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Sammanfattning 
 

Globalt distribuerad agil utveckling är en sammanslagning av två alltmer populära företeelser 

inom systemutveckling: globalt distribuerad utveckling och agil utveckling. Kommunikationen 

ses som en fundamental del inom agil utveckling, men i samband med att utvecklarna sitter 

utspridda över olika platser och nationella gränser, tillkommer ett flertal utmaningar med 

kommunikationen. Syftet med den här studien är att bidra till forskningsområdet för globalt 

distribuerad agil utveckling och att studien ska resultera i kunskap om hur utvecklingslag som 

använder sig av det agila ramverket Scrum kan överkomma de interna kommunikations-

utmaningar som kan förekomma. För att göra detta har en fallstudie genomförts på ett Scrum-

lag som är distribuerat mellan Sverige och Ukraina. Resultatet av studien visar på att det är 

viktigt att medarbetarna från de olika platserna får träffa varandra i ett tidigt skede för att skapa 

en personlig kontakt och förståelse för varandra. Det har även visat sig vara viktigt att Scrum-

laget har en tydlig struktur i hur man arbetar samt väl fungerande kommunikationsverktyg för 

såväl formell som informell kommunikation. Slutligen konstateras att effektiv kommunikation 

inom globalt distribuerad utveckling är möjligt om Scrum-lag är medvetna om de utmaningar 

som förekommer med kommunikationen och har en förståelse för att det kommer ta tid att 

samordna lagen. 
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Abstract 
 

Globally distributed agile development is a combination of two popular appearances in system 

development: globally distributed development and agile development. Communication is rec-

ognized as a fundamental part in agile development, but as developers are distributed to differ-

ent parts of the world, there are several challenges that arise within communication. The pur-

pose of this study is to contribute to the research for globally distributed agile development and 

to result in guidance how development teams using the agile framework Scrum can overcome 

the internal communication challenges that can occur. To do this, a case study has been made 

on a Scrum team distributed between Sweden and Ukraine. The result of the study shows that 

it is important that coworkers from different places get to meet each other early in the collabo-

ration to be able to create a personal contact and understanding for one another. It has also 

proved to be important that the Scrum team have a clear structure in how they work and well-

functioning communication tools for both formal and informal communication. Finally, it has 

been stated that effective communication in globally distributed development is possible if 

Scrum teams are aware of the communication challenges and understand that it will take time 

to coordinate the teams. 
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1. Inledning 
 

I följande avsnitt ges en introduktion och bakgrund till studiens ämne. Problemområdet 

diskuteras och leder in på studiens syfte och frågeställning. Avslutningsvis förklaras studiens 

avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I takt med globaliseringen har det blivit allt mer vanligt att systemutvecklare går från att arbeta 

samlokaliserat, inom samma plats, till geografiskt utspritt över nationella gränser (Hjelsvold, 

Sievi-Korte och Systä 2015, s. 1). Amerikanska och europeiska bolag väljer ofta att lägga ut 

delar av utvecklingen till länder i Östeuropa och Asien. Detta främst på grund av låga 

arbetskostnader, brist på intern arbetskraft och möjligheten att flexibelt skala projekt utan 

kostnad på grund av långa uppsägningstider (Rijk, Schoonheim och Sutherland 2009, s. 1). 

 

Sedan början av 2000-talet har företag runt om i världen även börjat gå över från traditionella 

och fasta utvecklingsmetoder som vattenfallsmodellen, till ett mer flexibelt arbetssätt i form av 

agila utvecklingsmetoder som Kanban, Extreme Programming och Scrum. Detta har 

fundamentalt förändrat utvecklingsprocessen i dagens IT-bolag. Det finns många olika metoder 

inom agil utveckling som alla skiljer sig åt, men gemensamt för alla är att de jobbar iterativt, 

med kontinuerliga leveranser och ett stort fokus på kundkontakt (Schmidt 2016, s. 2). Tack vare 

sin enkelhet och flexibilitet är Scrum den mest använda agila metoden (Anwer, Aftab, 

Muhammed Shah och Waheed 2017, s. 4). Det har i flera fall bevisats öka produktiviteten med 

5-10 gånger över industristandard där man tidigare använt sig av den mer traditionella 

vattenfallsmodellen (Rijk, Schoonheim och Sutherland 2009, s. 1). Scrum fokuserar på hur 

utvecklarna inom ett Scrum-lag ska ledas och är väl anpassat för kontinuerliga ändringar i 

kraven. Tanken är att utvecklingen sker enligt sprints, tidsbestämda iterationer, med fasta 

delmål till huvudprojektet (Hasteer och Sharma 2016, s. 868). Scrum, likt andra agila metoder, 

bygger mycket på självgående utvecklingslag som i stort koordinerar arbetet själva, där 

samarbete och kommunikation är viktiga faktorer för framgång (Brede Moe, Šmite och 

Ågerfalk 2010, s. 4). 

 

Hummel, Holten och Rosenkranz (2013, s. 349) beskriver kommunikation som en av de 

fundamentala delarna i en agil utvecklingsmiljö. De menar att informell kommunikation, som 

daglig muntlig kommunikation bestående av chattar och face-to-face möten, är viktigare än 

formell kommunikation med dokumentation, planer och modeller. Rathod och Shrivastava 

(2014, s. 418) betonar samtidigt att utförlig formell kommunikation är ett nödvändigt krav inom 

globalt distribuerad utveckling, men att det ses som mindre viktigt inom agil utveckling. 

 

 

1.2 Problematisering 
 

En kombination av agila metoder och globalt distribuerad utveckling leder fram till begreppet 

globalt distribuerad agil utveckling (GDAU). GDAU är när utvecklare arbetar från olika 

geografiska platser runt om i världen och jobbar tillsammans mot gemensamma mål med hjälp 

av agila utvecklingsmetoder (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 22). De flesta agila metoderna 

är anpassade för att utvecklingslaget är samlat på samma plats, där konstant kommunikation är 

möjlig. När ett företag som arbetar agilt väljer att distribuera delar av sin utveckling till andra 
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geografiska platser försämras därför den möjligheten. Kombinationen mellan de agila 

metoderna och distribuerad utveckling kan bland annat leda till problem inom koordinering, 

kunskapsutbyte och kommunikation (Shrivastava och Rathod 2015, s. 374).  

 

Det finns ett stort intresse av att studera GDAU och då med fokus på kommunikationen. I en 

litteraturstudie har Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) gått igenom 21 empiriska studier inom 

ämnet och undersökt vad andra forskare har kommit fram till. Mycket tyder på en utbredd 

användning av Scrum i samband med GDAU. Analyser visar på att detta dels beror på rollerna 

som enligt Scrum ska hantera projekt och koordinering av personal, tillsammans med olika 

stödverktyg som lämpar sig för GDAU (ibid., s. 27). Bland studierna som undersöktes i 

litteraturstudien identifierades många kommunikationsutmaningar kopplat till GDAU (ibid., ss. 

29-30). Studien betonar bland annat att det finns ett nödvändigt forskningsbehov för hur effektiv 

kommunikation bedrivs inom GDAU och vilka tekniker som kan stödja kommunikationen 

(ibid., s. 33). I en annan studie där de gått igenom befintlig litteratur inom GDAU betonar de 

att det är ett aktivt forskningsfält där det finns ett klart behov av flera primärstudier för hur 

GDAU bedrivs i praktiken (Estacio, Grechenig, Prikladnicki och Vallon 2018, s. 161). Även en 

tredje litteraturstudie bekräftar behovet av fler studier inom området för kommunikation inom 

systemutveckling (Hummel, Holten och Rosenkranz 2013, s. 352). 

 

 

1.3 Syfte 
 

Den här studien syftar till att, med hjälp av insikten från ett praktiskt fall, bidra till 

forskningsområdet för globalt distribuerad agil utveckling. Studien ska resultera i kunskap om 

hur ett Scrum-lag kan överkomma de interna kommunikationsutmaningar som förekommer 

inom globalt distribuerad agil utveckling. Interna kommunikationsutmaningar syftar i den här 

studien på problem med kommunikationen inom och mellan utvecklingslagen. Huruvida 

Scrum-lag kan överkomma utmaningarna undersöks genom att studera vilka utmaningar 

utvecklingslagen har upplevt med kommunikationen samt vad de har vidtagit för förebyggande 

åtgärder för att motverka dessa. Resultatet av studien kan fungera som en vägledning eller 

hjälpmedel för projektledare och andra beslutsfattare inom företag som planerar att flytta eller 

har flyttat delar av utvecklingen utomlands och vill veta vad de bör tänka på för att överkomma 

utmaningarna med kommunikationen. 

 

 

1.4 Frågeställning 
 

Hur kan Scrum-lag överkomma de interna kommunikationsutmaningar som förekommer inom 

globalt distribuerad agil utveckling? 

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Då kommunikationen ses som en av de viktigaste delarna inom GDAU för lyckade projekt och 

en central del inom agil utveckling (Hummel, Holten och Rosenkranz 2013, s. 345), blir det 

även huvudfokus för denna studie. Andra problemområden kopplade till GDAU som 

ekonomiska och juridiska aspekter kommer därmed inte att studeras. Med kommunikation 

förhåller vi oss till intern kommunikation inom utvecklingslaget och inte till extern kund eller 

andra intressenter. 
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Vidare faller studien inom området för agil utveckling, vilket är ett brett begrepp med flera 

olika metoder (Schmidt 2016, s. 2). Scrum har bevisats vara den mest använda agila metoden 

inom GDAU (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 27) och rekommenderas starkt för globalt 

distribuerade lag (Rijk, Schoonheim och Sutherland 2009, s. 7). Eftersom det redan klargjorts 

att Scrum är mest lämplig för GDAU, utgår vi från tidigare forskning och avgränsar oss från 

andra utvecklingsmetoder. Större delen av studien är dock fortfarande applicerbart även för lag 

som använder sig av andra utvecklingsmetoder. 

 

Studien är inriktad på ett företag med två Scrum-lag distribuerade över Sverige och Ukraina. 

Distribuerade förhållanden med andra länder och deras skillnader i tidszon, kultur och andra 

faktorer som kan  ha en inverkan på kommunikationen kommer inte att beröras. Alla möjliga 

faktorer kommer därmed inte att studeras, utan studiens resultat baserar sig på hur det ser ut på 

fallföretaget, deras lagstruktur och andra omständigheter som kan medföra ett varierat resultat 

för hur Scrum-lag kan överkomma kommunikationsutmaningar inom GDAU.   

 

 

1.6 Disposition 
 
I inledningen ges en introduktion och bakgrund till studiens ämne. 

Problemområdet diskuteras och leder in på studiens syfte och 

frågeställning. 

 

 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk, där en 

redogörelse för Scrum, kommunikation och 

kommunikationsutmaningar inom GDAU utförs. Avslutningsvis 

introduceras studiens analysmodell. 

 

Metodavsnittet presenterar och motiverar studiens valda metoder samt 

hur intervjuer, observationer och övriga datainsamlingsmetoder utförts. 

 

 

 

Efter genomgången av vald metod presenteras de empiriska resultaten 

från fallstudien. Avsnittet påbörjas med en introduktion av fallföretaget 

och går vidare in på deras arbetssätt och kommunikation. 

 

 

Studiens resultat analyseras sedan utifrån det teoretiska ramverket.  

Fallföretagets användning av Scrum jämförs mot teorin bakom Scrum. 

Därefter analyseras varje kommunikationsutmaning utifrån empiri och 

teori. 

 

Vidare presenteras de slutsatser som dras utifrån studiens analys. 

Slutligen diskuteras studiens svagheter och förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk, med en redogörelse för Scrum, 

kommunikation och kommunikationsutmaningar inom GDAU. Avslutningsvis introduceras 

studiens analysmodell. 

 

2.1 Scrum 
 

Scrum introducerades först 1995 av Jeff Sutherland och Ken Schwaber, idag är det den mest 

populära agila utvecklingsmetoden (Anwer m.fl. 2017, s. 4). Det är ett ramverk som används 

av utvecklingslag för att hantera sitt arbete på ett agilt arbetssätt (Boer 2017). Det används till 

att fördela arbetsuppgifter inom utvecklingslaget med stort fokus på kund och affärsnytta. 

Scrum bygger på Scrum-lag och deras associerade roller, aktiviteter, artefakter och regler. 

Dessa roller och beståndsdelar har ett särskilt syfte inom ramverket och alla delar är väsentliga 

för att lyckas med Scrum. Specifika tekniker och implementationer av Scrum kan dock variera 

mellan olika Scrum-lag (Sutherland och Schwaber 2017, s. 3).  

 

 

2.1.1 Scrum-lag 

 

Ett Scrum-lag består av en produktägare med ansvar för vad som ska göras, en Scrum Master 

som vägleder utvecklarna, samt ett utvecklingslag med alla som är med och utvecklar 

produkten. När man talar om Scrum brukar man skilja på Scrum-lag och utvecklingslag, där 

utvecklingslag syftar enbart på utvecklare, designers med mera, medan Scrum-lag även 

inkluderar produktägare och Scrum Master (Sutherland och Schwaber 2017, s. 6). 

 

Produktägare 

Produktägaren ansvarar för att ge ut så stort värde som möjligt för produkten och arbetet från 

utvecklingslaget (Sutherland och Schwaber 2017, s. 6). Det är kontaktpunkten mellan 

utvecklare, kunder och affärsverksamheten. Produktägarens huvudansvar är att hantera back-

loggen, som är en sorts att göra-lista (beskrivs mer i detalj under 2.1.3 Scrum beståndsdelar). 

Produktägaren ska endast representeras av en person inom varje Scrum-lag, men personen kan 

representera intresset av flera personer. Produktägaren måste se till att tillfredsställa och väga 

intressen för både kund och affärsverksamhet, där varje val handlar om att avgöra hur det 

kommer att påverka affärsverksamheten kontra kunden (McKenna 2016, s. 39). 

 

Scrum Master 

Scrum Mastern har ett brett ansvarsområde kopplat till produktägaren, utvecklingslaget och 

organisationen som helhet. Han eller hon hjälper bland annat produktägaren med backloggen, 

vägleder utvecklingslaget, hjälper organisationen att anpassa sig till Scrum, samt anordnar och 

håller i projektaktiviteter. Scrum Mastern har även en viktig roll för att säkerställa att Scrum-

ramverket efterföljs och att det utövas enligt Scrums teori, praxis och regler. (Sutherland och 

Schwaber 2017, ss. 7-8). Scrum Mastern beskrivs som en “servant-leader” för Scrum-laget. Det 

betyder att Scrum Mastern inte ska bestämma och kontrollera vad utvecklingslaget ska göra. 

