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Sammanfattning 

Företag runt om i världen arbetar mer globalt än någonsin och detta avspeglar sig 

även i de utvecklingsprojekt som bedrivs. Företagen spänner över flera världsdelar 

och så även de anställda som då ofta arbetar tillsammans över gränserna. Detta 

arbetssätt, det globala distribuerade, öppnar upp en mängd möjligheter för företaget 

men medför också en hel del problematik. Det distribuerade sättet att arbeta innebär 

att team och/eller individer är splittrade. Jag ville koppla detta arbetssätt mot det agila 

ramverket Scrum, dels på grund av eget intresse men också för att det är i sig en 

kontradiktion gentemot distribuerat arbete och därmed en utmaning. 

 

För att undersöka detta sätt att arbeta på tog jag hjälp av dels ett antal personer på två 

stora globala företag, som arbetar med Scrum tekniken, dels av litteraturstudier och 

vetenskapliga artiklar för att komma fram till ett antal slutsatser. Mina slutsatser är 

baserade på de framgångsfaktorer jag kom fram till med hjälp av både litteraturen och 

de dialoger jag genomförde. Studien visar på tre viktiga egenskaper hos en ledare, i 

detta fall, en scrummaster i ett globalt distribuerat utvecklingsprojekt: Coachande 

ledarstil, tydligt ledarskap och mindre distribuerade team inte individer. 
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Abstract 

Companies around the world work more globally than ever and it reflects in the 

system development projects that run. The companies work span continents and the 

employees work together over the borders. This way of working, the global 

distributed, brings a number of opportunities for the company but also presents a lot 

of problems. The distributed way of working means that the teams and/or individuals 

are divided. I wanted to connect this way of working with the agile framework 

Scrum, partly due to my own interest on the subject and partly as it is a contradiction 

to me, distributed work and Scrum, therefore a challenge to combine. 

 

To be able to investigate this way of working I got in touch with two companies that 

work globally and distributed, using the Scrum technique, I read literature and papers 

on the subject to be able to reach my conclusions. My conclusions are based on the 

success factors I found in both the literature and the dialogs performed. The study 

shows three important qualities in a leader, a scrum master, in a globally distributed 

development team: Coaching leadership, clear leadership and smaller distributed 

teams not individuals.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rapporten syftar till att belysa den alltmer förekommande företeelsen av globalt 

distribuerat systemutvecklingsarbete. Med distribuerat systemutvecklingsarbete 

menar jag utvecklare som arbetar i team där individerna inte alltid är lokaliserade på 

samma plats. De allt mer krävande och större kraven på snabba effektiva 

systemutvecklingscykler i och med att vi lever i en föränderlig värld ger oss en stor 

utmaning. 

 

I rapporten vill jag undersöka de distribuerade teamens arbetssätt ur en ledares 

perspektiv. Med ledare avser jag här ledare av systemutvecklingsprojekt, oftast 

kallade projektledare. Detta är ett område som mer och mer tar plats i litteraturen och 

i forskningssammanhang. 2005 skrev Shapiro, Von Glinow och Cheng ”To date, 

research on leadership in MNT is fairly limited”. Med förkortningen MNT menas här 

Multinational teams. En hel del har skrivits sedan dess men inte så mycket kring det 

globalt distribuerade arbetssättet med hjälp av scrum. 

 

Jag har valt att koncentrera mig kring arbetet med det agila angreppssättet i 

projektarbete där projektmetodiken scrum är en typ av agilt arbetssätt, och belysa den 

ur ett distribuerat och globalt synsätt. Att jag valt att titta närmare på Scrum beror dels 

på intresse och nyfikenhet men också för att jag upplever att den förespråkar nära 

kontakter och snabba beslutsvägar, för mig ter sig det som en utmaning att kombinera 

den distribuerade verksamheten med ett sådant sätt att arbeta. De båda arbetssätten är 

på många sätt varandras motsatser. 

 

1.2 Disposition 

Nedan följer den disposition av uppsatsen som jag valt: 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Här beskrivs bl.a. bakgrund, mål, syfte och avgränsning för arbetet. 

Kapitel 2 - Metodbeskrivning och metodval 
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I detta kapitel beskrivs de olika tillvägagångssätten jag använt mig av för att ta reda 

på fakta kring ämnet/ämnena, få svar på mina frågeställningar och dra mina slutsatser. 

