogynnsam 
omständighet som dessa måste övervinna. 

Utmaningen intensifieras återigen ytterligare när projektmedlemmar är mindre kommunikativt lagda, 
betonar respondent B1 i citat 1-B1-2. Respondenten beskriver inte denna omständighet i detalj, men en 
viss känslighet för nyanser i socialt samspel förefaller krävas för att identifiera kroppsspråk och 
plötsliga reaktioner i och med ett mindre spelrum i kommunikationsformer såsom ljudkonferenser och 
ännu mindre konversationer genom snabbmeddelanden. Även respondent A3 uppmärksammar i citat 
1-A3-2 att vissa projektmedlemmar är mer introverta medan andra är mer extroverta. Vissa 
projektmedlemmar tycker samtidigt om grupparbete och kommunikation, påstår respondent B1 i citat 
1-B1-1, medan andra projektmedlemmar är sämre på det. Av dessa redogörelser går därmed ett behov 
av krav på individer som kandiderar till positioner inom distribuerad agil systemutveckling att uppfatta 
avseende social kompetens till förmån för hantering av dessa utmaningar. 

Ytterligare en utmaning i distribuerad agil systemutveckling som visar sig utgöra en betydelsefull 
sådan för en stor andel respondenter är tidsskillnader. Tidsskillnader innebär först och främst en 
nackdel då överlappningen av arbetstid är mindre och därmed även tiden som samlokaliserade 
projektorganisationer har på sig att erhålla den information som behövs. Detta förklarar respondent A1 
i citat 1-A1-4 och 1-A1-7, respondent A2 i citat 1-A2-5, respondent A3 i citat 1-A3-1 samt respondent 
A5 i citat 1-A5-3. Även respondent B2 påpekar i citat 1-B2-1 att det är svårt att anordna 
mötestillfällen som passar alla länder, och ibland, fortsätter respondenten i citat 1-B2-7, händer det att 
projektmedlemmar får jobba kvällstid för att kunna delta i möten. Abrahamsson et al. (2009) når 
likadana slutsatser vad beträffar dessa utmaningar. 

Till slut menar respondent A1 i citat 1-A1-5 och 1-A1-6 att denne upplever det vanligaste felet vara 
olämpliga prioriteringar i och med svårigheten att veta vad andra projektmedlemmar gör. 
Respondenten upplever också att stödet från gruppvaran hade kunnat vara bättre, men går inte in på 
hur. Även Rizvi et al. (2015) ser bristande synlighet på prioriteter som en risk i distribuerad agil 
systemutveckling.  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5.2 Gruppkonstellation 
Denna kategori av kritiska framgångsfaktorer är av allt att döma mindre betydelsefull för de 
respondenter som deltog i studien, vilka tenderade att anmärka detsamma. Några bidrar ändå med 
viktiga insikter. 

En aspekt som dessa insikter ofta har gemensamt är spridningen av särskilda roller på varje 
samlokaliserad projektorganisation. Detta berättar till att börja med respondent A5 och respondent B1 i 
citat 2-A5-1 respektive citat 2-B1-1. Som ofta påpekat innebär den distribuerade naturen av 
distribuerad agil systemutveckling även särskilda behov av koordination i och med att 
projektmedlemmar sällan träffar varandra och en del förutsättningar för tillfredsställande 
kommunikation därmed går förlorade. 

Likaså uttrycker respondent A1 i citat 2-A1-1 samt respondent A4 i citat 2-A4-2 ett behov av 
utpekningen av en administrativ roll inom varje samlokaliserad projektorganisation som har en särskilt 
bred insyn i olika projekt och går att kontakta utanför ordinarie arbetstid. Somliga brister som 
tidsskillnader innebär kan därmed överbryggas, däribland faktumet att tiden som samlokaliserade 
projektorganisationer har på sig att erhålla den information som behövs är mindre i och med att 
överlappningen av arbetstid också är det. 

För att hantera de utmaningar för kommunikation som språkbarriärer ofta innebär förklarar respondent 
A3 i citat 2-A3-1 att utpekade projektmedlemmar som är bra på att kommunicera också bör bära större 
ansvar för detta område. Detta gäller inte minst utpekade projektmedlemmar i samlokaliserade 
projektorganisationer där projektmedlemmar i regel har är mindre bra på att tala engelska. Samtidigt 
medför användningen av sådana representanter en högre grad av indirekt kommunikation. Rizvi et al. 
(2015) når slutsatsen att projektmedlemmar i distribuerad agil systemutveckling tenderar att etablera 
en kultur för indirekt kommunikation i motsats till direktkommunikation. En viss balansgång kan 
därmed vara angelägen att överväga. 

Till slut behöver projektmedlemmar i distribuerad agil systemutveckling välja användarberättelser i 
backlogen via produktägaren, poängterar respondent A5 i citat 2-A5-2, med hänsyn till bättre insyn i 
projektets aktiviteter. Respondent A5 är själv produktägare och upplever att denne saknar en viss 
kontroll över backlogen. Agila metoder förespråkar visserligen självorganiserade team till förmån för 
bland annat bättre krav (Beck et al. 2001b), men den distribuerade aspekten av distribuerad agil 
systemutveckling ställer som ofta konstaterat ytterligare krav på koordination inom 
projektorganisationen. 

5.3 Gruppvaror 
Respondent A1 framför i citat 3-A1-1, 3-A1-2 och 3-A1-3 ett behov av verktyg för att hålla koll på 
pågående aktiviteter med en strukturerad överblick över nuvarande status. Respondent A1 berättar i 
citat 3-A1-5 och respondent A2 i citat 3-A2-1 att företaget A använder ett ärendehanteringssystem var 
nuvarande aktiviteter, frågor, felrapporter och scrumboard finns samlade. Detta fungerar 
tillfredställande, utvecklar dessutom respondent A1. En sådan konfiguration förefaller anknyta till och 
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även lösa det redan identifierade behovet av en överblick av pågående aktiviteter och den påstådda 
svårigheten att se vilka aktiviteter som för tillfället är prioriterade (se avsnitt 5.1 om utmaningar). 