Scrum Mastern ska stödja laget och hjälpa dem komma upp med lösningar själva istället för att 

han eller hon löser det åt dem (McKenna 2016, s. 48).  
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Utvecklingslag inom Scrum 

Utvecklingslaget är de som utvecklar och skapar funktionalitet för produkten. De karakteriseras 

som självorganiserande och bestämmer själva hur de väljer att utveckla och skapa funktionalitet 

utifrån de uppdrag som produktägaren har sammanställt i backloggen. De är även mång-

funktionella, vilket betyder att de ska ha alla färdigheter som behövs inom laget för att skapa 

en färdig produkt. De kan ha olika specialiseringar inom laget, som exempelvis programmerare, 

testare eller designer, men de ses ändå som en helhet med delat ansvar för utvecklingen av 

produkten (Sutherland och Schwaber 2017, s. 7; McKenna 2016, s. 45). 

 

Storleken av utvecklingslagen inom Scrum är mindre och rekommenderas vara mellan 3-9 

personer. Fler än 9 kräver för mycket koordination och skapar för mycket komplexitet att 

hantera. Färre än 3 resulterar i minskad produktivitet och problem med att täcka de färdigheter 

som krävs för att utveckla produkten, samt hålla sig inom tidsramen (Sutherland och Schwaber 

2017, s. 7). 

 

 

2.1.3 Beståndsdelar inom Scrum  

 

Scrum består av ett antal definierade artefakter och projektaktiviteter. Artefakter inkluderar 

produktbacklog, sprintbacklog och den del av produkten som ska levereras (Potentially 

Shippable Increment). Projektaktiviteterna inom Scrum omfattar Sprint Planning, Daily 

Scrums, Sprint Review (även kallat demo) och Sprint Retrospective. Dessa är alla del av Scrums 

livscykel och används på samma sätt inom varje sprint, illustrerat i Figur 1: 

 
Figur 1 - Scrums livscykel/Sprint (Boer 2017) 

 

Backlog 

Det finns två former av backloggar: produktbacklog och sprintbacklog. Produktbacklog är alla 

user stories kopplade till produkten som sätts ihop av produktägaren som man vanligen syftar 

på när man talar om backlog. Sprintbacklog är den aktuella del av produktbackloggen som är 

kopplade till en sprint. Utvecklingslaget ansvarar för sprintbackloggen och den innehåller all 

den funktionalitet och jobb som behöver göras innan nästa sprint (Sutherland och Schwaber 

2017, ss. 15-16). En produktbacklog innehåller ett antal user stories, som är önskemål 

definierade utifrån kundens perspektiv med alla funktioner och förbättringar som produkten ska 

eller borde ha. En user story är en simpel beskrivning av önskemålet från kunden skriven på ett 

mindre tekniskt sätt för att skifta fokus från att skriva om funktioner och istället prata om dem. 

Utvecklingen utgår från vad som är prioriterat i produktbackloggen och det är viktigt att den 

hela tiden hålls väldefinierad och uppdaterad (McKenna 2016, s. 28).  
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Sprint  

Scrum bygger fundamentalt på sprints, som är tidsbestämda iterationer för att leverera delar av 

den färdiga produkten som ska vara potentiellt redo att släppas och användas efter att tiden för 

sprinten är slut (McKenna 2016, s. 9). En sprint är som ett mindre projekt under 2-4 veckor, där 

utvecklingslaget fokuserar på ett antal user stories från backloggen som sätts ihop till en 

sprintbacklog med vad de ska hinna med tills nästa sprint (ibid., s. 30). Se Figur 1 för en 

illustration av hur en typisk sprint går till. 

 

En sprint inleds med ett längre planeringsmöte (Sprint Planning) tillsammans med hela Scrum-

laget där de går igenom vad som ska göras under sprinten och hur de ska göra det. De utgår från 

produktbackloggen, väljer ut user stories och skapar ett mål (Sprint Goal) med vad de ska hinna 

uppnå inom sprinten. När ett tydligt mål har satts ut för sprinten går de igenom hur målet ska 

uppnås genom att dela upp user stories från backloggen till flera uppgifter som sätts ihop till en 

sprintbacklog, vartefter uppgifter delas ut inom utvecklingslaget (Sutherland och Schwaber 

2017, ss. 10-11).  

 

När en sprint väl är igång hålls det dagligen ett kortare möte, som kallas stand-up (Daily Scrum), 

om 15 minuter där de planerar dagen för att synkronisera varandras aktiviteter för att undvika 

duplicerat arbete. De kontrollerar vad var och en har gjort sedan förra mötet och planerar vad 

som kan göras till nästa möte (Sutherland och Schwaber 2017, s. 12).  

 

Efter att en sprint är klar hålls en sprintgenomgång (Sprint Review) tillsammans med Scrum-

laget och intressenter för att gå igenom det som utvecklats under Sprinten och för att eventuellt 

justera backloggen. De kommer även överens om vad som behöver göras under nästa sprint för 

att optimera värdet av utvecklingen (Sutherland och Schwaber 2017, s. 13). Mellan sprint-

genomgången och sprintplaneringsmötet hålls ett utvärderingsmöte (Sprint Retrospective) 

inom Scrum-laget för en intern utvärdering över hur det gick under sprinten. En plan tas fram 

för hur de kan förbättra utförandet inför nästa sprint (ibid., s. 14). 

 

 

2.1.4 Lagmodeller inom Scrum 

 

Samarbete och kommunikation är centralt inom Scrum. Scrum-lag som jobbar nära varandra 

på samma plats har färre kommunikationsbarriärer och är naturligt mer produktiva än 

distribuerade lag. McKenna (2016, ss. 55-57) rekommenderar starkt samlokaliserade lag inom 

Scrum, men om det inte är möjligt på grund av brist på lokal kompetens, lagmedlemmar som 

jobbar hemifrån, i andra delar av världen eller av andra orsaker inte kan samlas på samma 

fysiska plats, finns det olika möjligheter för att distribuera Scrum och ändå lyckas. Rijk, 

Schoonheim och Sutherland identifierar tre vanliga modeller för att strukturera och koordinera 

flera lag, vilka illustreras i Figur 2: 
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Figur 2 - Distribuerade lagmodeller (Rijk, Schoonheim och Sutherland 2009) 

 

1. Isolerad Scrum - Lag är isolerade över olika platser och jobbar helt oberoende av 

varandra. Den här lagmodellen är benägen att misslyckas på grund av brist i 

kommunikation och samarbete mellan lagen (Rajpal 2016, s. 239). 

2. Distribuerad Scrum-of-Scrums - Lag är huvudsakligen isolerade över olika platser men 

interagerade med en Scrum-of-Scrums av regelbundna möten (Sutherland, Schoonheim 

och Rijk 2009, s. 2). Scrum-of-Scrums är ett sätt att sammankoppla flera Scrum-lag och 

undvika beroenden mellan lagen. En representant från varje lag, vanligtvis Scrum 

Mastern, möts med andra representanter mellan lagen för uppdatera varandra om status, 

vad de gjort och vad de ska göra, likt ett Daily Scrum-möte (McKenna 2016, ss. 60-61). 

Denna modell är troligen den vanligaste lagmodellen bland distribuerade Scrum-lag 

(Sutherland, Schoonheim och Rijk 2009, s. 2).  

3. Helt distribuerad Scrum - Varje lag har medlemmar distribuerade över flera olika platser 

och samarbetar helt interagerat med varandra. Ett lag kan exempelvis ha en Scrum 

Master och två utvecklare i Holland samtidigt som en testare och fyra utvecklare är i 

Indien. Denna modell kan vara svår att lyckas med och rekommenderas för lag med hög 

erfarenhet av Scrum. Daily Scrums och backlog är särskilt betydelsefullt för att 

koordinera ihop lagen (Sutherland, Schoonheim och Rijk 2009, s. 2; Rajpal 2016, s. 

239). 
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2.2 Kommunikation 
 

Kommunikation handlar om att två eller flera personer utbyter förståelig information mellan 

varandra. Målet med kommunikation inom GDAU är att den ska vara effektiv. Med effektiv 

kommunikation menas att ett meddelande delas och uppfattas på samma sätt av både personen 

som kommunicerar ett meddelande och personen som mottar det. Det syftar även till att 

kommunikationen ska ske snabbt och smidigt med så lite ansträngning som möjligt (Alzoubi, 

Gill och Al-Ani 2016, s. 22). Studien kommer använda sig av Alzoubi, Gill och Al-Anis 

definition av effektiv kommunikation då detta begrepp är centralt för deras modell i Figur 4 (se 

2.4 Analysmodell). Denna modell används som studiens analysmodell. 

 

Kommunikation kan delas in som formell och informell. Med formell menas förutbestämd 

kommunikation där båda parter har kommit överens om att kommunicera och drivs utifrån ett 

bestämt mönster. Exempel på formell kommunikation är förutbestämda möten, skrivna 

rapporter, guider och manualer (Rayudu 2010, ss. 252-253). Informell är därmed de tillfällen 

då två eller flera personer utbyter information vid tillfällen som inte är förutbestämda. Detta 

handlar om vanliga samtal som inofficiellt sker varje dag, fysiska möten och videosamtal (ibid., 

ss. 319-320).  

 

Kommunikationen kan även ske synkront eller asynkront. Synkron kommunikation innebär att 

parterna som kommunicerar samtidigt är aktiva under samtalet. Exempel på detta är vanliga 

samtal när vi direkt kan bekräfta att vi har lyssnat och förstått. Asynkron kommunikation kan 

istället vara e-post och kommunicerad dokumentation där mottagaren inte nödvändigtvis tar del 

av informationen direkt. (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 30). 

 

 

2.3 Kommunikationsutmaningar inom GDAU 
 

Inom komplexa systemutvecklingsmiljöer som GDAU är kommunikation en viktig del i arbetet 

att koordinera arbetsprocessen. Det handlar om att olika personer som arbetar på samma projekt 

delar en uppfattning om vad som ska utvecklas, att information ständigt delas och att det sker 

ett samspel i de aktiviteter som utförs. Det finns undersökningar som säger att företag som 

arbetar samlokaliserat och har ständig direkt kontakt är signifikant mer produktiva än företag 

som arbetar distribuerat (Pikkarainen, Haikara, Salo, Abrahamsson och Still 2008, ss. 306-308). 

 

I en litteraturgenomgång av Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) har författarna gått igenom 21 

studier som skriver om kommunikationen inom GDAU och baserat på dessa sammanställt 17 

utmaningar med kommunikation inom GDAU, samt mappat dessa till sex huvudkategorier. 

Huvudkategorierna tillsammans med vardera kommunikationsutmaningar listas i Figur 3. 
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Figur 3 - Kommunikationsutmaningar och kategorier inom GDAU (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016) 

 

Fyra av de sex kategorierna kommer ligga som teoretisk grund till studien. Dessa är avstånds-

skillnader (C1), lagkonfiguration (C2), organisatoriska faktorer (C5) och mänskliga faktorer 

(C6). Kundkommunikation (C4) valdes bort då studiens fokus är den interna kommunikationen 

inom Scrum-laget. Projektegenskaper (C3) utesluts också då studien fokuserar på helheten och 

interaktionen mellan människor, snarare än egenskaperna av specifika projekt. Studien skulle 

behöva undersöka flera projekt inom området för att kunna bidra med användbar kunskap inom 

kategorin. Utmaningar inom kundkommunikation och projektegenskaper togs dessutom upp i 

endast 4 respektive 2 av de 21 studier som undersöktes till skillnad mot de andra fyra tidigare 

nämnda kategorier som diskuterades i minst 10 studier vardera (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, 

s. 29-30).  

 

I artikeln introducerar författarna dessutom ett antal strategier inom varje kategori för hur de 

utifrån tidigare forskning anser att utmaningarna ska lösas. De diskuterar strategier, kommuni-

kationsverktyg och agila principer. Scrum är enligt flera av de genomgångna artiklarna en 

arbetsmetod som kan fungera som hjälpmedel för kommunikationen inom globalt distribuerade 

utvecklingslag. Scrum är dessutom den metod som faktiskt används av flest distribuerade 

utvecklingslag. De menar på att de beståndsdelar inom Scrum som är mest avgörande för 

effektiv kommunikation är Sprint Planning, Daily Scrum, Retrospektiv, Scrum Master-rollen, 

produktägarrollen och användningen av backloggar som alla har tillgång till. Däremot menar 

författarna till en av artiklarna att man bör undvika att medarbetare inom samma Scrum-lag 

sitter på olika geografiska platser. Dessutom bör varje geografisk plats ha sin egen Scrum 

Master och produktägare. En mer genomförlig genomgång av utmaningarna och lösningar på 

dessa redovisas nedan (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, ss. 31-33). 

 

 

2.3.1 Avståndsskillnader 

 

Utmaningar 

Denna kategori innehåller utmaningar relaterade till tidsskillnad och geografi. Tidsskillnader 

beror på skillnad i tidszoner eller skillnad i arbetstider så att lagmedlemmar inte kan 

synkronisera sitt arbete och anordna möten under vanliga arbetstider. Geografiska utmaningar 

syftar på hur svårt och hur lång tid det tar att anordna fysiska möten. Avståndsskillnader är den 

kategorin som rapporterades mest i de studier som undersöktes i litteraturgenomgången, i 16 av 
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21 studier. Studierna rapporterar om att dessa skillnader kan leda till färre möjligheter för 

kontakt, brist på face-to-face-kommunikation och informell kommunikation, längre möten, 

minskad integration inom laget, samt fördröjd kommunikation. Det påverkar förhållandet 

mellan lagmedlemmarna och leder till ineffektiv kommunikation (Alzoubi, Gill och Al-Ani 

2016, ss. 29-30). 