Kapitel 3 - Distribuerat arbete 

Kapitlet handlar om dels att arbeta distribuerat och dels att arbeta globalt och 

distribuerat. Här redovisar jag också de resultat inom ämnet som jag kommit fram till 

i min fallstudie, i form av ett antal intervjuer med personer som arbetar dagligen i en 

globalt distribuerat miljö. 

Kapitel 4 - Agilt arbetssätt 

Här skriver jag vad agilt tänkande i en utvecklingsorganisation innebär i praktiken, 

jag går närmare in på scrum som är en del av det agila arbetssättet. 

Kapitel 5 - Applicera scrum i distribuerat arbete 

I detta kapitel utgår jag från dels ledarrollen i ett scrum projekt i en distribuerad 

global organisation och dels tittar jag på hur företagsledningen påverkas av detta 

arbetssätt. 

Kapitel 6 - Fallstudie – distribuerat globalt arbete 

Kapitlet redovisar de resultat som fallstudien gav. 

Kapitel 7 – Diskussion 

I detta kapitel funderar jag kring de svar jag fått i mina intervjuer kopplat till vad jag 

läst i litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Kapitel 8 – Slutsatser 

Här utgår jag från vad jag läst i litteraturen och vad jag fått fram i mina intervjuer för 

att dra slutsatser kring mina frågeställningar. 

Kapitel 9 – Referenser 

Kapitlet innehåller all den litteratur, seminarium och vetenskapliga artiklar som jag 

tagit del av. 

 

1.3 Mål 

Arbetet har som mål att visa på hur man arbetar i globalt distribuerade projekt kopplat 

till ett agilt arbetssätt. Jag har valt att utifrån dessa förutsättningar titta närmare på den 

agila metoden Scrum, och har som mål att direkt koppla den till globalt distribuerat 

systemutvecklingsarbete. Målet är också att kunna leverera en kort checklista på 

artefakter respektive tillvägagångssätt som ger dessa typer av projekt en rimlig chans 

att uppnå sina mål. Artefakter och tillvägagångssätt som ledaren i gruppen kan 

använda sig av. Artefakterna är de framgångsfaktorer som identifieras med hjälp av 
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studier inom ämnet och intervjuer med ledare inom distribuerade globala 

organisationer. 

 

1.4 Syfte 

Det globala och distribuerade arbetssättet blir mer och mer förekommande inom 

systemutveckling och ses gärna som ett billigare sätt att arbeta på med tanke på de 

lägre utvecklingskostnaderna som förekommer i bl.a. Indien, Kina och Ryssland. Men 

om det ska bli billigare krävs att vi arbetar på ett annat sätt än i traditionella projekt 

som är lokaliserade i samma land och tidszon – detta är en utmaning. Syftet med 

arbetet är att titta på ledarrollen i den allt mer växande distribuerade 

systemutvecklingen och se hur den rollen fungerar ihop med det idag mer och mer 

populära sättet att arbeta som ledare i systemutvecklingsprojekt med stöd av det agila 

arbetssättet scrum. 

 

Scrum förordar ett arbetssätt som inte stämmer helt överens med det distribuerade och 

distanserade arbetet. Detta har väckt min nyfikenhet och jag ämnar titta lite närmre på 

hur man i praktiken förenar dessa två som ledare. 

 

1.5 Målgrupp 

Projektledare som arbetar med systemutveckling i globala organisationer och har 

ambitionen att arbeta med det agila arbetssättet Scrum. 

 

1.6 Avgränsning 

Frågorna kommer att kretsa kring hur rollen scrummaster/projektledare hanterar de 

problem som uppstår. Andra roller i ett utvecklingsprojekt såsom utvecklare, testare, 

beställare etc. kommer arbetet inte att ta hänsyn till. 

 

1.7 Frågeställningar 

Hur stödjer det agila arbetssättet med scrum-metoden ett globalt distribuerat 

utvecklingsarbete, sett ur en scrum masters perspektiv: 
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• Vilka hinder stöter man på i en distribuerad organisation och hur kan ett agilt 

arbetssätt stödja denna arbetsprocess? 

• Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna för en projektledare eller scrummaster 

i globalt distribuerade utvecklingsprojekt? 

