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Sammanfattning  
 
Agila utvecklingsmetoder används ofta i systemutvecklingsprojekt för grupper som arbetar på 
en och samma plats. I takt med globaliseringen har många organisationer behövt arbeta på ett 
distribuerat sätt. Distribuerad systemutveckling i kombination med agila utvecklingsmetoder 
har blivit ett önskvärt tillvägagångsätt för att arbeta i projektform. Denna symbios innebär ett 
antal utmaningar och framgångsfaktorer som påverkar varandra och gör distribuerade agila 
systemutvecklingsprojekt komplexa.  
 
Denna studie undersöker området agila utvecklingsmetoder i samband med distribuerade agila 
systemutvecklingsprojekt. Syftet är att identifiera och beskriva viktiga utmaningar och 
kritiska framgångsfaktorer som kan förekomma i ett agilt distribuerat 
systemutvecklingsprojekt. I studien har tidigare forskningsartiklar använts som stöd för bygga 
en grund till denna forskning och därefter har en analysmodell utformats för att underlätta 
identifieringar av utmaningar och framgångsfaktorer i distribuerade systemutvecklingsprojekt. 
 
Studien har genomförts genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för 
att identifiera utmaningar och framgångsfaktorer. Två företag har deltagit i studien och sex 
respondenter har sammanlagt medverkat i, där samtliga har erfarenhet av att arbeta i agila 
distribuerade projekt. För att tillfredsställa det djupgående kunskapsmässiga som studien 
avser undersöka har olika roller valts ut för att säkerställa att upplevelsen inte styrs av en 
specifik roll, där alla olika rollers erfarenheter skapar ett bredare perspektiv.  
 
Slutsatser som kan dras av denna studie är att socio-kulturella skillnader, koordination, 
geografiskt avstånd, kunddeltagande, förtroende, projektstatus och kommunikation är de 
viktigaste utmaningar i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt.  Användningen av agila 
utvecklingsmetoder i distribuerade miljöer har även visat att det finns framgångsfaktorer för 
att hantera utmaningarna och göra projekt framgångsrika. Dessa faktorer är effektiv 
kommunikation, kommunikationsverktyg, koordination, förtroende och stå-upp-möte, som till 
exempel genom att implementera en sorts dagligt webbaserade stå-upp-möte även om arbetet 
sker på distans.  
 
Det visar sig även att kommunikationsverktyg och stå-upp-möte har underlättat samarbete och 
kommunikationen mellan distribuerade team och de är viktiga och potentiella determinanter 
för att bygga interaktioner och förtroende. 
 
Nyckelord: Distribuerad agil systemutveckling, agil systemutveckling, agila metoder, kritiska 
framgångsfaktorer, utmaningar. 
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1. Inledning 
 
Denna kandidatuppsats handlar om agila utvecklingsmetoder i distribuerad systemutveckling 
och vilka hinder som påverkar dess framgång. Att jobba i distribuerade projektet är nu för 
tiden tämligen vanligt men samtidig kan det förekomma svårigheter och begränsningar vid 
genomförandet av agila metoder i distribuerad systemutveckling. 

 1.1 Problemområde och Bakgrund 
 
Agil systemutveckling har växt i popularitet sedan 1990-talet för att förändra affärsmiljöer, 
osäkerhet angående kundernas krav och teknikutveckling (Drury-Grogan et al., 2017). 
Shameem et al. (2018) hävdar att utvecklingen för att effektivisera hantering av 
systemutvecklingsprocesser har under de senaste två decennierna inneburit att olika metoder 
och processer introducerats. Dessa metoder karakteriseras av korta utvecklingscykler och 
snabb utveckling av krav betonar Drury-Grogan et al. (2017). Bland dessa metoder är agila 
utvecklingsmetoder de viktigaste betonar Shameem et al. (2018). Agila utvecklingsmetoder 
som till exempel Scrum (Khmelevsky et al., 2017) och Extreme Programming (Conboy & 
Fitzgerald, 2010) har implementerats för att möjliggöra en effektiv hantering av 
systemutvecklingsarbete.  Shameem et al. (2018) betonar att allt flera organisationer väljer 
agila utvecklingsmetoder för att leverera systemutvecklingsprodukter till kunder på grund av 
ekonomiska fördelar och snabbare utvecklingstid. Hoda et al. (2018) menar att agila 
utvecklingsmetoder utvecklades som ett alternativ till då förekommande komplexa och 
traditionella utvecklingsmetoder. Agilt innebär enligt Gustavsson (2016, s 8) ”att 
organisationen har den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande 
med sin verksamhet”. 
 
Yadav (2016) menar att globaliseringen av IT-industrin har medfört att systemutveckling, 
som traditionellt har varit ett samlokaliserat arbete, numera har blivit vanligare hos 
distribuerade virtuella team där samarbete utförs över nationella gränser. Shameem et al. 
(2018) hävdar att agila metoder skapades för små och enstaka projektet och därför kan 
svårigheter uppstå när de appliceras i en distribuerad miljö i storskaliga organisationer. Yadav 
(2016) hävdar att en av världens största utmaningar för IT-branschen är utveckling och 
hantering av globala distribuerade mjukvaruprojekt.  
 
Vidare hävdar Shrivastava och Date (2010) att systemutvecklingen numera ofta sker på ett 
multikulturellt och globalt distribuerat sätt, på icke samlokaliserade arbetsplatser. Detta 
fenomen utvecklas och sprider sig över hela världen för att företag ska kunna tillhandahålla 
kvalificerade resurser, sänka kostnader och förbättra sina färdigheter genom att tillämpa nya 
tekniker för att tillgodose kundernas behov (Niazi et al., 2016).  Shameem et al. (2018) 
betonar att distribuerad systemutveckling ger en mängd möjligheter för kundorganisationen 
som tidig produktleverans, högre produktkvalitet och bättre priser. Shrivastava och Date 
(2010) nämner att det finns fyra olika sätt som distribuerad systemutveckling sker på. Det 
första, outsourcing, innebär att företaget köper mjukvaruprodukter från ett externt företag. 
Den andra, Insourcing innebär att företaget tillhandahåller tjänsterna själv genom interna 
projekt. Den tredje, onshore, innebär att ett företags utvecklingsarbete sker i samma land där 
huvudkontoret och andra verksamheter är belägna. Slutligen innebär offshore att en del av 
utvecklingen sker utomlands. Onshore kallas även för distribuerad systemutveckling och 
offshore benämns ibland global systemutveckling. Denna studie fokuserar på onshore, det vill 
säga på den svenska marknaden. 
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Samarbetsmetoder inom systemutveckling fortsätter utvecklas och det finns inga gränser för 
hur arbete kommer att utformas i framtiden. Shameem et al. (2018) betonar att komplexiteten 
växer när agila metoder expanderar i distribuerad systemutveckling på grund av 
kommunikationssvårigheter, brist på kunddeltagande i projekt, kulturella skillnader och 
tidsmässiga problem, vilket kan avgöra om slutförandet blir framgångsrikt. Niazi et al. (2016) 
nämner också att det blir svårt att hantera insamlingen av krav under projektets inledningsfas 
eftersom intressenterna inte befinner sig på samma plats. Ovanstående studier har genomförts 
i andra länder än Sverige. Agila utvecklingsmetoder i distribuerad systemutveckling 
expanderar globalt och det kan vara betydelsefullt att studera hur fenomenet ter sig i en 
svensk kontext, varför studien baseras på empiri utifrån yrkesroller i Sverige. Shrivastava och 
Rathod (2017) påstår att det finns brist på vetenskaplig forskning om de risker som uppstår 
när systemutvecklingen görs genom att kombinera agil och distribuerad utveckling, när de två 
kombineras kallas det distribuerad agil utveckling. Den här bristen på forskning motiverar den 
här studien.  

1.2 Syfte  
 
Syftet med kandidatuppsatsen är att identifiera och belysa de viktigaste utmaningarna och de 
kritiska framgångsfaktorerna, det vill säga faktorer som underlättar i agila distribuerade 
projekt, som påverkar tillämpning av agila utvecklingsmetoder i distribuerad 
systemutveckling i en svensk kontext. 
 
Syftet har resulterat i två frågeställningar och dessa är: 
 

• Vilka är de viktigaste utmaningar inom agila utvecklingsmetoder och hur påverkar de 
tillämpningen av distribuerade systemutvecklingsprojekt i en svensk kontext? 
 

• Vilka kritiska framgångsfaktorer finns inom agila distribuerade 
systemutvecklingsprojekt i en svensk kontext? 

1.3 Målgrupper  
 
Den här studien kan vara av intresse för personer som arbetar med eller är intresserade av att 
arbeta på ett agilt distribuerat arbetssätt. Studiens huvudsakliga målgrupp är IT-konsulter som 
arbetar på olika platser i samma projekt samt studenter inom informatikområdet. 

1.4 Avgränsning  
 
Studien kommer att begränsas till agila utvecklingsmetoder som appliceras i distribuerad 
systemutveckling där IT-konsulter samarbetar i ett projekt utan eller med få fysiska träffar. I 
takt med en ökad globalisering används ofta outsourcing, vilket inte tas upp i studien, utan 
den här studien kommer fokusera på onshore. 
Det finns en uppsjö av utmaningar och framgångsfaktorer inom agil distribuerad utveckling. 
På grund av tidsramen för arbetet kommer den här uppsatsen fokusera på de utmaningar och 
framgångsfaktorer som enligt studiens respondenter påverkar användningen av agila metoder 
i distribuerad systemutveckling mest.  

1.5 Centrala Begrepp 
 
Uppsatsen innehåller ett antal begrepp som behöver tydliggöras för att undvika missförstånd. 
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1.5.1 Agil systemutveckling  
 
Shrivastava och Date (2010) klargör att agil systemutveckling avser en grupp 
utvecklingsmetoder för mjukvaror baserade på iterativ utveckling, där utvecklingen 
genomförs via samarbete mellan självorganiserande grupper. Enligt Shameem et al. (2018) är 
agil systemutveckling ett iterativt och rörlig arbetssätt som främjar kontinuerliga iterationer av 
utveckling och testning under hela livscykeln för systemutvecklingen. Gustavsson (2016) 
beskriver i sin bok ”Agil projektledning” att agil systemutveckling är ett sätt att hantera 
förändringar där kunden och den agila gruppen arbetar kontinuerligt för att ständigt förbättras 
och utvecklas löpande med sin organisation.  

1.5.2 Distribuerad systemutveckling  
 
Distribuerad systemutveckling är enligt de Sá Leitão Júnior (2018) en affärsmodell där 
systemutvecklingen utgörs av ett geografiskt distribuerat team, vars distribution kan etableras 
i olika spridningsnivåer, till exempel mellan städer, länder eller över nationsgränserna. Vidare 
menar Holmström et al. (2006) att distribuerade systemutvecklingsmedlemmar arbetar 
tillsammans för att uppnå projektets mål från olika geografiska platser.  

1.5.3 Geografisk distribuerad agil systemutveckling  
 
Enligt Alzoubi et al. (2016) kallas kombinationen av distribuerad systemutveckling och agila 
metoder för geografisk distribuerad agil systemutveckling. Geografisk distribuerad agil 
systemutveckling involverar team som arbetar tillsammans för att uppnå projektmål från olika 
geografiska platser. Shrivastava och Date (2010) menar att Geografisk distribuerad agil 
systemutveckling även kallas för ”onshore”. Onshore är studiens fokus eftersom studien 
kommer att utgå från ett svenskt perspektiv. 

1.5.4 Global distribuerad systemutveckling  
 
Global distribuerade systemutveckling syftar till att utveckla programvara från olika 
geografiska platser inom olika länder (Yadav 2016).  Shrivastava och Date (2010) menar att 
Global distribuerad systemutveckling också kallas för ”offshore”.  

1.5.5 Distribuerat agilt team 
 
Distribuerade agila team är en projektgrupp som samarbetar från olika geografiska platser 
inom samma projekt. Fysisk och geografisk separation mellan projektmedlemmar innebär 
enligt Shrivastava och Rathod (2017) att besluta sig för att jobba distribuerat istället för på en 
och samma plats. Enligt Alzoubi et al. (2016) arbetar ett distribuerat agilt team från olika 
geografiska platser i kombination med en eller flera agila metoder för att uppnå projektmål. 
Vidare menar Alzoubi et al. (2016) att distribuerade agila team eller gruppmedlemmar kan 
vara antingen ”lokalt distribuerad” det vill säga på olika fysiska platser inom samma land eller 
”globalt distribuerad” runt om i världen i olika tidszoner eller länder. 

1.5.6 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Kritiska framgångsfaktorer är således för alla företag det begränsade antalet områden där 
tillfredsställande resultat säkerställer framgångsrik prestanda för en organisation (Rockart, 
1979). 
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2. Litteraturöversikt 
 
Litteraturkapitlet kommer att presentera distribuerad agil systemutveckling, utmaningar och 
framgångsfaktorer när agila metoder tillämpas i distribuerad systemutveckling. Därtill 
beskriver kapitlet några vanliga agila metoder som i sin tur kan kopplas till distribuerad agil 
systemutveckling. 
I denna studie användes olika artiklar baserade på empiriska och konceptuella studier för att 
få en överblick av det aktuella kunskapsläget. Utmaningar och framgångsfaktorer samlades 
in från empiriska studier som utfördes via observationer, semi-strukturerade intervjuer, 
workshops och fokusgrupper. De konceptuella studierna gjordes genom en så kallad 
dokumentanalys.  

2.1 Agil Systemutveckling   
 
Drury-Grogan et al. (2017) utförde en explorativ fallstudie angående beslutfattande och 
utmaningar i agil systemutveckling.  De menar att agil systemutveckling dök upp under slutet 
av 1990-talet för att ge ett annat perspektiv på och andra förutsättningar för att motverka 
osäkerheten inom teknikutveckling, hantering av kundernas krav och förändrade 
affärsmiljöer. Olika organisationer väljer agil systemutveckling på grund av dess ekonomiska 
fördelar för att leverera produkter som uppfyller kundernas krav samtidigt som den erbjuder 
snabbare utveckling än traditionella utvecklingsmetoder (Shameem et al., 2018). Artikeln av 
Shameem et al. (2018) baseras på en survey-undersökning för att prioritera utmaningar i 
distribuerade agila systemutvecklingsprojekt. Denna undersökning grundades på en online 
enkät (”online survey questionnaire”) av tre företag (Samsung, Amazon India och Tata 
Consultancy Service) och några universitet såsom IIT ISM, DHANBAND och City 
University of Hong Kong. Enkäten skickades via email, LinkedIn, Facebook och 
ReserchGate, där resultatet var 59 kompletta svar. Prioriteringen av utmaningar gjordes 
genom en teknik som heter ”Analytics hierarchy process” (AHP) som är ett beslutsfattande 
för flera kriterier inom kvalitativ och kvantitativ forskning. Därför kunde Shameem et al. 
(2018) på ett trovärdigt sätt prioritera 22 utmaningar med hjälp av denna teknik. De 
personerna som medverkade i studien var två scrum-master, åtta systemutvecklare, sex 
kvalitéttestare och två business analytiker.  
 
Shameem et al. (2018) hävdar att det agila manifestet som utvecklades av flera 
systemutvecklingsexperter utgör grunden för agilt systemutveckling. Dessa principer inriktar 
sig i första hand på grupparbete, individers interaktioner, tidig leverans, samverkan med 
kunderna och att effektivisera svar på förändringskrav. Dingsøyr et al. (2012) hävdar i sin 
konceptuella studie att agil systemutveckling är baserat på principer och ett antal metoder som 
skapar värde genom små leveranser för kunder. Enligt Görling (2009) och Gustavsson (2016) 
har agila metoder sina rötter i det agila manifestet (The Agile Manifesto) som en motreaktion 
för rigorösa och formella sätt att införa processer.  
 
Enligt det Agila Manifestet (The Agile Manifesto, 2001) finns några grundläggande principer 
för hur agil systemutveckling ska appliceras. De principerna är: 
” 

• Individer och interaktioner  framför  processer och verktyg 
• Fungerande programvara  framför  omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete   framför kontraktsförhandling 
• Anpassning till förändring  framför  att följa en plan  
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Då det finns värde i punkterna till höger, värdesätts punkterna till vänster mer.” (The Agile 
Manifesto 2001). 
 
Shameem at al. (2018) hävdar att dessa principer ligger till grund för utvecklingen av olika 
agila systemutvecklingsmetoder. Bland de mest populära är extrem programmering (XP), 
Scrum (Gustavsson, 2016 & Shameem et al., 2018). 
 
Agil systemutveckling i en organisation handlar om att på ett smidigt sätt förbättra och 
utveckla sin verksamhet konstant där arbetsgruppen är en huvudaktör för att genomföra sina 
dagliga förbättringar genom att lära sig av sina misstag för att kunna förändra sitt arbetssätt 
från början till slut av projektet (Gustavsson, 2016). Dingsøyr et al. (2012) menar att kärnan i 
agil systemutveckling är idén om en självorganiserad grupp vars medlemmar inte bara 
samarbetar utan också arbetar i en takt som gör att de behåller sin kreativitet och 
produktivitet. Highsmith (2010) nämner i sin bok att självorganiserade grupper i en agil 
systemutveckling strävar konstant mot att leverera produkter efter projektets förutsättningar. 
Görling, (2009) nämner i sin bok att agil systemutveckling bygger på nära interaktioner 
mellan individer som arbetar tätt inpå varandra. Gruppen behöver en mix av ansvar, frihet, 
flexibilitet och struktur för att uppnå det sammansatta målet (Highsmith, 2010). 
 
Vidare hävdar Dingsøyr et al. (2012) att de huvudsakliga principerna i agil systemutveckling 
är att den har förmågan att snabbt och flexibelt reagera på förändringar i affärs- och 
teknikområden. Gustavsson (2016) beskriver att agil systemutveckling är en process för att 
undersöka och förbättra eller förändra det som redan finns genom att både inkrementellt och 
iterativt delleverera löpande resultat. Raza och Waheed (2018) betonar att effektiv 
förändringsförvaltning görs genom hög hastighet, mätbar produktivitet, regelbunden feedback 
från kunder och utveckling av det självorganiserande och korsfunktionella laget.  
 
Organisationer har idag blivit uppmärksammade på agila utvecklingsmetoder (Raza & 
Waheed 2018). Shrivastava och Rathod (2017)  menar att systemutvecklingen sker konstant 
och moderna organisationer väljer agila metoder med tanke på de fördelar de agila arbetssätt 
uppnår genom att erbjuda bättre kvalitetsprodukter på ett snabbt sätt. Raza och Waheed 
(2018) tillägger att agila metoder skiljer sig från strukturerade tillvägagångssätt, eftersom 
agila metoder lägger större fokus på dynamisk anpassning jämfört med detaljerade planer, 
”end-to-end” leverans och omfattande dokumentation. Enligt Bass (2016) är agila arbetssätt 
vanligen förenade med små, samlokaliserade utvecklingsgrupper. 
 
Systemutvecklingsprocessen måste vara iterativ och acceptera förändringar som en del av 
processen eftersom det är svårt att förutse vad kunder egentligen vill ha. Istället måste alla 
involverade personer i projektet jobba tätt med varandra genom hela projektet. Därför 
rekommenderas en iterativ process i kortare iterationer där varje iteration levererar en 
fungerande programvara (Görling, 2009). Dingsøyr et al. (2012) betonar att kunder spelar en 
viktig roll där kunder är aktivt involverade i utvecklingsprocesser vilket underlättar 
återkopplingen och reflektioner som kan leda till mer tillfredsställande resultat.  