Respondent A1 upplever också, vilket framgår i citat 3-A1-4, att gruppvaror där man kan se andra 
personers tillgänglighet underlättar med hänsyn till tidsskillnader. Respondenten gav chattverktyg som 
ett exempel på sådana gruppvaror. Om en person som behövs för tillfället inte är tillgänglig kan en 
annan person inom samma samlokaliserade projektorganisation kontaktas i stället, fortsätter 
respondenten. En sådan uppfattning anknyter till vad respondent B2 framför i citat 1-B2-2, nämligen 
en svårighet att veta om andra projektmedlemmar är aktiva eller inte då möten sker i digital form och 
projektmedlemmar i regel inte ser varandra. Användningen av gruppvaror med sådana funktioner vore 
i så fall en möjlig lösning på denna utmaning. 

Ytterligare en aspekt hos de chattverktyg som används och utgör ett behov i distribuerad agil 
systemutveckling menar respondent A4 i citat 3-A4-1 och 3-A4-5 vara automatisk inläsning av 
konversationshistoriken för att projektmedlemmar som ansluter sig till chatten senare än andra skall 
kunna ta del av tidigare information. Detta är särskilt viktigt, påpekar respondenten i citat 3-A4-1, med 
hänsyn till tidsskillnader och faktumet att en del samlokaliserade projektorganisationer börjar att jobba 
senare än andra (se avsnitt om 5.8 om tidsskillnader). I annat fall ökar behovet av andra 
kommunikationsformer, till exempel en ökad mängd dokumentation, för att alla projektmedlemmar 
skall besitta samma information. Detta motverkar i sin tur preferensen för interaktioner med individer 
samt omfattande dokumentation i agil systemutveckling (Beck et al. 2001b). 

Företaget A använder dessutom en wiki, vilket respondent A4 i citat 3-A4-4 menar fungera vara en 
användbar lösning. Respondenten förklarar också att wikin innehåller en felsökningsguide för vanliga 
fel. För att anknyta till föregående stycke har wikier bland annat fördelen att information alltid finns 
till hands, medan samma information visas för alla projektmedlemmar till skillnad från flyktiga 
kommunikationsplattformar. Detta poängterar respondenten i citat 3-A4-2 såväl som citat 3-A4-3. 
Wikier anser forskare som Lee och Yong (2010) samt Wang et al. (2010) höra till en av de mest 
användbara kommunikationskanalerna, och inte minst i projektets implementationsfas, i och med 
enkelheten att kontrollera projektstatus, uppdatera uppgiftslistor och följa projektmedlemmarnas 
utvecklingsgång. 

Även om begreppet gruppvaror i regel syftar på mjukvaror tar flera respondenter även upp hårdvaror 
som en viktig förutsättning för kommunikation i distribuerad agil systemutveckling. Till exempel 
betonar respondent A3 i citat 3-A3-1 användningen av webbkameror, bra skärmar samt bra headset. 
Den sistnämnda typen av hårdvara är möjligen av särskild betydelse då flera respondenter delar med 
sig av upplevelser av undermålig ljudkvalitet och forskare som Rizvi et al. (2015) anser detta ofta vara 
en utmaning. En fråga väcks dock, som även påpekat i avsnitt 5.1 om utmaningar, hur långt i 
framtiden bristfälliga nätverksanslutningar kommer att utgöra ett hinder i och med den ständiga 
tekniska utvecklingen. 

En annan typ av hårdvarulösning som respondent A3 och respondent B1 framhäver i citat 3-A3-2 
respektive citat 3-B1-1 är en digital whiteboard. Respondent A3 uttrycker att denne vill kunna rita, 
sudda, ändra samt flytta sig fysiskt runt objekt samtidigt som andra projektmedlemmar kan ta del av 
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innehållet. Även respondent A5 berättar i citat 3-A5-1 att en digital kanbanboard och whiteboard 
används inom företaget A. Detta anser respondenten fungera tillfredsställande, men kräva mer 
disciplin när projektmedlemmar inte ser varandra. Ytterligare ett spörsmål gäller prisfrågan, då digitala 
whiteboard är tämligen dyra redskap. 

5.4 Kulturskillnader 
I citat 4-A2-1 uttrycker respondent A2 att projektmedlemmar som interagerar med personer från andra 
länder får träna upp en känsla för kulturskillnader och hur dessa bör hanteras. En kontrast med detta 
påstående innebär dock vad respondent B2 förtäljer i citat 1-B1-2 om att kommunikationssvårigheter 
särskilt uppstår när projektmedlemmar inte själva är kommunikativt lagda (se avsnitt 5.1 om 
utmaningar). 

Andra respondenter uppger mer specifika taktiker för hanteringen av denna utmaning. I citat 4-A4-1 
beskriver respondent A4 en verklig situation i vilken kulturskillnader ledde till problem för den 
samlokaliserade projektorganisationen i Sverige, och därpå diskuterade berörda samlokaliserade 
projektorganisationer de kulturskillnader som har gett upphov till situationen medan den 
samlokaliserade projektorganisationen i Sverige förmedlade de förväntningar som denne har på den 
andra samlokaliserade projektorganisationen. Detta ledde till en förbättring, anser respondenten, vilket 
illustrerar hur viktigt kommunikation är när människor arbetar tillsammans i projektform. 

I citat 4-A4-2 beskriver samma respondent en annan problemsituation som i stället har med ärlighet att 
göra. Denna löstes på ett liknande sätt, nämligen att projektmedlemmarna i den samlokaliserade 
projektorganisationen i Sverige underströk vilka förväntningar de har på den andra samlokaliserade 
projektorganisationen vad beträffar flexibilitet gentemot svensk kultur till förmån för bättre 
produktivitet. Respondent A1 anmärker i citat 4-A1-1 att projektmedlemmar i vissa kulturer är ovilliga 
att erkänna när de inte förstår någonting. Även Gurram och Goud Bandi (2012) diskuterar ärlighet, om 
än på en översiktlig nivå med endast lite att bidra till i denna fråga. Samtidigt fick 
projektmedlemmarna i den samlokaliserade projektorganisationen i Sverige lära sig om kulturen hos 
den andra samlokaliserade projektorganisationen. En liknande situation skildrar även respondent A2 i 
citat 4-A2-2, och i citat 4-A1-1 rekommenderar respondent A1 begäran av återkoppling från personer 
från andra kulturer med intresse för att bättre förstå hur frågor och instruktioner tas emot. Av dessa 
upplevelser såväl som den beskriven av respondent A4 i föregående stycke framgår en stor betydelse 
att förstå varandra när olika kulturer möts. En rekommendation till de leverantörer som antingen 
arbetar eller överväger att arbeta med andra kulturer inom distribuerad agil systemutveckling är därför 
en högre grad av öppenhet med inte minst vilka förväntningar som ställs på andra samlokaliserade 
projektorganisationer. 