• Hur lyckas man bedriva lyckade agilt drivna och globalt distribuerade 

utvecklingsprojekt? 

• Hur hanterar man som ledare dessa projekt, vilka framgångsfaktorer är 

viktiga? 
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2 Metodbeskrivning och metodval 
Rapporten bygger på dels ett teoretisk-analytiskt och dels ett empiriskt -analytiskt 

tillvägagångssätt. Med teoretiskt-analytiskt avses bl.a. litteraturstudier i ämnet och 

med empiriskt – analytiskt avses i detta fall enkätformulär och intervjuer. (Sörensen, 

1993) 

2.1.1 Kvalitativ forskningsmetodik 

Kvalitativ forskning syftar till hur datat man samlar in ser ut. Kvalitativ data är oftast 

textbaserad som en berättelse eller svar på frågor. Det finns även kvantitativ data och 

då handlar det mer om mätbart data som siffror i form av statistik eller volymer. 

(Robson, 2002) Termerna kvalitativ och kvantitativ bör endast användas för att 

beskriva insamlade data och inte för att beskriva verklighetsuppfattning eller 

kunskapsansats. (Gunnarsson, 2006) 

 

Detta kvalitativa forskningssätt kan också betecknas som ett empiriskt - holistiskt 

paradigm, där paradigm syftar på de olika s.k. glasögon man som forskare kan ta på 

sig för att angripa en fråga eller ett problem. Med empiriskt – holistisk metod avses 

här att verkligheten studeras och fokuserar på språk och kommunikation mellan 

människor. De olika metoderna inom det empiriskt - holistiskt paradigmet 

kännetecknas av att datainsamlingen är öppen och meningsbärande enheter klumpas 

ihop till en eller flera kategorier. Vid denna typ av forskning bör också forskaren vara 

medveten om dennes påverkan av datat vid insamlingen. (Gunnarsson, 2006) 

 

När man samlar in kvalitativ data är risken stor att det blir ett enormt stort arbete att 

sammanställa det, vid kvantitativ datainsamling är det enklare att jämföra och dra 

slutsatser utifrån siffror medan den kvalitativa datan är svårare att jämföra och 

strukturera. (Robson, 2002) 

 

2.2 Insamling av data 

Insamlingen av data har skett med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder, dels genom 

litteraturstudier och dels med hjälp av direkt ställda frågor eller enkätfrågor till 

personer som arbetar inom området. 
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För att finna lämplig litteratur i ämnet har jag använt mig av Internet där jag sökt på 

Google med hjälp av bl.a. följande sökord: globalt distribuerade organisationer, 

scrum, agile, lean production och virtuella team. Jag har läst en hel del vetenskapliga 

artiklar och andra artiklar på nätet men även funnit ett antal böcker inom ämnena. Jag 

har funnit en del skrivet material som omfattar hela mitt ämne men mestadels nyare 

material i form av böcker som inte går att få tag i på bibliotek eller på nätet. Därför 

har jag mestadels läst om ämnet uppdelat på nyckelorden ovan och dragit slutsatser 

utifrån det. 

 

För att svara på mina frågeställningar ämnar jag också att göra dels en enkätstudie 

dels ett antal mer djupgående intervjuer på två stora internationella amerikanska 

företag. Anledningen till att jag har valt dessa former av empiriska studier är det 

faktum att jag har kontaktat projektledare inom hela den globala organisationen. Med 

enkätmetoden når jag då så många som möjligt och inom en rimlig tid och får 

samtidigt utrymme för att göra några få djupintervjuer med tillgängliga projektledare 

på plats här i Sverige. 

 

Jag lyckades genomföra 4 djupintervjuer på plats, en djupintervju via telefon och jag 

fick ett svar på min utskickade enkät. Att jag fick få svar beror, enligt de respondenter 

jag frågat, troligen på den enorma mailskörd personerna på företagen tar del av varje 

dag och det höga arbetstempot – det finns inte tid för att svara på enkäter från okända 

studenter. Jag anser dock att jag fått in mycket material och de personer jag intervjuat 

har varit insatta i ämnet och engagerat delat med sig av alla sina erfarenheter. 