2.2 Distribuerad Systemutveckling 
 
Distribuerad systemutveckling (DSD) är ett modernt paradigm som används för att utveckla 
fungerande programvara på ett kommersiellt sätt för en global kundorganisation (Shameem et 
al, 2018).  
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Ett distribuerat systemutvecklingsprojekt utgörs av virtuella team, där medlemmar i teamet 
befinner sig i olika delar av världen och kommunicerar via olika kommunikationskanaler 
(Shameem et al., 2018). Samtidigt betonar Shrivastava och Rathod (2017) att agila metoders 
grunder består i att etablera kommunikation ansikte mot ansikte och på så sätt bygga 
förtroende. Svårigheter enligt Highsmith (2010) är att bilda personliga relationer när tidzon, 
språk, kultur och infrastruktur är olika. Shrivastava och Rathod (2017)  hävdar att på grund av 
den fysiska placeringen mellan projektmedlemmar i distribuerad systemutveckling blir det 
svårt att tillämpa agila principer på ett effektivt sätt. Emellertid menar Shameem et al. (2018) 
att distribuerad systemutveckling erbjuder flera fördelar för klientorganisationer, inklusive 
låga kostnader, tidig produktleverans och högkvalitativa produkter.   

2.3 Vad är en lyckad systemutvecklingsmetod i distribuerade projekt? 
 
Det tycks inte finnas någon agil metod som kan lyftas fram som mer lyckad än andra, vare sig 
i vanliga projekt eller distribuerad projekt. Highsmith (2010) menar att agil systemutveckling 
kan anpassas till olika situationer. Gustavsson (2016) hävdar att ”Declaration of 
Inderdependence” (DOI) handlar om det beroende mellan projektgrupp, projektmedlemmar, 
kunder och andra intressenter som är involverade i projektet. För att lyckas i projektet måste 
principerna i DOI deklarationen förstås, betonar han.  
 
DOI-principerna ligger till grunden för ett lyckat systemutvecklingsprojekt och lyfter fram de 
principer som behövs för att följa det agila manifestet enligt Gustavsson (2016). Dessa 
principer är:  
 

• Öka avkastningen på kundens investeringar genom att utföra ständiga leveranser där 
projektresultat är i fokus. 

• Leverera pålitliga resultat genom en kontinuerlig kundkontakt och delat ägarskap av 
slutresultatet. 

• Arbeta i iterationer och anpassa projektresultatet genom hela processen för att undvika 
osäkerhet. 

• Individer är den yttersta källan till värde för att skapar en miljö där de kan göra 
skillnad. 

• Tilldela gruppen ansvaret för att öka gruppens prestationsförmåga och resultat genom 
att hela teamet ansvarar för teamets effektivitets.  

• Förbättra effektiviteten och tillförlitligheten genom att situationsanpassa strategier, 
processer och metoder.  

 
Enligt Highsmith (2010) räcker dessa principer inte för att lyckas med 
systemutvecklingsprojekt.  Agila projekt är anpassningsbara, flexibla och kan förändras för att 
uppnå det satta målet. Görling (2009) hävdar att för att ett projekt ska fungera behöver hänsyn 
tas till tre viktiga ”ramar” som brukas uttryckas i en projekttriangel. Dessa är tid, ekonomi och 
funktion. Alla tre är beroende av varandra och det sker en ständig kompromiss mellan dem.  
 
 
                
     
  
 
     
Figur 1. Projekttriangel. (av författaren, efter Görling, 2009, s.43 ) 

Tid 

Ekonomi  Funktion 
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Highsmith (2010) nämner att agila organisationer brukar uttryckas i tre dimensioner – värde, 
kvalité och begränsningar (”value, quality and constraints”). Dessa tre dimensioner skapar den 
agila triangeln. Värde är den nytta som kunder har av produkten. Begränsningar är parametrar 
(som till exempel kostnader) som är relevanta för projekt. Kvalitet innebär enligt Highsmith 
att träffa kundernas önskemål genom att leverera kontinuerligt. Värde är målet som projektet 
strävar efter och begränsningar är den flexibla variabel som anpassas i projektets gång. Att 
kunna justera begränsningar för att uppnå värde eller kvalitetsmål är en nödvändig interaktion 
betonar Highsmith (2010). 
      
 
          
  
 
 
 
  
Figur 2. Agil Triangel. (av författaren, efter Highsmith, 2010, s.21) 
 
Highsmith (2010) beskriver värdemål som ett sätt att utveckla en produkt med omedelbar 
nytta till kunder. Kvalitetsmål handlar om att utveckla en pålitlig anpassningsbar produkt. Det 
sista målet som handlar om begräsningar strävar efter att uppnå värde- och kvalitetsmål inom 
acceptabla ramar. 
 
Skillnaden mellan projekttriangeln och den agila triangeln är enligt Highsmith (2010) att 
projekttriangeln styrs av ekonomivariabeln medan den agila triangelns huvudfokus är värde. 
Den agila triangeln är anpassad för att kunna hantera ändring i agila projektet, detta ger en 
stor grad av flexibilitet. För att kunna mäta om ett agilt projekt är lyckat behövs ett ramverk 
som kan sträva efter uppsatta mål där värde och kvalité är grundläggande för ett lyckat agilt 
projekt, berättar Highsmith (2010).    

2.4 Utmaningar i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 
 
Det finns ett antal utmaningar som är kopplade till distribuerad agil systemutveckling. Det bör 
noteras att denna studie endast fokuserar på de utmaningar och framgångsfaktorer som 
påverkar tillämpningen av agila metoder i distribuerad systemutveckling mest. Da Silva et al. 
(2010) hävdar att distribuerade systemutvecklingsprojekt innehåller mer utmaningar och 
svårigheter än den traditionella samlokaliserade systemutvecklingen. Bland de mest 
betydande faktorer som påverkar projekts succé är den fysiska och geografisk separationen 
mellan gruppmedlemmar, de socio-kulturella skillnaderna samt tidzoner som direkt påverkar 
kommunikation, koordination och förtroende (Da Silva et al. 2010). Da Silva et al. (2010) 
rapport baserades på en konceptuell studie (”systematic literature review”) där 54 stycken 
artiklar publicerade mellan år 1998 och år 2009. 
 
Vallon et al. (2018) berättar i deras konceptuella studie genom både en kvalitativ och en 
kvantitativ metod att agila metoder är uppbyggda kring självorganiserade team med starkt 
fokus på samarbete och kommunikation som stöds av olika agila arbetssätt. Vidare anser 
Vallon et al. (2018) att agila arbetssätt anses kunna lindra utmaningar i distribuerad 
systemutveckling. Extreme Programming och Scrum metoder var inte konstruerade för team 
som arbetar i distribuerade miljöer, därför behövs anpassningar i den ursprungliga metoden. 

Begränsningar Kvalité 

  Värde 
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Görling (2009, s.71) hävdar att utmaningar för agila utvecklingsmetoder är att hitta vilken 
metod som är lämplig och passar för projektet och arbetsgruppen.  
 
Niazi et al. (2016) menar att utmaningar i distribuerad systemutveckling är relaterade till 
koordinationsbrist mellan teammedlemmar samt brist på förtroende mellan teammedlemmar. 
Niazi et al. (2016) genomförde en konceptuell studie för att identifiera utmaningar och en 
survey undersökning genom 41 stycken genomförda online enkäter för att validera de 
utmaningar som visade sig i den konceptuella analysen. Detta ledde fram till 19 stycken 
utmaningar som identifieras och valideras som beskrivs ovan.  
Dessutom nämner Shrivastava och Rathod (2017) som har baserat sin rapport på en explorativ 
studie, (”Explorativ study”) att stora projekt kan leda till konflikter mellan agila principer och 
distribuerad systemutveckling. Yadav (2016) påstår att i en distribuerad systemutveckling är 
agilt arbetssätt (som till exempel, par programmering, samlokaliserade kundsamarbete och 
”face-to-face” kommunikation) mindre sannolikt att inträffa. Shrivastavas och Rathods (2017) 
studie genomfördes via enkäter. 19 av 76 respondenter gav kompletta svar från 17 
multinationella IT-konsultföretag. De respondenterna som medverkade i studien var åtta 
projekt manager, två business-analytiker, fyra scrum-master och två CEO. 
 
Shameem et al. (2018) betonar vikten av att identifiera utmaningar i en distribuerad agil 
systemutveckling. Identifiering av utmaningar kan hjälpa en organisation att förbättra och 
revidera sina strategier och metoder för hantering av agila metoder i en DSD-miljö innan ett 
projekt påbörjats. Identifieringen av utmaningar möjliggör även framgångsrik användning av 
agila metoder och förbättrar relationerna mellan geografiskt distribuerade organisationer. De 
utmaningar som har visat sig i litteraturen är följande: socio-kulturella skillnader, geografiskt 
avstånd, kunddeltagande, koordination, kommunikation och förtroende (Shameem et al. 
2018). 

2.4.1 Socio-kulturella skillnader 
 
Socio-kulturella skillnader är en relevant utmaning att behandla i den här studien, då 
sociokulturella skillnader kan utgöra hinder för en fungerande kommunikation och 
missförstånd i en distribuerad arbetsgrupp. 
Holmström et al. (2006) hävdar att i socio-kulturella relationer som sker på olika platser har 
språk och tolkning upplevts som svårt att hantera, då språkets barriär är den primära 
anledningen till missförståelse även om detta sker i samma land. Till exempel menar Niazi et 
al. (2016) att i vissa kulturer anses det oartig att tala i ett möte utan att bli ombedd att göra det. 
På grund av kulturella skillnader kan det vara svårt för både kund och projektgruppen att 
kommunicera med varandra, då modersmålet i allmänhet inte är detsamma samt att normer 
och oskrivna kulturella regler kan skapa vissa svårigheter. 
 
Shrivastava och Date (2010) anser att samarbete mellan individer med olika kulturella 
bakgrunder är avgörande i distribuerad systemutveckling. Kulturella skillnader såsom 
professionella, etiska, organisatoriska och tekniska meningsskiljaktigheter kan ofta försvåra 
kommunikationsproblem inom teamet. Holmström et al. (2006) påpekar att systemutveckling 
därför kräver en rik kommunikation mellan grupper med olika kulturella bakgrunder. Video- 
och telefonkonferens är det mest använda rika kommunikationsverktyg för att ersätta ”face-to-
face” kommunikation betonar Bin-Hezam och Alyahya (2016). Kommunikationssvårigheter 
kan leda till att gruppen inte synkroniseras och att arbetsprocessen omges av motgångar.  
 
Faktorer som komplicerar bildandet av distribuerade relationer i teamet är förknippat med 
språk, organisationskultur och kulturella skillnader (Highsmith, 2010). Enligt Shrivastava och 



 9 

Rathod (2017) uppstår kulturella skillnader på grund av olika beteenden, uppfattning av 
auktoritet, hierarki, planering och organisationskultur bland olika teammedlemmar. Niazi et 
al. (2016) nämner att andra problem i kulturella skillnader är att det finns olika nivåer av 
förståelse för ett gemensamt språk. Till exempel kan instruktioner eller uppgifter misstolkas 
av gruppmedlemmar från olika kulturer vilket kan orsaka förvirring och missförstånd mellan 
dem.  

2.4.2 Geografiskt avstånd 
 
Geografiskt avstånd är enligt Holmström et al. (2016) det främsta problemet för applicering 
av agila arbetssätt i distribuerade utvecklingsprojekt. Detta beror på att agila metoder kräver 
konstant och effektivt kommunikation samt interaktioner mellan individer Gustavsson (2016). 
Effektiv kommunikation kräver enligt Hollström et al. (2016) att gruppmedlemmar arbetar på 
en och samma plats. Niazi et al. (2016) och Kahya och Seneler (2018) betonar att geografiskt 
avstånd borde mätas med avseende på omlokalisering snarare än vad gäller kilometrar mellan 
teamet. Vidare menar Niazi et al. (2016) att informell kommunikation, kulturell förståelse och 
kunskapdelning måste implementeras för att minska denna utmaning. 
 
Holmström et al. (2006) berättar i sin rapport att tidsmässiga avstånd visar på svårigheter för 
överlappning av arbetsuppgifter i tid mellan olika arbetsplatser. Nackdelen med tidsavstånd är 
att antalet överlappande timmar under en arbetsdag minskas. Projektmedlemmar måste 
anpassa sina arbetstider för att kunna överlappa med kollegor som sitter på en annan plats. 
Vidare påpekar Holmström et al. (2006) att konsekvenser blir att projektmedlemmar förlorar 
kontroll på arbetsprocessen, något som kan utgöra svåra problem i distribuerat 
systemutveckling. 
Da Silva et al. (2010), Shameem et al. (2018), Highsmith (2010) samt Niazi et al. (2016) är 
överens om att tidszoner påverkar projektets framgång. 
 
Holmström et al. (2006) anser att geografisk separation mellan projektmedlemmar har olika 
effekter på många nivåer i en organisation. Exempelvis strategiska frågor för att dela upp 
arbete mellan olika medlemmar på olika ställen där ofta gruppmedlemmar tror att deras jobb 
hotas, upplever en förlust av kontroll och möjligheten till omlokalisering. En traditionell 
lösning att besöka olika platser där gruppmedlemmar befinner sig för att övervinna denna 
utmaning. Att besöka dessa platser skapar en teamkänsla vid ett distribuerat 
systemutvecklingsprojekt (Kahya och Seneler, 2018). 

2.4.3 Kunddeltagande 
 
Hoda et al. (2011) påpekar att agila metoder förespråkar höga nivåer av samarbete mellan 
teamet och deras kunder för att ofta kunna leverera produkter som ger affärsvärde i varje 
iteration. Flera agila metoder kräver kundsamarbete i olika nivåer inom processen som till 
exempel planering, prioritering, granskning och feedback. Dessa processer kräver enligt Bin-
Hezam och Alyahya (2016) frekvent face-to-face kommunikation samt kundtillgänglighet 
genom projekts utvecklingstid. Denna typ av deltagande kan vara svårt med distribuerade 
teammedlemmar, där kundernas plats skiljer sig från systemutvecklings teamet. Det är därför 
Bin-Hezam och Alyahya (2016) framställer kunddeltagande som ett av de främsta problemen 
när man utvecklar i distribuerad agil systemutveckling. Detta kräver frekvent ”face-to-face” 
kommunikation samt kundtillgänglighet under projektet. Denna typ att deltagande är enligt 
Bin-Hezam och Alyahya (2016) svår att uppfylla på grund av att den distribuerade naturen där 
kunden inte befinner sig på samma plats som den agila gruppen.  
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Vidare menar Hoda et al. (2011) att i Scrum är kunden en viktig del av processen, även känd 
som produktägare. Produktägare ansvarar för att definiera produktens egenskaper, prioritering 
av lista över funktioner, granska och ge återkoppling till projektgruppen. På samma sätt har 
XP en etablerad kundroll som ansvarar för att tillhandahålla och prioritera krav och ger ofta 
feedback till projektgruppen. Emellertid hävdar Bin-Hezam och Alyahya (2016) i sin artikel 
att i praktiken krävs inte kunddeltagande under hela projektets utvecklingsfas, endast 
meningsfull kommunikation med kunden behövs som till exempel vid kravanalys, testning 
och leveranser till kunden (”release möte”). 

2.4.4 Förtroende 
 
Förtroende är avgörande för att distribuerat agilt systemutvecklingsprojektet blir 
framgångsrikt. De framträdande problem som förekommer där förtroende reduceras är 
känslan att vara separata grupper med motstridiga mål, minskad villighet att dela med sig av 
information samt minskat samarbete för att lösa problem (Calefato et al., 2017).  
McHugh et al. (2012) betonar att gruppmedlemmar är kärnan i agila metoder för deras 
självständighet och autonomi för att utveckla mjukvara. Gruppmedlemmar med olika 
personlighet, erfarenheter och kulturella bakgrunder varierar i sin benägenhet att lita på andra. 
För sin komplexitet möter en distribuerad grupp ytterligare utmaningar som svårigheter att 
kontrollera processer och kvalitet. Förtroende är centralt i ett kund-leverantörsförhållande där 
parterna etablerar en relation som leder till ett önskat resultat. Det är alltid svårt att skapa ett 
sådant förhållande om alla intressenter inte är helt bekanta med alla medlemmar i den 
distribuerade gruppen (Niazi et al., 2016). 
 
Al-Ani och Redmiles (2009) betonar att bristen på förtroende kan leda till att 
gruppmedlemmar antar annorlunda beteenden, såsom att ständigt övervaka varandra. Ett 
framgångsrikt samarbete i samlokaliserade grupper kräver täta och sammankopplade 
arbetsförhållanden där gruppmedlemmar kan observera varandra. Sådana förhållanden är 
svåra att uppnå i distribuerade grupper för sina geografiska tillstånd (Calefato et al., 2017) 
 
Förtroende bildas beroende på vad de distribuerade gruppmedlemmarna upplever i sina 
interaktioner (McNab et al., 2012).  McHugh et al. (2012) hävdar att förtroende minskar när 
gruppmedlemmar ser andra som inte uppfyller sina skyldigheter eller uppfattar skyldigheter 
som oförenliga. Calefato et al. (2017) påstår att brist på förtroende minskar villigheten att dela 
med sig av information. Förtroende påverkar samarbete för att lösa problem. Al-Ani och 
Redmiles (2009) konstaterar att gruppstorlek, typ av projekt och teamdiversitet är 
nyckelkrafter som påverkar förtroende i distribuerade agila team. 

2.4.5 Kommunikation 
 
Enlig de Sá Leitão Júnior (2018) förväntas konstant kommunikation ofta i början av 
systemutvecklingsprojekt när projektmedlemmar behöver skapa en gemensam grund, etablera 
sociala relationer och definiera arbetsprocesser. Enligt Ahmad et al. (2018) kan 
kommunikationen i agila team vara formell eller informell. Shrivastava och Date (2010) 
menar att det är viktigt att etablera kommunikationskanaler på ett formellt sätt. Formell 
kommunikation innefattar specifikationsdokument och granskningsmöten medan informell 
kommunikation sker via samtal mellan utvecklingsteam och är vanligtvis baserad på telefon- 
eller videosamtal, ljud eller videokonferenser och face-to-face möten (Ahmad et al., 2018). 
 
Kommunikation är det formella och informella utbytet av information mellan människor. 
Kommunikationen är en väsentlig process i systemutvecklingen (Holmström et al., 2006). 
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Alzoubi et al. (2016) menar att ett agilt tillvägagångsätt är starkt beroende av ”face-to-face” 
kommunikation bland samlokaliserade gruppmedlemmar och kunder. Kahya och Seneler 
(2018) betonar att ”face-to-face” kommunikation är det bästa sätt att överföra kunskap och 
underlättar interaktioner mellan gruppmedlemmar. Agila principer främjar informell 
kommunikation för att skapa teamkänsla. Brist på ”face-to-face” kommunikation kan leda till 
projekthanteringsutmaningar som kravmissförstånd, brist på gruppmedvetenhet och brist på 
förtroende (Shameem et al., 2018). 
 
Kommunikation kan även vara synkroniserad respektive osynkroniserad (Calefato & Ebert, 
2019). Shameem et al. (2018) påpekar att team som arbetar agilt och som befinner sig på 
samma plats använder sig ofta av en synkroniserad kommunikation. Niazi et al. (2016) hävdar 
att synkroniserad kommunikation är en direkt diskussion med gruppmedlemmar och kunder i 
realtid utan fördröjning för att ge svar. Kommunikation ”face-to-face” är ofta inte möjligt då 
gruppmedlemmar inte är lokaliserade på en och samma plats. Bin-Hezam och Alyahya (2016) 
hävdar att synkroniserad kommunikation möjliggör en reell kommunikation mellan 
intressenter. Emellertid blir det en utmaning att använda i distribuerade miljöer om det inte 
går att överlappa tiden mellan alla som är inblandade i systemutvecklingsprojektet. Fördelar 
med osynkroniserad kommunikation som till exempel e-mail är att det är användbart för att 
skicka en förfrågan eller bifogar filer. Öppen och frekvent kommunikation kan vara en fördel 
för att mildra utmaningar knutna till kommunikationsbrister. Även frekventa besök före 
projektets kickoff bör ordnas med syfte att lära känna varandra (Kahya och Seneler, 2018). 
 
Komplexa infrastrukturer för distribuerad systemutveckling i kombination med storleken på 
systemutvecklingsgruppen förändras över projektets gång och kan minska 
kommunikationsfrekvens och kvalitet, vilket direkt påverkar produktivitet (Shrivastava och 
Date, 2010) Ahmad et al. (2018) hävdar att en dålig gruppkommunikation ofta leder till 
misslyckanden för distribuerade systemprojekt. Niazi et al (2016) betonar att 
kommunikationsförmåga har en direkt inverkan på resultat av distribuerade projekt. När 
gruppen inte kan hitta bra kommunikationsstrategier eller kanaler påverkar det produktens 
kvalitet.  