Flera respondenter hänvisar även till utbildningar som en effektiv anpassning, såsom respondent A2 i 
citat 4-A2-2, respondent A3 i citat 4-A3-2 och 4-A3-3, respondent A4 i citat 4-A4-4 samt respondent 
B1 i citat 4-B1-1. I det sistnämnda citatet berättar respondenten att utbildningar om svensk 
nationalkultur även har getts till andra samlokaliserade projektorganisationer, samt att den som har 
mest erfarenhet inom en samlokaliserad projektorganisation delar med sig av sina erfarenheter till sina 
samlokaliserade projektmedlemmar. Tidigare forskning inom distribuerad agil systemutveckling 
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diskuterar sällan utbildning om samlokaliserade projektorganisationers nationalkulturer och kan vara 
en möjlig åtgärd att överväga. 

I citat 4-A4-3 vittnar respondent A4 till slut om upplevelsen att videokonferenser bättre förmedlar 
olika typer av undertoner i kommunikation, vilket i sin tur leder till en minskning av missförstånd mot 
bakgrund av kulturskillnader. Chudoba et al. (2005) når liknande slutsatser, som menar att 
kommunikation ansikte mot ansikte är den mest effektiva formen av kunskapsdelning. Detsamma 
skildras även i den sjätte agila principen (Beck et al. 2001b). Videokonferenser innebär på så sätt en 
möjlig överbryggning av de saknade undertonerna i kommunikation som bristen på samlokaliserat 
samarbete orsakar och kan därför vara ett möjligt alternativ för projektmedlemmar såväl som 
projektorganisationer att överväga. Respondent A3 rekommenderar i citat 4-A3-1 fysiska träffar, men 
då innebär ofta kostnaderna ett hinder, som respondent B2 också underströk i citat 1-B2-4. 

5.5 Möten 
Vilka kommunikationsmedel som respondenterna föredrar överlag har visat sig skilja i flera 
hänseenden och tenderar att bero på sammanhang. 

Respondent A3 nämner i citat 5-A3-1 att denne utnyttjar både skriftlig och muntlig kommunikation, 
samtidigt som respondent B2 anser, vilket illustreras av citat 5-B2-1, att skriftlig och muntlig 
kommunikation är av samma betydelse i distribuerad agil systemutveckling. Muntlig kommunikation 
används då för avstämningar medan skriftliga noteringar används för att sprida information om 
överenskommelser till alla projektmedlemmar så att dessa har samma information till nästa möte. 
Detta förefaller naturligt då agila metoder förespråkar nära interaktioner med projektmedlemmar, 
vilket återspeglas i den första punkten i det agila manifestet (se avsnitt 1.6.1). Utmaningarna relaterade 
till tidsskillnader mellan samarbetande samlokaliserade projektorganisationer medför dock att 
tvåvägskommunikation ofta innebär svårigheter att anordna. För vidare information om dessa resultat, 
se avsnitt 5.1 om utmaningar och 5.7 om kritiska framgångsfaktorer med hänsyn till tidsskillnader. 

I citat 5-A1-2 och 5-B1-1 betonar däremot respondent A1 respektive respondent B1 att 
tvåvägskommunikation är snabbare och därmed en lämpligare kommunikationsform än 
envägskommunikation, som korrespondens via e-post, för att reda ut vissa frågor. Ett exempel på en 
sådan situation menar respondent A1 i citat 5-A1-3 är brådskande ändringar, då ljudkonferenser ofta 
tillåter att spörsmål snabbare kan redas ut. Å andra sidan upplever respondent B1 att skriftlig 
kommunikation fungerar bättre i sådana situationer, vilket illustreras av citat 5-B1-4, i och med den 
distribuerade karaktären hos de projekt som utförs. En möjlig anledning är i detta fallet 
tidsskillnadernas storleksförhållande, med tanke på att ljudkonferenser fortfarande är mer effektiva på 
en lokal nivå enligt samma respondent. Resultatet indikerar på så sätt en variation av individuella 
preferenser, även om en högre grad av mättnad vore önskvärd. 

Flera respondenter säger emellertid att skriftlig kommunikation fungerar bättre med hänsyn till 
språkbarriärer inom projektorganisationen, däribland respondent A4 i citat 5-A4-2. För vidare 
information om dessa resultat, se avsnitt 5.6 om språkbarriärer. 
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I citat 5-A1-1 nämner respondent A1, liksom respondent A4 i citat 5-A4-3 samt respondent B2 i citat 
5-B2-2 att konferenser med video tillsammans med ljud underlättar för att uppnå en tillfredställande 
grad av tydlighet med hänsyn till undertonerna i kommunikationen. Dessa skulle kunna fånga det 
kroppsspråk och plötsliga reaktioner vars brist innebär en utmaning enligt respondent A1 i citat 1-
A1-2, respondent A5 i citat 1-A5-1, respondent B1 i citat 1-B1-2 och 1-B1-3 samt respondent B2 i 
citat 1-B2-1, 1-B2-3 och 1-B2-5. Som tidigare nämnt kom även Chudoba et al. (2005) fram till att 
kommunikation ansikte mot ansikte är den mest effektiva formen av kunskapsdelning, vilket stärker 
denna utsaga. Även den sjätte agila principen förespråkar kommunikation ansikte mot ansikte med 
argumentet att detta är den mest effektiva formen av kommunikation (Beck et al. 2001b). I citat 5-
B2-3 förklarar sedan respondent B2 att kameror underlättar för svårigheten att registrera motpartens 
närvaro. Detta förefaller naturligt då projektmedlemmar under pågående samtal kan se varandra. 

I citat 5-B1-2 understryker samtidigt respondent B1 ett stort behov av telefonkonferenser med intresse 
för den personliga kontakten och ett mindre behov av dokumentation. Relaterat till detta är vad Smite 
et al. (2010) påstår om informell kommunikation, nämligen att projektmedlemmar lättare kan slappna 
av och bygga bättre relationer med andra projektmedlemmar (Smite et al. 2010). Detta förefaller även 
gälla videosamtal, som trots allt är en mer personlig typ av möte jämfört med telefonkonferenser. 