 

Lösningar 

Till alla de utmaningar som kan förekomma relaterat till avståndsskillnader finns det även 

många framtagna lösningar för hur man kan undvika eller upphäva effekten av dessa 

utmaningar. För tidsskillnader rekommenderas det att man synkroniserar arbetstider mellan 

lagmedlemmarna eller åtminstone mellan huvudsakliga kontaktpersoner som produktägare och 

Scrum Masters. Andra lösningar som berörs är att sammanlänka lagmedlemmar som arbetar 

nära varandra geografiskt eller tidsmässigt till samlokaliserade lag samt undvika att dela upp 

arbete mellan fler än två platser. Om avståndsskillnaderna oundvikligen inte går att minska 

rekommenderas att använda asynkrona kommunikationsverktyg som dokumentation, e-post 

och projekthanteringsverktyg. Dessa används för att underlätta bristen på informell 

kommunikation. De minskar även beroenden mellan och inom lagen genom tydlig uppdelning 

av uppgifter och modulering av projekt. Agila metoder rekommenderas för dess flexibilitet för 

att kunna hantera de temporala och geografiska skillnaderna i en globalt distribuerad 

arbetsmiljö, samtidigt indikerar många på att det agila ska kombineras med det säkra från 

traditionell utveckling för att tydliggöra arbetsprocessen. Slutligen för att minska effekterna av 

utmaningarna bör lagmedlemmar öka face-to-face-kommunikation med hjälp av videosamtal 

och anordna flera fysiska träffar (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 31). 

 

 

2.3.2 Lagkonfiguration 

 

Utmaningar 

Lagkonfiguration refererar till utmaningar kopplade till storleken på laget, antal lag och 

koordinering av lag. Koordinering av lagen kan vara särskilt problematiskt inom GDAU i 

början när man formar lagen, vid introduktion av nya lagmedlemmar och i början av nya 

projekt. Det kan vara problem att se till att alla lagmedlemmar kommunicerar med varandra, att 

de kommer överens och att alla förstår vikten av att samarbeta. Ju fler lagmedlemmar och lag 

det är att hantera, desto sämre blir ofta kommunikationen och benägenheten att vilja samarbeta 

(Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 30). 

 

Lösningar 

För att lag ska kunna samarbeta och kommunicera mer effektivt så talar flera studier för att 

hålla flera face-to-face möten i början av projekt och vid formandet av nya lag. I slutet av 

iterationer bör lag hålla demon av produkten för att säkerställa synkroniserad kommunikation 

och att alla i laget får samma bild av vad som ska utvecklas. Vidare föredras synkrona 

kommunikationsmedel över asynkrona för att skapa en mer personlig kontakt inom lagen. 

Återkommande fasta möten i början av projekt, arbetsvecka och arbetsdag hjälper lagen att 

synkronisera arbetsuppgifter. Strategier som enkel design, små och många releaser, tydlig 

fördelning av roller och ansvar undviker konflikter och missuppfattningar mellan och inom 

lagen. Produktägarens roll inom laget ses som extra viktig för att hålla en tydlig och detaljerad 

backlog för att tydliggöra vad som ska göras (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, ss. 31-32). 
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2.3.3 Organisatoriska faktorer 

 

Utmaningar 

Den tredje kategorin innehåller utmaningar som finns inom de organisatoriska faktorerna, vilka 

kan handla om företagskulturer och ledarskap, kommunikationsverktyg samt den kommuni-

kativa arkitekturen. Kommunikation som sker mellan olika platser där medarbetarna har olika 

uppfattningar om ledarskap och företagskultur, medför utmaningen att bedriva en verksamhet 

där alla medarbetare arbetar mot samma vision. Kategorin innehåller dessutom de utmaningar 

som uppstår på grund av behovet att använda sig av olika kommunikationsverktyg. Risken finns 

alltid att kommunikationen blir mindre effektiv genom missförstånd, dåligt ljud och problem 

med tekniken (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 30). 

 

Lösningar 

När medarbetarna har olika uppfattningar om hur ledarskap och företagskultur bör bedrivas så 

krävs att tid läggs på att se till att samtliga medarbetare har en samsyn på vilka initiativ man 

enskilt får ta, vem som ansvarar för vad och vilken vision man har inom företaget. För att göra 

detta bör man införa en företagskultur som stödjer ett agilt arbetssätt och snabb kommunikation, 

vilket hjälps av att införa en Scrum Master och produktägare lokalt för varje lag, se till att det 

sker frekventa besök mellan lagen samt ha gemensamma Daily Scrum- och Retrospektiv-

möten. För att minska problemen med ineffektiv kommunikation på grund av behovet av 

kommunikationsverktyg krävs att företaget använder sig av olika kommunikationsmedium för 

att kunna utföra både synkron och asynkron kommunikation, men dessutom väl fungerande 

utrustning, såsom kameror och mikrofoner, för att öka känslan av närvaro inom laget (Alzoubi, 

Gill och Al-Ani 2016, ss. 31-32). 

 

 

2.3.4 Mänskliga faktorer 

 

Utmaningar 

Den sista kategorin tar dels upp de utmaningar som uppstår på grund av skillnader i språk och 

nationella kulturer, men även utmaningarna med att skapa förtroende och förståelse för hur 

medarbetarna arbetar på olika ställen i världen. Dessa skillnader riskerar att bidra med miss-

förstånd, mindre kommunikation och i värsta fall avsaknaden av kommunikation från vissa 

medarbetare. Här ryms även skillnaderna som kan uppstå på grund av normer, värderingar och 

sätt att uttrycka sig. Problemen kan leda till längre möten för att säkerställa att alla förstått och 

för att få alla att vara delaktiga i arbetsprocessen (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, ss. 30-31). 

 

Lösningar 

En viktig del för att hålla ihop lag med olika nationella kulturer är att skapa förståelse 

däremellan. Detta kan dels göras genom att se till att medarbetarna får besöka varandras lokala 

kontor, att alla behandlas på samma sätt och att kommunikationen sker lugnt och tydligt. Det 

är även viktigt att tydliggöra vad ett möte kommer handla om redan innan det börjar och att se 

till att medarbetarna från de olika kontoren får arbeta tätt intill varandra från ett tidigt skede. 

Det rekommenderas att företaget placerar en Scrum Master lokalt på varje kontor som kan ta 

eventuella frågor i detta första skede och stödja medlemmarna i laget. Man bör även se till att 

de som sitter på andra kontor är med på de dagliga stand-up mötena (Daily Scrum) och att alla 

lag har synkroniserade sprintar (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 31). 
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2.4 Analysmodell 
 

I Figur 4 presenteras en modell framtagen av Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) som baserad på 

tidigare forskningsinsatser framställer hur distribuerade utvecklingslag kan bemöta utmaningar 

med kommunikationen och lyckas inom GDAU (betecknas GDAD i modellen för Globally 

Distributed Agile Development). Som input till processen för att kommunicera inom GDAU 

tillkommer sex huvudkategorier av utmaningar som negativt påverkar möjligheterna för 

kommunikation och för att kommunicera effektivt. De två kategorier av utmaningar som 

studien inte behandlar är i Figur 4 överkryssade (C3 och C4). I modellen är utmaningarna 

illustrerade som input från vänster till höger mot processen för kommunikation.  

 

För att bemöta input kan understödjande tekniker i form av strategier, kommunikationsverktyg 

och agila principer i anslutning till kommunikationsprocessen möjliggöra en effektiv kommuni-

kation trots alla utmaningar. Dessa tekniker är en del av processen då de ska användas 

kontinuerligt inom GDAU (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 29) och kommer i Figur 4 in 

underifrån till processen för kommunikation.  

 

Processen för kommunikation motsvaras i modellen som “GDAD Communication Grounding” 

och delas upp i “Efficiency” och “Effectiveness”. Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) definierar 

dessa enligt denna studies angivna definition av effektiv kommunikation. Effektiv kommuni-

kation har bevisats ha en avgörande roll för att lyckas inom GDAU. Om utmaningarna bemöts 

med nödvändiga tekniker kan en effektiv kommunikation bibehållas vilket därmed ska leda till 

lyckad GDAU. I Figur 4 presenteras lyckad GDAU som slutgiltig output och kan vara i form 

av lyckade projekt eller kundnöjdhet (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, s. 29).  

 
Figur 4 - Modell för effektiv kommunikation inom GDAU (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016)  
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3. Metod 
 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens valda metoder samt hur intervjuer, 

observationer och övriga datainsamlingsmetoder utförts. 

 

3.1 Forskningsstrategi 
 

Den här studien utgår från en fallstudie på ett företag som jobbar i ett distribuerat Scrum-lag 

mellan Sverige och Ukraina (mer om fallföretaget i 4.1 Bakgrund om fallföretaget). 

 

Vi valde att genomföra en fallstudie då det lämpar sig för att undersöka komplexa situationer i 

en naturlig miljö och för att erhålla en mer givande inblick i folks erfarenheter och upplevelser 

av kommunikationen på fallföretaget. Med en fallstudie kan vi även utgå från befintlig teori 

med de definierade utmaningar och lösningar som tagits fram inom GDAU och testa den teorin 

i ett praktiskt sammanhang (Oates 2006, s. 150). Fallstudier är även den överlägset mest 

använda forskningsstrategin för att bedriva studier inom forskningsområdet för kommunikation 

inom systemutveckling enligt en litteraturstudie på 173 studier (Hummel, Rosenkranz och 

Holten 2013, s. 350) vilket tyder på att det är en beprövad och säker strategi inom studiens 

ämnesområde. 

 

Det specifika fallet valdes ut dels på grund av att vi, genom en kontakt, fick en unik möjlighet 

att genomföra studien hos ett företag som använder sig av Scrum och relativt nyligen flyttat 

delar av utvecklingen till Ukraina. Fallet valdes även ut då det liknar många andra fall inom 

GDAU i den mening att de använder sig strikt av Scrum, vilket är den mest använda metoden 

för distribuerad utveckling (Anwer m.fl. 2017, s. 4). Eftersom fallet är en typisk instans av ett 

Scrum-lag kan upptäckterna från studien vara generaliserbara av högre grad (Oates 2006, s. 

144) för andra fall som använder sig av Scrum. Fallet är samtidigt unikt i och med att det inte 

finns mycket rapporterat om utvecklingslag i varken Sverige eller Ukraina (Estacio m.fl. 2018, 

s. 170), därav kan studien bidra med kontrast inom forskningsområdet (Oates 2006, s. 144). 

 

Den här fallstudien är beskrivande i den grad att den skildrar kommunikationen mellan 

människor och deras upplevelser i ett visst sammanhang som i detta fall är GDAU. En 

beskrivande studie bidrar till en mer detaljerad bild av problemområdet i ett praktiskt kontext. 

Samtidigt är studien förklarande då den utgår från redan definierade utmaningar eller faktorer 

enligt tidigare teori och förklarar vad i fallet som stämmer överens med teorin. Det gör att vi 

kan förklara bakomliggande orsaker och faktorer till resultatet av studien (Oates 2006, s. 143). 
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3.2 Insamling av litteraturmaterial 
 

Vid insamling av litteratur hade vi som mål att kartlägga vilken forskning som fanns inom 

studiens ämne. Till en början användes Googles sökmotor för att införskaffa en grund inom 

ämnet. Vid själva insamlingen använde vi oss av de elektroniska databaserna Google Scholar 

och Uppsalas Universitetsbibliotek vilka ansågs tillföra tillräckligt utbud av artiklar för att täcka 

ämnet. De sökord som använts under urvalsprocessen presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1 - Sökord 

Sökord globally distributed 

development 

communication agile software 

development 

Synonymer och 

närliggande 

termer 

outsourcing communication 

challenges 

scrum system 

development 

distributed 

development 

communication 

strategies 

agile development information 

systems 

offshore collaboration agile methods  

 

Urval av litteratur har främst utgått från relevans till ämnet med hjälp av sökord enligt Tabell 

1. Sökresultaten har vi filtrerat genom att läsa titlar, sökord och sammanfattningar av artiklarna 

för att se om de passar ämnet för att sedan läsa igenom artiklarna och granska dem för slutgiltigt 

urval. Relevans av källor har varit beroende av ändamålet som källan ska användas till, om de 

ska tillföra bakgrund till ämnet, definiera begrepp eller lägga en grund till det teoretiska 

ramverket. Förutom relevans har urvalet skett genom att fokusera på nyare källor för att 

bibehålla aktualitet för litteraturens innehåll till syftet den används till. Alla forskningsartiklar 

som används är referentgranskade innan de publicerats vilket tyder på en viss tillförlitlighet till 

ämnet. 

 

I det teoretiska ramverket har vi utgått från The Scrum Guide skriven av skaparna av Scrum, 

Scwaber och Sutherland (2017) för att beskriva ramverket (se 2.1 Scrum). Vi gjorde ett 

antagande att skaparna av Scrum har en högre tillförlitlighet i att beskriva deras eget definierade 

ramverk än andra forskare och yrkesverksamma som i grunden gör en tolkning av Scwaber och 

Sutherlands definitioner. Att använda ramverkets upphovsmän som källa kan dock tillföra viss 

partiskhet om de vill framställa sitt egna ramverk som något bättre än vad det är, men källan 

används mest för begreppsdefinitioner. För att understryka och komplettera information om 

Scrum har vi även använt oss av en bok om Scrum skriven av McKenna (2016) som är en 

erfaren certifierad Scrum Master och agil coach med en mer praktisk synvinkel på ramverket.  

 

Den större delen av teorin om kommunikation och hela analysmodellen (se 2.2 - 2.4) är baserad 

på en litteraturgenomgång sammanställd av Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) som baserar sig 

på 21 olika vetenskapliga studier inom området för kommunikation inom GDAU. Studierna 

baserar sig på kvantitativ, kvalitativ och experimentell forskning, där varje studie har kvalitets-

granskats av Alzoubi, Gill och Al-Ani. Vid insamling av litteratur exkluderades många studier 

baserat på titel, sökord och sammanfattning och de kom fram till 96 studier där samtliga studier 

granskades utifrån ett antal kvalitetskriterier vilket resulterade i 21 studier som ligger till grund 

för litteraturgenomgången (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016, ss. 25-26). 
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3.3 Empiriska datainsamlingsmetoder 
 

Studien baserar sig huvudsakligen på kvalitativa primärdata insamlade från intervjuer och 

observationer. Övriga källor till data inkluderar en genomgång av fallföretagets projekt-

hanteringssystem, ett internt dokument, samt kontinuerlig kontakt med en kontaktperson på 

företaget. Vi använde flera metoder eftersom det rekommenderas för kvalitativa studier, vi kan 

därmed få en bredare belysning av området och komplettera insamlad data via flera 

understödjande metoder (Hedin 2011, s. 4). 