2.4.6 Koordination 
 
Holmström et al. (2006) hävdar att koordination är ett sätt att integrera varje uppgift med alla 
inblandade i en organisationsenhet. Enligt Niazi et al. (2016) är koordination mellan 
gruppmedlemmar en av flera utmaningar i distribuerad systemutveckling därför att 
systemutveckling delas upp geografiskt inom en distribuerad grupp. De olika inblandade 
tidszonerna är den främsta anledningen till denna utmaning mellan olika utvecklingsplatser. 
Koordinationer kan även påverkas av geografiska och socio-kulturella avstånd. 
 
Xia et al. (2016) förklarar att koordination i distribuerad agil systemutveckling således är av 
två slag: samlokaliserad koordination mellan utvecklare i samma grupp och avlägsen 
koordination bland utvecklare spridda över olika platser. Avlägsen koordinering i distribuerad 
agil systemutveckling kräver effektiv kommunikation och samarbete över spatiala gränser och 
eventuellt över tidsmässiga samt kulturella gränser. 
Shameem et al. (2018) betonar vikten av koordination mellan kunderna och 
utvecklingsteamet.  
Niazi et al. (2016) påpekar att bristen på koordination även blir svårare att hantera om 
projektstorleken är stor. Dessutom när gruppmedlemmar är spridda över olika platser är det 
svårt att samordna med varje gruppmedlem. Vidare menar Niazi et al. (2016) att brister inom 
kommunikation spelar en stor roll bland gruppmedlemmar. Dessa brister kan leda till 
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svårigheter inom gruppmedvetenhet det vill säga att bilda gruppkänsla som i sin tur kan leda 
till försenad eller felaktig återkoppling av projektstatus.  

2.5  Kritiska framgångsfaktorer i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 
 
Kritiska framgångsfaktorer introducerades av Rockart (1979) som en metod för att kunna 
hjälpa managers att bestämma vilken information som är mest relevant för dem med syfte att 
kunna lyckas uppnå sina mål. Rockart (1979) definerar kritiska framgångsfaktorer som ”those 
performance factores which must receive the on-going attention of management if the 
company is to remain competitive”. Denna metod uppdateras senare av Rockhart och 
Crescenzi (1984) genom en fallstudie där författarna presenterar tre processer för att kunna 
hjälpa managers använda sig av IT-information. Chow och Cao (2018) ger de senaste 
exemplen på kritiska framgångsfaktorer, metodanvändning, i samband med projektledning 
och projektutveckling. Chow och Cao (2008) ger de senaste exemplen på CSF-
metodanvändning i samband med projektledning och projektutvecklingsprojekt.  

2.5.1 Effektivt kommunikation 
 
Shameem et al. (2018) betonar att effektiv kommunikation är nödvändig för att utbyta idéer 
och kunskap mellan gruppmedlemmar. I distribuerad systemutveckling menar de Sá Leitão 
Júnior (2018) att kommunikation spelar en viktig roll för framgången med projektet, jämfört 
med samlokaliserade utveckling. Det finns begränsningar med både, ”face-to-face” 
kommunikation och informella möten. Ahmad et al. (2018) anser att kommunikationen även 
bör vara öppen. Öppenhet kan leda exempelvis till att förbättra gruppens interaktion. 
Dessutom kan öppen kommunikationen mellan gruppmedlemmar leda till en bättre förståelse 
mellan det distribuerade teamet och ledningsprojektet. I multikulturella miljöer kan öppenhet 
ses som en framgångsfaktor då produktiviteten och kreativiteten ökar hävdar Ahmad et al. 
(2018). Vidare menar Bin-Hezam och Alyahya (2016) att effektiv kommunikation mellan 
kund och ett agilt team är nyckeln för agila utvecklingsmetoder. Om kommunikationen inte 
etableras på rätt sätt, kommer arbetet att försenas och produktiviteten påverkas negativt. 
 
Vidare anser de Sá Leitão Júnior (2018)  att kommunikationen underlättar samverkan mellan 
gruppmedlemmar för att dela information med kollegor och intressenter och att det även 
hjälper till att klargöra projektrelaterade frågor. Holmström et al. (2006) menar att 
kommunikation är kritisk och komplex i projekt som sker på ett distribuerat sätt när 
kommunikation inte sker som den idealistiska ”face-to-face” kommunikation. Niazi et al 
(2016) berättar att för att undvika dessa problem i distribuerad systemutveckling behöver 
andra kanaler implementeras för att kommunicera som till exempel e-post, röstbrevlåda, 
snabbmeddelande, telekonferenser och webbkonferenser för att uppmuntra kommunikation. 
Till exempel menar Ahmad et al. (2018) att för att arbeta effektivt i systemutvecklingsprojekt 
kan videokonferenser stärka relationer och bygga förtroende mellan gruppmedlemmar.  

2.5.2 Kommunikationsverktyg 
 
Shameem et al. (2018) betonar i sin survey-undersökning vikten av att använda tekniska 
kommunikationsverktyg till distribuerad systemutveckling. Olika slags verktyg används i stor 
utsträckning för att ersätta face-to-face kommunikation i en distribuerad miljö. Highsmith 
(2010) berättar att skillnaden mellan samlokaliserade och distribuerade projekt är 
svårigheterna att bygga relationer. Dessa svårigheter kan minska genom att använda sig av 
kommunikationsverktyg som kan leda till att bilda starka relationer mellan 
projektmedlemmar.  Shameem et al.(2018) anser att kommunikationsverktyg är en avgörande 
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faktor för att koordinationen mellan kunder och det agila teamet ska fungera. På grund av 
dålig kommunikationsinfrastruktur kan projekt försenas. 
 
För att motverka utmaningar som är relaterade till kunddeltagande i systemutvecklingsprojekt 
behövs att teamet reser till kunden och diskuterar krav, enligt Bin-Hezam och Alyahya 
(2016). Att resa är viktigt för koordination mellan kund och teamet för att kunna hålla en 
frekvent kommunikationsnivå under projektet. Denna lösning kan dock vara dyr och opraktisk 
för vissa grupper. Istället föreslår Bin-Hezam och Alyahya (2016) att använda rika 
kommunikationsverktyg, som till exempel video och telefonkonferenser, som kan ersätta ett 
direkt och reellt möte mot kunder. Möjligheten att kunna applicera agilt arbetssätt i 
distribuerad systemutveckling baseras på en effektiv koordination och kommunikation i det 
agila teamet och på kunddeltagande i utvecklingsprocesser (Shameem et al., 2018). 

2.5.3 Förtroende 
 
McHugh et al. (2012) säger att förtroende kräver att gruppmedlemmar tror på att deras 
kollegor har kunskap, kompetenser och integritet för att slutföra sina tilldelade uppgifter. Det 
förbättras när gruppmedlemmar hjälper varandra genom en ständig kommunikation. McNab 
et al. (2012) betonar att i en distribuerad grupp utvecklas förtroende genom två typer av 
interaktioner. För det första utvecklas förtroende på grund av gruppmedlemmarnas förmåga 
att få kunskap om de andra gruppmedlemmarna genom att utbyta uppgiftsrelaterad 
information på ett konsekvent och tillförlitligt sätt. För den andra utvecklas förtroende till 
följd av sociala interaktioner som inte nödvändigtvis knyts till arbetsrelaterad information. 
Förtroende växer vanligen genom ”face-to-face” interaktion därför att det representerar det 
mest effektiva sättet att kommunicera med andra gruppmedlemmar, bygga tekniskt relaterad 
medvetenhet samt det kan samtidigt knyta personliga relationer (Calefato et al., 2017). Detta 
sätt att kommunicera är dock i stor utsträckning reducerat i distribuerade systemutveckling 
och till och med helt otillgänglig betonar Niazi et al. (2016). 

2.5.4 Koordination 
 
Highsmith (2010) hävdar att för att koordinationen och samarbete ska funka behövs det korta 
iterationer i den agila systemutvecklingen. Dessutom hjälper det att ha bättre kontroll 
eftersom varje iteration ger en färdig produkt. Tillämpningen av agila metoder kan förstärka 
och hjälpa till att skapa tätare samarbete och koordination mellan det distribuerade 
systemutvecklingsteamet. Shameem et al. (2018) förespråkar att i de här sammanhangen är 
teknologisk infrastruktur en huvudaktör. En agilt projekt kan uppnå sitt mål om både 
kunderna och utvecklingsteamet hittar rätt kommunikationstekniker för att minska 
koordinationssvårigheter mellan intressenterna. Dessutom kan koordinationen genom 
kommunikationstekniker bidra till att utbyta projektrelaterad information mellan intressenter 
och etablera ett kommunikationsnätverk. 
 
Koordinationen handlar enligt Ahmad et al. (2018) om att integrera gruppen. Koordinationen 
sker närmare genom att främja interpersonella relationer inom gruppen. I en distribuerade agil 
systemutveckling kan det förekomma svårigheter för att stärka gruppen på grund av det 
geografiska avståndet, därför menar Ahmad et al. (2018) att det är viktigt att byta ut 
gruppmedlemmar i distribuerade projekt för att öka samspelet mellan dem. Detta sätt att 
arbeta kan bidra till att sprida och dela kunskap inom den distribuerade gruppen. Delningen av 
kunskap åstadkoms till exempel med användningen av par programmering som är en av 
principerna av den agila metoder XP (Holmström et al., 2006). Par-programmering kan öka 
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ömsesidig förståelse och samarbete inom och mellan gruppmedlemmar samt kan även 
reducera sociala och kulturella avstånd (Ahmad et al., 2018). 
 
Xia et al. (2016) förespråkar en optimal koordination samt en bestämd storlek på 
utvecklingsgruppen för ett givet distribuerad systemutvecklingsprojekt. Koordinationen 
specificerar tidsplanen för lokala och distribuerade utvecklingsprocesser. Dessutom bör 
storleken på gruppen vara av adekvat storlek för att kunna uppnå en effektiv koordination och 
kunna fullfölja projektet inom den satta ramen. Både koordination och storleken är faktorer 
som bör optimeras samtidigt för att hålla den samlokaliserade och distribuerade 
koordinationen effektiv.  

2.6 Agila metoder 

2.6.1 Scrum 
 
Scrum är en av de vanligaste agila metoderna i projektform. Scrum bygger på att ständigt 
anpassa teamet till den riktning som är mest värdefull inom projektet och metoden är rent 
praktiskt baserad på ett iterativt beteende med korta cykler som leder till en produkt eller 
delprodukt (Görling, 2009). Carneiro et al. (2018) menar att scrum bildas av tre 
huvudelement: roller, processer och artefakter. Görling (2009) betonar att i ett projekt som 
arbetar i Scrum finns det endast tre roller: projektteam, produktägare samt Scrum Master. 
Bland aktiviteterna finns kickoff, sprintplaneringsmötet, sprinten, stå-upp-möte och ”sprint 
review”-mötet. Slutligen ingår i artefakterna produktbacklog, sprintbacklog och ”burndown 
charts”. Carneiro et al. (2018) hävdar även att det bland processerna finns ett retrospektivt 
möte.  
 
Gustavsson (2016) förespråkar att Scrum masterns roll är att hjälpa gruppen, så att den 
fungerar på ett autonomt och effektivt sätt. Scrum master för ett agilt projekt ska agera som en 
coach det vill säga att stötta och hjälpa gruppen att utföra sina dagliga funktioner kring 
processer (kickoff, sprintplaneringsmötet, sprinten, stå-upp-möte och ”sprint review” mötet). 
De dagliga funktionerna kring processen är enligt Gustavsson (2016) det enda mandat som 
scrum master alltid har för att förlänga och förkorta dessa processer om scrum master anser att 
projektresultat som demonstreras ger för lite nytta. Scrum mastern bör lägga sin tid på 
ledningsuppgifter samt projektarbete. Produktägarens huvudsakliga uppgifter är att styra 
projektets krav och leveranssekvenser vilket ger teamet en tydlig bild av vad som kommer att 
utvecklas, säger Carneiro et al. (2018). Gustavsson (2016) beskriver produktägare som den 
som formellt beställer ett projekt från eller utifrån organisationen. Produktägare i agila 
metoder är alltid involverade och närvarande i hela projektet. Enligt Görling (2009) är 
produktägarens roll att veta vad som är viktigt för produkten och sätta ihop krav och frågor 
som rör funktionalitet.  
 
Projektteam är ett självorganiserat team betonar Görling (2009). Projektteamet är 
multifunktionellt och arbetar på ett holistiskt sätt menar Carneiro et al. (2018). Gustavsson 
(2016) nämner att en idealisk gruppstorlek är fem till tio personer. Gruppen behöver ha 
tydliga mål, kollektivt ansvar och frihet för att kunna ta egna beslut. Stora grupper kan 
komplicera kommunikation och beslut betonar Gustavsson (2016). Carneiro et al. (2018) 
anser att i scrum finns inget auktoritetsförhållande mellan någon av de tre rollerna därför att 
scrum-metoden ser hela projektresultatet som ett gemensamt ansvar. Den agila gruppens 
kärna kan sammanfattas som en självstyrande grupp där kollektivt ansvar appliceras för att 
arbeta mot tydliga gemensamma mål (Gustavsson, 2016). 
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Gustavsson (2016) nämner att en viktig process för att följa upp projektets status är en daglig 
avstämning som visar vart projektet befinner sig. Denna aktivitet kallas stå-upp-möte.  
Stå-upp-möte enligt Carneiro et al. (2018) handlar om att informera varje teammedlem om 
vad som har gjorts sedan det senaste mötet, vad kommer att göras till nästa möte och slutligen 
om det finns något som hindrar arbetets framgång. Stå-upp-möte bör begränsas inom 15 
minuter betonar Gustavsson (2016). Enligt Highsmith (2010) möjliggör stå-upp-möte att 
gruppen kan samordna sitt arbete genom att följa status för sina medlemmar, fokusera på 
arbetets mål samt lösa problem som kan hindra deras framgång.  
 
Vidare hävdar Highsmith att det är viktigt att följa riktlinjer på stå-upp-möte. Dessa riktlinjer 
är: 
 

• Mötet hålls på samma plats varje dag. 
• Mötet bör begränsas max 15 minuter. 
• Alla i det agila teamet deltar i mötet. 
• Andra chefer brukar inte delta i mötet men om de gör det är de bara observatörer. 
• Mötena används för att ta upp problem och hinder 
• Samtliga deltagare svarar på följande tre frågor: 

1. Vad har du gjort sedan förra mötet? 
2. Vad kommer du att göra idag? 
3. Vilka hinder finns i vägen för att lyckas? 

 
Carneiro et al. (2016) nämner att sprints är begränsade till en maximal varaktighet på en 
månad. Sprints inkluderar sprintplaneringsmöten, stå-upp-möte, utvecklingsarbete, sprint 
review mötet och det retrospektiva mötet. Vidare hävdar Carneiro et al. (2016) att sprint 
review möte hålls i slutet av varje sprint vilket är ett planerat möte för att presentera vad som 
har åstadkommits för det som har utvecklats. Under mötet diskuteras funktionalitet för teamet, 
scrum master och produktägare samt alla intressenter.   
 
När det handlar om artefakter berättar Carneiro et al. (2018) att produktloggen bygger på en 
prioriterad lista som hanteras och underhållas av produktägaren. Gustavsson (2016) menar att 
en produktlogg ger en överblick över de krav och mål som behövs för att projektet ska rulla 
igång. Produktloggen är en beskrivning av kraven som oftast beskrivs med kundens 
terminologi.  

2.6.2 Extreme Programming (XP) 
 
Extreme programming (XP) är en av de mest använda agila utvecklingsmetoderna. Detta 
arbetssätt möjliggör att minimera svårigheter att förändra koden även sent i projekt. 
Kommunikation mellan det agila teamet ska främst ske via programkoden (Görling, 2009, 
s.70). 
 
Martin (2014), Conboy och Fitzgerald (2010) nämner principerna, vilka utgör kärnan i 
Extreme Programmering, vilka listas här nedan: 
 

• Kunder som en del av gruppen. Systemutvecklare och kunder måste arbeta 
tillsammans under hela projektet för att kunna lösa problem genom ett kontinuerligt 
samarbete. 

• Små leveranser. Varje iteration ska leverera ett fungerande system för kunder.  
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• Acceptanstest är gjort samtidigt eller parallellt med implementationen av 
användarhistorier, det vill säga att förklara vem och hur aktiviteter utförs. 

• Programmera i par. Detta sätt att samarbeta innebär att en person skriver kod och den 
andra säkerställer att koden är skriven korrekt eller kan föreslå ett bättre sätt att skriva 
koden.  

• Kollektivt ägarskap. Det finns ingen specifik person i teamet som har ansvar för en 
specifik modul eller kod, tvärtom, alla är ansvariga och har samma auktoritet. 

• Kontinuerlig integration. Integrera och bilda systemet varje gång en aktivitet är klar 
för att säkerställa om allt fungerar utan problem.  

• Hållbar takt. I systemutvecklingsprojekt måste teamet hitta sin egen takt för att kunna 
utnyttja sina resurser på bästa sätt.  

• Planering handlar om att dela upp ansvar mellan affärs- och utvecklingsteamet. 
Affärsteamet bestämmer hur viktig en funktionalitet är i systemet och utvecklarens 
team bestämmer hur mycket det kommer att kosta att implementera. 

• Enkel design har fokus i funktionalitet. Teamet ska inte skriva en rad kod om det inte 
är nödvändigt i nuläget. Teamet kommer att göra det när de är tvungna. 

• ”Refactoring” det vill säga att göra små förändringar som förbättrar systemstrukturen 
utan att påverka eller förändra beteende.  

2.7 Analysmodellen 
 
Denna studie identifierade ett antal utmaningar som framkom vid djupgående genomgång av 
teorin. Dessa utmaningar har visat sig vara avgörande för en effektiv användning av agila 
metoder i distribuerade systemutveckling. Dessutom har litteraturgenomgången tydlig visat 
att distribuerad agil systemutveckling är komplex. De identifierade utmaningarna för 
distribuerade agil systemutveckling är kategoriserade i sex nyckelområden: socio-kulturella 
skillnader, geografisk avstånd, kunddeltagande, förtroende, kommunikation och koordination. 
Dessa områden var de mest omtalade kategorierna i litteraturen.  
 
De flesta studierna rapporterar att användning av agila utvecklingsmetoder bidrar till att 
minska negativa effekter i distribuerade agil systemutveckling. Faktorer som framkommit från 
tidigare forskning avser att agila metoder kan leda till framgångsrika faktorer. Dessa 
framgångsfaktorer är effektiv kommunikation, kommunikationsverktyg, koordination och 
förtroende.  
 
Skillnaden mellan utmaningar och kritiska framgångsfaktorer i agil distribuerad 
systemutveckling handlar i stora drag om att de kritiska framgångsfaktorerna underlättar, 
främjar och driver projektet framåt, medan utmaningarna är olika områden där projektet kan 
stöta på hinder och svårigheter att utföras på ett distribuerat sätt. 
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Figur 3. Sambandet mellan agila principer och dess utmaningar samt framgångsfaktorer. (gjort av 
författaren) 
 

• Pil	 1	 visar	 att	 agila	 principer	 påverkar	 utmaningar	 i	 distribuerad	
systemutveckling	genom	applicering	av	agila	grundläggande	principer.			

• Pilar	 2	 visar	 att	 användningen	 av	 agila	 principer	 kan	 påverka	 en	 distribuerad	
systemutveckling	positivt.	Denna	relation	skapar	framgångsfaktorer.	

• Pil	 3	 visar	 att	 effektiv	 kommunikation	 är	 en	nyckelfaktor	 för	 att	 hantera	 socio-
kulturella	 skillnader,	 geografisk	 avstånd	 och	 koordination	 på	 ett	 direkt	 sätt.	
Effektiv	kommunikation	kan	även	påverka	andra	utmaningar	i	sin	helhet.	

• Pil	 4	 visar	 att	 kommunikationsverktyg	 kan	 bidra	 till	 att	 bygga	 förtroende	 och	
underlättar	kunddeltagande.		