Efter möten är det till en fördel, menar respondent A2 i citat 5-A2-1, om sammanfattningar av 
överenskommelser sker och skickas ut till mötenas deltagare, varpå dessa kan korrigera informationen 
vid händelse att felaktigheter förekommer. Respondent A2 och respondent B2 poängterar samma sak i 
citat 6-A2-2 respektive citat 6-B2-1 med hänsyn till språkbarriärer (se avsnitt 5.6 om språkbarriärer). 
Återkoppling går emellertid, vilket förklaras i avsnitt 5.6, att begära sammanfattningar vidkommande, 
vilket respondent A2 även förmedlade i citat 6-A2-2. Den distribuerade aspekten av distribuerad agil 
systemutveckling ställer dessutom större krav på vissa typer av dokumentation, som användningsfall 
och användarberättelser, enligt Cataldo et al. (2007). Skriftliga sammanfattningar av möten och 
begäran av återkoppling vore i så fall möjliga komplement till denna upptäckt. 

Respondent A3 förklarar därpå i citat 5-A3-1 att sådana sammanfattningar även är till nytta för de som 
inte deltog på mötena. Ett sådant förhållande är troligt i och med att projektorganisationen i 
distribuerad agil systemutveckling ofta påträffar en svårighet att anordna möten med alla 
projektmedlemmar involverade till följd rådande tidsskillnader. 

Vad gäller fysiska träffar är det en stor fördel, påstår respondent A4 i citat 5-A4-6 och respondent B1 i 
citat 5-B1-3, att ha träffat andra projektmedlemmar då man lär känna varandra bättre. Även respondent 
B2 påpekar en utmaning i projekt när projektmedlemmar inte får göra det (se avsnitt 5.1 om 
utmaningar). Fysiska träffar förstärker dessutom engagemanget i projektorganisationen, menar 
respondent A4 i citat 5-A4-5 och respondent B2 i citat 5-B2-4. Ett sådant resultat anknyter sannolikt 
till slutsatser av Rizvi et al. (2015), nämligen att kommunikation över telefon endast förefaller 
effektivt när projektmedlemmarna i fråga redan känner varandra. Respondent A3 förklarar dock i 5-
A3-2 att regelbundna träffar utgör en effektiv anpassning med hänsyn till kulturskillnader, och 
respondent A5 i citat 5-A5-1 att regelbundna fysiska träffar är viktiga med hänsyn till bland annat en 
minskning av missnöje inom projektorganisationen. Många leverantörer har dock inte den budget som 
regelbundna möten kräver, som bland annat respondent B2 understryker i citat 1-B2-4. 
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Respondent A3 säger också i citat 5-A3-2 att distribuerade projektorganisationer behöver träffas i 
början och uppstarten av projektet samt någon gång under projektets gång. Respondent A4 instämmer 
att fysiska träffar är särskilt viktigt i ett tidigt skede i projektet, vilket framhävs i citat 5-A4-1. 
Respondenten lägger i citat 5-A4-4 också till att distribuerade projektorganisationer behöver träffas 
regelbundet och inte minst under planeringen, slutet och början av en sprint. Microsoft (2008) ger 
liknande rekommendationer. Dock uppstår kostnadsfrågan ännu en gång, då leverantörer ofta inte har 
råd med detta. 

5.6 Språkbarriärer 
Vad gäller språkbarriärer uppmanar respondent B1 i citat 6-B1-1 till en särskild tydlighet i 
kommunikation med människor från andra kulturer. I citat 6-A1-2 nämner också respondent A1 att 
begäran av återkoppling när språkbarriärer är ett problem för projektmedlemmar hjälper för att 
säkerställa att information har tolkats rätt. Respondent A2 och respondent B2 upplever dock, vilket 
framgår i citat 6-A2-2 respektive citat 6-B2-1, att sammanfattningar efter möten som skickas via e-
post är användbara i liknande situationer. Återkoppling går emellertid att begära sammanfattningar 
vidkommande, som respondent A2 förmedlar i citat 6-A2-2. Den distribuerade aspekten av 
distribuerad agil systemutveckling ställer dessutom större krav på vissa typer av dokumentation, som 
användningsfall och användarberättelser, enligt Cataldo et al. (2007). Skriftliga sammanfattningar av 
möten och begäran av återkoppling vore i så fall möjliga komplement till denna upptäckt. 

Flera respondenter upplever dock att skriftlig kommunikation ofta fungerar bättre än muntlig 
kommunikation med hänsyn till språkbarriärer. Detta påstår respondent A1 i citat 6-A1-1, respondent 
A3 i citat 6-A3-1 och 6-A3-2, respondent A4 i citat 6-A4-1 och 6-A4-2 samt respondent A5 i citat 6-
A5-1. Respondent A1 och respondent A3 poängterar att mottagaren av skriftliga meddelanden kan läsa 
dessa i sitt eget tempo. Detta förefaller rimligt i och med att flera respondenter uppger en utmaning att 
projektmedlemmar inom andra samlokaliserade projektorganisationer ibland mindre bra på att 
kommunicera på engelska. Samtidigt förklarar respondent A1 att mottagaren har tid att översätta ord 
och respondent A3 att mottagaren kan läsa meddelandena flera gånger. 

När ljud- och videokonferenser väl sker är ljudkvaliteten av betydelse, understryker A2 i citat 6-A2-1. 
Även respondent B1 framför i citat 1-B1-7 som nämnt i avsnitt 5.1 om utmaningar att detta ofta är ett 
problem. Därför bör hårdvaror med bra kvalitet för uppspelning och upptagning av ljud användas, som 
respondent A3 i citat 3-A3-1 också påstår i avsnitt 5.3 om gruppvaror. Annars lär projektmedlemmar 
fort bli utmattade, vilket likaså Rizvi et al. (2015) poängterar. 

Ett annat verktyg menar respondent A3 i citat 6-A3-4 är som tidigare nämnt utpekade 
projektmedlemmar som är bra på att kommunicera och har ett större ansvar för kommunikationen med 
andra samlokaliserade projektorganisationer. För vidare information om detta resultat, se avsnitt 5.2. 
För de som inte är det erbjuder företaget A utbildningar i det engelska språket, informerar respondent 
A3 om i citat 6-A3-3. Ett sådant förslag är dock av naturen en mer långsiktig lösning. 