 

2.2.1 Enkäter 

Att samla in data via utskickade enkäter har både fördelar och nackdelar. Som jag 

nämnt i föregående stycke är tid och tillgänglighet viktiga stöttepelare i detta beslut 

med tanke på den globala organisationen. 

 

Fördelarna kan exempelvis vara att det är lättare att administrera, samma frågor kan 

skickas till många deltagare nu och i framtida undersökningar och det är en relativt 

icke- tidskrävande metod. (Sörensen, 1993) 
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Nackdelarna kan vara att enkäten endast fångar ett tillfälligt tillstånd och inte visar de 

underliggande orsakerna, osäkert huruvida svaren stämmer eller om svaren 

överhuvudtaget är korrekta. (Blaxter, Hughes, Tight, 2008) 

 

2.2.2 Intervjuer 

Jag fann att det är en komplex aktivitet att intervjua utan inspelningsverktyg. 

Samtidigt som jag lyssnar ska jag försöka skriva ner vad de säger. Ibland skriver jag 

så pennan glöder och ibland skriver jag inget alls, förmodligen undrar den intervjuade 

om de inte sagt något tillräckligt intressant för att jag ska skriva ner det. Allt detta 

funderade jag över under intervjuerna. Om detta skriver även Blaxter, Hughes och 

Tight. De formulerar det med att man blir distraherad av dessa tankar under intervjun. 

När man skriver ner något den intervjuade säger tror han/hon att de sagt något 

speciellt medan om man väljer att inte notera en annan sak kan det uppfattas som om 

det inte var lika viktig information. (Blaxter, Hughes och Tight, 2008) 

 

Efter intervjuerna satte jag mig direkt och skrev ner ytterligare tankar och skrev ner 

mer som de sagt. Jag lät de intervjuade prata ganska fritt och fick därför inte exakt 

svar på varje fråga men samtidigt fick jag så mycket mer information. 

Jag genomförde en av intervjuerna via telefon. Där var det mycket svårare att följa 

frågestrukturen eftersom det var svårt att veta när det var lämpligt att avbryta. Jag 

hade turen att intervjua verbala människor och hade inga problem med att få några 

svar. 

 

2.2.3 Öppet ställda frågor 

Både enkätfrågorna och intervjufrågorna är öppet ställda för att få in så mycket 

information som möjligt. Den information som jag fått in ligger sedan till grund för 

de slutsatser jag drar och då är jag angelägen om att få in relevant information som 

berör de ledare jag varit i kontakt med. Vid enkäter med fasta frågor och ett antal 

svarsalternativ tror jag respondenterna kan hämmas från att tänka fritt och verkligen 

försöka spegla verkligheten. 

“Free-response or open-ended questions can take your respondents considerable time, 

thought and effort to answer. But these questions can be useful in providing you with 

answers you may not have anticipated.” (Fink, 1995) 
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En risk med det är dock att respondenten vid enkätrespons inte tar sig tid att gå 

igenom alla frågor, tillvägagångssättet kräver mer av den tillfrågade. En annan risk är 

att respondenten som svarar på en enkät med öppna frågor missuppfattar frågan och 

jag som mottagare får ett svar som jag inte efterfrågat. Under ett intervjutillfälle kan 

man börja med en öppen fråga medan man sedan förtydligar vid behov för att 

respondenten ska svara på den fråga som avses. 

 

2.2.4 Deltagare i fallstudien 

För att undersöka hur ett distribuerat arbete globalt fungerar i praktiken tog jag 

kontakt med två företag som verkar här i Sverige. 

 

Jag intervjuade personer från två stora internationella amerikanska företag inom 

datavärlden, benämner dem Företag A och Företag B i rapporten. Jag genomförde 

djupintervjuer med Respondent 1A, Respondent 2A, Respondent 4A och Respondent 

1B. Respondent 3A svarade utförligt på den enkät jag skickade. 

 

2.2.5 Företag A 

Företaget är ett av världens största mjuk- och hårdvaruföretag med 33 000 anställda 

och gör affärer med över 100 länder. 

 

Respondent 1A 

Respondenten är en svensk man som har arbetat inom dataindustrin i över 12 år som 

utvecklare men mestadels som projektledare och chef. För tillfället arbetar han som 

chef över 35 personer spridda över 11 länder. Teamet består av ett antal underchefer 

som är lokaliserade i USA, Ryssland och Norge. Teammedlemmarna är utspridda på 

följande länder; Australien, Tyskland, Finland, Sverige, Norge, Danmark, England, 

Portugal, USA, Ryssland, Kina. Genomförde djupintervju. 