 

 

3.3.1 Intervjuer 

 

Som huvudsaklig datainsamlingsmetod har vi använt oss av intervjuer eftersom det fungerar 

bra när frågorna är komplexa och ser annorlunda ut för olika personer på företaget, samt när 

man ska undersöka känslor eller minnen som inte enkelt går att observera eller beskriva via en 

mer kvantitativ metod som enkät (Oates 2006, s. 186). Intervjuer är även den mest använda 

metoden för att studera kommunikation inom GDAU (Hummel, Rosenkranz och Holten 2013, 

s. 350) och därmed en tillförlitlig insamlingsmetod för studiens ämnesområde. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur Scrum-lag kan överkomma de interna kommunikations-

utmaningar som förekommer inom GDAU. Genom att använda intervjuer som datainsamlings-

metod baseras studien inte på den faktiska kommunikationen utan istället på respondenternas 

upplevelser av hur de tycker att deras egna kommunikation fungerar vilket kan medföra partiska 

svar. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man tar del av den insamlade datan då respon-

denterna eventuellt inte vill ge en dålig bild av företaget och dess kommunikation.  

 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade, vi tillämpade semistrukturerade intervjuer, 

där vi formulerade ett antal öppna intervjufrågor vi ville ställa baserat på forskningsfråga och 

teori, men vi kunde även ställa följdfrågor och be respondenten att utveckla sina svar eller lägga 

till frågor som uppkom under konversationen. Semistrukturerade intervjuer tillåter även 

respondenten att komma med infallsvinklar på problem som forskaren inte tänkt på innan 

(Oates 2006, ss. 187-188).  

 

Vi utgick från Hedins (2011) intervjuguide som stöd vid planering och utförande av inter-

vjuerna. Vi genomförde totalt 5 intervjuer med olika roller inom Scrum-laget. Urvalet av 

respondenter bestod av två utvecklare, en produktägare och två Scrum Masters (se Tabell 1 för 

en sammanställning av alla intervjuer). En blandning av olika roller inom Scrum-laget tillät 

nyanserade perspektiv på olika personers uppfattning av hur de tyckte att kommunikation 

funkade. Alla respondenter hade även jobbat länge på företaget och var med under tiden då de 

lade ut delar av utvecklingen i Ukraina och de hade därmed en bra erfarenhet av företagets 

situation och hunnit bilda en grundad uppfattning. 

 

Vi kom i kontakt med företaget genom vår kontaktperson som hjälpte oss med att planera 

intervjuer och gav oss kontaktuppgifter till de olika personerna inom företaget. Intervjufrågorna 

baserades på studiens forskningsfråga och relaterade till de kommunikationsutmaningar som 

teorin tar upp. Frågorna utformades som generella och öppna, vilka var huvudsakligen 

desamma för samtliga respondenter med undantag för vissa rollspecifika frågor. Inledningsvis 

frågade vi om respondentens roll på företaget och om hur fördelningen av personal såg ut mellan 

kontoren. Vidare diskuterade vi deras arbetsmetod och till hur stor utsträckning företaget 

använde sig av Scrum. Avslutningsvis ställde vi frågor angående deras interna kommunikation. 
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Större delen av frågorna mejlades ut några dagar innan intervjuerna tog plats. Detta ger 

respondenterna möjligheten att tänka igenom sina svar i förväg och hjälper oss att etablera ett 

förtroende som seriösa forskare vilket kan leda till bättre svar (Oates 2006, s. 189). Första 

intervjun var en videointervju med en av utvecklarna på företaget, därefter besökte vi deras 

kontor i Stockholm och genomförde två intervjuer med deras produktägare och Scrum Master, 

samt en kortare videointervju med en Scrum Master baserad i Ukraina. Senare hade vi även 

videointervju med företagets utvecklingsledare som sitter i Turkiet. Mellan varje intervju 

behandlade vi datan och reviderade frågorna baserat på om vi märkte att någon fråga var mer 

eller mindre relevant och anpassade oss inför nästa intervju. Alla intervjuer spelades in med 

samtliga respondenternas medgivande och transkriberades därefter för att sedan analyseras (se 

3.3 för dataanalys).  

 
Tabell 2 - Intervjuer 

Intervjuperson Datum och tid Tillvägagångssätt och plats Duration 

Viktor Hansen  

Utvecklare 

2018-04-10  

kl. 14:30 

Videointervju 

Uppsala - Stockholm 

40 min 

Mats Hultgren 

Produktägare/CTO 

2018-04-13  

kl. 10:00 

Intervju 

Cool Companys kontor, Stockholm 

1 h 10 min 

Tina Rapp  

Scrum Master/Lagledare 

2018-04-13 

kl. 13:15 

Intervju 

Cool Companys kontor, Stockholm 

45 min 

Tanya Kuryk 

Scrum Master/Utvecklare 

2018-04-13 

kl. 14:15 

Videointervju 

Stockholm - Lviv 

10 min 

Kerem Yüksel 

Utvecklingsledare 

2018-04-24 

kl. 10:00 

Videointervju 

Uppsala - Izmir 

30 min 

 

 

3.3.2 Observationer 

 

Observationer användes som en sekundär insamlingsmetod till intervjuer för att bekräfta eller 

komplettera det respondenterna angav i sina intervjuer. Vi utförde två kortare systematiska 

observationer under vårt besök på företagets kontor. Systematiska observationerna valdes ut 

eftersom vi var intresserade av att studera hur företaget vanligtvis bedrev möten och 

kommunicerade utan att påverka utfallet av observationen för mycket med vår närvaro. 

Systematiska observationer var även lämpligt för vår studie då det ger en insikt i ett socialt 

sammanhang och bidrar till en helhetssyn för komplexa situationer (Oates 2006, s. 214). Till 

systematiska observationer används en tabell som väljs ut eller designas på egen hand i förväg 

(ibid, s. 205). Vi utformade en simpel tabell i förväg där vi förde anteckningar under och efter 

observationen. I tabellen beskrev vi vad som hände och kommenterade alla observationer. 

 

Första observationen var på deras stand-up (Daily-Scrum) på morgonen som de har varje dag 

tillsammans med alla medlemmar i Scrum-laget i ett mötesrum tillsammans med medarbetarna 

från Ukraina via Skype. Andra observationen skedde under intervjun med Scrum Mastern Tina 

i Stockholm och var ett videosamtal mellan Tina och en annan Scrum Master i Lviv, Ukraina. 

Observationerna sammanställs nedan i Tabell 2: 
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Tabell 3 - Observationer 

Möte Datum och tid Tillvägagångssätt och plats Duration 

Daily Scrum, stand-up 2018-04-13  

kl. 9:30 

Videosamtal med Scrum-laget, 

9 personer närvarande 

Stockholm - Lviv 

18 min 

Möte mellan båda lagens 

Scrum Master 

2018-04-13  

kl. 10:00 

Videosamtal, 

Tina Rapp och Tanya Kuryk 

Stockholm - Lviv 

15 min 

 

 

3.3.3 Övrig insamling av data 

 

Övrig insamling av data inkluderar allt som inte hade planerats i förväg. Denna data kom att bli 

viktig för att hjälpa oss att bilda en bättre helhetsuppfattning av företaget och komplettera data 

från övriga insamlingsmetoder. Under intervjun med Scrum Master Tina gav hon oss en 

genomgång av deras projekthanteringssystem Jira där vi fick se hur deras produktbacklog och 

sprintbacklog är utformade samt hur de delar ut arbetsuppgifter. Under samma tillfälle fick vi 

även ta del av ett dokument med en beskrivning om företaget, hur de har anpassat sig agilt och 

hur de jobbar med Scrum. Utöver det hade vi kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson på 

företaget som snabbt kunde ge svar på frågor via chatt eller telefon när vi var i behov av 

förtydliganden. Informationen gav oss ingen ny data utan kompletterade och bekräftade den 

information vi fick från intervjuer och observationer. 

 
Tabell 4 - Övrig insamling av data 

Aktivitet Datum och tid Tillvägagångssätt och plats Duration 

Genomgång av Jira 2018-04-13  

kl. 10:30 

Scrum Mastern visade runt systemet 

på sin dator under intervjun 

Cool Companys kontor, Stockholm 

5 min 

Tillgång av dokument 2018-04-13  

kl. 10:00 

Erhölls under intervjun med Scrum 

Master Tina 

Cool Companys kontor, Stockholm 

Permanent 

Flera kortare samtal Flera tillfällen 

mellan 2018-

03-01 - 2018-

04-30 

Informella samtal via chatt och 

telefon med utvecklaren Viktor 

Uppsala - Stockholm 

1 - 5 min 
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3.4 Metod för dataanalys 
 

I och med att vi använder oss av en fallstudie som forskningsstrategi och semistrukturerade 

intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod, genererade vi kvalitativ data, det vill säga 

icke-numerisk data i form av ord från transkriberade intervjuer. Mest lämpligt för att analysera 

denna typen av data för vårt ändamål med studien är via en kvalitativ dataanalys (Oates 2006, 

s. 266). Då övriga insamlingsmetoder endast användes i låg grad och som komplement till 

intervjuerna, genomförde vi ingen dedikerad systematisk dataanalys för dessa metoder. 

 

Vi utgick dels från en lathund för kvalitativ metod, sammanställd av Hedin (2011) och dels från 

kapitel 18 om kvalitativ dataanalys i boken Researching Information Systems and Computing 

(Oates 2006, ss. 265-275) för att analysera datan. Datan analyserades löpande i samband med 

och efter datainsamlingen. Till en början fördelades materialet upp efter tre initiala kategorier: 

(1) relevant för vår forskningsfråga, (2) beskrivande för fallet och (3) irrelevant för vår 

forskningsfråga. Detta gjorde att vi fick en överblick och kunde filtrera ut vad som var relevant 

för studien. Det som var beskrivande för fallet kunde exempelvis vara generell information om 

företaget och om respondenten som var av betydelse för informationen vi samlade in. Det som 

var relevant för vår forskningsfråga analyseras djupare genom att identifiera nyckelord som 

sammanfattade stycken och meningar från transkriberingarna (Oates 2006, s. 268).  

 

Nyckelord sammanställdes i gemensamma teman efter vad informationen handlade om. Via de 

teman som identifieras hittade vi samband och variationer mellan de olika respondenternas 

upplevelser av hur kommunikationen har förändrats i samband med distribueringen av 

utvecklingslaget. Identifiering av teman gjordes induktivt där vi lät datan styra de olika teman 

som identifierades under analysen. Utifrån teman med tillhörande nyckelord och transkriberad 

text, kategoriserade vi datan deduktivt efter de fyra kategorier av utmaningar som Alzoubi, Gill 

och Al-Ani (2016) tar upp i sin modell (se Figur 4). Ett deduktivt tillvägagångssätt utnyttjades 

främst då studien utgår från redan definierade kommunikationsutmaningar inom GDAU som 

är baserade på analysmodellen. Nya utmaningar kunde uppstå som inte passade in helt med 

modellen vilket kan vara ett problem med ett deduktivt tillvägagångssätt (Oates 2006, s. 269). 

Vi höll oss öppna för att definiera egna kategorier och revidera analysmodellen vid behov, men 

datan passade in tillräckligt på de färdiga kategorierna för att det skulle vara av relevans för en 

revidering. 
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4. Empiri  
 

I följande avsnitt presenteras de empiriska resultaten från fallstudien. Avsnittet påbörjas med 

en introduktion av fallföretaget och går vidare in på deras arbetssätt och kommunikation. 

 

4.1 Bakgrund om fallföretaget 
 

Cool Company (CC) är ett egenanställningsföretag som sköter det administrativa för egen-

anställda privatpersoner och agerar som arbetsgivare så att privatpersoner kan fakturera utan att 

äga ett eget företag. Företaget grundades 2009 och är baserat i Stockholm med cirka 30 

anställda. Av alla de anställda i Stockholm arbetar åtta personer internt inom IT, där de jobbar 

med att vidareutveckla företagets egna produkter. När vi framöver nämner CC är det just IT-

avdelningen vi syftar på.  

 

Sedan mars 2017 har CC haft ett kontrakt med ett konsultbolag i Lviv, Ukraina där ytterligare 

nio medarbetare sitter och jobbar med utveckling av deras system och produkt. Beslutet bakom 

att att ta in ett externt konsultföretag och lägga ut delar av utvecklingen till Ukraina var av tre 

huvudsakliga anledningar. Det första skälet var av kostnadsskäl, eftersom det är billigare 

arbetskraft i Ukraina än i Sverige. Det andra skälet var tillgången på arbetskraft, att det är en 

väldigt stor brist på erfarna utvecklare i Sverige idag. Det tredje skälet var den ökade 

flexibiliteten i hur de anpassar storleken på utvecklingslagen beroende på behov. 

 

 

4.2 Lagstruktur och roller 
 

På kontoret i Stockholm sitter fem fullstack-utvecklare, en interaktionsdesigner, en Scrum 

Master och en produktägare. Fullstack innebär att man jobbar med både frontend- och backend-

utveckling, från databaslager till användargränssnitt. Det är ingen tydlig uppdelning mellan 

utvecklarna, de gör det som behövs. På Stockholmskontoret satt även deras utvecklingsledare, 

som agerar som stöd för utvecklarna, men som nu sedan några månader tillbaka sitter i Turkiet. 

Då utvecklingsledaren arbetat i Stockholm större delen av sin tid på företaget kommer han 

räknas som en del av Stockholmskontoret. I Ukraina sitter det främst fullstack-utvecklare, 

förutom en frontend-utvecklare och en testare.  

 

I början när CC tog in konsultföretaget var det endast tre utvecklare från Ukraina, vilka satt 

tillsammans med Stockholmslaget i ett gemensamt Scrum-lag. När CC sedan började med ett 

internt företagsprojekt tog de in fler medarbetare från Ukraina och delade upp utvecklingen i 

två Scrum-lag: Stockholmslaget och Lvivlaget. Då arbetade alla i Ukraina i ett eget lag med det 

interna företagsprojektet tillsammans med Mats som agerade produktägare för båda lagen. 

Senare gick tre av utvecklarna från Ukraina över och arbetar idag i samma lag som 

medarbetarna på Stockholmskontoret med CC:s huvudprodukt. Uppdelningen av lagen har i 

stort sett varit anpassade efter geografisk plats men det är inte tänkt att vara så, utan mer efter 

projekt. Det är något de jobbar på för att interagera medarbetarna från Ukraina mer.   
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“Jag tycker det är viktigt att man inte skiljer på det geografiska i det här fallet, det är någonting som vi 

måste jobba på. Det handlar snarare om att man måste enas kring ett projekt eller en tjänst som ska 

utvecklas. Det är mycket roligare för alla inblandade att jobba i ett gemensamt fokus snarare än att hamna 

i ett läge, vi och dem, baserat på geografi.” - Mats Hultgren, Produktägare 

Scrum-lagen är uppdelade efter projekt, men jobbar långt ifrån helt isolerat gentemot varandra. 