• Pil	5	visar	att	väl	fungerade	koordination	bidrar	till	bättre	kommunikation	samt	
etablerar	ett	kommunikationsnätverk.	

• Pil	6	förtroende	inom	ett	agilt	team	kan	minska	kommunikationssvårigheter	och	
bidra	till	att	bygga	relationer	mellan	gruppmedlemmar.		 	
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3. Metod 
3.1	Kvalitativt	angreppsätt	
 
Den här uppsatsen genomfördes med en kvalitativ metod för att kunna generera information 
på ett detaljerat sätt. Kvalitativ forskning fokuserar enligt Patel och Davidson (2011) på 
”mjuka” data som till exempel intervjuer och textmaterial, vilka behöver en interpretation och 
tolkning av ord och dess sammanhang. Bryman (2008 s341) beskriver att kvalitativ forskning 
oftast är inriktad på ord, snarare än på siffror, som används inom kvantitativ forskning. 
Datainsamlingsmetoden som har valts är semistrukturerade intervjuer där fokus är att förstå 
och tolka IT-konsulters upplevelser, värderingar och åsikter om distribuerade agila arbetssätt. 
Vidare menar Bryman (2008, s341) att kvalitativ forskning är tolkningsinriktad och 
interpretativistisk vilket betyder att fokus för studien är att förstå och tolka vad 
respondenterna i en viss situation uppfattar som viktigt och betydelsefullt i den verklighet som 
de befinner sig i. 
 
En kvalitativ ansats har valts för denna studie då det finns ett behov av att förstå och beskriva 
utmaningar och faktorer som påverkar implementering av agila metoder i distribuerad 
systemutveckling, vilket bäst görs genom respondenternas egna förklaringar. Wagner et al. 
(2012) menar att kvalitativ forskning handlar om förståelse av något fenomen och det sociala 
och kulturella sammanhang som tillsammans utformar olika beteendemönster. Kvalitativ 
forskning inriktar sig mot att förstå individens handlingar och de upplevelser som de möter. I 
den här studien har utmaningar i en DSD-miljö inhämtats från olika vetenskapliga artiklar, 
böcker och empiri i form av intervjuer, vilka har granskats och analyseras i jämförelse med 
studiens syfte. 
 
Bryman (2008, s.413) framställer intervjuer som den mest använda metoden i kvalitativ 
forskning. Patel och Davidson (2011) hävdar att kvalitativa intervjuer syftar till att identifiera 
egenskaper hos något fenomen där samtalet handlar om att belysa och bygga ett 
sammanhängande resonemang kring forskningsproblemen. Kvalitativa intervjuer kan fånga 
intervjupersoners uppfattningar och synsätt av appliceringar av agila metoder i distribuerad 
systemutveckling eftersom intervjupersonerna själva kan förklara fritt sina upplevelser och 
erfarenheter. Bryman (2008, s413) menar att ”i kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot 
den intervjuades ståndpunkter” det vill säga att kunna spegla vad intervjupersoner upplever 
vara relevant och viktigt i ett visst fenomen.  Patel och Davidson (2011)  definierar intervjuer 
som en teknik för att samla information som bygger på frågor. För att kunna genomföra de 
kvalitativa intervjuerna realiseras studien genom semistrukturerade intervjuer som förklaras i 
nästa avsnitt 3.2  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Bryman (20018, s 415) beskriver att semistrukturerade intervjuer handlar om att disponera en 
lista över specifika områden som ska tas upp och ger respondenterna frihet att bygga upp 
svaret angående hur respondenter upplever dessa händelser, mönster och beteenden. Denna 
lista kallas för en ”intervjuguide”. Intervjuguiden kommer att behandlas i avsnitt 3.5 
(intervjuguide).  
 
En semistrukturerad intervju passar denna uppsats för sin flexibilitet i att kunna täcka alla 
områden som är relevanta under intervjun på ett noggrant och djupt sätt. Det viktigaste med 
en semistrukturerad intervju är enligt Patel & Davidson (2011, s 77) att använda sig av låg 
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grad av standardisering och strukturering för att kunna täcka alla områden som studien vill ta 
fram. Bryman (2008, s 419) menar att för att täcka alla områden bör intervjuguiden innehålla 
ett visst mått av ordning så frågorna följer varandra på ett bra sätt, formuleringarna bör vara 
enkla för att underlätta svaren från respondenterna. Ledande frågor bör undvikas och enkla 
begrepp som är anpassade till respondenterna bör användas så att dessa uppfattar frågorna på 
rätt sätt.   
 
Vidare beskriver Bryman (2008, s 413) att det är önskvärt att låta intervjun vara så fri som 
möjligt och följa den riktning som respondenternas svar går. Patel och Davidson (2011, s 82) 
menar att i en semistrukturerad intervju ställs frågorna över specifika teman som ska beröras 
under intervjun men respondenterna har frihet att konstruera svaren. Wagner et al. (2012) 
betonar att det är viktigt att forskaren är observant och alert angående hur svaret utformas för 
att kunna leda samtalet vidare eller tillbaka på det området som rör studien. Semistrukturerade 
intervjuer möjliggör enligt Patel och Davidson (2010, s 78) att kompletteringar om tidigare 
berörda områdena under intervjun kan tas upp, vilket enkätundersökningar inte erbjuder. 

3.3 Intervjuguide  
 
En litteraturgenomgång har använts för denna studie som underlag för att utforma en relevant 
intervjuguide, som täcker alla delar som denna studie vill undersöka (Se bilaga 2). Bryman 
(2008, s 419) definierar intervjuguide som en formaterad minneslista över alla områden som 
ska belysas i en semistrukturerad intervju. Anledningen till att utforma en intervjuguide för 
denna studie är att ställa frågor som rör respondenters upplevelse inom ett visst fenomen. 
Patel och Davidson (2011, s 77) menar att intervjun bör börja och avslutas med neutrala 
frågor för att ge respondenter utrymme för kommentarer eller tillägg som inte kommit fram 
under intervjun. En intervjuguide passar sålunda denna studie som hjälpmedel för att på ett 
flexibelt sätt kunna genomföra intervjuer där det går att anpassa frågor och följdfrågor 
beroende på respondenternas svar samt att synliggöra områden som inte tagits upp. Därför har 
respondenter ombetts svara på frågorna på ett fritt sätt.   
Bryman (2008, s 415) anser att intervjuguiden ger en bred flexibilitet och frihet för att 
utforma och genomföra intervju på ett eget tillvägagångsätt. Det finns inte någon struktur som 
säger i vilken ordning frågorna ska ställas. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också 
ställas om de är relevanta eller kopplade till någonting som intervjupersoner har 
uppmärksammat.  

3.4 Transkribering 
 
Transkribering skedde efter att varje intervju var genomförd genom att lyssna 
uppmärksammat på de inspelade intervjuerna. Inspelningen utfördes med hjälp av en Iphone-
8 och därefter sparades filen i författarens dator. Bryman (2007) anser att det kan vara en 
fördel med att transkribera materialet på en gång därför att teman som diskuteras är 
fortfarande recent i minnet. En viss redigering av texten gjordes vid transkribering. Småord 
som ”liksom” togs bort, utan att det förändrade innebörden. När transkriberingen var färdig 
fick respondenterna möjligheten att läsa igenom texten om de ville, något som samtliga 
respondenter valde att inte göra. Efter transkriberingen av en intervju upptäckte forskaren att 
det saknades information om framgångsfaktorer, varför respondenten kontaktades för 
kompletterande information där informationen tog cirka 10 minuter. 
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3.5 Dataanalys 
 
Analysen av det transkriberade materialet utfördes genom att deduktivt insatts för att bearbeta 
texten, det vill säga att läsa textmaterialet upprepade gånger för att få en överblick och 
kännedom om materialet. Patel och Davidson (2011, s. 23) betonar att ”ett deduktivt arbetssätt 
kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om 
enskilda företeelser”. Baserat på detta så analyserades materialet utifrån analysmodellen i 
avsnitt 2.7, där författaren ville prova om de befintliga teorierna kunde appliceras i den 
svenska kontexten som intervjupersonerna beskrev. Analysmodellens kategorier utgjorde den 
empiriska analysens kategorier som skapade de övergripande två teman, utmaningar och 
kritiska framgångsfaktorer. 
 
Dataanalysen gjordes löpande efter varje intervju för att ny och oväntad information kan 
uppkomma under intervjuernas gång och berika undersökningen (Patel & Davidson, 2011, 
s121) Ett tydligt exempel är projektstatus och stå-upp-möte, som visade sig vara relevanta 
områden att lyfta i nästkommande intervjuer.  

3.6 Urval av intervjustudie 
 
Studien fokuserar på två fenomen, utmaningar och kritiska framgångsfaktorer inom 
distribuerad agil systemutveckling. Dessa fenomen är komplexa och svåra att beskriva på ett 
konceptuellt sätt. Därför har denna studie valt två IT-Företag från Karlstad för att få en inblick 
i vilka utmaningar och kritiska framgångsfaktorer de upplever på den svenska marknaden. 
Yin (2014, s 16) definierar fallstudie som en empirisk undersökning som har som syfte att 
förstå en företeelse på djupet i sin verklighetsförankring. Patel och Davidson (2011, s 56) 
tillägger att ”fallstudier” är avgränsad till en organisation, en situation eller en individ. 
 
Två IT-Företag från Värmland har deltagit i fallstudien för att på bästa sätt kunna studera 
detta fenomen empiriskt. Studien fokuserar på två fall då det finns ett behov att studera detta 
mer djupgående och en fallstudie passar bra för studiens natur. Anledningen till att välja 
fallstudie före en survey är enligt Descombes (2010, s 53) att survey inte kan fördjupas i detalj 
om det görs inom en större undersökning. I denna studie eftersträvas detaljer för att kunna ha 
en större möjlighet att förstå och tolka fenomen. Patel och Davidson (2011, s 56) hävdar att 
fallstudieinriktningen fungerar bäst när forskaren vill undersöka en fråga på djupet och ge en 
förklaring som kan klara av komplexiteten och subtiliteten i verkliga situationer. I synnerhet 
är det lämpligt att studera processer och förändringar inom en miljö. Användningen av mer än 
en forskningsmetod stämmer väl med fallstudiemetodik, men i praktiken har användningen av 
fallstudiemetodik anpassats till kvalitativ forskning långt mer än vad den har med kvantitativ 
forskning. Vidare menar Descombes (2010, s 53) att fallstudier ger fördelar i form av unika 
och värdefulla inblickar för att undersöka saker på ett djupare plan, medan andra metoder 
undersöker på ett ytligare sätt. 
 
Bryman (2008) menar att en fallstudie är en forskningsdesign för en detaljerad och ingående 
analys av ett fall. Det är även möjligt att studera fler fall, betonar Patel och Davidson (2011). 
Anledningen till att fallstudiemetoden används i denna studie är att företeelsen ”agila 
distribuerade systemutvecklingsprojekt” är svåra att särskilja från sin verklighetskontext och 
därför kan studier från två fall förstärka teser. Yin (2014, s 57) menar att fler fall kan ge olika 
nackdelar och fördelar. Till exempel påpekar Yin (2014, s 57) att använda sig av flera fall är 
en fördel eftersom studien blir mer övertygande och robust i sin helhet. Å andra sida, hävdar 
Descombes (2010, s 63) att flera fall kan kräva omfattande resurser och tid från forskare som 
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kan resultera i svårigheter när det gäller att bestämma vilka data som ska användas i 
fallstudien och vilka data som ska uteslutas. 
 
De två fallen utgörs av företag X och Företag Y, båda med kontor i Karlstad och i andra 
länder. Anledningen till att företag X och Y har valts beror på att de två företagen har ett eller 
flera projekt som utförs på ett distribuerat sätt och som använder sig av en eller flera agila 
metoder. Dessa företag kan ge information som kan återspegla och beskriva utmaningar och 
framgångsfaktorer i detalj. Yin (2014, s 57) menar att logiken som ligger bakom 
användningen av flera fallstudier är att varje fall måste vara noggrant valt så att det antingen 
förutser liknande resultat eller förutser skilda resultat men av förväntade skäl. Intervjuerna tog 
mellan 30-60 minuter och utfördes på respondenternas arbetsplatser.  
 
Descombes (2010, s 63) betonar att det kan vara problematisk att tolka resultatet som 
genererar på en kvalitativ metod. Därför är svårt att säga att denna studie är generaliserbar då 
IT-konsulter, intressenter, sociala och kulturella förhållande, kommunikation, vanor och 
normer är beroende av dess kontext för att kunna appliceras i andra situationer. 

3.7 Urval av respondenter 
 
Enligt Patel och Davidson (2011, s 55) måste forskaren bestämma sig för vilka individer som 
ska delta i undersökningen och avgränsa populationen till ett mindre grupp som är hanterbar. I 
studien har ett målstyrt urval använts. Bryman (2008, s 434) hävdar att målstyrt urval handlar 
om att välja ut relevanta aktörer som har en direkt koppling till studiens syfte.  
 
Intervjupersoner som har valts att delta i studien är IT- konsulter som arbetar i distribuerade 
systemutvecklingsprojekt på två IT företag i Karlstad. För att kunna ge stor frihet och villighet 
att svara på frågorna, har studien baseras på att samtliga respondenters bidrag kommer att vara 
konfidentiella.  Enligt Patel och Davidson (2011) är en intervju konfidentiell när det är enbart 
forskaren som har tillgång till respondentens uppgifter. Wagner et al. (2012) menar att 
konfidentialitet förstärker förhållandet av förtroende mellan intervjuare och respondenter. 
Urvalet är avgränsat till Sverige och respondenterna som har valts ut med åtanke att få en 
spridning av olika roller beror på att studien strävar efter en bredd och inte bara ta en rolls 
perspektiv i beaktning.  
 
Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes. Tre stycken på Företag X och Tre 
stycken på företag Y. Respondenterna har mellan 3-20 års erfarenhet av distribuerat agila 
projektet. De personerna som valdes ut för att medverka i studien är: En utvecklare, en 
systemutvecklare, två arkitekter, en senior Java utvecklare och en scrum master (se bilaga 1). 
De kontaktades via e-mail samt personligen och därefter bokades tid och datum för intervju 
på respektives arbetsplats. Alla som tillfrågades var villiga att vara med i studien. 

3.8 Reliabilitet och validitet   
 
Reliabilitet och validitet är två faktorer som säkerställer att den insamlade informationen 
innehåller en viss kvalitet genom att uppnå en hög grad av säkerhet i de kvalitativa analyser 
som utförs (Patel & Davidson 2011, s 101) och minimera fel och intervjuarpåverkan i studien 
(Yin, 2013). Reliabilitet handlar enligt Bryman (2008, s 49) om att resultatet från en 
undersökning blir desamma om det görs på nytt. Yin (2013) förklarar att reliabilitet bevisar att 
processen för att samla data kan upprepas och visar samma resultat och slutsatser. Vidare 
menar Patel och Davidson (2011) och Bryman (2008, s 49) att reliabilitet syftar på att 
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undersökningen görs på ett trovärdigt och pålitligt sätt. Reliabilitet uppnås genom att varje 
respondent har svarat på samma frågor utifrån intervjuguiden.  
 
Bryman (2008, s 50) menar att validitet är att bedöma om de slutsatser som genereras av 
undersökningen är konsekventa, visar en röd tråd och speglar det som undersökningen anses 
mätta och överstämmer med undersökningens syfte. Studien kommer att kopplas till studiens 
teoretiska referensram för att lyfta fram begrepp som tidigare studier visat är intressanta och 
aktuella för agila metoder som appliceras i distribuerad systemutveckling. Patel och Davidson 
(2011) kallar detta för en innehållsvaliditet som genomförs på en logisk analys av företeelsers 
begrepp. Enligt Wagner et al. (2012, s 243) finns ytterligare sätt att säkerställa validitet, vilket 
innebär att använda flera datakällor och metoder för datainsamling. Den här uppsatsen 
använder flera olika källor, från olika granskade artiklar och tryckt litteratur för att säkerställa 
ett pålitligt resultat. Validitet har säkerställts genom att utforma en analysmodell med 
utgångspunkt i litteraturgenomgången, som i sin tur har lett till utformningen av 
intervjuguiden.  

3.9  Källkritik 
 
Patel och Davidson (2011) berättar att källkritik handlar om att fastställa att de fakta som 
presenteras i form av artiklar är trovärdiga. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att 
källkritik fokuserar på att ta reda på när, var och varför ett dokument har skapats i relation 
med vem upphovsmannen är och vad syftet med dokument är. Källkritik innebär att kritiskt 
granska och ifrågasätta dokuments trovärdighet.  
 
Angående mitt empiriska material så har respondenterna förmodligen angett korrekt 
information men det finns alltid en risk att någon vill ge information som passar med 
intervjuarens frågor och skiljer sig från det verkliga arbetssättet. För att motverka detta har 
författaren berättat till var och en av respondenterna att informationen som samlades in i 
denna studie är anonyma och endast yrkesroller samt erfarenhet kommer att anges. Det är 
även viktigt att reflektera kritiskt över studiens empiriska insamlade material då 
intervjupersonernas olika arbetsuppgifter kan påverka att de tycker olika och kan ha olika 
åsikter men det ansågs viktigt att använda olika arbetsroller och olika erfarenheter för att få 
olika perspektiv inom distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 
 
Litteraturen som används i denna studie visar en hög grad av trovärdighet, då de använder sig 
av olika metoder såsom AHP för att rangordna utmaningar och olika slags insamling av data 
som både skedde kvalitativt och kvantitativt. Användningen av olika metoder kan ge en högre 
grad av validitet. Andra typer av datainsamling såsom observationer användes också vilket 
ger litteraturkapitlet olika dimensioner, både empiriska och konceptuella. De rollerna som 
används i det empiriska materialet varierar både yrkesmässigt samt erfarenhetsmässigt, vilket 
kan täcka utmaningar och framgångsfaktorer från olika synvinklar.  
 
En kombination av nyckelorden ”distribuerad software development” OR ”global distributed 
software development” OR ”GSD” AND ”agile methods” OR ”agile project” AND 
”Challenges” OR ”problems” OR ”difficulties” AND ”distributed software development” 
ingick i söksträngen. Söksträngen användes för att söka i e-databaser som EBSCO, IEEE 
Xplore, OneSearch, Google Scholar. Sökningen var begränsad till så kallade ”peer-reviewed” 
artiklar. Urvalet begränsades från år 2016 till år 2019 för att få så uppdaterad information som 
möjligt. Emellertid behövdes det mer information om utmaningar och faktorer som påverkar 
implementering av agila metoder i distribuerad systemutvecklingen. Därför utökades 
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sökningen från år 2010 till år 2019 för att bredda och fördjupa studien.  Efter varje sökning 
har både titel och abstract från dokumenten lästs och den granskade artikelns relevans för 
studiens ändamål och sökkriterier bedömts, det vill säga om den aktuella studien fokuserar på 
agila metoder i distribuerad systemutveckling.  

3.10 Forskningsetiska principer 
	
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) appliceras i alla 
länder i EU sedan 25 maj 2018. Syftet enligt Dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 
2018) är att skydda personuppgifter samt enskilda personers grundläggande rättigheter och 
frihet.  
 
Davidson & Patel (2011, s 62-63) menar att ett uppsatsarbete ska omfatta etiska krav på 
forskningen. Kraven är följande:  

1. Informationskravet där forskaren skall informera alla respondenter om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet där alla respondenter är fria att medverka i undersökningen. 
3. Konfidentialiteskravet där alla respondenter kommer att ges största möjliga 

konfidentialitet på sina personuppgifter i samband med frågan om offentlighet och 
sekretess. 