 

Respondent 2A 

Respondenten är en svensk man som har arbetat i dataindustrin i snart 6 år som 

utvecklare och projektledare. För tillfället arbetar han som projektledare för 12 

personer, uppdelade i två team, som är lokaliserade i 8 olika länder. Utav dessa 12 
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personerna är det endast två par, ett i Norge och ett i Portugal, som sitter tillsammans. 

Resterande personer är utspridda över hela världen; Kina, USA, Ryssland, Finland 

och 3 ställen i Sverige. Genomförde djupintervju. 

 

Respondent 3A 

Respondenten är en man från Frankrike som är lokaliserad där också. Han har arbetat 

inom dataindustrin i 7 år och som projektledare i 6 månader. Han är för tillfället 

ansvarig för ett utvecklingsteam på 4 utvecklare som arbetar i Finland, Ukraina, 

Danmark och Tyskland. Svarade via enkät. 

 

Respondent 4A 

Respondenten är en man från Sverige. Han har arbetat inom systemutveckling i 11 år 

och tre år av dem i en ledande position. Han arbetar för tillfället i ett team bestående 

av utvecklare från 6 olika länder; Kina, USA, Australien, Norge, Sverige och 

Storbritannien. Genomförde djupintervju. 

 

2.2.6 Företag B 

Företaget är ett av världens största inom sin produktportfölj och ett amerikanskt 

internetföretag. Det är ett ungt, drivet och börsnoterat företag. Företaget bildades 

1998 och har idag 19 000 anställda över hela världen. 

 

Respondent 1B 

Respondenten är en svensk man som arbetat inom dataindustrin i många år, både i 

Sverige och i USA. Han har arbetat i ledande befattningar men till största delen som 

utvecklare. För tillfället arbetar han som utvecklare i ett större globalt team. 

Genomförde djupintervju. 



Annica Juhlin                                                                                           DV1303-HT08

    

 15 

3 Distribuerat arbete 
Med distribuerade eller virtuella team menas att projektdeltagarna inte sitter 

tillsammans. Ett team som arbetar med distribuerad utveckling är spritt över relativt 

många platser med relativt få, ofta bara en eller två, individer per plats. (Cockburn, 

2002) 

 

3.1 Vad är skillnaden på distribuerat och icke-dist ribuerat? 

Att arbeta distribuerat betyder att man i det dagliga arbetet samarbetar med 

teammedlemmar som är geografiskt utspridda över en stad, ett land eller över hela 

världen. När teamet är distribuerat gentemot andra team är det ett antal personer som 

sitter ihop och arbetar mot ett annat team som sitter ihop på ett annat geografiskt 

ställe. Individer i ett team kan också vara distribuerade, då sitter en eller få individer 

på en plats och de resterande teammedlemmarna är också utspridda på olika 

geografiska platser. Ett team kan i detta fall exempelvis bestå av 4 personer utspridda 

på 4 platser i en stad, ett land eller i världen. 

 

Ett icke-distribuerat arbetssätt innebär att teamet sitter ihop och arbetar tillsammans. 

Ett team som sitter ihop och träffas dagligen lär sig snabbt kommunicera effektivt 

med sina gruppmedlemmar i.o.m att de lär känna varandra snabbare. 

 

3.2 Globalt distribuerat arbete 

Distribuerade projektgrupper kan bestå av olika team som är globalt spridda, de kan 

bestå av olika kombinationer av gruppmedlemmar, några i gruppen arbetar kanske 

deltid och några fulltid i projektet. Projektgruppen behöver inte vara statiskt utan 

projektmedlemmarna kan vara anslutna till projektet under en begränsad tid för att 

utföra någon begränsad uppgift. (Solomon, 2001) 

 

Projektdeltagarna kan även vara lokaliserade utanför organisationens lokaler, de kan 

exempelvis sitta hemma och arbeta. En distribuerad projektgrupp kan innefattas av 

flera olika team utplacerade på olika ställen som gemensamt arbetar för att lösa sina 

begränsade delar av ett större projekt. (Solomon, 2001) 
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3.2.1 Olika kategorier 

Man kan dela upp globala team i tre kategorier (Cockburn, 2002). De tre typerna av 

team är Multisite development, Offshore development och Distributed 

development. 