Medlemmarna samarbetar mellan lagen dagligen. Till exempel kan interaktionsdesignern i 

Stockholmslaget utforma en designprototyp till Lvivlaget då hon har nära samarbete med deras 

frontendutvecklare. Utvecklingsledaren som huvudsakligen sitter med Stockholmslaget agerar 

även som stöd för utvecklarna i det andra laget. Scrum Mastern i Stockholm jobbar nära med 

Scrum Mastern i Lviv. Produktägaren sitter främst i Stockholm men är med i båda lagen och 

besöker laget i Lviv en vecka i månaden. Nedan illustreras den nuvarande uppdelningen mellan 

de två lagen: 

Stockholmslaget Lvivlaget 

Stockholm, Sverige 

Produktägare 

Stockholm, Sverige 

Scrum Master 

Interaktionsdesigner 

5 Fullstack-utvecklare 

 

Lviv, Ukraina 

3 Fullstack-utvecklare 

 

Izmir, Turkiet 

Utvecklingsledare 

Lviv, Ukraina 

Scrum Master / utvecklare 

3 Fullstack-utvecklare 

Frontend-utvecklare 

Testare 

 

Figur 5 - Laguppdelning 

 

 

4.3 Arbetssätt  
 

Utvecklingslagen på CC arbetar efter ramverket Scrum vilket innebär att de går genom 

kontinuerliga sprints med förutbestämda möten. Under varje sprint arbetar utvecklingslaget 

med en utvald mängd user stories som är uppdelade i olika backloggar. 

 

 

4.3.1 Backlog 

 

CC har två olika backloggar för varje utvecklingslag. De har dels en produktbacklog där alla 

nya user stories hamnar vilket produktägaren lägger ner mycket tid på att för att göra så tydliga 

och detaljerade user stories som möjligt. Under sprintplaneringen lyfter laget sedan upp de user 

stories som har prioriterats till sprintbackloggen. 

“Vi har flera produktbackloggar. Inför varje sprint sätter vi oss ner, gör en grooming och lägger in user 

stories i sprintbackloggarna utifrån deras prioritet. Utvecklingslagen bryter sedan ner dem till tekniska 

krav och påbörjar till sist arbetet.” - Mats Hultgren, Produktägare 

Backloggarna finns dokumenterade i verktyget Jira där varje user story ligger som en 

flyttbar ticket. På alla tickets som läggs i sprintbackloggen lägger utvecklingslaget in en 

tidsuppskattning på hur många dagars arbete dessa kommer kräva. Dessutom tilldelas varje 
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utvecklare i laget ett antal tickets som man själv ansvarar för under sprinten. I Jira visas 

tydligt i en tidslinje hur utvecklingslaget ligger till under pågående sprint. Alla på CC som 

har tillgång till Jira kan gå in och se hur olika tickets ligger till i arbetsprocessen. 

“Jira gör att vi på ett enkelt sätt kan arbeta med komplexa saker. Det är ett verktyg för att undvika onödig 

kommunikation.” - Tina Rapp, Scrum Master 

 

4.3.2 Sprint 

 

En sprint varar två veckor men överlappar några dagar med föregående och kommande sprint. 

En gång i månaden träffas ledningen, produktägaren och Scrum Mastern på ett produkt-

rådsmöte. Under det mötet förklarar produktägaren vad för ärenden som har utförts under de 

senaste sprintarna. Dessutom går de igenom ärenden som förväntas ingå i kommande sprintar. 

“Vi går tillsammans med ledningen igenom vad varje user story får för prioritet. Det skulle jag 

rekommendera alla att göra. Då vet ledningen vad som kommer göras och inte göras, för att vi 

gemensamt bestämt det. Det är skönt för oss om våra medarbetare kommer och frågar varför vissa saker 

inte har gjorts, då kan vi hänvisa till det mötet och säga att ledningen tog ett gemensamt beslut.” - Tina 

Rapp, Scrum Master 

CC utför i stort sett alla de delar som tillhör en sprint enligt ramverket Scrum. En del av Scrum 

som både produktägaren Mats och Scrum Mastern Tina skulle vilja göra mer av men inte riktigt 

haft tid för, är att efter varje sprint utföra en ordentlig demo tillsammans med utvecklingslaget 

och de intressenter inom företaget som har påverkats av projekten.  

“Vi utför ingen traditionell demo. Jag skickar istället ut release-notes, så att de som skickat in tickets 

kan kontrollera hur det går med deras ärende.” - Tina Rapp, Scrum Master 

Demon och fler QA-tester är enligt Mats de delar som idag kan utvecklas. Han poängterar 

vikten av dessa för att utvecklarna ska få återkoppling på det de utvecklar. 

“Där behöver vi fler testresurser kan jag ju tycka eller QA då. För att bibehålla kvalitet, för annars kan 

det ju lätt bli så även för utvecklarna, de gör en funktion, driftsätter den och sen hör man ingenting från 

dem som har efterfrågat den här extremt viktiga funktionen. Används den? Är den lätt? Det är ju också 

viktigt att få den feedbacken tillbaka.” - Mats Hultgren, Produktägare 

Utifrån alla intervjuer har vi sammanfattat en sprint från start till mål. Sammanfattningen 

presenteras i tabell 4. 
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Tabell 5 - En Sprint hos Cool Company 

Möte Tid Deltagare Beskrivning 

Pre Grooming Onsdag veckan 

innan sprinten. 

Tar cirka 1 h. 

Scrum Master & 

utvecklingsledaren 

Genomgång av backloggen. Utveclingsledaren 

säger vad som är rimligt att hinna med under 

kommande sprint. 

Grooming Torsdag veckan 

innan sprinten. 

Tar cirka 1-1,5 h. 

Produktägare, 

Scrum Master & 

utvecklingsledaren 

Här bestäms tillsammans med produktägaren 

vilka user stories som ska tas med i kommande 

sprintbacklog. Diskussion om lösningar på 

problemen. 

Sprintplanering Måndagen under 

sprintens första 

vecka. 

Tar cirka 1 h. 

Scrum-laget Teknisk genomgång av sprintbackloggens 

ärenden. Genomgång om vad som ska göras, 

vem som ska göra vad och hur lång tid allt 

kommer ta. 

Stand-up / 

Daily Scrum 

Varje morgon 

klockan 9:30. 

Tar cirka 15 min. 

Scrum-laget Under måndagens stand-up möts båda 

utvecklingslagen. Övriga dagar har de 

uppdelade stand-ups inom lagen. Alla får säga 

vad man gjort dagen innan och förklarar vad 

man kommer jobba med under dagen.  

Retrospektiv Fredag vecka 2.  Scrum-laget Genomgång av utförd sprinten. Mål att komma 

fram till 3-5 action points som ska vara 

åtgärdade innan nästa retrospektiv. 

Release Måndag och tisdag 

veckan efter 

sprinten. 

Två personer från 

Scrum-laget 

Två personer tar hand om att utföra release av 

det som gjorts under sprinten. Resten av 

utvecklingslaget påbörjar nästa sprint. 

 

 

4.4 Kommunikation 
 

Den formella kommunikationen på CC utgår främst från Scrum-ramverket. Båda Scrum-lagen 

möts varje dag var för sig under ett kort Daily Scrum-möte där hela laget träffas och pratar om 

föregående och kommande dag. Det gör att medarbetarna naturligt får interagera med varandra 

varje dag. De huvudsakliga kommunikationsverktygen som de använder är Jira, Slack, Skype 

och e-post. Jira är ett verktyg som är skapat för att användas i en agil utvecklingsmiljö. Här 

finns företagets backloggar med specificerade krav och dokumenterade processer, där varje 

medarbetare kan gå in och kontrollera och uppdatera user stories och krav. Slack används för 

större delen av den informella kommunikationen, med hjälp av dess chattfunktion. Här 

behandlas enklare frågor mellan utvecklarna, men är även ett sätt att ha en personlig kontakt. 

Skype används för alla videosamtal som genomförs. För större möten inom lagen används en 

dedikerad webbkamera och mikrofon. 
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4.4.1 Avståndsskillnader 

 

Mellan Sverige och Ukraina är det endast en timme tidsskillnad vilket gör att medarbetarna i 

stort sett arbetar under samma tider vilket gör att CC varje morgon har möjligheten att ses över 

Skype på dagliga Daily Scrum-möten. Dessutom kommunicerar medarbetarna mellan kontoren 

enkelt via chatt med Slack eller videosamtal över Skype om längre diskussioner behöver föras. 

Tanya, som arbetar som Scrum Master och utvecklare på kontoret i Lviv, har tidigare erfarenhet 

från uppdrag där de olika teamen arbetar under helt olika arbetstider vilket hon såg som 

problematiskt för kommunikationen.  

“The big difference with other projects is that the countries have been in another time zone. Everything 

was moved to the evening, which made it more difficult for us. During our working hours we asked 

questions and got the response the day after, it was very bad communication. If they didn’t understand 

the question it could take two days before we got an answer on functional questions.” - Tanya Kuryk, 

Scrum Master 

Att tidsskillnaden mellan Sverige och Ukraina är så pass liten var en av anledningarna till att 

de valde just det här konsultföretaget i Ukraina. De hade tittat på lösningar i Vietnam, 

Vitryssland, Indien och Ukraina. Produktägaren Mats berättar hur de tänkte när de valde 

Ukraina istället för exempelvis Indien med en större tidsskillnad:  

“Ukraina kändes som ett bra val, dels för att de hade goda referenser, goda erfarenheter, dels för att vi 

inte har en jättestor tidsskillnad, så att vi kan jobba tillsammans. Vilket underlättade kommunikationen 

istället för att man behöver vänta 8 timmar på att få ett svar.” - Mats Hultgren, Produktägare  

Det är inte bara tidsskillnaden som blir en utmaning när man väljer att arbeta distribuerat. Det 

geografiska avståndet gör det ännu viktigare för företaget att vara tydligare i sin kommunikation 

och dokumentation. Vi frågade utvecklingsledaren om hur han tycker att kommunikationen har 

förändrats från början av samarbetet med konsultföretaget tills nu. 

“I think we decided to become more professional, because we decided that this is the reality. It’s like 

this when you get hired people from distance. It doesn’t have to be Ukraine, it can be someone else in 

Sweden who can’t come to work but wants to work from home. Then you have to realise you have to 

document everything. You can’t just discuss and leave it in the air, you have to write down a comment 

to a Jira ticket or you have to write an email of the decisions taken in the meeting and send it to everyone. 

“ - Kerem Yüksel, Utvecklingsledare 

Vidare förklarade han hur de istället såg möjligheter och lyckades hitta lösningar på problemen 

som gjorde att arbetet blev effektivare. 

“In the beginning it felt like it was a disadvantage, but we realised we can actually find smart solutions 

for each of these problems. I think in a wider sense, we learned how to work more professionally and 

more efficient.” - Kerem Yüksel, Utvecklingsledare 

Utvecklaren Viktor var också inne på att de blivit bättre på dokumentation kring mötena och att 

de måste ha mer framförhållning nu när de jobbar distribuerat mot när de satt helt samloka-

liserat. Innan utvecklingen blev distribuerad hade de många oplanerade möten vilket kunde 

störa utvecklarna mitt under arbetet.  

“Det är lätt att bli distraherad när man sitter med något och så bara för att det är lätt styr man ihop ett 

möte. Så nu har vi lite mer framförhållning kring sådana spontana möten.”  - Viktor Hansen, 

Utvecklare 
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4.4.2 Lagkonfiguration 

 

Tidigare satt alla på CC i ett och samma lag med tre utvecklare placerade i Ukraina. Efter att 

de tog in sex utvecklare till från Ukraina delade de upp laget till två för att underlätta 

kommunikationen.  

“Från början körde vi alla i samma team och jobbade med vår huvudtjänst, fakturera utan företag, men 

i takt med att det växte i Ukraina så har vi blivit totalt runt 15 personer. Det har blivit nödvändigt att 

dela upp det i två lag, annars blir det för mycket folk på mötena och svårt att hantera kommunikationen.” 

- Viktor Hansen, Utvecklare 

Ena laget är i stort sett helt samlokaliserat i Lviv, Ukraina och kommer alla från samma 

konsultföretag. Produktägaren sitter inte alltid med där, men är där en vecka i månaden. 

Utvecklingsledaren som huvudsakligen sitter med Stockholmslaget är, som tidigare nämnts, 

även inblandad i Lvivlaget. Där har han suttit med i två månader vilket varit bra för att skapa 

en personlig kontakt och för att underlätta deras samarbete. 

“Before we didn’t talk about any personal stuff, I didn’t know anything about their life or who they were. 

I think it was important that I met them and I think everyone in Stockholm should do that, go spend a 

week there. Spend some time with these guys. Because it’s important to find a connection between you 

and the person you’re working with.” - Kerem Yüksel, Utvecklingsledare 

De två lagen är uppdelade efter två olika projekt, vilket gör att kravet för kommunikation mellan 

lagen minskar. De håller ändå kommunikationen uppe och samarbetar mellan lagen. Kommuni-

kationen med de tre ukrainare som är med i Stockholmslaget ser betydligt annorlunda ut 

eftersom de är med i samma projekt. De som sitter samlokaliserat i Stockholm har inga möten 

utan de som sitter i Ukraina så länge de är inblandade i projektet.  

“Om en av dem är inblandade i projekten, då ska de även vara med på mötet. Det är ganska självklart 

tycker jag.” - Mats Hultgren, Produktägare 

De som är med i samma lag kommunicerar mycket informellt mellan varandra även om de sitter 

på olika platser.  

“I vårt team har vi kontakt med kollegorna i Ukraina varje dag, minst en gång per dag, ofta mer. “ - Tina 

Rapp, Scrum Master 

Företaget har jobbat på att förbättra kommunikationen mellan Sverige och Ukraina. I början när 

de tog in dem från Ukraina var kommunikationen mer formell, mötena tog längre tid och det 

kunde bli en del kommunikationsmissar för att de inte kände varandra riktigt väl. 