4. Nyttjandekravet där insamlad data ska användas enbart för forskningsändamål.  
 
Innan frågorna i intervjuguiden ställdes informerade jag varje respondent om syfte med 
intervjun och att deras medverka är valfri och konfidentiell. Därefter har jag informerat om att 
resultaten endast kommer användas för studiens syfte, detta genom ett informationsbrev (se 
bilaga 3). Samtidig skickade jag en samtyckesblankett i pappersform där det specificeras hur 
informationen som samlas in ska behandlas och bearbetas. 
 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras mot studiens litteratur. När 
studien är klar har det inspelade ljudmaterialet för intervjuerna raderats för att säkerställa att 
respondenter som medverkar känner sig trygga och säkra genom att utöka skydd mot obehörig 
åtkomst. Till sist har jag informerat alla respondenter om hur de ska kunna få ta del av 
resultaten genom informationsbrevet. 
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4. Empiri 
 
I det här kapitlet samlas det empiriska material ifrån fallen som var föremål för 
undersökningen. Detta för att kunna exemplifiera utmaningar och kritiska framgångsfaktorer 
i ”Agila utvecklingsmetoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt”.  Den konkreta empirin 
gjordes genom semi-strukturerade intervjuer. Analysen av det transkriberade materialet har 
lett fram till sju områden i utmaningar och fem områden på framgångsfaktorer. Dessa 
återfinns i analysmodellen, med undantag från projektstatus och stå-upp-möte som endast 
framkommit som viktiga i empirin. 

4.1 Bakgrund   
 
Respondent A har jobbat inom IT-branschen i total fem år. Respondent A har arbetat på två 
IT-Företag efter sin utbildning som systemutvecklare och har jobbat på ett agil arbetssätt i 
distribuerad projektform. I det nuvarande företaget arbetar respondent A med 10 andra 
personer som är distribuerade i olika delar av Sverige, två personer sitter i Karlstad, tre 
personer i Norrland, tre personer i Stockholm och två personer i Malmö. Uppdraget görs 
genom ett konsultföretag för en extern kund. I projektet där respondent A är verksam används 
Scrum.  
 
Respondent B har jobbat i totalt 20 år som Java-utvecklare inom IT-branschen. Respondent B 
har jobbat i det nuvarande företaget i 15 år och inom java och distribuerade projekt sedan år 
2000. Arbetet i det projektet som respondent B har varit delaktig i har varit både 
samlokaliserat och distribuerat i olika utsträckningar beroende på projektet och kundföretag. I 
dagsläget arbetar respondent B på två distribuerade projekt. I det första projektet arbetar 10 
personer och för det andra tre personer.  
 
Respondent C har arbetat i 3 år som arkitekt med ”Open-source” lösning inom en 
konsultverksamhet. Respondent C har haft olika roller som utvecklare, systemutvecklare (det 
mesta inom systemintegration) och som arkitekt. Respondent C är ansvarig för leveranser 
(release), kundkontakt och systemintegrations bland annat. Respondent C har alltid jobbat 
med distribuerade agila projekt. De vanligaste agila arbetsformerna är Scrum och Kanban 
men inte fullt applicerade.  
 
Respondent D arbetar som Senior Java utvecklare och har arbetat inom IT-branschen i 4 år 
totalt. Sitt nuvarande projekt är inom ett distribuerat projekt där 10 personer arbetar 
tillsammans. Respondent D är ansvarig på utvecklingen av fullstack både på front-end och 
back-end och server-funktionalitet med mera. Respondent D har arbetat total inom sju stycken 
distribuerade agila projekt. I projektet använd Scrum. 
 
Respondent E har arbetat inom IT-branschen i fem år totalt. Majoriteten av projekten som 
respondent E har medverkat är i projektform. Under sin tid inom IT-branschen har respondent 
B sysslat med systemintegration, utvecklare och arkitekt och majoriteten av tiden i 
distribuerade projekt. I sitt nuvarande arbete är de fem personer som integrerar projektet och 
använder sig en del av det agila arbetssättet Scrum.  
 
Respondent F arbetar som scrum master i det nuvarande Företaget. Respondent F har arbetat 
inom IT-branschen i 10 år totalt. Vidare berättar respondent F att hen har även arbetat som 
produktägare, backlogare, designansvarig, utvecklare och scrum master. Respondent F 
nämner att hen har både arbetat på det klassiska traditionella vattenfallsarbetssättet och nu 
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använder teamet sig av Scrum. I det nuvarande projektet är antal personer som samarbetar 11 
personer som sitter i Karlstad och Göteborg. Projektet sträcker sig över gränser och samarbete 
sker framförallt med Indien då större delen av övriga projektet befinner sig där.  

4.2 Utmaningar i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 

4.2.1 Socio-kulturella skillnader 
 
Respondent A berättar att socio-kulturella skillnader påträffas när gruppmedlemmar från olika 
länder arbetar tillsammans men förekommer av naturliga skäl sällan när agila projekt endast 
utvecklats i Sverige. När olika länder är inblandade i systemutvecklingsprojekt blir det 
mycket tydligare med hierarkier, därför att ”din chef inte är din kollega på samma sätt som i 
Sverige” hävdar respondent A. En annan anledning är att informationen inte flyter effektivt 
och inte heller sker på ett direkt sätt med de intressenterna som är inblandade i 
systemutvecklingsprojekt. Respondent A säger att ”hierarkier är mycket viktigare då du 
kanske inte har rätt att ringa din arbetsledare när som helst.” På den svenska marknaden är 
det annorlunda, betonar respondent A, då dessa problem sällan förekommer. 
 
Respondent C berättar att socio-kulturella skillnader är mer komplexa när de förekommer i ett 
distribuerat systemutvecklingsprojekt. Fysiska träffar sker sällan på en och samma plats vilket 
kan bromsa bildning av snabba relationer och även påverka kommunikationen. En väl 
fungerande relation utgör grunden till att lära känna varandra.  

 
”Det kan jag tycka att det blir ett problem ibland just att man har olika sätt att se på saker. 
Det kan bli ett kommunikationsproblem. […] Det märkte man skillnad med de som sitter på 
plats. Att där, i och med att man har träffat dem och de lärt känna mig och jag lära känna 
dem. Jag anpassar mig lite efter dem, och de anpassar sig lite efter mig, så hittar man 
någonting som funkar för båda, så där är det inga problem. Men när man är ännu mer 
distribuerat och aldrig träffas då kan det bli kommunikationsproblem tycker jag.”  
 

Respondent E säger att socio-kulturella skillnader inom det agila teamet är vanligt. Det 
förekommer till och med när alla sitter tillsammans. Enligt Respondent E finns det olika typer 
och grad av kunskap i det agila teamet.  
 

”Det är ganska vanligt att det händer. Speciellt när jag som tekniker hamnar i en situation 
där jag måste förklara någonting för någon som inte har en lika teknisk bakgrund, det är helt 
enkelt inte deras roll. Det är en situation där det händer ganska ofta så man måste skala bort 
detaljerna och fokusera på det som är relevant för just den här personen, de är förmodligen 
inte ens intresserade av exakt vilken databas som används. De är bara intresserade av 
funktioner.” 

 
Respondent B, D och F påstår att det inte finns några större problem med socio-kulturella 
skillnader.  Respondent F anser att när man jobbar offshore är socio-kulturella skillnader 
tydligare än när det sker onshore, ”socio-kulturella skillnader i den svenska marknaden 
märker man nästan inte”. Respondent D anser att det inte finns någon speciell utmaning på 
den svenska marknaden när det gäller socio-kulturella frågor. ”Nej jag skulle nog säga att 
kulturen har varit väldigt samma, jag har jobbat med norska, danska, svenska och en 
grönländsk kund då, så att jag skulle nog säga att det är väldigt små skillnader.” Det finns 
några svårigheter som kan tolkas som socio-kulturella, exempelvis missförstånd säger 
respondent B. Respondent B menar att det finns olika sätt att uppfatta en uppgift och det kan 
leda att teamet inte kan enas om en uppgift. För att undvika missförstånd är det viktigt att 
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kunden är inblandad i projektet för att teamet alltid kan vända sig till henne/honom om krav 
behövs förtydligas. 

4.2.2 Geografiskt avstånd  
 
Respondent A säger att vid arbete på olika platser förloras lite kontroll på vad resten av 
teamet gör. Geografiskt avstånd är enligt respondent A en utmaning som upplevs vid arbete 
på ett distribuerat projekt.  
 

”[...] När man sitter på samma plats ser man vilka som sitter i rummet så man har lite koll. 
Geografiskt avstånd komplicerar projektet därför att det är svårt att veta status på alla. Man 
vet inte om den personen är sjuk eller om han/hon inte har kommit idag på datorn.”  

 
Ett annat problem som knyts an till geografiskt avstånd berättar respondent A är att svarstiden 
på en fråga tar längre tid när man sitter på distribuerade projekt. Respondent A säger att ”Det 
är inte bara att vända sig till någon och säga, du, kan du hjälpa mig med det här? Du, kan du 
fixa det här? Det blir lite längre svarstider och sådana saker.” 
 
Respondent B anser att utmaning med ett distribuerat systemutvecklingsprojekt är att 
kommunikationen inte sker ”face-to-face”. ”Nackdelarna är att vi inte kan sitta så här (som vi 
gör nu) och om man kör fast kan man direkt fråga: du kan du kolla? Lika lätt som man gör 
när man sitter i samma rum kanske till och med” Respondent C säger att det är en utmaning 
när det agila teamet inte sitter på samma plats och det geografiska avståndet är såpass stort att 
det inte går att arbeta inom samma tidzoner. Detta leder till långa svarstider och kan även 
påverka projekts tidsuppfattning. ”Det blir långa feedback-cykler, och det tar en hel 
arbetsdag för att få tillbaka svaret. Och det blir 8 timmars för mig att svara så det blir långa 
feedbackcyklar” menar respondent C. 
 
Respondent D påpekar även att försenad feedback och svar skapar en känsla av att ligga efter 
på det som utvecklas, vilket påverkar motivationen i teamet. Respondent D hävdar att 
geografiskt avstånd skapar en mer komplex relation samt interaktion inom det distribuerat 
agila teamet. Kommunikation och svarstid är de främsta faktorerna som påverkas av 
geografiskt avstånd. Kommunikation sker oftast osynkroniserat inom ett distribuerat agilt 
team tillägger respondent D.  
 

” […] om man i utvecklarteamet arbetar distribuerat blir det inte lika lätt med den här snabba 
kontakten och bollplanket försvinner lite, visst, du kan ha bollplank genom att chatta och 
videosamtal och screen-sharing och sådär men av tidigare erfarenhet så blir det att man 
skippar den delen när man jobbar distribuerat […] medan om man jobbar i samma rum så 
kan man bara vinka och sedan diskutera någonting som man har funderat på, det går väldigt 
snabbt.” 
 

Respondent E och F hävdar att geografiskt avstånd inte representerar någon utmaning dels för 
att de använder rätt kommunikationsverktyg och dels för att de har goda relationer mellan 
gruppmedlemmar. Respondent E menar att geografiskt avstånd inte påverkar det projekt som 
respondenten befinner sig i just nu. Det finns olika kommunikationsverktyg som kan 
användas för att kommunicera(som till exempel Skype, telefon och email) med andra 
gruppmedlemmar. ”Det är viktigt att använda dessa verktyg för att tillgängliggöra ett bra 
flöde av information”. Avståndet upplevs mindre när kommunikationen är tydlig och 
ömsesidig. Respondent F hävdar att geografiskt avstånd inte är en utmaning när sociala 
relationer är väl etablerade och regelbundna träffar sker mellan gruppmedlemmar. 
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4.2.3 Kunddeltagande 
 
Respondent A säger att kunddeltagande i systemutvecklingsprojekt säkerställer att produkten 
som utvecklas stämmer överens med de krav som kunden har gjort. Respondent A menar att  
 

”För mig som systemutvecklare, jag har ganska mycket kundkontakt och det är viktigt att göra 
det när det gäller problemärende som kunden har så jag tycker att det viktigt att kunden är 
med i systemutvecklingen. Att kunden har åtminstone någon som är kontaktperson för de som 
sitter och jobbar med distribuerade systemutvecklingsprojekt dagligen. Ju plattare hierarkin 
är, desto enklare att få det rätt från början.” 

 
Respondent A betonar även att agila utvecklingsmetoder underlättar kundkontakt genom att 
definiera en scrum master i teamet. Scrum master har den största delen utav kundkontakten i 
teamet. Det är viktigt berättar respondent A att kunden och scrum mastern har en tät relation 
och utvärderar tillsammans vad teamet kommer att göra. Respondent D anser också att det är 
viktigt att kundkontakt sker mellan scrum master och produktägaren, respondent D påpekar 
även att agila systemutvecklingsmetoder har bidragit till en bättre kundkontakt genom 
kontinuerliga diskussioner mellan kund eller projektägare. 
 

”Jag föredrar att man har en dedikerad scrum master som tar mycket av den tiden så att man 
slipper det som utvecklare, för att som utvecklare vill man bara sitta och utveckla. Det blir att 
kanske 50 procent av tiden lägger man på utveckling, 50 procent lägger man på 
kommunikation och att se till att allting sker okej. En sådan person behövs ju i varje projekt.”  

 
Respondent E säger att kunden deltar i systemutvecklingsprojekt beroende på vilken fas i 
projekten man är. ”Om man bygger upp ett nytt system då har man tätare kontakt med kunden 
än om man bara har driftsfunktioner”. Enligt respondent E har det agila teamet mer kontakt 
när det utvecklas nya system och det sker även i början på projekt. Därefter har det agila 
teamet avstämningar med kunder regelbundet runt projektet.  
 
Respondent B menar att kunddeltagande är viktigt när det gäller projektutveckling, då 
kunddeltagande är centralt i alla projekt. Det är ingen skillnad om det är ett distribuerat eller 
samlokaliserat projekt menar respondent B. Det skulle inte fungera så bra om kunder inte 
deltar i systemutveckling.  ”Kunder skulle inte få vad de vill då. […] specifikationer ifrån 
kunden är nästan aldrig så specificerade för att kunna skriva ett system som de faktiskt vill 
ha, tror jag inte.”  
 
Respondent F menar att kunddeltagande är komplext när det sker på stora projekt. På den nivå 
där respondent F befinner sig just nu det handlar det om att kunddeltagande sker på högre 
nivåer då frågor från respondent F går direkt till arkitekter och funktionsägarna. 
 
Respondent D säger att det inte finns något större problem med kunddeltagande. Då kunder 
alltid har funnits på andra ställen än i Karlstad är kunder vana att jobba inom distribuerade 
projekt.  
 

”Jag tror nog att de upplever att det funkar bra. Det känns inte som om de behöver att vi är på 
plats. Det har hänt en gång att vi har sagt såhär att vi borde träffas. Men det har mest varit 
för formalitetens skull, att det kan vara bra att träffas i alla fall en gång, face-to-face, att man 
kan introduceras med varandra. Och sedan att man pratar lite nära. Men ja, jag tror inte det 
har varit några större problem med det.” 



 28 

4.2.4 Kommunikation 
 
Respondent E säger att den största utmaningen i distribuerade systemutvecklingsprojekt är att 
få en välfungerande kommunikation mellan intressenterna. Enligt respondent E fungerar 
kommunikation på olika sätt beroende på de involverade personerna. En del tycker att det är 
lätt att ringa och andra föredrar att använda sig av mail eller Skype istället. Det viktiga är att 
hitta ett kommunikationsverktyg som är anpassat till gruppens behov.  
 
Respondent A säger att kommunikation sker på olika sätt i gruppen beroende på personernas 
olika personligheter och erfarenheter. ”[…] Det beror lite från person till person. Det märks 
på de som är vana att jobba på ett distribuerat team ”. Om en gruppmedlem är van att jobba 
på ett distribuerat projekt flyter kommunikationen på ett bra sätt då informationen om status 
och avvikelser i projektet meddelas omedelbart till resten av teamet. Det blir väldigt viktig när 
man jobbar distribuerat att berätta för resten av teamet att jag håller med på det här, och jag 
ska göra det här idag. Kommunikationen är viktigt för att veta vad folk gör .”  
 
Respondent C anser att kommunikation kan vara en utmaning då kommunikation ska ske 
konstant och nära kunden.  
 

”Jag har fått en speciell situation kan man säga, när man jobbar inom teamet. 
Kommunikationen med kunden är väldigt relevant, eller med produktägaren man brukar prata 
inom scrum eller agilt. Man måste ha en konstant dialog med produktägaren som till exempel; 
ska man ha en feature som jag ska implementera eller en stakeholder där jag måste 
kommunicera med den. Jag tycker personligen att kommunikationen har varit ett problem 
egentligen.”  

 
Respondent C menar även att kommunikation kan ha dubbla budskap beroende på vilka 
relationer som finns mellan utvecklare och generellt i teamet. Om gruppen är stor minskar 
effektiviteten när svar ska återkopplas. Komplexiteten gällande kommunikation växer i det 
distribuerade systemutvecklingsprojektet där alla sitter på olika platser då det inte finns 
möjlighet att vända sig och fråga personen bredvid om hjälp. Då är det lätt att hålla inne med 
en fråga, vilken kan glömmas bort istället.  
 
Respondent F säger att för att kommunikationen ska fungera behöver kontakten underhållas 
och gruppmedlemmarna behöver träffas regelbundet. Respondent F behövde inte göra något 
extra eftersom kommunikationen funkar bra i det projektet som respondent F befinner sig i 
just nu. 
 

”Så som teamet ser ut just nu, behövde jag inte göra något extra egentligen men när jag 
började på det teamet som jag hade då fick jag åka dit lite oftare kanske någon gång i veckan, 
kanske vara där några dagar för att bekanta mig med […]men även så att just då det var lite 
låg stämning i teamet och det var flera som hade slutat och så där. Jag behövde åka dit för att 
få kontakt och bygga en relation och har man någonting som man kan knyta senare där man 
kopplar upp sig till Skype.”  

4.2.5 Förtroende 
 
Respondent A och B berättar att förtroende inte är lika starkt när nytt folk ansluter sig till 
projektet. Ifall de inte har någon erfarenhet av att jobba distribuerat så ” är det svårt att starta 
upp ett team när man inte sitter på samma plats ”. Även Respondent C anser att förtroende 
kan vara en stor utmaning när ett nytt distribuerat projekt ska påbörjats.   
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”Om det är ett nytt projekt och man ska jobba med nytt folk som man aldrig har jobbat med 
förut kan det vara en stor utmaning. Om man inte har träffat personen så är det lätt att man 
missförstår varandra framförallt kanske man använder chat och sådana grejer så att man 
tycker att man är så rak och det är lite stressigt och så där. Men i själva verket är man inte så 
men det kan framstå så i chat. Så det kan finnas en poäng med att jobba på samma plats och 
sen sätta ihop teamet några veckor och sen jobba distribuerat och det är så som det är mycket 
för oss.  Man jobbar hos kunden i början av projektet och sen ju länge tiden går kan man 
flytta och jobba remote.” 

 
Det är även viktigt att utvecklare och kunder har en relation som baseras på förtroende, då 
oväntade situationer kan uppstå såsom förseningar. Då är det viktigt att kunden förstår och 
kan ha förtroende att uppgiften kommer att lösas så småningom anser respondent D.  
 

"När det väl händer att vi inte levererar i tid, eller det uppstår något problem så får man ju 
förklara för dem att; okej, det här är anledningen till att vi inte kunde leverera i tid, det här är 
anledningen att vi behöver skjuta på en release, det här är anledningen till att någonting 
hände. Vi får ta och lösa det tillsammans, så det är ju den här pålitligheten som man har 
byggt upp som gör att det är okej.”   

 
Enligt respondent F är att bygga förtroende den viktigaste utmaningen i agila distribuerade 
projekt. Respondent F anser att det måste finnas ett starkt förtroende mellan teamet och scrum 
master men även mellan personer i teamet. ”Jag behövde åka dit för att bygga det och låta 
teamet har förtroende för mig och lära känna mig och känna att jag har förtroende för dom 
så de känner sig sedda och uppmärksammade”. Det bör finnas en relation utan barriärer som 
möjliggör att kunna kontakta varandra fritt. Dessutom ligger mer ansvar hos scrum mastern 
därför att han/hon bör vara uppmärksam på hur resten av teamet mår och känner sig men det 
kan vara svårt att hantera när det sker distribuerat.  
 

”[…] man tappar alltid lite förtroende när man inte sitter på samma plats, så är det alltid. 
Man kan inte läsa ansiktsuttryck och ha den känslan om att någon är på lite dåligt humör eller 
känner sig dåligt behandlad märker man ganska snabbt om man är där på plats. Men via 
Skype och så är det svårt .” 