Företaget A intervjuar dessutom själva kandiderande projektmedlemmar till andra samlokaliserade 
projektorganisationer för att kontrollera språkförmågan hos personen i fråga, berättar respondent A3 i 
citat 6-A3-5. En sådan lösning kan vara användbar då projektmedlemmar inom andra samlokaliserade 
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projektorganisationer ibland är mindre bra på att tala engelska, vilket anmärks av respondent A2 i citat 
1-A2-1 och respondent A4 i citat 1-A4-1. Då uppmärksammas projektmedlemmarnas ömsesidiga 
förmåga att förstå projektmedlemmarna inom den andra samlokaliserade projektorganisationen, vilket 
inte minst gäller om olika kulturer uppfattar uttalanden olika som respondent A2 i citat 1-A2-2 och 1-
A2-3, respondent A4 i citat 1-A4-4 och respondent B2 i citat 1-B2-1 och 1-B2-5 påpekar. 

Ett användbart alternativ att överväga vore språkutbildningar för att utbilda projektmedlemmar i 
samarbetande samlokaliserade projektorganisationers kulturers sätt att kommunicera. Flera 
respondenter förespråkar utbildningar i nationalkulturer som en effektiv anpassning, nämligen 
respondent A2 i citat 4-A2-2, respondent A3 i citat 4-A3-2 och 4-A3-3, respondent A4 i citat 4-A4-4 
samt respondent B1 i citat 4-B1-1. 

5.7 Tidsskillnader 
I teorin framgår att tidszoner utgör en av de största utmaningarna i distribuerad agil systemutveckling 
(se avsnitt 2.1), men flera respondenter poängterar dessutom fördelar med detta. Däribland förklarar 
både respondent A1 i citat 7-A1-1 och respondent A4 i citat 7-A4-2 att projektorganisationen kan få ut 
mer av dygn genom att olika samlokaliserade projektorganisationer tar efter samma arbete, till 
exempel testning eller felsökning. Likaså nämner respondent A5 i citat 7-A5-1 och respondent B1 i 
citat 7-B1-1 att täckning finns för hela dygnet, och respondent A2 i citat 7-A2-1 en fördel att deras 
samlokaliserade projektorganisation kan få svar mitt i natten lokal tid från en annan samlokaliserad 
projektorganisation. Dessa fördelar beskriver sällan tidigare forskning. 

Möten anses dock behöva läggas på tider som passar alla deltagande samlokaliserade 
projektorganisationer. Detta framför respondent A3 i citat 7-A3-1 och citat 7-A3-2, respondent A4 i 
citat 7-A4-2 samt respondent A5 i citat 7-A5-2 och 7-A5-3. Respondent A4 förespråkar också en högre 
grad av planering av möten med en särskild hänsyn till arbetsdagarnas längd, lunchtider och så vidare, 
samt respondent B1 i citat 7-B1-1 om behovet av planering utan att specificera. Detta innebär 
emellertid en svårighet med tanke på utmaningen att anordna mötestillfällen som bland annat 
respondent B2 i citat 1-B2-1 påpekar. 

Projektmedlemmar bör också sträva efter en så stor överlappning av arbetstid som möjligt, belyser 
respondent A3 i citat 7-A3-2 och respondent A4 i citat 7-A4-4. Detta underlättar också för planeringen 
av möten, vilket respondenter som sagt uttrycker ett behov av. Populariteten av asiatiska leverantörer i 
och med den lägre prisbilden genom tillgången till billigare arbetskraft försvårar dock strävan efter 
överlappningen av arbetstid med svenska leverantörer, som ju studien är avgränsad till, på grund av 
stora geografiska avstånd. Samtidigt förefaller denna rekommendation motverka ovan nämnda fördel 
med täckning för hela eller en större del av dygnet i distribuerad agil systemutveckling. 

De möten som väl är planerade bör sedan hänvisas till med försiktighet, poängterar respondent A2 i 
citat 7-A2-2, för att undvika missförstånd med vilken tidszon som avses. En sådan rekommendation 
förefaller synnerligen rimlig då distribuerad agil systemutveckling i så stor utsträckning sker över 
nationsgränserna. 
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Vidare förespråkar respondent A1 i citat 7-A1-2 som tidigare nämnt utpekningen av en administrativ 
roll inom varje samlokaliserad projektorganisation som har en särskilt bred insyn i olika projekt och 
går att kontakta utanför ordinarie arbetstid. För vidare information om detta resultat, se avsnitt 5.2. 

Tidsskillnader ställer även somliga krav på gruppvaror. Respondent A4 uppger i citat 7-A4-1 att denne 
önskar automatisk inläsning av konversationshistoriken för att projektmedlemmar som ansluter sig till 
chatten senare än andra skall kunna ta del av tidigare information. För vidare information om detta 
resultat, se avsnitt 5.3. 

I situationer av brådskande karaktär menar respondent A1 i citat 7-A1-3 att tvåvägskommunikation 
fungerar bättre än envägskommunikation i form av exempelvis ärendehanteringssystem då ledtiden i 
projekt blir kortare. Vasudeva Shrivastava och Date (2010) säger å ena sidan om 
tvåvägskommunikation, och inte minst skriftlig tvåvägskommunikation i form av exempelvis 
snabbmeddelanden, att en sådan kommunikationsform möter vissa utmaningar med hänsyn till 
tidsskillnader i distribuerad agil systemutveckling. Å andra sidan är detta den verklighet som 
projektmedlemmar i regel står inför som arbetar med distribuerad agil systemutveckling. 

5.8 Förslag på uppdaterad analysmodell 
Ett förslag på en uppdaterad analysmodell har utvecklas i samband med studiens analysarbete. Denna 
skulle kunna utgöra ett underlag för kategoriseringen av kritiska framgångsfaktorer i vidare studier 
inom kommunikation i distribuerad agil systemutveckling. 

Kategorin av kritiska framgångsfaktorer ”Möten” har i denna analysmodell (se figur 2) delats upp i två 
kategorier, nämligen ”Digitala möten” och ”Fysiska möten”. Den ursprungliga kategorin avsåg 
nämligen möten i digital form, men flera respondenter visar sig även uppleva ett behov att träffa andra 
projektmedlemmar fysiskt. Naturen av samt behoven för dessa två typer av möten skiljer sig också 
avsevärt, varför en sådan åtskillnad anses vara nödvändig. 