 

Multisite development är när större team är utspridda på relativt få ställen och varje 

ställe består av en komplett utvecklingsgrupp. 

 

Offshore development är team när exempelvis designerns skickar sina 

specifikationer för utveckling till ett annat team, placerade på ett annat ställe 

vanligtvis i ett annat land. 

 

Distributed development är när ett team är utspritt på många olika ställen med 

relativt få utvecklare, många gånger endast en utvecklare, på ett och samma ställe. 

 

3.2.2 Tidsskillnader 

Tidsskillnaderna som kan förekomma i ett globalt distribuerat arbetssätt kan påverka 

teamet negativt. Miller föreslår att man i teamet är flexibel när det gäller arbetstid: 

 

”Teams that span time zones have further challenges when it comes to 

communication. There are times during each person’s working day when other 

members of the team are not available to them. This can be mitigated somewhat by 

shifting core hours to better align the team members.”(Miller, 2008) 

 

Joshi och Lazarova föreslår att man som ledare har tillgång till klockor som visar de 

olika tidszonerna för att få ett konkret hjälpmedel i det dagliga arbetet. (Joshi och 

Lazarova, 2001) 
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3.3 Varför arbetar man distribuerat? 

Ade Miller, skriver att alla agilt drivna team skulle ha arbetat isolerat om de haft ett 

val. Med isolerat menar han här som en motsats till distribuerat, alltså att ett team 

sitter ihop och skilt från andra team. Dock ser inte verkligheten ut så och enligt Miller 

är det tre framträdande orsaker till att företag väljer att arbeta distribuerat: 

Global marknad – företaget behöver expertis inom en speciell marknad, närhet till 

kund eller leverantör. 

Global kompetens – företaget är ute efter kompetens som inte går att finna på ett 

geografiskt ställe. 

Reducera kostnader – företag söker ofta kompetens i länder där resurser kostar 

mindre. 

Miller skriver också att med ett distribuerat arbetssätt bör företaget vara medveten om 

att man gör avkall på andra delar med tanke på att det exempelvis medför reducerad 

prestation, eventuellt ineffektivare samarbete och högre resekostnader. (Miller, 2008) 

3.4 Att arbeta i ett distribuerat team 

Som de största utmaningar i virtuella team nämner Godar och Ferris kommunikation 

och kultur. De menar att avsaknaden av direktkontakt påverkar effektiviteten i vår 

kommunikation. Eftersom kontakt måste ske via teknik har det en påverkan på hur vi 

uppfattar informationen, vi kanske inte ser kroppsliga gester, ansiktsuttryck eller hör 

nyanser i röster. Detta påverkar informationsflödet i virtuella team men samtidigt 

skriver de att man i ett virtuellt team kan komma på andra sätt att kommunicera via 

tekniken. 

De kommunikativa utmaningarna får sedan en extra dimension om team deltagarna 

har olika etniska, språkliga eller nationella bakgrunder. Deltagarna i ett team filtrerar 

alla information de får genom de olika filtren, som etnisk- eller språkliga bakgrunder.  

Detta ger utrymme för missförstånd i kommunikationen. (Godar och Ferris, 2004) 

 

Kommunikation är en viktig beståndsdel i ett projektarbete. Hagberg och Ljung 

skriver: ”Kvaliteten på kommunikationen mellan medarbetarna i projektet styr hur väl 

relationerna kommer att fungera, och inverkar på projektarbetets resultat.” (Hagberg, 

Ljung, 2000, sid. 126) 
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4 Agilt arbetssätt 
I januari 2001 träffades ledande profiler för de olika lättrörliga metoderna och tog 

fram ett gemensamt synsätt som de sedan kallade Agile, det Agila Manifestet 

bildades. De olika metoderna var Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, 

Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Pragmatic Programmer, 

Scrum, med flera. 

 

De senaste åren har det agila (lättrörliga) arbetssättet vunnit mer och mer mark inom 

systemutvecklingen. Det snabba, effektiva sättet att bedriva ett projekt attraherar både 

företagen och utvecklarna. Snabba resultat innebär mer korrekta leveranser som 

stämmer överens med den slimmade kravbilden. 