“Kommunikationen blev lättare och lättare, och den blev mindre och mindre formell. Det är ju alltid så, 

i början så känner man in varandra, i efterhand så blir det en del av vardagen. Då ändras både tonläge 

och sättet att kommunicera.” - Mats Hultgren, Produktägare 

Samtidigt menar produktägaren att även om kommunikationen har blivit mindre formell och 

mer lättsam med tiden så har de aldrig släppt på det viktiga, det formella som ska levereras av 

de olika rollerna inom laget. Det kan exempelvis vara lätt att inte formalisera detaljerade och 

tydliga krav i backloggen när deras kommunikation kring detta har blivit mindre formell, men 

kvalitén på det som ska levereras har aldrig försämrats på grund av det.  

“Kommunikationen har blivit lättare men i och med det så ska man absolut inte förväxla det med att 

leveranspunkterna ska bli mindre formella och få sämre kvalitet. De måste upprätthållas.” - Mats 

Hultgren, Produktägare 

I början när CC tog in utvecklarna från Ukraina var de nya medarbetarna på besök till 

Stockholmskontoret för att etablera en personlig kontakt och komma in i laget. Något som alla 
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är överens om har varit väldigt viktigt för lagsammanhållningen och för att underlätta 

kommunikationen inom laget. Företaget skulle gärna vilja se fler fysiska träffar med Ukraina, 

även om kommunikationen fungerar bra i dagsläget. 

“Jag tror att det har varit väldigt bra att alla träffade alla, jag tror mycket på det. Men det har inte riktigt 

blivit tid för det, men vi hoppas. Funkar inte det kommer jag skicka ner alla en och en. Jag tror att det är 

jätteviktigt, verkligen.” - Tina Rapp, Scrum Master 

 

4.4.3 Organisatoriska faktorer 

 

Faktumet att lagen sitter uppdelade på två platser gör att kommunikationen måste ske på annat 

sätt än fysiska träffar. För Cool Company innebär det, som tidigare nämnt, Slack för chatt, 

Skype för videosamtal och Jira för krav. Att få tag på varandra för kortare samtal brukar gå 

snabbt, även när det inte är inplanerat.  

“De brukar svara direkt när man skriver under kontorstider, så det är inga större problem.” - Viktor 

Hansen, Utvecklare 

Samtliga korrespondenter anser att kommunikationen idag fungerar bra mellan Sverige och 

Ukraina. Ibland kan videosamtalen avbrytas och det kan bli en del tekniska problem som 

förlänger mötena. Något vi också märkte under vår observation på deras Daily Scrum-möte var 

att det var svårt att höra vad de som var med via videosamtal sa. Detta berodde på att en av 

medarbetarna satt hemifrån med den integrerade laptopmikrofonen och ljud på högtalare som 

orsakade ett eko. Det var även dålig bild via den integrerade webbkameran till skillnad från de 

andra i Ukraina som satt på kontoret och hade dedikerad konferensutrustning i ett anpassat 

mötesrum. Detta är något de inte hade tillgång till i början vilket försvårade kommunikationen 

mellan Sverige och Ukraina. 

“Från början hade vi ingen riktigt bra utrustning för videokonferens. Då blev det knepigt att ha 

videokonferenser, men efter vi skaffat det så funkar det ganska bra.” - Viktor Hansen, Utvecklare 

I Lviv har de även där haft tekniska problem under videokonferenser och svårt att höra under 

möten ända fram till att företagets utvecklingsledare själv besökte kontoret i Lviv och noterade 

att kommunikationen på mötena var bristfällig. 

“I think it didn’t work well in the beginning until I went down to Ukraine and saw that this is not work-

ing. I told the people in Stockholm that there are technical problems. The placing of the microphone and 

camera made me realise that they didn’t hear us well, which they didn’t tell us. [...] Since they are a new 

addition they were mostly quiet and tried to comply. But I think that’s solved and we have a more active 

communication.” - Kerem Yüksel, Utvecklingsledare 

Något som däremot enligt både produktägaren och Scrum Mastern har varit en avgörande del 

för en fungerande kommunikation är de fysiska möten som företaget har sett till att utföra. 

Produktägaren ansvarar för båda lagen och har därför varit den som besökt kontoret i Lviv mest. 

“Helt avgörande har varit att Mats har varit där en vecka i månaden. Här i Stockholm är han med oss 

kanske två timmar per dag, resten sitter han i strategiska möten eller liknande. När han är i Lviv är han 

helt med i deras arbete vilket blir en otrolig lyx för dem. Det blir enkelt för dem att fråga honom. Det är 

ett jättejobb som Mats gjort, det är viktigt att investera mycket tid.” - Tina Rapp, Scrum Master 

Scrum som arbetsmetod har underlättat för CC att skapa ett fungerande arbetssätt mellan 

kontoren i Ukraina genom fasta hållpunkter. Lagen från båda kontoren träffas varje vecka på 

ett gemensamt stand-up. Dessutom har varje lag egna dagliga möten, sprintplanering och 

retrospektiv tillsammans under varje sprint. Däremot menar produktägaren på att det är upp till 
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företaget att se till att man kan bedriva en fungerande kommunikation snarare än att förlita sig 

bara på Scrum. Det är viktigt att alla är aktiva i samtalet och får säga det som behövs. 

“Jag tror Scrum underlättar kommunikationen just genom att det finns tydliga hållpunkter, men resten 

är upp till dig själv. Det kan bli katastrof och det kan bli hur bra som helst, beroende på hur du kan fylla 

det här med värde. Om det är ett bra Retrospektiv så är det fantastiskt. Om det är ett dåligt för att ingen 

vågar säga någonting så spelar det ju ingen roll.” - Mats Hultgren, Produktägare  

Vi diskuterade med företagets utvecklingsledare om vilka problem som kan uppstå när man 

arbetar distribuerat. Framförallt är det viktigt att hela tiden ha en aktiv konversation så att alla 

personer inom Scrum-laget är med i de större besluten. Är kommunikationen bristfällig i större 

beslut kan det på grund av avståndet mellan utvecklarna innebära stora missförstånd i hur koden 

bör struktureras. Trots fungerande kod kan den vara byggd på ett sätt som inte samspelar med 

övriga utvecklares syn vilket medför extra arbete för dem. 

“An example was when the Ukrainian team took a big decision to change the architecture of the code 

without asking us. And after a couple of weeks they posted a commit message to us. Someone imple-

mented a huge architecture change and they all did their work based on that. When my colleague and I 

saw this we didn’t like it. It was kind of too late because they put a lot of work in it.” - Kerem Yüksel, 

Utvecklingsledare 

Även utvecklaren Viktor Hansen pekade på just problemet med att sättet att bygga upp kodens 

arkitektur på skiljer sig åt mellan medarbetarna i Lviv och Stockholm. 

“Det är klart att det kan bli ett hinder då det tar lite tid att sätta sig in i en ny arkitektur och kunna arbeta 

effektivt i den. Det tar lite tid, men det finns ju säkert anledningar till det också, att det teamet känner 

sig mer bekväma att skriva kod på det sättet, vilket då sparar tid för dem.” - Viktor Hansen, Utvecklare 

 

4.4.4 Mänskliga faktorer 

 

Ingen av respondenterna har upplevt några större problem med språkskillnader. Laget som sitter 

i Stockholm har några medarbetare på kontoret som endast talar engelska och alla är vana vid 

det nu. De i Ukraina talar alla bra engelska, vilket sällan är ett problem inom IT då det är det 

språket som används där.  

“Jag tror inte språket är ett så stort problem generellt inom IT. De är duktiga på engelska och IT är ju ett 

tekniskt språk.” - Tina Rapp, Scrum Master 

Det tog dock lite tid för Stockholmskontoret att vänja sig vid att övergå helt till engelska från 

svenska och att formulera om backloggen.  

“Engelska är inte vårt första språk vilket gör att det kan vara lite krångligt att förklara vad som ska göras 

i Jira. Vi tyckte det var skönt att kunna skriva alla krav på svenska förut, det är ju också en grej att hela 

vår avdelning är engelsktalande nu.” - Tina Rapp, Scrum Master 

Vad gäller kulturella skillnader hade inte Scrum Mastern eller en av utvecklarna märkt av några 

problem. Både produktägaren och deras utvecklingsledare har dock märkt av skillnader i hur 

beslut tas i Ukraina mot Sverige och vem som bestämmer. 

“I Sverige så har vi mer konsensus-tänk och ett mer delegerande ansvar och ledarskap medan man i 

andra länder inte alls har den synen på det, utan man förväntar sig att få ett tydligt direktiv som är det 

jag gör och sen är det bra. Att ta ett eget initiativ och ifrågasätta en uppgift är inte självklart, det är något 

man får jobba med.” - Mats Hultgren, Produktägare  

Det är något som de har jobbat på för att få alla att ta fler egna initiativ och anpassa sig mer till 

hur man brukar arbeta i Sverige. Det var mest ett problem i början, idag fungerar det bra.     



 27 

“We had some difficulties in the beginning to tell them how the Swedish way works, that we are trying 

to be a flat organisation and everyone should be involved in the decisions. But they insisted on who has 

the last word. I think that was the biggest culture difference, which is not a big issue.” - Kerem Yüksel, 

Utvecklingsledare  

Att jobba tillsammans med människor från andra platser och länder ses som en utmaning vilket 

kräver mycket tid för att få kommunikationen att fungera. Att jobba med svenska utvecklare i 

en svensk kultur som är vana vid samma form av kommunikation och arbetssätt som en själv 

kan underlätta. Produktägaren Mats återger vad han tyckte fungerade bättre på sitt tidigare jobb 

där han också arbetade distribuerat men inte utanför Sverige: 

“Vissa saker, kulturella aspekter är självklara. De behöver man inte påtala, man förutsätter att vi förstår 

varandra, även det som inte är sagt. Det är en hel del som inte är uttalat, utan det finns så pass mycket 

som bara ligger i ett vant arbetssätt eller kommunikationssätt.” - Mats Hultgren, Produktägare  

Kommunikation och förståelse återges som något som är väldigt beroende på individen, vem 

det är man pratar med och vilka som ingår i laget. 

“Det handlar om individen, det är ju individerna som utgör teamet, de som ska vara en del av 

kommunikationen och det har garanterat landat i sändare, mottagare, accept, förståelse och hela den här 

biten. Då handlar det om individen och hur varje individ fungerar.” - Mats Hultgren, Produktägare 

För att skapa en kontakt och förstå varandra anser flera på CC att det är viktigt att först få träffa 

varandra. I början vid utläggningen av utvecklare hade de som tidigare nämnt, en uppstartsfas 

där tre från Ukraina besökte kontoret i Stockholm och träffade deras nya medarbetare. Dessa 

tre utvecklare arbetar också med Stockholmslaget idag. Resterande sex ukrainare har inte träffat 

större delen av utvecklarna som sitter i Stockholm. Företagets utvecklingsledare arbetade en 

lång tid med flera från Ukraina innan han träffade dem. Han anser att alla utvecklare borde få 

träffa varandra innan de börjar arbeta tillsammans och även innan man beslutar att anställa ett 

nytt outsourcingföretag för att vara säker på att samarbetet kommer fungera och att utvecklings-

laget kommer att komma överens. 

“I hadn’t seen any of the Ukrainian guys before they started working with us. It was just: ‘Here you go, 

this is your Ukrainian colleagues, 10 people, teach them everything and they will work with you’. I 

mean, I like them and most of them are really nice people and easy to work with, but it could’ve been 

the opposite.” - Kerem Yüksel, Utvecklingsledare 
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5. Analys 
 

I följande avsnitt analyseras de empiriska resultaten utifrån det teoretiska ramverket. 

Fallföretagets användning av Scrum jämförs mot det fullständiga ramverket Scrum. Därefter 

analyseras varje kommunikationsutmaning utifrån empiri och teori. 

 

5.1 Scrum 
 

Enligt både Scrum Master Tina och produktägare Mats följer företaget Scrum-ramverket 

relativt strikt. Nedan följer en nedbrytning av deras arbetsroller, lagstruktur och arbetssätt för 

att utvärdera i hur pass stor utsträckning som de faktiskt följer ramverket. 

 

Rijk, Schoonheim och Sutherland (2009) särskiljer tre av de vanligaste lagmodellerna inom 

distribuerad Scrum. Dessa är isolerad Scrum, distribuerad Scrum-of-Scrums och helt distri-

buerade Scrum (2009). Lagstrukuren inom CC är en blandning mellan distribuerad Scrum-of-

Scrums och helt distribuerad Scrum. Det förstnämnda då de har delat upp utvecklingslagen i 

två och varje vecka har ett sorts Scrum-of-Scrums-möte där de informerar varandra om hur var 

och en ligger till. Dessutom har båda lagens Scrum Master kontinuerlig kontakt med egna 

möten över Skype. Stockholmslaget är dock uppdelat med de allra flesta i Stockholm, men även 

tre utvecklare i Lviv, Ukraina och deras utvecklingsledare i Izmir, Turkiet, vilket gör att 

strukturen inom laget är delvis distribuerad. Trots att båda lagen har en gemensam produktägare 

så är rollerna inom CC i stort sett enligt Scrum-ramverket. De har en Scrum Master lokalt för 

båda lagen och varsitt utvecklingslag där de olika lagmedlemmarna besitter olika färdigheter 

och kunskaper. Sutherland och Schwaber (2017) menar på att utvecklingslagen bör vara som 

mest nio personer. Utvecklaren Viktor tyckte att laget blev för stort när konsultföretaget i Lviv 

anlitades, vilket även företaget tyckte och delade därför upp laget i två för att förenkla 

kommunikationen inom varje lag. 

 

CC utför sprints som varar två veckor vardera. En sprint ska enligt Sutherland och Schwaber 

(2017) innehålla aktiviteterna sprintplanering, stand-ups, demo och retrospektiv, där en 

produktbacklog ligger som grund till det som under sprinten kommer att utföras och därmed 

vara med i sprintbackloggen. Detta är i stort sett hur CC utför sina sprintar. Det första som 

skiljer sätten åt är företagets möten som utförs inför sprintplaneringen. Detta för att optimera 

tiden för utvecklarna under mötet. Det andra som skiljer är avsaknaden av en utförlig demo. 

Något som både produktägaren och Scrum Mastern vill se mer av. Enligt Sutherland och 

Schwaber (2017) är demo till för att gå igenom det som har utvecklats under sprinten och 

eventuellt justera backloggen för att optimera värdet av utvecklingen för företaget. Risken för 

CC blir därför att de inte utnyttjar det potentiella affärsvärde som kan tillkomma med demo. 
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5.2 Kommunikation 
 

Vidare i analysen går vi in på respektive kommunikationsutmaning inom GDAU och hur CC 

har arbetat med strategier, kommunikationsverktyg och agila metoder för att överkomma 

utmaningarna och bibehålla en effektiv kommunikation. 