!  
Figur 2: Uppdaterad analysmodell 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6. Slutsatser 
Syftet med studien är som konstaterat i avsnitt 1.2 att identifiera och analysera utmaningar och kritiska 
framgångsfaktorer för intern kommunikation i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt. De 
slutsatser som studien har uppnått är i regel att jämställa med vad Goldkuhl (2011) betecknar som 
förklaringskunskaper för att förklara orsak–effektsamband i distribuerad agil systemutveckling (se 
avsnitt 6.1.1) och vägledande kunskaper för att identifiera kritiska framgångsfaktorer (se avsnitt 6.1.2–
6.1.8), vilka i många fall dessutom bygger på ovan förklaringskunskaper. För att läsa om studiens 
förväntade typer av kunskap, se avsnitt 3.1. 

Vidare har studien gett upphov till ett antal insikter ej behandlade i den existerande litteratur som har 
granskats. Detta beror sannolikt på problemområdets ännu relativt explorativa skepnad, i och med 
faktumet att kunskapen om hur man går till väga för att göra distribuerade agila projekt framgångsrika 
i dagsläget är förhållandevis låg, men också studiens vertikala karaktär vilken trots allt syftar till att 
generera en annan typ av resultat. I de fall som insikter i det empiriska underlaget inte får stöd i 
existerande litteratur har dessa varit föremål för diskussion och utgör därmed möjliga kompletteringar 
till denna kunskapsmassa. 

Andra insikter beskriver redan existerande litteratur. Det verkar i betraktande av litteraturen 
exempelvis att de flesta utmaningar i distribuerad agil systemutveckling beror på den distribuerade 
naturen av de projekt som tillämpar metoden, vilket denna studie likaså har kommer fram till. I dessa 
fall går tillämpningen av den redan etablerade kunskapsmassan att förlänga till svenska leverantörer i 
enlighet med studiens avgränsning (se avsnitt 1.4). 

6.1 Viktigaste bidragen från denna studie 
Nedan listas de viktigaste bidragen som studien har tillfört. Dessa bidrag har valts ut mot bakgrund av 
en kombination av slutsatser om deras betydelse i distribuerad agil systemutveckling med hänsyn till 
studiens avgränsning samt resultatens uppenbara mättnad. För en fullständig sammanställning och 
analys av de resultat som studien har bidragit med, se kapitel 5. 

6.1.1 Utmaningar 

• Bristen på kroppsspråk är ofta en utmaning. Bristen på plötsliga reaktioner medför även att 
oklarheter är svårare att fånga upp. 

• Kostnadsfrågan motverkar ofta möjligheten till fysiska träffar och därmed bra uppstarter av projekt 
med hänsyn till projektmedlemmarnas förutsättningar för att lära känna varandra, bildningen av en 
gemensam förståelse för projektet och ett tillfredsställande resultat i och med denna förståelse. 

• Undermåliga Internetuppkopplingar och stökiga miljöer tenderar att vara ett hinder för videosamtal. 

• Ljudkvaliteten i ljud- och videokonferenser är ofta undermålig. 

• Språkbarriärer är ofta en utmaning, och inte minst då projektmedlemmar i andra samlokaliserade 
projektorganisationer tenderar att vara mindre bra på att tala engelska. 
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• Kulturskillnader innebär en särskilt betydande utmaning i de projekt som utförs. Olika kulturer 
uppfattar exempelvis uttalanden olika för att projektmedlemmar har olika sätt att uttrycka sig 
verbalt. 

6.1.2 Gruppkonstellation 

• Utpekningen av en administrativ roll inom varje samlokaliserad projektorganisation som har en 
särskilt bred insyn i olika projekt och går att kontakta utanför ordinarie arbetstid är särskilt gynnsam 
med hänsyn till tidsskillnader. 

6.1.3 Gruppvaror 

• Ett behov av verktyg för att hålla koll på pågående aktiviteter med en strukturerad överblick över 
nuvarande status existerar. 

• Gruppvaror som presenterar projektmedlemmars tillgänglighet tenderar att vara en fördel. Det är 
annars svårt att veta om andra projektmedlemmar är aktiva eller inte då möten sker i digital form och 
projektmedlemmar oftast inte ser varandra. 

• I chattverktyg hjälper automatisk inläsning av konversationshistoriken för att projektmedlemmar 
som ansluter sig till chatten senare än andra skall kunna ta del av tidigare information. 

6.1.4 Kulturskillnader 

• Det är ofta nödvändigt att vara öppen med vilka förväntningar som ställs på kommunikationen från 
andra samlokaliserade projektorganisationer och de projektmedlemmar som ingår i dessa. 

• Utbildningar om nationalkulturen hos de samlokaliserade projektorganisationer med vilka samarbete 
sker är en effektiv anpassning med hänsyn till ömsesidig förståelse för motpartens sätt att 
kommunicera. 

• Videokonferenser innebär en möjlig överbryggning av de saknade undertonerna i kommunikation 
som bristen på samlokaliserat samarbete tenderar att orsaka. 

6.1.5 Möten 

• Skriftlig kommunikation fungerar ofta bättre än muntlig kommunikation med hänsyn till de 
språkbarriärer som ofta existerar. Mottagaren av skriftliga meddelanden kan till exempel läsa dessa i 
sitt eget tempo och flera gånger om ett behov skulle finnas. 

• Konferenser med video tillsammans med ljud underlättar för att uppnå en tillfredställande grad av 
tydlighet med hänsyn till undertonerna i kommunikationen. Dessa skulle däribland kunna fånga det 
kroppsspråk och plötsliga reaktioner vars brist innebär en utmaning. 

• Efter möten är det en fördel om sammanfattningar av överenskommelser sker och skickas ut till 
mötenas deltagare, varpå dessa kan korrigera informationen vid händelse att felaktigheter 
förekommer. Sådana sammanfattningar är även till nytta för de som inte deltog på mötena. 

• Det är en stor fördel att ha träffat projektmedlemmar som ingår i ens projektorganisation fysiskt. 
Man lär känna varandra bättre samtidigt som fysiska träffar förstärker engagemanget i 
projektorganisationen. 
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6.1.6 Språkbarriärer 

• Begäran av återkoppling till skriftliga sammanfattningar av möten kan hjälpa projektorganisationer 
att säkra korrektheten i dessa. 

• Skriftlig kommunikation fungerar ofta bättre än muntlig kommunikation med hänsyn till de 
språkbarriärer som ofta existerar. Mottagaren av skriftliga meddelanden kan till exempel läsa dessa i 
sitt eget tempo och flera gånger om ett behov skulle finnas. 