 
Respondent E menar att förtroende är en mindre utmaning i agila team då kommunikation mellan 
teammedlemmar sker dagligen och alla vet vad alla gör.  

4.2.6 Koordination 
 
Respondent A berättar att för att klara leveranser till kunden behövs en tätare samverkan. I 
första hand mellan teamet och kunden och i andra hand mellan scrum master och kunden. 
Samverkan team-kund tydliggör vad teamet klarar att leverera till nästa release. Samverkan 
mellan scrum master och kunden bör ske tätt och kontinuerligt för att kunna planera in vad 
teamet ska leverera i nästa release. Respondent A betonar att om samverkan inte sker på ett 
korrekt sätt kommer releasen att bli försenad. Respondent A påpekar att  
 

”Kunden blir inte nöjd när de inte får vad han/hon förväntar sig av teamet. Så det är viktigt 
att samverkan med kunden sker som att spela med helt öppna kort och signalera ut åt kunden 
att leveransen kommer att ta längre tid. Det är oerhört viktigt att göra det tidig så man inte 
sitter och håller på att du ska hinna i tid för det är aldrig bra, det är bättre att säga att vi inte 
hinner klart.” 
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Respondent C säger att problem med koordination händer framförallt när man har externt 
beroende. Externa beroenden handlar om att sådana saker som teamet inte har kontroll över, 
över huvud taget berättar respondent C.   
 

”Ett väldigt tydligt exempel som jag har stött på många gånger hos den kund som jag sitter i 
är att vi behöver beställa en ny server som vi behöver installera någonting på. Ibland tar det 
mycket tid och sådana grejer kan ofta dyka upp, att man har ett beroende på någon annat som 
inte är i teamet och då är projektet utom kontroll och då är det vara att vänta tills det löser sig 
på det traditionella sättet.”  
 

Flera respondenter anser att koordinationer i teamet funkar bra, dels för att de använder sig av 
kommunikationsverktyg för att kommunicera dagligen, dels genom att använda sig av agila 
processer som till exempel stå-upp-möte. Denna kombination möjliggör att koordinationen i 
teamet kan framstå som positivt i distribuerat systemutvecklingsprojekt. 

4.2.7 Projektstatus 
 
Respondent A hävdar att den största utmaningen i distribuerade systemutvecklingsprojekt är 
projektstatus. Respondent A påpekar att teamet förlorar kontroll när alla sitter på olika platser.  
Kommunikationen på sådana projekt spelar en stor roll menar Respondent A.  
 

”Den största utmaningen som har framkommit i en del projekt är att det är svårt att veta 
status på alla. Man vet inte om den personen är sjuk, om hen inte har kommit på datorn idag. 
Det är inte bara att vända sig om till någon och säga kan du hjälpa mig med det här eller, du 
kan du fixa det här, det blir lite längre svarstider och sådana saker.”  

 
Respondent B anser att status på gruppmedlemmar är en av de viktigaste utmaningarna som 
behövs hanteras när man jobbar på olika platser. Respondent B påstår att veta vad de andra 
gör är viktigt för lyckas med projekt och bygga förtroende mellan gruppmedlemmarna.  ”Man 
ser inte vad den andra befinner sig när man inte sitter på samma plats. Det är lättare när 
man sitter på samma lokal. Detta är en svårighet.” 
 
Respondent D och E menar att status på gruppmedlemmar är en utmaning därför att vid 
distribuerat arbete är det svårt att veta vad alla andra gör.  Respondent D menar att ” Man kan 
använda sig av stå-upp-möte för att minska svårigheter för att ha samma kontakt och känsla 
som om man befinner sig på samma plats.”  

4.9 Kritiska framgångsfaktorer i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 

4.9.1 Effektivt kommunikation 
 
Respondent A berättar att effektiv kommunikation kan mildra det geografiska avståndet 
mellan gruppmedlemmar och kunden därför att så länge det finns möjlighet att ringa teamet 
när de (kunden) känner behovet att kommunicera och det dessutom inte finns något hinder 
mellan gruppen och kunden kan effektivt kommunikation anses som en framgångsfaktor.  
Respondent A säger att ”[…] För det projektet som jag sitter i nu tog vi över ifrån en annan 
leverantör. Den största oron ifrån kunden var ju för att de hade byggt en så bra relation med 
tidigare leverantörer. De hade så bra kommunikation och var oroliga att det skulle försvinna 
när projektet flyttades till ett annat större företag.” Respondent A påpekar att effektiv 
kommunikation möjliggör att alla som är inblandade i projekt får information i den grad som 
det behövs.  
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Respondent C anser att kommunikation är en utmaning när det gäller agil systemutveckling i 
ett distribuerat projekt men användningen av kommunikation kan även vändas till en fördel.  
Respondent C menar att kommunikationen med kunden sker ofta för att göra en avstämning 
och bekräfta att det som levereras uppnår det uppsatta målet. 
 

”Jag har fått en speciell situation kan man säga, när man jobbar inom teamet. 
Kommunikationen med kunden är väldigt relevant […] Man måste ha en konstant dialog med 
produktägaren som till exempel ska man ha en feature som jag ska implementera eller en 
stakeholder där jag måste kommunicera med den. Jag tycker personligen att 
kommunikationssvårigheter kan minska om agila principer är inblandade. ” 

 
Respondent F betonar att kommunikation blir bättre när det finns en kontinuerlig kontakt och 
en öppen dialog. Effektiv kommunikation förbättras med hjälp av det agila arbetssättet.  
 

”Kommunikationen blir bättre och bättre med iterationer. Det handlar om att förmedla vad 
som förväntas och oftast är det väldigt svårt att nå. Jag har jobbat på det här länge för att få 
till en öppen kultur där man inte är rädd för att säga att man inte är färdig, där man inte är 
rädd för att säga att man inte förstår. Och där man inte känner för att hävda sin egen person 
på det viset. Jag har jobbat mot Kina och Indien, det är oftast svårt ibland, då det finns mycket 
prestige inom de länderna utan att ta hänsyn till hur teamet mår.” 

4.9.2 Kommunikationsverktyg 
 
Respondent A menar att kommunikationsverktyg som till exempel Skype, e-mail och telefon 
underlättar kommunikationen i teamet. Informationen delas oftast ut via mail i teamet men för 
att få snabba respons använder respondent A Skype. Respondent A föredrar att använda sig av 
Skype som kommunikationsverktyg därför att det är enkelt att förklara ett problem för någon 
som inte sitter på samma lokal. Skype kan erbjuda funktionalitet som kan underlätta ett 
distribuerat projekt. Till exempel hävdar respondent A att ”det är bra att man kan peka på 
skärmen och visa vad felet är. Du kan visa exakt vad du har på din skärm och diskutera 
därifrån.” 
 
Respondent B menar i likhet med Respondent A att kommunikationsverktyg möjliggör att 
kommunicera med andra teammedelemmar för att lösa problem därför att det är enkelt att 
använda sig av chatten eller ringa på Skype för att kommunicera med teamet. Den enda 
nackdelen är att personen kanske inte är på plats för att hjälpa till så man får vänta för att få 
respons. Det finns alltid lite ställtid. Respondent B betonar att chattverktyg fungerar bra för 
distribuerat systemutvecklingsprojekt. 
 

”Även om min kollega inte är här betyder det inte att han inte jobbar med uppdraget. Så man 
får kolla på chatten helt enkelt. Chatten är det viktigaste kommunikationsverktyget eftersom 
man kan se om han/hon är online eller ej.”   

 
Även respondent C använder sig av e-mail och chattverktyg (Skype) som 
kommunikationsverktyg. Valet av kommunikationsverktyg görs beroende på hur snabbt hen 
vill ha svaret. Respondent C tycker att e-mail kan underlätta kommunikationen mellan 
medlemmarna i det distribuerade agila teamet då e-mail möjliggör att flera inblandande som 
arbetar distribuerat kan ta del av informationen.  
 

”Det skickar jag ett mail om det finns flera olika intressenter som ska ta del av informationen. 
Jag brukar skicka ett e-mail till exempel till produktägaren, någon chef, teamchef eller själva 
teamet (utvecklare). Därför att jag vill ha någonting som jag kan gå tillbaka till om några 



 32 

månader och dubbelkolla vad har vi skrivit på mailet. Jag skickar ett mail eftersom det känns 
som man har bättre spårbarheter. Men om jag bara vill fråga en enkel fråga använder jag 
ofta chatverktyg (slak, teams, Skype pro business). I vissa fall ringer jag också men det är ett 
undantagsfall skulle jag säga.” 

 
Respondent F menar att kommunikationsverktyg stärker bildning av gruppkänsla. Hen menar 
i likhet med de andra respondenterna att användningen av Skype eller liknande verktyg 
underlättar kommunikationen men även att relationer mellan gruppmedlemmar förstärks.  
 

”För att få teamkänsla så använder vi Skype eller liknande [...] Vi kör oftast audio när man 
bara sitter med headsets och man kan sitta en längre stund, man kan köra några timmar och 
jobba ihop med en sak och så där. Det blir också att man får in det här lite mer 
vardagssamtalet som vad du ska göra i helgen. Jag tror att det är en viktig faktor för att få det 
att funka bra.” 

4.9.3 Koordination 
 
Respondent A, B och C anser att koordination är en viktig faktor när man arbetar i ett 
distribuerat systemutvecklingsprojekt. Respondent A hävdar att koordination handlar om att 
lägga upp sin dag på ett bra sätt, så om det finns något som behöver göras med andra 
medlemmar i projektet så ser de till att de kan överlappa sina arbetstider. Detta för att 
responsmeddelandet inte ska kräva mer tid än nödvändigt för att komma tillbaka. ”Man 
sparar egna arbetsuppgifter till senare där andra medlemmar inte behöver blandas in” 
berättar respondent A.  
Respondent C säger att för att koordination ska funka så är det nödvändigt att det agila teamet 
anpassar sina arbetsdagar efter de tidzoner som de flesta av projektet befinner sig inom. 
Respondent C anser att koordination fungerar bra i det agila teamet i det projekt som 
respondenten befinner sig i just nu.  
  

”För det mesta använde vi ett annat verktyg, Jira, som används för att hålla ordning på tasks 
så man ser vad alla andra gör eller jobbar med. Då ser man tydligt när en viss person måste 
vara klar med en uppgift eller i vilken status alla som är inblandade i projektet befinner sig i. 
Det är ganska tydligt att visualisera över vem som gör vad och vad är det som är gjort.” 

 
Respondent D säger att agila utvecklingsmetoder erbjuder flexibilitet. Användning av 
backlogg i scrum har varit en framgångsfaktor för att minska svårigheter inom koordination i 
det distribuerade systemutvecklingsteamet.  

 
”Ja det har ju vanligtvis varit, i alla fall när man jobbar mer än en eller två personer så följer 
man ju upp, man har en backlogg som man jobbar mot, med alla tasks som finns där. Och så 
säger de bara att det här ska jag arbeta med idag, det här ska jag arbeta med i morgon, och 
har de slut på tasks så får de ju säga till, så löser vi det liksom. Så vi följer processen dagligen 
tillsammans, även med kunden genom att vi chattar med dem och sådär” 

 
Respondent F menar att koordinationen i det distribuerade teamet förbättras när det finns 
definierade ansvarsområden. Det viktigaste för att koordinationen ska fungera är en öppen 
dialog där förbättringar kan tas emot på ett positivt sätt. Respondent F upplever att 
koordinationen inom teamet som sitter offshore börjar fungera ganska bra.  
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4.9.4 Förtroende 
 
Respondent A menar att förtroende handlar om att det ska vara lätt att kontakta personer så att 
det inte känns som att ringa en främling. ”Försöka bygga någon sort av teamkänsla. När det 
kommer nya gruppmedlemmar som inte är vana att jobba distribuerat är det viktigt att 
förklara för de att de kan vända sig till mig när som helst. 
 
Majoriteten av respondenterna tycker att förtroende är en framgångsfaktor som förstärkas när 
det distribuerade agila teamet börjar jobbar på en och samma plats i några veckor. 
Anledningen är att relationer kan byggas på djupet, därefter kan det agila teamet arbeta 
distribuerat. Detta implementeras i alla konsultföretag som respondent C har kunskap om. Det 
ger bättre resultat för att skapa en relation, menar respondent C. I början av projektet fortlöper 
arbetet tillsammans och senare när tiden har gått kan man flytta och arbeta remote menar 
respondent C. Tillit kan också ses ur ett annat perspektiv som till exempel kundperspektivet 
menar respondent C. 
 

”Tillit kan jag säga är det viktigaste eftersom det inte kommer att funka om till exempel, jag 
har en kund som inte kan lita på mig då kommer jag aldrig få jobba distribuerad eller det 
kommer att bli att de hela tiden jagar mig och frågar mig vad jag gör nu.  Om de inte litar på 
att man faktiskt gör det man ska. Att de kan känna en trygghet att man sitta på plats och 
jobbar. Tillit är ett ansvar för mig som konsult att se till att kommunikationen fungerar så de 
kan bygga den där tilliten.”  

 
Även respondent E menar att för att bygga förtroende bör teamet sitta på samma plats i början 
på projektet och senare kan teamet tänka sig att arbeta distribuerat. Kunskapsfördelning, roller 
och funktioner blir tydligt för gruppen betonar respondent E. Detta kan även spara tid för en 
direktkommunikation mellan gruppmedlemmar.   

 
”Det kan vara svårt annars att veta vem man ska vända sig till om man jobbar distribuerat 
från början. Det kan vara otydligt vem som har vilka roller. Det finns alltid sådana inofficiella 
roller på ett företag. Efter ett tag fattar man […] vem man ska vända sig till för en viss typ av 
problem. Men den personen tar officiellt inte hand om dessa problem men det har blivit så. 
Man vänder ändå sig till denna person.” 

 
Respondent F menar att förtroende bygger på att gruppen ska må bra och även på att 
involvera gruppmedlemmar i projektet och för att lära känna varandra. Det är viktigt enligt 
respondent F att alla som medverkar i gruppen kan känna sig sedda och uppmärksammade.  
Respondent D anser att förtroende bygger på att etablera en tidig kommunikation mellan alla 
inblandade på ett tidigt stadie i projektet.  
 

”Jag tror det handlar mycket om uppstartsfasen, första gången man kommer in i ett nytt 
projekt, att man verkligen håller en stadig kommunikation med kunden. Att man pratar med 
dem varje dag, man säger till dem när något är gjort, man säger till dem när man har 
problem, man kommer med förslag när de har problem, att man verkligen håller en 
kommunikation med dem hela tiden. Jag tror att det är väldigt viktigt när man jobbar 
distribuerat, att man pratar med dem. Och på det sättet vinner ett förtroende för dem, i början 
i alla fall, för jag tror i början, de första veckorna som de får ett intryck av dig, så på det 
sättet, och sedan då… När tiden går så blir det ju att man vinner förtroende genom att man 
levererar det man lovar, att man levererar i tid och att man levererar estimat och 
lösningsförslag och sådär, så att, på det sättet vinner man förtroendet.” 
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4.9.5 Webbaserade stå-upp-möte  
 
Respondent A och B menar att stå-upp-möte kan betraktas som en framgångsfaktor i 
distribuerat agila projekt därför att på ett enkelt sätt kan alla som ingår i teamet berätta vart de 
befinner sig på projektet. Stå-upp-möte görs dagligen i en kvart på morgonen. 
Respondenterna berättar att det dagliga mötet utförs via Skype. I mötet uppdateras alla i 
teamet om hur arbetet ser ut just nu, vad som behöver göras och slutligen om det finns något 
problem som kan bromsa utvecklingen. Stå-upp-mötet klargör status på alla gruppmedlemmar 
menar respondent A.  
 
Respondent D hävdar att en framgångsfaktor för att agila arbetssätt ska fungera är att se till att 
”daily scrum” görs.  

 
”Det är viktigt att ta det dagliga mötet med teamet. Alla berättar vad man har åstadkommit 
och vilka problem har man haft och vilka uppstår fortfarande. Man rapporterar tid och går 
genom hur de arbetar och leveranser. Att de inte spenderar alldeles för mycket tid för att lösa 
triviala uppgifter. Det är även viktigt att utföra det retrospektiva mötet efter varje sprint och 
kolla hur sprinten gick, kan man göra någonting bättre? Det handlar om en kontinuerlig 
kontakt och öppen kommunikation hela tiden.” 

  
Respondent D hävdar att stå-upp-möte kan vara framgångsfaktorer som kan förbättra 
förtroende, kommunikation och relationer mellan det agila teamet  
 

”Det kan ju vara så att en utvecklare skriver fel hela tiden och då får man ju inte riktigt ett 
förtroende för dem, utan att; Okej, den här personen han ska vi akta oss lite för, han ska vi 
vara lite extra noggrann när han levererar kod. Då vet man ju det, man ser ju koden och 
comittsen allting är ju väldigt transparent, vi har ju daily standup också varje dag, det har vi 
haft i alla projekt som jag har varit inblandad i, vi har alltid kört scrum och då hör man ju när 
den personen pratar; Vad gjorde de igår, vad ska de göra idag, har de haft några problem? 
På det sättet bygger man ju sig en sorts förståelse på vilken nivå den här personen ligger på 
och sådär.” 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet och jämförs mot 
litteraturkapitel. Analysen sker genom att använda det empiriska materialet samt 
analysmodellen, som är baserad på teorin. 

5.1 Utmaningar i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 

5.1.1 Socio-kulturella skillnader 
 
Respondent A och F berättar att socio-kulturella skillnader inträffar när gruppmedlemmar från 
olika länder arbetar tillsammans men förekommer av naturliga skäl sällan när agila projekt 
endast utvecklats i Sverige. Niazi et al. (2016) och Holmström et al. (2006) anser att inom 
socio-kulturella förhållanden kan språk och tolkning vara svårt att hantera i ett agilt 
distribuerat systemutvecklingsprojekt. Det händer oftast när människor från olika länder är 
inblandade menar respondent A. Nazi et al. (2016) hävdar att i vissa kulturer anses det oartig 
att tala i ett möte utan att bli ombedd att göra det. Detta fenomen upplevs av respondent A när 
hierarkier är viktigare än direkta relationer mellan chef och gruppmedlemmar. Shrivastava 
och Rathod (2017) menar att socio-kulturella skillnader främst baseras på beteende, 
uppfattning av auktoritet, planering, hierarki och kultur i organisationer, vilket är något som 
respondent A också har upplevt. Respondent C betonar att det är viktigt att lära känna 
varandra för att skapa en väl fungerade relation. Highsmith (2010) anser att svårigheter för att 
bilda relationer i teamet är relaterat till språk och strukturen i organisationen. Det är svårare 
att bilda starka band i gruppen när hierarkier är viktigare än relationer menar respondent A. 
 
Socio-kulturella skillnader är enligt flera respondenter betydelsefulla när det sker inom ett 
distribuerat systemutvecklingsprojekt då fysiska träffar sällan sker på en och samma plats 
vilket kan påverka kommunikationen, som i sin tur kan leda till olika slags missförstånd på 
grund av människors vardagsspråk som kan vara svårt att tyda via distribuerad 
kommunikation. Alternativet är Enligt Holmström et al. (2006) att använda sig av en rik 
kommunikation mellan alla intressenter med olika socio-kulturella bakgrunder. Bin-Hezam 
och Alyahya (2016) hävdar att användningen av rika kommunikationsverktyg såsom video 
och telekonferens kan ersätta “face-to-face” möten och därför är dessa verktyg viktiga för att 
underlätta projektets interna kommunikation, även om direktkommunikation är överlägset 
bäst då sociala koder och gester även involveras. 
 
Respondent E säger att socio-kulturella skillnader inom det agila teamet är vanligt. Det 
förekommer till och med när alla sitter tillsammans. Enligt Respondent E finns det olika typer 
och grad av kunskap i det agila teamet. Niazi et al. (2016) anser att olika nivåer av förståelse 
kan ses som ett problem. Kunskapsnivåerna i det agila teamet kan orsaka att uppgifter kan 
misstolkas och leda till förvirring i gruppen och kan till och med leda till ytterligare 
utmaningar inom agil distribuerad systemutveckling: kommunikationsbrist och brist på 
förtroende betonar Niazi et al. (2016). 
 