 

 

5.2.1 Avståndsskillnader 

 

Utmaningar relaterade till avståndsskillnad har inte varit ett påtagligt problem för CC. Trots att 

dessa utmaningar har rapporterats i flest av de studier som Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) har 

gått igenom och är i andra fall ett vanligt problem inom GDAU. Scrum Mastern Tanya som 

sitter i Ukraina nämnde även tidsskillnaden som den största skillnaden mellan hennes nu-

varande arbetsplats på CC mot tidigare uppdrag där hon också arbetat distribuerat mellan länder 

med en större tidsskillnad, vilket orsakade stora problem med kommunikationen. CC var 

medvetna om problemen som kan förekomma kopplat till tidsskillnader, vilket ledde till valet 

av Ukraina som ligger nära tidsmässigt. De undviker därmed många av de konsekvenser som 

Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) tar upp som kan förekomma vid stora avståndsskillnader bara 

genom valet av ett mer närliggande land. Genom att jobba under samma arbetstider har de alltid 

möjlighet att snabbt komma i kontakt med varandra och undviker fördröjd kommunikation som 

Tanya rapporterat om från tidigare arbetsplatser, samt Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) i de 

studier de gått igenom. Om CC istället hade beslutat sig för att starta ett samarbete med ett 

konsultföretag i Indien eller Vietnam hade det varit svårare att bibehålla en effektiv 

kommunikation då dessa länder har betydligt större avståndsskillnader mot Sverige än vad 

Ukraina har.  

 

Den geografiska skillnaden mellan Stockholm och Lviv är mer påtaglig än tidsskillnaden, men 

också förhållandevis låg om man jämför med städer i Indien och Vietnam. Om det är svårt och 

tar lång tid att ta sig till de olika medlemmarna i laget minskar det möjligheten till fysiska möten 

som enligt Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) rekommenderas som en vanlig lösning för att 

bibehålla effektiv kommunikation inom laget. Det hade inte varit så många fysiska träffar 

mellan Sverige och Ukraina i Stockholmslaget förutom för produktägaren. Face-to-face 

kommunikation är enligt Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) viktigt för att minska effekterna av 

avståndskillnaden. Genom bristen av fysiska träffar har CC många videosamtal där de ändå kan 

kommunicera face-to-face utan att träffas fysiskt. Genom att utnyttja video istället för bara ljud 

kan de få bättre visuell återkoppling på det som diskuteras.    

 

Förutom synkrona kommunikationsmedel rekommenderade Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) 

även asynkrona kommunikationsmedel för ökad formell kommunikation när avstånds-

skillnaderna är signifikanta. Utvecklingsledaren Kerem gav exempel på hur de har förbättrat 

sin formella kommunikation mycket inom laget från att de satt samlokaliserat. De dokumenterar 

mycket mer nu på grund av att de sitter distribuerat så att alla kan hänga med på vad som händer. 

Dessutom har framförhållning kring oplanerade möten blivit bättre, något som utvecklaren 

Viktor tog upp som en följd till ökningen av avståndsskillnader. Som ett resultat av att CC 

flyttade ut delar av utvecklingen till Ukraina, har den informella kommunikationen minskat 

inom Scrum-laget. Det är ett exempel som Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) belyser som ett 

vanligt problem relaterat till avståndsskillnader, men som i CC:s fall istället har kompenserats 

med en ökad formell kommunikation. Detta har lett till en ökad effektivitet både inom lagets 

arbetssätt och kommunikation. 

 



 30 

5.2.2 Lagkonfiguration 

 

De utmaningar som tillkommer i samband med lagkonfiguration enligt litteraturstudien 

sammanställd av Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) har även CC upplevt till viss del i början när 

de tog in nya lagmedlemmar från Ukraina. Det tog ett tag för dem att börja samarbeta och 

kommunicera effektivt när alla inte satt på samma plats.  Likt de lösningar som har tagits fram 

i teorin att nya lag ska träffas i början och ha mycket face-to-face kommunikation, hade CC en 

introduktion för de tre första medarbetarna från Ukraina där de besökte Stockholmskontoret 

vilket har hjälpt laget mycket i deras kommunikation både i början av samarbetet och på senare 

tid för att etablera en mer personlig kontakt. Kerem talar för fler fysiska möten då han fick en 

bättre kontakt efter att han satt nere på Lvivskontoret och tycker alla lagmedlemmar i 

Stockholm borde göra detsamma. Med tiden har den personliga kontakten förbättrats konti-

nuerligt mellan Stockholm och Lviv vilket har resulterat i att kommunikation har blivit mer 

informell, men samtidigt effektivare med kortare möten och färre kommunikationsmissar som 

produktägaren Mats framförde under intervjun.  

 

Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) talar även för synkrona kommunikationsmedel över asynkrona 

om man behöver etablera en mer personlig kontakt inom laget. Då CC som sagt är inom samma 

tidszon har de möjlighet för en utbredd tillämpning av synkron kommunikation genom Slack 

och videosamtal. De har jobbat med samma lagmedlemmar länge vilket har främjat den 

personliga kontakten och underlättat kommunikationen.  

 

Återkommande fasta möten, däribland demon rekommenderas för att synkronisera arbets-

uppgifter och kommunikation inom laget. Demon mera specifikt för att alla ska få samma bild 

av vad som efterfrågas och veta vad som ska utvecklas (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2016). CC 

använder sig tydligt av återkommande fasta möten inom varje sprint (se Tabell 3 under 4.3.2 

Sprint) enligt de projektaktiviteter som definieras i Scrum-ramverket. I dagsläget använder de 

sig dock inte av demon på grund av tidsbrist, men som både produktägaren och Scrum Mastern 

i Stockholmslaget skulle vilja införa. Vidare finns det lösningsförslag mot utmaningarna som 

talar för små och många releaser, samt tydlig uppdelning av roller och ansvar för att undvika 

konflikter inom laget (ibid.). CC har små och många releaser då de följer Scrum och utför korta 

sprinter om 2 veckor med efterföljande release. De har inte upplevt tydliga konflikter inom laget 

relaterade till rollfördelning och har i samband med det ingen tydlig uppdelning bland 

utvecklarna inom Stockholmslaget då de flesta är fullstack-utvecklare och fördelar ansvar och 

arbetsuppgifter genom kommunikation inom laget och under sprintplaneringen. Vidare talar 

Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) för en tydlig och detaljerad backlog för att underlätta 

förståelsen bland utvecklare inom laget, vilket produktägaren Mats menar att han lägger ner 

mycket tid på. 

 

Kommunikationsutmaningar som Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) tar upp kopplat till lag-

konfigurationen blir mer påtagliga ju fler lagmedlemmar och lag det är att hantera. CC har 

endast två lag i dagsläget och hade då troligen upplevt en större utmaning med lag-

konfigurationen om de hade haft flera lag att hantera. När CC tog in flera medarbetare från 

Ukraina delade de upp laget i två för att hantera kommunikationen som utvecklaren Viktor 

återberättade. Därmed kunde de undvika potentiella utmaningar som tillkommer med ett stort 

lag, men det blev samtidigt ett lag till att hantera. Där har produktägaren som samarbetar mellan 

båda lagen lagt ner mycket tid för att sammanlänka och koordinera ihop lagen som Scrum 

Mastern Tina poängterade under en intervju. Lagen är även uppdelade så att Lvivlaget nästan 

sitter helt samlokaliserat med en egen Scrum Master vilket underlättar koordinationen av lagen 

då det inte blir lika distribuerat (ibid.). Enligt teorin brukar problem uppkomma med att alla 
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lagmedlemmar inte kommunicerar och samarbetar med varandra när de sitter distribuerat. På 

CC har de inte haft problem med det, då alla alltid är inkluderade på samtliga möten som 

produktägaren Mats återger. De som sitter i Stockholm har kontakt med kollegorna i Lviv i hög 

utsträckning och då även informellt som Scrum Mastern Tina tog upp. 

 

 

5.2.3 Organisatoriska faktorer 

 

Likt det Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) antyder angående kommunikationsutmaningar inom 

GDAU kopplat till organisatoriska faktorer så har tekniken för kommunikation varit en 

utmaning för CC. Problem med tekniken såsom svag uppkoppling samt dåligt ljud och bild kan 

dels leda till missförstånd, men även längre möten. Det blir framförallt viktigt att endast en 

person pratar åt gången för att personer på andra platser ska kunna vara delaktiga i diskussionen. 

Detta riskerar att bidra till en mindre aktiv kommunikation till skillnad mot om alla satt i samma 

rum. Båda utvecklarna som vi intervjuade ansåg att gruppvideosamtalen till en början fungerade 

mindre bra. Dels berodde det på att CC från början inte hade tillräckligt bra utrustning för det, 

men även för att placering av kamera och mikrofon inte var optimal. Alzoubi, Gill och Al-Ani 

(2016) menar på att detta kan medföra att personer som sitter distribuerat på annan plats då 

känner sig mindre delaktiga och inte lika närvarande, vilket kan påverka hur mycket dessa väljer 

att inflika och dela med sig av. 

 

Avgörande för kommunikationen inom ett företag som använder sig av GDAU är de fysiska 

träffar som sker mellan och inom lagen. Detta är något som samtliga respondenter har pratat 

med oss om. Enligt Scrum Mastern Tina har produktägarens kontinuerliga besök i Lviv varit 

väldigt viktiga för att bedriva fungerande ledarskap och kommunikation mellan lagen. Det 

rekommenderas enligt Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) att företag inom GDAU inför en 

produktägare och en Scrum Master lokalt för vardera kontor. På CC har de en Scrum Master 

inom varje lag, men delar på samma produktägare, vilket gör det ännu viktigare att han är på 

plats på båda kontoren. För medarbetarna i Lviv innebär detta en större möjlighet att få en 

förståelse för hur beslut fattas och vilka initiativ man själv får ta. 

 

Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) menar på att det är viktigt att bedriva en företagskultur som 

tillåter ett agilt arbetssätt. Produktägaren på CC diskuterade att de fasta hållpunkterna inom 

Scrum är hjälpsamma för kommunikationen, men att det till största del handlar om på vilket 

sätt man använder sig av dem. Att arbeta agilt enligt Scrum skapar inte i sig en fungerande 

kommunikation, det viktiga är att alla ska förstå att en öppen och aktiv kommunikationen är 

något man alltid måste arbeta mot. Båda utvecklarna var inne på vikten av att hålla en öppen 

och aktiv kommunikation när de nämnde ett tidigare problem då medarbetarna i Ukraina utförde 

en stor förändring i kodarkitekturen i ett av projekten. På grund av att utvecklarna inte sitter 

bredvid varandra och inte har en ständig kontakt gjorde att utvecklarna i Stockholm inte märkte 

detta förrän det var för sent. Det utvecklade programmet är fullt fungerande men inte i enlighet 

med hur utvecklingsledaren helst hade velat se att koden struktureras. Problemet har bidragit 

till att mer tid behöver läggas på att förstå koden vilket i sig blir en kostnad för företaget. 
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5.2.4 Mänskliga faktorer 

 

Efter att CC anlitade konsultföretaget i Ukraina gick hela deras IT-avdelning över från att prata 

svenska till engelska. När krav och annan dokumentation ska skrivas på ett annat språk än ens 

första språk ställer det högre krav på Scrum Master och produktägare att vara tydliga och 

utförliga i sina förklaringar. Detta är någonting som företagets Scrum Master Tina pratade om 

och som dessutom stämmer väl överens med vad Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) menar med 

hur utmaningen kopplad till språkbarriärer ska klaras av. Att hela Scrum-laget är engelsktalande 

gör att alla medarbetare får samma möjlighet att förstå och att själva kunna bidra. Detta är även 

något som har varit en självklarhet för CC då engelska är en naturlig del inom IT och på 

universitet i både Sverige och Ukraina. 

 

Endast två av fem respondenter ansåg att det fanns märkbara kulturella skillnader mellan 

medarbetarna från kontoren i Stockholm och Ukraina. De kulturella skillnader som däremot 

märktes av från produktägaren och utvecklingsledare handlade framförallt om ledarskap och 

vad var och en egentligen får ta för egna initiativ. Produktägaren menade på att CC vill ha en 

miljö där egna initiativ och ifrågasättande är en naturlig del, vilket både han och utvecklings-

ledare menar på att medarbetarna från Ukraina hade mindre av. Enligt Alzoubi, Gill och Al-

Ani (2016) handlar det om att skapa en förståelse mellan medarbetarna för att se till att alla är 

medvetna om hur företaget arbetar. Detta kan lösas genom att de olika medarbetarna får besöka 

varandras kontor i ett tidigt skede för att säkerställa förståelsen, något som CC skulle ha kunnat 

utnyttjat i större utsträckning. Då endast tre av medarbetarna från Lviv varit på besök i 

Stockholm och två från Stockholm varit i Lviv så kan detta ha inneburit att den kulturella 

skillnaden som upplevts hade kunnat varit en ännu mindre utmaning för företaget. Företagets 

utvecklingsledare ser det dock inte som ett stort problem, vilket kan ha att göra med att varje 

lag har dagliga stand-ups där alla i laget är med och diskuterar gårdagen och den kommande 

dagen. Dessutom har de två olika lagen synkroniserade sprintar och gemensam stand-up varje 

måndag vilket enligt Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) är en viktig lösning för ett utvecklingslag 

som sitter distribuerat.  

 

Produktägaren Mats menade på att allt i slutändan handlar om individen. Trots att det kan uppstå 

skillnader i kultur mellan medarbetarna så gäller det att man riktar en förståelse för varje individ 

och ser till att alla är med. Det täta samarbetet mellan företagets två Scrum Masters underlättar 

detta arbete för att lokalt koordinera vardagliga problem och utmaningar, något som Alzoubi, 

Gill och Al-Ani (2016) även presenterar som lösningsförslag mot utmaningar relaterade till 

mänskliga faktorer. 
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5.3 Tillämpning av analysmodell 
 

Scrum-lagets tekniker för att överkomma utmaningar med kommunikationen sammanfattas i 

Figur 6 där Alzoubi, Gill och Al-Anis (2016) analysmodell har tillämpats utifrån studiens fall. 