• Ljudkvaliteten är av stor betydelse i ljudkonferenser med hänsyn till språkbarriärer. Hårdvaror med 
bra kvalitet för uppspelning och upptagning av ljud bör därför användas, och projektmedlemmar 
tenderar att känna sig utmattade när så inte är fallet. 

• Intervjuer med kandiderande projektmedlemmar till andra samlokaliserade projektorganisationer kan 
hjälpa till att kontrollera språkförmågan hos personen i fråga. 

6.1.7 Tidsskillnader 

• Distribuerad agil systemutvecklingen ställer högre krav på planeringen av möten i projekt. 

• Ett behov finns av kontaktpersoner inom varje samlokaliserad projektorganisation som har en 
särskilt bred insyn i de projekt som utförs och går att kontakta utanför ordinarie arbetstid. 

• I chattverktyg hjälper automatisk inläsning av konversationshistoriken för att projektmedlemmar 
som ansluter sig till chatten senare än andra skall kunna ta del av tidigare information. 

6.2 Begränsningar i studien 
Arbetet med studien har i dess slutskede varit föremål för tidsnöd med anledning av vilken en mer 
uttömmande analys egentligen vore möjlig att genomföra. Det har inte minst rått brist på tid till 
ytterligare iterationer av studiens litteraturgenomgång, som följaktligen är bredare i sin utformning. 
Studiens insikter kan emellertid prövas i vidare forskning för att stärka deras giltighet i den grad som 
är önskvärd. 

Medan intervjuer med en så bred skara roller i den agila projektorganisationen har varit önskvärd för 
att fånga olika infallsvinklar och upplevelser av distribuerad agil systemutveckling har antalet 
begränsats till sju respondenter. Om studien inte vore begränsad av en väldigt snäv tidsram skulle detta 
antal kunna utökas med intresse för en större mättnad. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är en komparativ studie om skillnader mellan nationalkulturer vad 
gäller deras inställning till distribuerad agil systemutveckling och de beteenden som tenderar att 
uppvisas i projekt som tillämpar metoden. Kulturskillnader är en aspekt av distribuerad agil 
systemutveckling som ofrånkomligen besitter en stor praktisk betydelse för sådana projekt, och denna 
studie har redan vittnat om skillnader mellan olika nationalkulturer som kan ha olika implikationer för 
implementationer av metoden. Däremot begärde en respondent att uppgifter om vilka länder och städer 
som företaget i fråga samarbetar med skall döljas i presentationen av studien, varför sådana slutsatser 
inte har kunnat presenteras. 
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Ett annat förslag till fortsatt forskning gäller funktionella behov i gruppvaror i relation till de 
utmaningar som har identifierats i denna studie såväl som tidigare forskning. Gruppvaror utgör en 
central förutsättning i distribuerad agil systemutveckling och sådana insikter skulle tjäna utvecklare av 
gruppvaror såväl som dess användare.  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Bilagor 

A. Intervjufrågor 
Intervjuguiden som har använts vid varje intervjutillfälle har innefattat de intervjufrågor som 
specificeras nedan. 

Nedan presenteras även vilka intervjufrågor som har formulerats med avsikt för att söka svar på vilka 
undersökningsfrågor. 

1. Skulle du mycket kort vilja förklara dina arbetsuppgifter på företaget [A/B]? 

Den här intervjufrågan ställdes först av alla intervjufrågor. 

Respondenter med olika yrkesroller är föremål för olika processer i projektorganisationen. Denna 
intervjufråga ger således en nyanserad förståelse för den information som respondenten ger, vilken 
också är användbar för tolkningen av densamma. 

2. Hur länge har du arbetat med distribuerad agil systemutveckling? 

Den här intervjufrågan ställdes direkt efter intervjufråga 1. 

Respondenternas erfarenhet av distribuerad agil systemutveckling har en möjlig inverkan på deras 
attityder om metoden och i förlängningen även tillfredsställande kommunikation i denna. 
Respondenterna kan också ha testat olika konfigurationer inom distribuerad agil systemutveckling på 
deras nuvarande företag såväl som i andra sammanhang. 

3. Vad tänker du på när jag säger ”kommunikation i distribuerad agil systemutveckling”? 
Den här intervjufrågan är formulerad för att respondenten skall göra en öppen tolkning med intresse 
för att ta reda vilka aspekter av kommunikation i distribuerad agil systemutveckling som är mest 
betydelsefulla för denne. Dessa aspekter kan relatera till de kategorier av kritiska framgångsfaktorer 
som analysmodellen är baserad på eller ge upphov till helt nya kategorier. Intervjufrågan kan också 
styra inriktningen för resten av intervjun – särskilt mot bakgrund av respondentens yrkesroll och 
arbetsuppgifter. 

4. Vilka utmaningar för kommunikation har du stött på i samband med distribuerad agil 
systemutveckling? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 1 (se avsnitt 1.3.1). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori ”Utmaningar” (se avsnitt 2.3.1). 

5. Hur har dessa hanterats? 

Den här intervjufrågan är en följdfråga till intervjufråga 4 och ämnade att söka svar på 
undersökningsfråga 2 och 3 (se avsnitt 1.3.1–1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategorier av kritiska framgångsfaktorer 
"Gruppkonstellation" (se avsnitt 2.3.2), "Gruppvaror" (se avsnitt 2.3.3), "Kulturskillnader" (se avsnitt 
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2.3.4), "Möten" (se avsnitt 2.3.5), "Språkbarriärer" (se avsnitt 2.3.6) och "Tidsskillnader" (se avsnitt 
2.3.7). 

6. Vilka anpassningar anser du underlätta för samlingen, spridningen och användningen av 
information? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 2 (se avsnitt 1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategorier av kritiska framgångsfaktorer 
"Gruppkonstellation" (se avsnitt 2.3.2), "Gruppvaror" (se avsnitt 2.3.3), "Kulturskillnader" (se avsnitt 
2.3.4), "Möten" (se avsnitt 2.3.5), "Språkbarriärer" (se avsnitt 2.3.6) och "Tidsskillnader" (se avsnitt 
2.3.7). 

7. Vad innebär strukturen i projektorganisationen för tillfredsställande kommunikation, eller 
bristen därav? 

Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfrågorna 1 och 2 (se avsnitt 1.3.1–
1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori av kritiska framgångsfaktorer 
"Gruppkonstellation" (se avsnitt 2.3.2). 