Fler respondenter påstår att det inte finns några större problem med socio-kulturella skillnader 
på den svenska marknaden. Trots det förekommer några svårigheter vilka kan tolkas som 
socio-kulturella, exempelvis missförstånd säger respondent B. Det finns olika sätt att uppfatta 
en uppgift på och det kan leda till att teamet inte kan komma överens om det. Niazi et al. 
(2016) påpekar att detta beror på att det finns olika nivåer och sätt att tolka och förstå 
uppgifter inom ett visst sammanhang. Respondent F anser också att missförstånd sker utanför 
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den agila gruppen och det är därför viktigt att kunden och alla som är inblandade i projektet är 
tillgängliga om det behövs för att tydliggöra misstolkningar. 

5.1.2 Geografiskt avstånd  
 
Holmström et al. (2016) menar att geografiskt avstånd mellan individer i det agila teamet 
påverkar organisationen på strategiska nivåer, där förlust av kontroll kan uppstå angående 
vem som gör vad. Det här stämmer överens med vad Respondent A menar att, vid arbete på 
olika platser förloras kontroll på vad resten av teamet gör. Respondent A tillägger att denna 
utmaning komplicerar projektet då det är svårt att veta vad andra gör och hur projektstatus ser 
ut på alla medlemmar. Detta är enklare att upptäcka när alla som utgör gruppen sitter på 
samma ställe.  
 
Respondent B anser att en utmaning med ett distribuerat systemutvecklingsprojekt är att 
kommunikationen inte sker ”face-to-face”. Calefato och Ebert (2019) samt Niazi et al. (2016) 
bekräftar den här bilden som Respondent B beskriver, kommunikationen inom distribuerade 
systemutvecklingsprojekt är sällan direkt, vilket kan innebära utmaningar.  
 
Flera respondenter påpekar att ett annat problem som knyts till geografiskt avstånd är att 
svarstiden på en fråga tar längre tid att komma fram och tillbaka till alla intressenter där 
projektet görs på ett distribuerat sätt. Kommunikation och svarstid är de främsta faktorerna 
som påverkas av geografiskt avstånd. Kommunikation sker oftast osynkroniserat inom ett 
distribuerat agilt team tillägger respondent D. Kombinationen av dessa faktorer kan påverka 
tidsuppfattning inom projektet negativt tillägger respondent C. De flesta författarna i 
litteraturen påstår att anledningen till att utmaningar inom geografiskt avstånd uppstår beror 
på svårigheter att överlappa arbetstider mellan olika arbetsplatser och olika tidzoner mellan 
gruppmedlemmar. För det första kan svårigheter med överlappning mellan gruppmedlemmar 
enligt Holmström et al. (2006) resultera i bristande kontroll gällande arbetsprocessen. För det 
andra, på grund av längre responstid mellan intressenterna påverkar olika tidzoner projektets 
framgång samt projektets utvecklingstid menar Da Silva et al. (2010), Shameem et al. (2018), 
Highsmith (2010) och Niazi et al. (2016). Denna studie visar att geografiskt avstånd kan leda 
till längre svarstid trots att teamets medlemmar befinner sig i samma tidszoner. 
 
Emellertid upplevde respondent B och E att geografiskt avstånd inte utgör en utmaning på ett 
agilt distribuerat systemutvecklingsprojekt, vilket beror på att respondenterna använder sig av 
rätt kommunikationsverktyg. Med rätt kommunikationsverktyg menas att hitta de verktyg som 
är bäst anpassade till teamets behov menar respondent B. En annan faktor är att relationen 
mellan gruppmedlemmar är väl etablerade och att regelbundna träffar inom teamet sker för att 
stärka relationen menar respondent F. Detta resonemang bekräftas av Kahya och Seneler 
(2018) som även dem menar att geografiskt avstånd inte anses vara en stor utmaning om det 
finns ett direkt sätt att träffas regelbundet.  

5.1.3 Kunddeltagande 
 
Hoda et al. (2011) anser att agil systemutveckling möjliggör samarbete mellan teamet och 
kunden genom ett kontinuerligt och tätt samarbete. Samarbete mellan kunden och det agila 
teamet säkerställer att leveranser av produkten ger nytta till kunden i varje iteration. Samtliga 
respondenter betonar att kunddeltagande är ett måste inom agila systemutvecklingsprojekt och 
ännu viktigare när projektet utförs på ett distribuerat sätt. Respondent E anser att 
kunddeltagande varierar beroende på fasen av projektet vilket stämmer väl överens med Hoda 
et al. (2011) som betonar att kundsamarbete sker i olika nivåer beroende av vilken fas 
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utvecklingsprojektet befinner sig. Respondent E påpekar att kundsamarbete är tätare och mer 
kontinuerligt när nya system utvecklas, det vill säga i början på projektet då kunden är 
nyckeln till att tillgängliggöra krav och förtydliga informationen runt om projektet. Därefter 
sker samarbete mellan det agila teamet och kunden regelbundet i en så kallad avstämning eller 
inom scrum releasemöte.  
 
Fler respondenter påpekar att ”scrum master” är en fundamental roll. Scrum master fungerar 
som länken mellan teamet och kunden (som kallas även produktägare) då scrum master 
tillhandahåller den största delen utav kunddeltagande. Gustavsson (2016) hävdar att scrum 
masterns huvudsakliga uppgift är att hjälpa gruppen i allt som behövs kring projektet, så att 
den fungerar på ett autonomt och effektivt sätt. Scrum masterns roll har en sammanhållande 
funktion för gruppen. Respondent A anser att scrum mastern och produktägaren bör bygga en 
tät relation för att tillsammans kunna utvärdera vad och hur utvecklingen kommer att 
realiseras. Hoda et al. (2011) menar att produktägarens funktioner är att definiera produktens 
egenskaper, prioritera och granska krav samt ge feedback till projektgruppen. Utan denna 
interaktion skulle den produkten som utvecklas inte vara i närheten av vad kunden har beställt 
menar samtliga respondenter. 
 
Respondent D anser att kunddeltagande är en självklarhet inom distribuerat systemutveckling 
därför att kunder är vana att arbeta på ett distribuerat sätt då det inte finns något större 
problem med kunddeltagande. Anledningen att kunddeltagande är framgångsrikt är att det 
finns etablerade och grundade relationer mellan intressenter. Dessutom finns det även en 
konstant kommunikation. Respondent D anser att det skulle vara ännu bättre om kunden och 
det agila teamet frekvent kunde träffas ”face-to-face”.  Bin-Hezam och Alyahya (2016) menar 
att i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt är ”face-to-face” kommunikation svårt att 
uppnå, då gruppmedlemmars och kundens plats inte är samma och det kan kräva tid och 
resurser.   

5.1.4 Kommunikation 
 
Flera respondenter anser att i distribuerade systemutvecklingsprojekt är att etablera en 
välfungerande kommunikation mellan gruppmedlemmar en svår utmaning. Ahmad et al. 
(2018) hävdar att en dålig gruppkommunikation ofta leder till misslyckanden för distribuerade 
systemprojekt. Kommunikationen enlig de Sá Leitão Júnior (2018) möjliggör skapandet av en 
gemensam grund, etablerar sociala relationer och definiera arbetsmomenten vilket 
projektmedlemmar strävar efter för att systemutvecklingsprojektet ska uppnå optimala 
resultat. Komplexiteten i gruppens kommunikation växer enligt respondent E och A där 
gruppmedlemmar väljer olika kommunikationsverktyg då det finns olika sätt att fungera 
beroende på personlighet och erfarenhet att arbeta på ett distribuerat sätt.  En del 
gruppmedlemmar föredrar att använda sig av så kallade synkroniserade 
kommunikationsverktyg som till exempel telefon, chatt eller Skype. Skype är det vanligaste 
kommunikationsverktyget enligt samtliga respondenter som har deltagit i studien.  
 
Några respondenter föredrar användningen av osynkroniserad kommunikation. Shameem et 
al. (2018) anser att osynkroniserad kommunikation är vanligt inom distribuerade 
utvecklingsprojekt. Men denna förklaring är inte helt täckande hävdar Ahmad et al. (2018) då 
kommunikation i ett agilt team bör sker på både ett synkroniserat och osynkroniserat sätt så de 
kompletterar varandra och på så sätt förbättrar kommunikationen, betonar Shrivastava och 
Date (2010).   
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Kommunikationens problematik enligt Alzoubi et al. (2016) är att kommunikationen inte sker 
”face-to-face” inom agil distribuerad systemutveckling då personliga träffar sällan 
förekommer. Detta kan enligt Shameen et al. (2018) ses som en barriär för kunskapdelning, 
brist på gruppmedvetenhet, begränsar sociala interaktioner, feedback och till och med brist på 
förtroende. Respondent D och F upplever att personliga träffar bygger och förstärker 
relationen mellan gruppmedlemmar som i sin tur grundar kommunikation och förtroende i det 
agila gruppen. Ett sätt att mildra utmaningar relaterat till kommunikation är enligt Kahya och 
Seneler (2018) att det bör implementeras frekventa besök före projektets kickoff för att 
gruppmedlemmar ska lära känna varandra. 
 
Respondent C anser att storleken på gruppen påverkar effektiviteten i det distribuerade agila 
utvecklingsprojektet då svarstiden är betydligt större än samlokaliserade. Svårigheter gällande 
kommunikation växer i distribuerade systemutvecklingsprojekt då det inte finns möjlighet att 
vända sig och fråga personen bredvid om hjälp. Shrivastava och Date (2010) anser att 
storleken på gruppen kan minska kommunikationsfrekvens och kvalitet, vilket direkt påverkar 
produktivitet. Gustavsson (2016) anser att den agila gruppens storlek bör ligga mellan fem 
eller nio medlemmar. Anledningen till det enligt Gustavsson (2016) är att det underlättar 
kommunikationen och beslutstaganden. 

5.1.5 Förtroende 
 
Förtroende är en av de mest uttalade utmaningarna i distribuerade agila projekt. Respondent F 
anser att det måste finnas ett starkt förtroende mellan teamet och scrum master men även 
mellan personer i teamet. Konsekvenser av brist på förtroende enligt Al-Ani och Redmiles 
(2009) kan leda till att gruppmedlemmar inte litar på varandra och detta innebär att bryta på 
en av principerna som agila arbetssätt förespråkar: teamets självständighet och autonomi för 
att utveckla mjukvara (McHugh et al., 2012). Vidare menar respondent F att det bör finnas en 
relation utan barriärer som möjliggör att kontakta varandra fritt. Dessutom ligger mer ansvar 
hos scrum mastern därför att han/hon bör vara uppmärksam på hur resten av teamet mår och 
känner sig. Respondent F anser att det kan vara svårt att vara uppmärksam när projektet sker 
distribuerat på grund att det kan finnas gester och kroppsspråk som missas när 
kommunikationen sker via en skärm.  
För att bygga förtroende träffar respondent F teamet regelbundet i syfte att bygga relationen 
och låta dem lära känna hen. Al-Ani och Redmiles (2009) påpekar att en framgångsfaktor för 
att bygga förtroende är precis det. Att samarbete sker tätt och ibland kan utföras genom ett 
face-to-face möte. I det här exemplet bekräftas att agila metoder har en stor påverkan för att 
bygga förtroende och relationer. 
 
Andra svårigheter som relateras till förtroende är erfarenhet och nytt folk inom den agila 
gruppen. Respondent A och C berättar att förtroende inte är lika starkt när nytt folk ansluter 
sig till projektet och när projektet utförs på ett distribuerat sätt. Denna kombination av 
faktorerna kan ha en stor inverkan på kommunikation och projektstatus. Dessutom menar 
respondent C att nytt folk öppnar möjligheter att teamet missförstår varandra.  McNab et al. 
(2012) förstärker den här bilden att förtroende bildas beroende på vad de distribuerade 
gruppmedlemmarna upplever i sina interaktioner.  
 
Respondent D anser att det är även viktigt att det agila teamet och kunder har en relation som 
baseras på förtroende, därför är det viktigt med en kontinuerlig kontakt. Kontakten kan ske på 
ett direkt sätt, hävdar respondet A, då oväntade situationer kan uppstå såsom förseningar och 
förtydliggörandet av krav. Då är det viktigt att kunden förstår och deltar i i samspelet anser 
respondent D. Enligt Niazi et al. (2016) är förtroende centralt i ett kund-
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leverantörsförhållande där parterna etablerar en relation som leder till ett önskat resultat. Det 
är alltid svårt, menar Niazi et al. (2016) att skapa ett sådant förhållande om alla intressenter 
inte är helt bekanta med alla medlemmar i den distribuerade gruppen. 

5.6 Koordination  
 
Agila utvecklingsmetoder har visat att koordination kan förbättras genom ett kontinuerligt och 
tätt samarbete mellan scrum master och teamet och även gentemot kunden. Om 
koordinationer sker tätt med varandra så är koordination en framgångsfaktor. Däremot kan 
koordination ses som en nackdel när leveranser till kunden inte görs inom den planerade 
tidsramen. Detta kan skapa missnöjdhet hos kunden och påverka relationen negativt. 
Respondent A anser att koordination bör vara kontinuerligt och öppet för att kunna klara 
leveranser i tid. Koordination möjliggör att planeringen av projektet effektiviseras, underlättar 
leveranser och kan även motarbeta eventuella hinder som kan påverka leveranser. Xia et al. 
(2016) anser att det även finns andra faktorer i agila distribuerade systemutveckling som kan 
påverka koordination som till exempel effektiv kommunikation och kulturella gränser samt 
enligt Niazi et al. (2016) att gruppmedlemmar är spridda över olika platser. 
 
Respondent C säger att problem med koordination framförallt sker när det finns ett externt 
beroende. Externa beroenden handlar om sådana saker som teamet inte har kontroll över, 
menar respondent C. Holmström et al. (2016) påpekar att koordination i ett agilt distribuerat 
projekt handlar om att integrera varje uppgift med alla inblandade i en organisation, även om 
alla inblandade inte arbetar agilt. 
 
Resten av respondenterna anser att koordination i teamet fungerar bra, dels för att de använder 
sig av kommunikationsverktyg för att kommunicera dagligen, dels genom att de använder sig 
av agila processer som till exempel stå-upp-möte där alla berättar var de befinner sig i sina 
projektrelaterade uppgifter. Denna kombination möjliggör att koordinationen i teamet kan 
framstå som positivt i distribuerade systemutvecklingsprojekt. 

5.7 Projektstatus 
 
Projektstatus i det här sammanhanget handlar om att veta vad gruppmedlemmar som arbetar 
inom ett distribuerat projekt gör, hävdar respondent B. Vidare menar respondent B att för att 
lyckas med distribuerade projekt och bygga förtroende behövs det att alla som är inblandade i 
utvecklingen meddelar vad de gör och var de befinner sig i projektet. Detta för att möjliggöra 
en fungerande kommunikation, anser respondent A. 
 
Respondent D menar att ett bra sätt att veta vad de andra gör är att implementera ett dagligt 
möte (stå-upp-möte) för att minska svårigheter med kommunikation, kunskapdelning och 
klargöra status på vad alla gruppmedlemmar gör. Detta resonemang överensstämmer med 
Gustavsson (2016), Carneiro et al. (2018) och Highsmiths (2010) åsikter om projektstatus.  
Stå-upp-möte tydliggör var projektet befinner sig och hur nuvarande status i det agila teamet 
ser ut, vilka hinder som uppstår samt vad som ska göras till nästa möte.   
 
Projektstatus förekommer inte i litteraturen som en utmaning i agila distribuerade 
systemutvecklingsprojekt. Det är viktigt att påpeka att flera respondenter som har deltagit i 
denna studie anser att projektstatus är en av de viktigaste utmaningar och därför är det viktigt 
för alla som deltar i projektet att visa framsteg eller hinder.  Detta för att möjliggöra ett 
synnerligt flöde av information mellan intressenterna kring projektet.  
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Projektstatus är också viktigt att lyfta fram som en utmaning, då projektet ändras kontinuerligt 
och därför anser alla respondenter detta som viktigt att framhäva. Anledningen till varför 
projektstatus inte fanns med som en utmaning i litteraturen kan vara att projektstatus handlar 
om tydlighet, vilket är något som är viktigare ju fler som använder sig av agil distribuerad 
systemutveckling och hur många som involveras. När den agila distribuerade 
systemutvecklingen växer globalt och fler människor arbetar tillsammans blir det 
nödvändigare med tydlighet, vilket kan skapas genom att implementera projektstatus.   

5.8 Kritiska framgångsfaktorer i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt 

5.8.1 Effektivt kommunikation 
 
Flera respondenter berättar att effektiv kommunikation möjliggör att utmaningar som till 
exempel geografiskt avstånd, koordination och socio-kulturella skillnader förbättras. 
Shammem et al. (2018) hävdar att agilt arbetssätt i distribuerat systemutvecklingsprojekt har 
bidragit till ett en bättre kommunikation mellan alla inblandade i distribuerade projekt. Utbyte 
av idéer och kunskap kan göras genom en konstant interaktion mellan intressenter. Detta 
skapar flexibilitet där eventuella brister kan upptäckas tidigare i projektet så att resultatet blir 
en bättre produkt som överträffar kundernas önskemål betonar Görling (2009). Respondent A 
och C anser att agila arbetsprinciper minskar kommunikationssvårigheter och möjliggör att 
alla som är inblandade i projekt får den information de behöver.  
 
Respondent F betonar att effektiv kommunikation handlar om att bygga en öppen kultur där 
gruppmedlemmar inte är rädda för att berätta vad de upplever även om det påverkar projektets 
framgång. Detta skulle med andra ord kunna tala för att ett agilt arbetssätt inte enbart skapar 
utmaningar i ett distribuerat projekt, utan även underlättar arbetet. Som till exempel, detta sätt 
att använda kommunikation kan påverka socio-kulturella skillnader på ett direkt sätt genom 
att minska svårigheter relaterad till missförstånd mellan gruppmedlemmar.  
 
Vidare anser Respondent A att effektiv kommunikation och kommunikationsverktyg kan 
underlätta det geografiska avståndet mellan gruppmedlemmar och kunden då det finns 
möjlighet att kommunicera med alla inblandade i det distribuerade projektet på ett smidigt 
sätt. Det är viktigt enligt respondent A att dessa kommunikationsverktyg kan anpassas till 
gruppens behov för att ta del av information när det behövs. Även Bin-Hezam och Alyahya 
(2016) hävdar att en möjlig lösning är att använda sig av rika kommunikationsverktyg. 
Kommunikationsverktyg underlättar denna process och kan dessutom bidra till att minska 
missförstånd mellan gruppmedlemmar. Svårigheter som kan komplicera användning av rika 
kommunikationsverktyg är olika tidzoner och kostnader som dessa verktyg medför. 
 