De olika teknikerna är uppdelade efter strategier, verktyg och agila principer där varje teknik 

mappas mot respektive kommunikationsutmaning representerad enligt C1-C6 under input i 

Figur 6. En teknik kan utnyttjas för att överkomma flera utmaningar, vilket gör att en teknik 

kan mappas mot flera utmaningar i modellen. En mer djupgående förklaring har diskuterats 

under avsnitt 5.2 i analysen vilket har lett fram till den tillämpade analysmodellen. 

 

 
Figur 6 - Tillämpad analysmodell 
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6. Slutsats 
 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som dras utifrån studiens analys. Vidare diskuteras 

studiens svagheter och förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med den här studien har varit att få en förståelse kring hur ett Scrum-lag kan hitta 

lösningar och överkomma de kommunikationsutmaningar som förekommer inom globalt 

distribuerad agil utveckling. För att undersöka detta har en fallstudie utförts på ett företag i 

Stockholm som använder sig av just arbetsmetoden Scrum. Företagets IT-avdelning är 

distribuerat på tre olika platser. De har avtal med ett konsultföretag som verkar i Lviv, Ukraina 

och slutligen sitter fallföretagets utvecklingsledare i Izmir, Turkiet. Det empiriska resultatet har 

visat på ett antal nyckelpunkter på vad som krävs för att ett Scrum-lag ska kunna lyckas med 

kommunikation trots en distribuerad lagstruktur.  

 

Studien har kommit fram till att ett företag som väljer att distribuera delar av sin utveckling bör 

se till att medarbetarna från de olika kontoren får träffa varandra innan de börjar jobba 

tillsammans. En stor del av kommunikation handlar om förståelse mellan människor vilket 

underlättar när dessa känner varandra bättre. Flera fysiska träffar senare under samarbetet kan 

även förbättra kommunikationen ytterligare. Besöken som har gjorts mellan kontoren har varit 

viktiga för att identifiera problemen som finns för att sedan kunna åtgärda dessa.  

 

Studien identifierade dessutom behovet av väl fungerande kommunikationsverktyg för att 

underlätta videosamtal mellan olika geografiska platser. Detta ökar känslan av närvaro hos 

medarbetarna och bidrar till en mer aktiv kommunikation. Eftersom att möjligheten till 

informell kommunikation minskar, ökar behovet av tydlig och exakt formell kommunikation 

via asynkrona kommunikationsverktyg. Samtidigt har synkrona kommunikationsverktyg som 

videochatt över Skype och textchatt via Slack en betydelsefull roll för att öka möjligheten för 

informell kommunikation och etablera en personlig kontakt.  

 

Vidare pekar studien på att ledarskap och tydlighet kring lagmedlemmarnas uppgifter har en 

betydelsefull påverkan på kommunikationen. De kulturella skillnaderna mellan Sverige och 

Ukraina kan ha en viss påverkan i början av samarbeten men senare obetydliga efter att de har 

adresserats och laget har anpassat sig. Viktigt är att det finns en produktägare på plats lokalt på 

varje kontor som snabbt kan svara på frågor för att undvika att onödig tid går åt att invänta svar 

på frågor för att gå vidare i sitt arbete. Scrum är ett ramverk som tack vare dess fasta hållpunkter 

kan vara till hjälp för att strukturera upp ett agilt arbetssätt och möjliggöra kommunikation men 

är inget som gör att kommunikationen i sig blir effektiv. För att ha en effektiv kommunikation 

krävs att man utnyttjar de delar som ingår i Scrum och gör det bästa av varje hållpunkt eller 

möte. En daglig aktiv kommunikation och återkommande möten säkerställer att alla är 

medvetna om vad som arbetas med just nu och motverkar beroenden inom laget. 

 

Studiens resultat och analys visar på att fallet stämmer relativt väl överens med formulerad teori 

i förhållande till de lösningsförslag som tagits fram inom andra studier, vilka tillämpas i relativt 

hög utsträckning på fallföretaget. De utmaningar inom GDAU som framhävs i teorin har dock 

inte varit särskilt påtagliga för CC, vilket mycket beror på deras val av konsultföretag med små 

avståndsskillnader samt relativt goda kulturella och språkliga förutsättningar i förhållande till 

Sverige. Det och faktumet att lagen till stor del har varit uppdelade efter var lagmedlemmarna 

är geografiskt placerade leder till en minskad distribuering av laget. Det finns därmed anledning 
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att anta att ett mer globalt distribuerat lag hade visat på tydligare utmaningar med kommuni-

kationen. Utmaningarna har bevisats vara mer påtagliga i början av en övergång från sam-

lokaliserat till distribuerat när det är nytt lag och nya medarbetare. Med tiden kan Scrum-lag 

hitta lösningar på utmaningar och etablera en mer personlig kontakt, vilket förbättrar kommuni-

kationen successivt. 

 

Scrum-laget som har studerats i den här fallstudien utnyttjar till stor del många av de strategier, 

verktyg och agila principer som rekommenderades av andra forskare och visar därmed på ett 

tydligt exempel hur ett Scrum-lag kan överkomma de interna kommunikationsutmaningar som 

förekommer inom GDAU. Att kommunicera effektivt inom globalt distribuerad agil utveckling 

är alltså fullt möjligt, dock krävs en öppenhet för dess utmaningar och en förståelse för att det 

tar tid att samordna utvecklingslagen och få kommunikationen att fungera. 

 

 

6.1 Svagheter med studien 
 

Studien utgår från ett specifikt fall vilket påverkar graden av generaliserbarhet mot andra fall. 

Flera fall hade potentiellt bidragit till en rikare bild av problemet och möjligheten för mer 

generaliserbara slutsatser. Samtidigt hade vi inte kunnat gå in på samma nivå av detalj och djup 

för att studera företaget som ligger till grund för studien. Det här visar på ett exempel bland 

många, som i enlighet med tidigare forskning kan bidra till en högre grad av generaliserbarhet 

för hur kommunikationsutmaningar inom GDAU kan överkommas. Utöver det hade flera 

intervjuer med Scrum-laget varit bra för att fånga olika upplevelser och infallsvinklar av 

problemområdet. Flera observationer hade även varit bra för att undvika att dra för general-

iserade slutsatser utifrån enstaka händelser. 

 

Att vi förlitar oss endast på en källa som teori för de definierade utmaningar och lösningar som 

tagits fram av andra forskare kan kritiseras, eftersom vi kan missa vissa utmaningar eller förslag 

på lösningar från andra forskare. Det är dock en litteraturstudie där de fokuserat på att samla in 

all forskning inom området och därmed troligen gjort ett bättre jobb än om vi hade tagit på oss 

det själva och bedrivit en egen litteraturstudie. Det kan vara problematiskt att förlita sig på att 

de gjort en rättvis sammanfattning av alla studier, men den kritiken skulle även ha kunnat riktas 

mot oss om vi gjort en egen sammanställning.  

 

Vi exkluderade två av sex huvudkategorier från Alzoubi, Gill och Al-Anis (2016) modell (se 

Figur 4 i 2.4 Analysmodell), vilket skulle kunna ha en inverkan att vi missar viktiga aspekter 

till kommunikation och inte fångar upp allt relevant för hur lag kan överkomma alla kommuni-

kationsutmaningar som kan förekomma inom GDAU. Den här studien går inte genom alla 

utmaningar i och med att vi inte studerat kategorierna kundkommunikation och projekt-

egenskaper från modellen samt på grund av vår begränsning av fallföretag som omöjligt kan 

fånga upp alla utmaningar som kan förekomma. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 
 

Intressant för framtida forskning hade varit att utföra en flerfallsstudie och jämföra kommuni-

kationen inom ett företag med låg distribuering gentemot ett företag med hög distribuering för 

att se hur kommunikationsutmaningarna skiljer sig åt och vilka strategier och verktyg de olika 

företagen utnyttjar. Studier kan jämföra företag med olika lagstrukturer, arbetssätt och länder 

med faktorer som bidrar till en varierande nivå av distribution. 

 

Andra studier skulle även kunna fokusera på kommunikationen utanför Scrum-laget, som 

kundkontakt vilket vi exkluderade i den här studien. För att bygga vidare på modellen av 

Alzoubi, Gill och Al-Ani (2016) skulle en annan studie förutom kundkontakt även fokusera på 

de utmaningar som är relaterade till projektets egenskaper och studera ett flertal olika projekt 

och jämföra kommunikationen mellan de olika projekten.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Tack för att ni valt att ställa upp i vår studie kring kommunikation inom globalt distribuerade 

utvecklingslag. Intervjuerna kommer utgå från följande frågor, men utifrån era svar kan 

följdfrågor tillkomma och överflödiga frågor tas bort. Läs gärna igenom frågorna inför vårt 

besök. 
 

Inledningsvis kommer frågor om er och fördelningen mellan Stockholm och Ukraina att 

diskuteras: 
1. Kan du berätta om din position och dina huvudsakliga uppgifter på företaget? 

2. Har du på en tidigare arbetsplats jobbat i ett distribuerat utvecklingslag som du gör nu? 

3. Vilka var de huvudsakliga anledningarna till att ni la ut delar av utvecklingen till Ukraina? 

4. Berätta lite om de som sitter i Ukraina, varför valde ni just dem? 

5. Har du någonsin besökt utvecklingslaget i Ukraina eller har de besökt er? 

6. Vilka olika roller har ni inom utvecklingslaget och hur är fördelningen mellan Sverige och 

Ukraina? 

 

Vidare diskuterar vi er arbetsmetod: 
7. Vi har förstått att ni använder er av Scrum, hur strikt följer ni Scrum-ramverket? 

8. Kan du gå genom en vanlig sprint från start till mål? Vilka delar ingår? (Sprint planning, Sprint 

Review, Sprint Retrospective etc.). 

9. Hur använder ni er av Product Backlog och Sprint Backlog? 

10. Finns det något du skulle vilja ändra med hur ni jobbar med Scrum? 

 

Sedan går vi in på frågor om er interna kommunikation: 
11. Hur ofta har du kontakt med era kollegor i Ukraina? 

12. Har du lika mycket kontakt med alla medarbetare i Ukraina? 

13. Vilka är de huvudsakliga kommunikationsmedierna du använder er av för att kommunicera med 

de som sitter i Ukraina? 

14. Hur anser du att kommunikationen mellan Sverige och Ukraina fungerar? 

15. Vad gör du för att underlätta kommunikationen mellan utvecklarna i Sverige och Ukraina? 

16. Hur anser du att kommunikationen fungerade innan utläggningen mot hur det fungerar nu? 

17. Har Scrums olika delar underlättat er kommunikation med Ukraina? 

18. Kan du ge ett exempel på när du tycker att det har varit fördelaktigt att jobba i ett distribuerat 

lag? 

19. Kan du ge ett exempel på när du tycker att det har varit problematiskt? 

 

Avslutande fråga: 

20. Om du fick ge ett råd till företag som funderar på att lägga ut delar av utvecklingen till annan 

geografisk plats, vad skulle det vara? 

 

Då intervjuerna kommer kretsa kring ert arbetssätt och hur ni kommunicerar internt kan 

eventuellt känslig information uppkomma under intervjuerna. Ni har därför rätt att vara 

anonyma i uppsatsen. Om detta är fallet vill vi att ni framför detta under vårt besök. 

 

Vänligen, 

Andreas och Johannes 
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Bilaga 2 - Observation, Daily Scrum-möte 
 

Datum och tid: 2018-04-13, stand-up: 9:30 - 9:40, extra video: 9:40 - 9:48 

Plats: Kontoret i Stockholm 

Språk: Engelska 

Deltagare: 1 Scrum master, 5 utvecklare i Stockholm, 3 utvecklare i Ukraina. 

Utrustning: Videokamera, mikrofon, stor tv-skärm 
 

Beskrivning Kommentarer 

Videosamtal över Skype från tre olika platser. 

Alla var redo vid utsatt tid, samtalet kom igång 

snabbt. 

Ingen onödig tid går åt till att komma igång med 

möten även om det är distribuerat. 

Det var ganska dåligt ljud över skype, svårt att 

höra vad de från Ukraina sa. Båda två parterna 

från Ukraina hade ljud på högtalare vilket 

orsakade en del eko.  

Påverkade inte mötet till någon högre grad. 

Eventuellt finns risk för missförståelse. Detta kan 

komma att upptäckas senare. Bör undvika att tre 

parter har ljud på högtalare, använd headset. 

Tina styrde bra och gav ordet till den som skulle 

prata när det behövdes. 

Bra med tydlig struktur då alla vet vem som ska 

prata. 

Varje person gick igenom vad som gjorts under 

föregående dag och vad som skulle göras idag. 

Hela laget informerades om hur alla låg till. 

Kortare frågor togs upp. Positiva kommentarer 

tillades efter varje person sagt sitt. 

Inget revolutionerande men gör att teamet har en 

bra översikt över vad alla arbetar med. Skapade 

en positiv känsla i gruppen när små upplyftande 

kommentarer delades. 

Extra grej för mötet var att visa upp en video med 

en reklamfilm för företaget vilket de hade 

tekniska problem med. Det drog ut på tiden. 

Borde förberedas några minuter innan så att man 

ser till att det tekniska fungerar. 
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Bilaga 3 - Observation, möte mellan Tina och Tanya 
 

Datum och tid: 2018-04-13, 14:00 - 14:15 

Plats: Kontoret i Stockholm 

Språk: Engelska 

Deltagare: Scrum Master i Stockholm och Scrum Master i Ukraina 

Utrustning: Dator med webbkamera 
 

Beskrivning Kommentarer 

Tog extra tid (ca 5 min) att koppla upp samtalet 

på grund av missförstånd om vilken Skype som 

skulle ringas upp. 

Unikt problem med distribuerat kontra 

samlokaliserat, men kan undvikas med tydligare 

överenskommelser innan mötet. 

Tanja sitter i konferensrum med en extern 

webbkamera och mikrofon så hon hörs tydligt 

och bra i bild. 

Bra ljud och bra bild gör att samtalet blir mer 

personligt och går stadigt framåt. 

Blandade samtalsämnen. De går igenom vad de 

jobbar med inom de olika lagen. De diskuterar 

lite hur de ska samarbeta, vad de behöver för 

resurser mellan lagen och kort om framtida möten 

mellan lagen. 

Synkroniserar jobbuppgifter mellan lagen för att 

undvika overhead. Möjliggör kommunikation 

mellan lagen. Tydliggör vad som ska göras nästa 

veckor för att undvika missförstånd. 

 