8. Hos de gruppvaror hjälpmedel som används i distribuerad agil systemutveckling, upplever du 
några begränsningar med hänsyn till tillfredsställande kommunikation, och om så är fallet, vilka 
och varför? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 1 (se avsnitt 1.3.1). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori av kritiska framgångsfaktorer "Gruppvaror" (se 
avsnitt 2.3.3). 

9. Vilka anpassningar anser du underlätta för de utmaningar som existerar vad beträffar 
kulturskillnader? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 2 (se avsnitt 1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori av kritiska framgångsfaktorer "Kulturskillnader" (se 
avsnitt 2.3.4). 

10. Uppstår någonsin förseningar till följd av otillfredsställande kommunikation, och om så är 
fallet, på vilket sätt? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 1 (se avsnitt 1.3.1). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori ”Utmaningar” (se avsnitt 2.3.1). 

11. Hur hanteras de förseningar som har uppstått till följd av otillfredsställande 
kommunikation? 

Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfrågan 2 (se avsnitt 1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategorier av kritiska framgångsfaktorer 
"Gruppkonstellation" (se avsnitt 2.3.2), "Gruppvaror" (se avsnitt 2.3.3), "Kulturskillnader" (se avsnitt 
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2.3.4), "Möten" (se avsnitt 2.3.5), "Språkbarriärer" (se avsnitt 2.3.6) och "Tidsskillnader" (se avsnitt 
2.3.7). 

13. Vad har du för upplevelser vad gäller balansen mellan skriftlig respektive muntlig 
kommunikation? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfrågorna 1 och 2 (se avsnitt 1.3.1–
1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori av kritiska framgångsfaktorer "Möten" (se avsnitt 
2.3.5). 

Denna fråga tillkom efter den andra intervjun då respondenterna tenderade att mer eller mindre 
utesluta antingen skriftlig eller muntlig kommunikation. Denna fråga bidrar därmed till en mer 
holistisk syn på kommunikation. 

14. Vilka anpassningar anser du underlätta för de utmaningar som existerar vad beträffar 
språkbarriärer? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 2 (se avsnitt 1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori av kritiska framgångsfaktorer "Språkbarriärer" (se 
avsnitt 2.3.6). 

15. Vilka anpassningar anser du underlätta för de utmaningar som existerar vad beträffar 
tidsskillnader? 
Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 2 (se avsnitt 1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategorier av kritiska framgångsfaktorer "Tidsskillnader" (se 
avsnitt 2.3.7). 

16. Hur underlättas tillfredsställande kommunikation när brådskande ändringar behöver 
utföras? 

Den här intervjufrågan ämnade att söka svar på undersökningsfråga 2 (se avsnitt 1.3.2). 

Den anknyter också till analysmodellens kategori av kritiska framgångsfaktorer "Tidsskillnader" (se 
avsnitt 2.3.7). 

17. Är det någonting annat som är av betydelse för dig som vi inte har pratat om hittills? 
Den här intervjufrågan ställdes i slutet av intervjun då respondenten kan känna att denne inte har gett 
ett tillfredsställande svar på en intervjufråga eller inte har haft möjlighet att diskutera vissa tankar. 

18. Vid händelse att frågor uppstår vid ett senare tillfälle, går det bra att jag kontaktar dig och 
ställer dessa? 

Detaljer kan missas i en intervju och respondentens svar kan under transkriptionen och/eller analysen 
innebära oklarheter som behöver kompletteras med ytterligare detaljer. 
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Följande intervjuer kan dessutom ge upphov till nya insikter som även är av betydelse för redan 
utförda intervjuer och kompletterande svar kan därmed behövas från tidigare respondenter, inte minst 
med hänsyn till arbetsuppgifterna för en given respondent. 

B. Respondenter som har deltagit i studien 

Respondent A1, projektledare 
Respondenten har arbetat med distribuerad agil systemutveckling i över ett år vid utförandet av 
intervjun, men har desto längre erfarenhet av agil systemutveckling. 

Respondenten är vid intervjutillfället projektledare i ett större projekt i vilket andra projektledare 
också ingår. Projektets medlemmar är utspridda på flera orter i Sverige, men också flera orter i Europa 
och Asien. 

Respondent A2, Software Developer 
Respondenten har arbetat med distribuerad agil systemutveckling i mellan åtta och nio år enligt egen 
uppskattning. 

Respondenten arbetar för nuvarande i ett team i Karlstad som i sin tur arbetar med ett team på en 
annan ort i Sverige. Emellanåt arbetar teamet även med kontor på andra orter i världen. 

Respondent A3, Head of R&D/Head of Delivery/Head of Professional Services 

Respondenten har arbetat med distribuerad agil systemutveckling i ungefär åtta år enligt egen 
uppskattning. 

Respondenten bär ansvaret för ett 120–130-tal medarbetare i Sverige samt ytterligare enheter på flera 
orter i Europa och Asien. 

Respondent A4, Release Manager/Offering Lead/projektledare 
Respondenten har arbetat med distribuerad agil systemutveckling i mellan åtta och nio år enligt egen 
uppskattning, men har desto längre erfarenhet av distribuerade projekt i allmänhet. 

Respondent A5, OPO (Operative Product Owner) 
Respondenten har arbetat med distribuerad agil systemutveckling i ungefär fyra år enligt egen 
uppskattning. 

Respondenten är vid intervjutillfället involverad i ett projekt i egenskap av OPO i tre team varav ett 
baserat i Karlstad, ett baserat i ett annat europeiskt land och en OPO-grupp som i sin tur samarbetar 
med team i ett nordamerikanskt och ett asiatiskt land. 

Respondent B1, projektledare/Scrum Master 
Respondenten arbetar periodvis i distribuerade projektmiljöer på företaget B, men har desto mer 
erfarenhet av agil systemutveckling. Respondenten har dock under en längre tid även arbetat mot 
kontor utomlands på ett annat företag.  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Respondent B2, Service Delivery Manager/projektledare 
Respondenten har arbetat med distribuerad agil systemutveckling i tre år och traditionell 
projektledning i mellan sex till sju år enligt egen uppskattning. 

Respondenten sitter vid intervjutillfället i ett kundteam och ansvarar för leveransen av olika tjänster.
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