De Sá Leitão Júnior (2018) hävdar att effektiv kommunikation hjälper till att underlätta 
koordination för att dela ut information mellan kollegor och andra intressenter. Enligt Bin-
Hezam och Alyahya (2016) räcker det inte att använda sig av effektiv kommunikation, det 
behövs även att alla inblandade i distribuerade projekt kan åtminstone träffas fysisk en gång 
under projektet. Detta bidrar enligt respondent F till att kommunikationer etableras samt att de 
inblandade i projektet kan bilda relationer i teamet. Resultatet blir enligt respondent F en hög 
grad av koordination och kommunikation samt ett starkt förtroende för alla inblandade. 
Dessvärre kan fysiska träffar ibland inte vara möjligt på grund av den distribuerade naturen av 
projektet som kan vara dyr och opraktisk betonar Bin-Hezam och Alyahya (2016).  
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5.8.2 Kommunikationsverktyg 
 
Shameem et al. (2018) betonar vikten av att använda tekniska kommunikationsverktyg i 
distribuerad systemutveckling. Användningen av olika slags kommunikationsverktyg används 
i stor utsträckning för att ersätta ”face-to-face” kommunikation i en distribuerad miljö. Flera 
respondenter anser att det finns olika typer av kommunikationsverktyg för att kompensera 
bristen på ”face-to-face” kommunikation. Skype, chattverktyg och telefon är enligt samtliga 
respondenter bland de mest använda för att etablera en synkroniserad kommunikation.  
Effektiv kommunikation sker ofta med hjälp av kommunikationsverktyg när projektet är på 
ett distribuerat sätt. Dessa två framgångsfaktorer är relevanta för att realisera distribuerad 
systemutveckling på ett smidigt sätt. Flera respondenter anser att Skype har underlättat 
samarbete och kunskapdelning därför att det finns möjligheter att peka på skärmen och visa 
vad felet är. Enligt Shameem et al. (2018) ger kommunikationsverktyg möjligheter att utbyta 
idéer och kunskap mellan alla som är inblandade i systemutvecklingsprojekt. Skype är bra för 
att kunna kommunicera på ett direkt sätt med teamet men det kan inte ersätta ”face-to-face” 
kommunikation anser flera respondenter. I distribuerad systemutveckling menar De Sá Leitão 
Júnior (2018) att direkt kommunikation spelar en viktig roll för projektets framgång. För att 
motverka utmaningar med kommunikationsverktyg behövs det användas andra verktyg i 
kombination med Skype för att förstärka kommunikationen, som till exempel mail, 
snabbmeddelande, röstbrevlåda, telekonferenser och webbkonferenser (Nazi et al. 2016). 
Respondent A menar att kommunikationsverktyg som till exempel Skype, e-mail och telefon 
har underlättat kommunikationen mellan gruppmedlemmar och att kombinera de kan det ses 
som en stor fördel i systemutvecklingen. 
 
Alla respondenter är överens om att kommunikationsverktyg har bidragit till att projektet kan 
utföras på ett distribuerat sätt, utan dessa verktyg skulle ett distribuerat arbete inte utföras.  
Respondent F menar att kommunikationsverktyg stärker bildning av gruppkänsla. 
Användningen av Skype eller liknande verktyg underlättar kommunikationen men även 
relationer mellan gruppmedlemmar förstärks.  

5.8.3 Koordination  
 
Flera respondenter anser att koordination är en viktig framgångsfaktor för agila 
utvecklingsmetoder i distribuerad systemutveckling. Highsmith (2010) anser att 
koordinationen ska ske i korta iterationer. Dels för att underhålla kontroll av projektet och 
dels för att skapa ett tätare samarbete mellan de i agila teamet. Enligt respondent A sker 
koordinationen när individer i gruppen överlappar sina arbetstider. Detta för att 
kommunikationen inte ska fördröjas. Överlappning av arbetstider ger en bättre samverkan och 
responstid.   
 
Olika tidzoner kan påverka koordinationen mellan det agila teamet då det är svårt att 
koordinera allas olika uppgifter som ska realiseras i ett distribuerat projekt (Niazi et al. 2016) 
& (Holmströms et al. 2006). Respondent C nämner att för att koordination ska funka så är det 
nödvändigt att det agila teamet anpassar sina arbetsdagar efter de tidzoner även om teamet 
befinner sig i samma land kan det förekomma svårigheter som långa svarstid. Respondent C 
anser att kommunikationsverktyg spelar en stor roll för att möjliggöra en fungerande 
koordination. Detta är något som även lyfts fram i litteraturen. Enligt Shameem et al. (2018) 
kan kommunikationsverktyg skapa en bättre koordination genom att utbyta projektrelaterad 
information mellan intressenter.  
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Respondent D säger att agila utvecklingsmetoder har underlättat koordination. Användning av 
produktbacklogg har varit en framgångsfaktor för att minska svårigheter inom koordination i 
det distribuerade systemutvecklingsteamet. Produktloggen bidrar enligt Carneiro et al. (2018) 
till koordination genom att ange en prioriterad lista över de krav som ska hanteras under 
projektets livscykel. Produktbackloggen ger en överblick av vad de viktigaste önskemålen är 
angående förändring av produkten och dess prioriteringar.   
 
Respondent F menar att koordination i det distribuerade teamet förbättras när det finns 
definierade ansvarsområden. Det viktigaste för att koordinationen ska fungera är en öppen 
dialog där förbättringar kan tas emot på ett positivt sätt och en öppen kommunikation 
uppmuntras. Ahmad et al. (2018) betonar att gruppens interaktioner förbättras när 
kommunikationer är öppen mellan gruppmedlemmar, vilket överensstämmer med vad 
respondent F framhäver. 

5.8.4 Förtroende  
 
McHugh et al. (2012) anser att förtroende är relaterat till att gruppmedlemmar har tillit att 
deras kollegor kommer att slutföra sina uppgifter. Enligt flera respondenter är förtroende en 
nyckelframgångsfaktor i ett distribuerat agilt systemutvecklingsprojekt. Förtroende skapar 
relationer och underlättar kommunikationen mellan individer betonar de. Enligt McNab et al. 
(2012) utvecklas förtroende genom att bygga sociala relationer mellan gruppmedlemmar. 
Dessa relationer behöver inte vara arbetsrelaterade interaktioner. Respondenter F och A 
förklarar detta som att bygga en teamkänsla. Detta innebär att man involverar 
gruppmedlemmar i projektet genom att lära känna vandra och att de upplever att varje individ 
är uppmärksammade. I det här sammanhanget, hävdar Kahya och Seneler (2018) att en 
traditionell lösning är att besöka olika platser där gruppmedlemmar befinner sig för att 
övervinna denna utmaning. Att besöka dessa platser skapar en teamkänsla vid ett distribuerat 
systemutvecklingsprojekt.  
 
Majoriteten av respondenterna tycker att förtroende förstärkas när det distribuerade agila 
teamet börjar jobbar på en och samma plats i några veckor. Anledningen är att relationer kan 
byggas på djupet. Det ger bättre resultat för att skapa en relation, menar respondent C. I 
början av projektet fortlöper arbetet tillsammans och senare när tiden har gått kan man flytta 
och arbeta distribuerat menar respondent C. Dessutom menar Respondent D att förtroende 
bygger på att etablera en tidig kommunikation mellan alla inblandade på ett tidigt stadie i 
projektet.  

5.8.5 Webbaserade stå-upp-möten  
 
Flera respondenter anser att stå-upp-möte är en framgångsfaktor som minskar utmaningar 
relaterade till koordination, kommunikation, projektstatus och förtroende i distribuerade 
projekt. Anledningen till att stå-upp-möte motverkar dessa faktorer är att mötet sker dagligen, 
görs på kort tid, främjar kommunikation genom att indikera vad som görs i projektet och 
gruppmedlemmars uppdateras om status i projektet. Alla respondenter berättar att stå-upp-
möte utförs dagligen där alla samlas en kvart på morgonen över Skype. I mötet uppdateras 
alla i teamet om hur arbetet ser ut just nu, vad som behöver göras och slutligen om det finns 
något problem som kan bromsa utvecklingen. Stå-upp-mötet klargör status på alla 
gruppmedlemmar menar respondent A.  
 
Dessa resonemang stämmer överens med Gustavsson (2016), Carneiro et al. (2018) och 
Highsmith (2010).  Stå-upp-möte enligt dessa forskare är det en viktig process för att alla som 
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är involverade i systemutvecklingen får en uppdatering om vad alla andra gör, har gjort och 
vilka hinder har projektet fått. Dessa tre huvudsakliga frågor underlättar arbete och ökar 
förståelse teammedlemmarna emellan.  
 
Webbaserat stå-upp-möte har lyfts fram i empirin som en av de viktigaste framgångsfaktorer i 
denna studie. Anledningen till varför det inte betraktas som en framgångsfaktor i litteraturen 
är att det förmodligen betraktas som en aktivitet inom agilt arbetssätt och inte som en 
framgångsfaktor. Enligt samtliga respondenter är dock webbaserade stå-upp-möten en 
framgångsfaktor för att kommunikation, koordination, förtroende och själva projektets status 
ska fungera i en distribuerad miljö. Kommunikation är ett ständigt föränderligt område som 
utvecklas och spelar allt större roll, varför detta kan vara en förklaring till att denna nya 
kritiska framgångsfaktor uppkom i studien. 
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6. Slutsatser 
 
Kapitlet ”Slutsatser” ämnar besvara syfte och undersökningsfrågorna samt eventuell vidare 
forskning. Syftet med kandidatuppsatsen är att identifiera och belysa de viktigaste 
utmaningarna och de kritiska framgångsfaktorerna som påverkar tillämpning av agila 
utvecklingsmetoder i distribuerad systemutveckling i en svensk kontext.  
 
Denna studie identifierade sju utmaningar (sex från litteraturen och en från den empiriska 
undersökningen) och fem kritiska framgångsfaktorer (fyra från litteraturen och en från den 
empiriska undersökningen) som bör tas med i beräkningarna för en effektiv tillämpning av 
agila arbetssätt i distribuerade systemutvecklingsprojekt. Dessa utmaningar och 
framgångsfaktorer analyserades för att svara på de aktuella forskningsfrågorna.  
 

• Vilka är de viktigaste utmaningar inom agila utvecklingsmetoder och hur 
påverkar de tillämpningen av distribuerade systemutvecklingsprojekt i en svensk 
kontext? 
 

De viktigaste utmaningar som denna studie har identifierat är: socio-kulturella skillnader, 
geografiskt avstånd, kunddeltagande, förtroende, kommunikation, koordination och 
projektstatus. Projektstatus är en faktor som inte finns med i analysmodellen men det visade 
sig i intervjuerna vara en nyckelfaktor för att utföra ett arbete på ett distribuerat sätt. Detta 
påverkar projektet generellt i sin helhet men utgör även stor inverkan på gruppens förtroende, 
kommunikation, koordination, kulturella skillnader och geografisk avstånd. Projektstatus 
framkom som utmaning under intervjuerna och upplevs svår att hantera på grund att det 
geografiska avståndet mellan gruppmedlemmarna. 

 
• Vilka kritiska framgångsfaktorer finns inom agila distribuera 

systemutvecklingsprojekt i en svensk kontext? 
  
De kritiska framgångsfaktorerna som denna studie har urskilt är: effektiv kommunikation, 
kommunikationsverktyg, koordination, förtroende och stå-upp-möte. Dessa faktorer är 
centrala i applicering av agila metoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt.  Det 
sistnämnda, stå-upp-möte, är en framgångsfaktor som inte nämnts i de tidigare studier som 
har undersökts men som kom fram under intervjuerna att det är oerhört viktigt för att utföra 
distribuerade projekt. Det är även en fördel att kunna använda sig av kommunikationsverktyg 
som en viktig del för att kommunicera och dela information mellan teammedlemmar. 
Resultatet tyder på att Skype är ett viktigt verktyg för att kommunicera mellan distribuerade 
gruppmedlemmar. Det framkom även i studien att email och chatverktyg används för att 
kommunicera och dela information mellan gruppmedlemmar. Dessa nämnda 
kommunikationsverktyg används ofta för att ersätta ”face-to-face” kommunikation så mycket 
som det går. Det är viktigt att nämna att för att ett distribuerat agilt systemutvecklingsprojekt 
ska fungera behövs att alla medlemmar kan träffas någon gång, förslagsvis några dagar i 
början av projektet, menar alla respondenter. Detta för att kunna bilda en stark teamkänsla och 
bygga relationer som i sin tur förstärker medlemmarnas förtroende till varandra.  
 
Det agila arbetssättet i distribuerade systemutvecklingsprojekt har bidragit till att minska 
utmaningar som förekommer i detta fenomen. Scrum till exempel är en agil metod som båda 
företagen som medverkade i studien använder när de arbetar på ett distribuerat sätt. 
Processerna i Scrum har underlättat studiens utmaningar. Stå-upp-möte är enligt flera 
respondenter den viktigaste processen som kan appliceras i distribuerade 
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systemutvecklingsprojektet då det ger en inblick i vad alla medlemmar gör, var de befinner 
sig och vilka svårigheter varje gruppmedlem upplever. Denna process minskar utmaningar 
relaterade med projektstatus, kommunikation, förtroende, koordination, geografiskt avstånd 
och socio-kulturella missförstånd mellan gruppmedlemmar.  Denna process är även viktig 
därför att det ger en förståelse av varje medlems arbete, uppmuntrar kommunikation och 
förstärker förtroende.   

6.1 Förslag för vidare studier 
 
Denna studie genomfördes med ett fåtal intervjuer och det kan vara svårt att veta att en större 
undersökning eventuellt kan ge andra resultat.  
En möjlighet för vidare forskning vore att välja en av de faktorer som identifierades i 
litteraturkapitlet och fördjupa sig inom denna. Ett annat förslag skulle vara att jämföra vilken 
påverkan en större tidsskillnad har mellan det agila teamet, då detta inte har undersökts på 
djupet och det kan vara intressant att se hur resultatet kommer att bli. Med fler företag 
involverade som följs en längre tid skulle det ge en bättre förståelse av faktorn geografiskt 
avstånd.  
I och med den växande globaliseringen och internationella migrationen som pågår kan det 
vara betydande att studera hur socio-kulturella skillnader inom agila team ter sig och hur 
inblandningen av olika språk och kulturer kan hanteras för att ta till vara på olika slags 
kunskap och minska svårigheter. Detta skulle kunna göras med hjälp av intervjuer på 
internationella IT-företag. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Medverkande respondenter i studien. 
 

Namn	 Roll	 Erfarenhet		 Datum	 Typ	av	intervju	 duration	
Respondent A Systemutvecklare 5 år 2019-04-09 Inspelad intervju 48 
Respondent B Utvecklare 20 år 2019-04-12 Inspelad intervju 32 
Respondent C Arkitekt/konsult 3 år 2019-04-12 Inspelad intervju 38 
Respondent D Senior Java utvecklare 4 år 2019-04-12 Inspelad intervju 46 
Respondent E Arkitekt 5 år 2019-04-12 Inspelad intervju 42 
Respondent F Scrum master 10 år 2019-04-18 Inspelad intervju 57 

 
(Figur 4. Medverkande respondenter i studien, gjort av författaren) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Vi kommer att prata generellt om din erfarenhet om agila projekt i distribuerade 
systemutveckling. Därefter kommer vi att beröra olika utmaningar i distribuerat agilt projekt. 
Till sist kommer vi att lyfta fram de kritiska framgångsfaktorer som du anser är viktigast för 
att agila metoder ska fungera väl i distribuerade projekt. 
 
Generella frågor om agila projekt i distribuerade systemutveckling 

• Vad	har	du	för	tjänst?	
• Vad	är	din	nuvarande	roll?	
• Hur	stor	andel	av	dessa	har	varit	distribuerade?	
• Hur	länge	har	ni	på	företag	X	jobbat	distribuerad	systemutveckling?	
• Vad	tycker	du	generell	att	agila	metoder	fungerar	i	distribuerade	

systemutveckling?	
• Vilka	utmaningar	upplever	du	när	du	jobbar	på	ett	distribuerat	projekt?	
• Vilka	tycker	du	att	de	mest	relevanta	enligt	din	erfarenhet?	
• Hur	tror	du	att	man	kan	motverka	dessa	utmaningar?	

	
Geografiskt	avstånd	
 

• Hur	kan	du	kontakta	dina	gruppmedlemmar	som	arbetar	på	en	annan	plats?	
• Finns	några	hinder	gällande	kontakt?		
• Hur	tror	du	att	det	kan	göras	bättre?	
• Vilka	eventuella	problem	upplever	du	att	geografiskt	avstånd	skapar?	
• Hur	ofta	träffar	du	personligen	andra	gruppmedlemmar	som	jobbar	på	samma	

projekt?	
• Vad	är	anledningen	till	att	ni	träffas	personligen?	

	
Socio-kulturella skillnader 
 

• Har	du	upplevt	att	kulturella	skillnader	(t.ex..	skillnader	i	organisationskultur)	
har	påverkat	systemutveckling	i	DSD?	På	vilket	sätt?	

• Hur	ofta	upplever	du	att	dina	gruppmedlemmar	inte	förstått	uppgifter	i	
projektet?	

• Hur	påverkar	missförstånd	ert	arbete?	
 
Kunddeltagande 
 

• Vilken	roll	har	kunden	haft	i	de	distribuerade	projekt	du	har	deltagit	i?	
• Hur	kommunicerar	ni	med	kunden?	Hur	ofta?	
• Hur	ofta	träffade	ni	kunden	personligen?	
• Hur	tror	du	att	kunder	upplever	att	ni	jobbar	på	olika	platser?	
• Vilka	svårigheter	finns	det	angående	att	integrera	kunden	i	distribuerade	

projekt?	
• Hur	har	ni	hanterat	det?	
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Kommunikation	
 

• Hur	kommunicerar	ni	i	arbetsgruppen?	
• Hur	anser	du	att	kommunikationen	fungerar?		
• Anser	du	att	informationsspridningen	generellt	fungerar	bra	i	distribuerade	

projekt.	Varför/varför	inte?	
• Vilka	kommunikationskanaler	använder	ni	i	gruppen	för	att	kommunicera?	
• Vilka	eller	vilket	kommunikationskanaler	tycker	du	funkar	bäst?		
• Finns	det	några	kommunikationshinder?	
• Har	du	upplevt	några	skillnader	kopplade	till	teamet	storlek?	

	
Förtroende 
 

• Upplever	du	att	ni	har	förtroende	för	varandra	i	din	projektgrupp?	På	vilket	
sätt/varför	inte?		

• Upplever	du	att	det	finns	särskilda	problem	i	distribuerade	projekt	kopplade	till	
förtroende?	

• Hur	rapportera	ni	eventuella	förseningar?	
• Vad	fungerar	bra	/	vad	fungerar	mindre	bra?	

	
Koordination 
 

• Hur	följer	man	upp	projektets	progression	i	agila	distribuerade	projekt	?	
• Hur	sker	koordination	mellan	gruppmedlemmar	inom	distribuerade	agil	

systemutveckling	?	
• Vad	upplever	du	fungerar	bra	respektivt	mindre	bra	om	man	jämför	med	

traditionella	projekt	?	
• Vilka	hinder	påverkar	koordination	mellan	gruppmedlemmar	i	distribuerade	

agila	projekt	?	
• Har	du	någon	förslag	för	att	effektivisera	koordinationen	mellan	varandra	?	

	
Framgångsfaktorer  
 

• Vi	har	nu	diskuterat	ett	antal	utmaningar.	Vad	skulle	du	säga	är	de	kristiska	
framgånsfaktorerna	för	att	agila	metoder	ska	fungera	väl	i	distribuerade	projekt	?	

• Något	mer	du	tänker	på	?	
Ev. Du nämnder också att X och Y är viktigare tidigar, skulle du säga att det är kritiska 
framgångsfaktorer ? 
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Bilaga 3: Informationsbrev 
 

Agila utvecklingsmetoder i distribuerad systemutveckling 
(Utmaningar och framgångsfaktorer) 

	
Syftet med min kandidatuppsats är att belysa utmaningar och framgångsfaktorer som påverkar 
användningen av agila metoder inom distribuerad systemutveckling. För att genomföra detta 
vill jag intervjua IT konsulter i Karltad som jobbar på ett distribuerat sätt inom ett (agilt) 
systemutvecklingsprojekt. Intervjuerna genomförs för att samla in personernas erfarenheter 
kopplade till studiens syfte. Endast ett fåtal nödvändiga personuppgifter som roll, företag och 
e-postadress (för kommunikation) kommer samlas in. 

Personuppgifterna kommer behandlas på ett korrekt och säkert sätt enligt ditt informerade 
samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke 
utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 
Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 
del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget 
har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.   

Intervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon genom en app för diktafon. Mobilen ska 
alltid vara i flygplansläge och wifi och andra funktioner som är kopplat till internet är 
avstängda innan inspelningen startar. Efter inspelningen överförs ljudfilen till min dator och 
ljudfilen raderas då från mobilen. Du har möjlighet att ta del av en utskrift av intervjun om du 
så önskar.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

För ytterligare frågor angående intervjun eller dina kontakuppgifter kan du kontakta min 
handledare för examensarbetet, universitetslektor och programledare Monika Magnusson via 
email: monika.magnusson@kau.se. 
För att kontakta mig är min mail emmavazq100@student.kau.se  
 
Stor tack! 
Emmanuel Martin Vazquez Cruz. 
 