En utmaning är sedan att lägga på den extra dimensionen av globala distribuerade 

utvecklingsprojekt. Om detta skriver Alistair Cockburn, en av grundarna till det Agila 

Manifestet. 

 

”The speed of development is related to the time and energy cost per idea transfer, 

with large increases in transfer cost as the distance between people increases and 

large lost opportunity costs when some key question does not get asked. Splitting up 

the team is just asking for added project costs.” (Alistair Cockburn, Agile Software 

Development, 2002) 

 

Det agila tankesättet kommer bl.a. från Henry Ford och hans Lean Production. Lean 

Production innebär, enligt Jeffrey K Liker, bl.a. att skapa en kultur där processer 

stoppas för att reda ut problem, fatta beslut långsamt och i samförstånd och bli en 

lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. (Wikipedia, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lean_production). Mary Poppendieck beskriver hur 

viktigt det är att ge kunden något innan de hinner ändra sig. Hon hävdar att om man 

låter kunden vänta så länge det bara går med att bestämma detaljer kring kraven 

kommer kunden inte att få vad de vill i tid. Om man istället ger kunden en delprodukt 

innan de hunnit bestämma sig helt kan man utgå från den och arbeta vidare med 

kraven – det är Lean Production.(Poppendieck, 2003) 

 

Agile värdesätter: 

Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

Körbar programvara framför omfattande dokumentation. 
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Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

Alla ovan nämnda saker är värdefulla, men de till vänster värderas högre än de till 

höger. (http://www.agilesweden.org) 

 

Agiles principer; 

Dessa är direkt tagna från http://www.agilesweden.org/ 

1. Viktigast är att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser av 

värdeskapande programvara. 

2. Anpassning till förändrade krav och förutsättningar är naturligt, även i ett sent 

skede; utnyttja förändring till kundens fördel. 

3. Leverera användbar programvara ofta, helst med bara några veckors 

mellanrum. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare arbetar tillsammans dagligen. 

5. Självgående och ansvarstagande individer är den främsta framgångsfaktorn. 

Med nödvändigt stöd och förtroende kommer de att lösa uppgiften. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa sättet att förmedla 

information, både till och inom teamet. 

7. Funktionalitet är det främsta måttet på framsteg. 

8. Agile verkar för uthållighet; teamet skall kunna upprätthålla jämn 

arbetsbelastning så länge som behövs. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk elegans och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet - konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre - är 

grundläggande. 

11. Team som organiserar sig och sitt arbete själva, ger bäst problemförståelse, 

arkitektur och design. 

12. Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att förbättra 

sin effektivitet. 

 

Ett antal olika metoder och arbetssätt växte fram som effektiviserade 

utvecklingsprocessen, exempelvis Extreme programming, Lean software 

development, Crystal och Scrum. 
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4.1 Scrum 

Metoden scrum grundades 1995 av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Metoden 

grundar sig framförallt på vad som ska utvecklas och inte på hur man praktiskt 

programmerar. 

 

Enligt Ken Schwaber är Scrum inte en metod utan ett ramverk, ”a framework not a 

methodology”. Han hävdar att Scrum arbetar med mål, prioriterade krav, som 

uppfylls medan traditionell systemutveckling arbetar med fördefinierade krav och 

slutliga målet är att de kraven ska vara uppfyllda. (Schwaber, 2008) 

 

Tre roller utmärker scrum-metodiken: Scrummaster som är teamets interna 

utvecklingsledare, Product Owner som är beställaren och den som ansvarar för 

produktlistan och sist men inte minst utvecklarna i teamet. 

 

4.1.1 Scrum i praktiken 

Scrum bygger på ett antal regler för ett projektförfarande. Scrum förordar en månads 

sprintar där en sprint är en iteration. Tre roller; Produktägare, scrummaster och 

teamet. 

Dagliga scrummöten, korta 15 minuters möte där teamet får svara på tre frågor: 

1. Vad har jag gjort de senaste 24 timmarna? 

2. Vad planerar jag att göra de närmsta 24 timmarna? 

3. Vilka hinder står jag inför? 

Produktägaren har ansvar för att producera en produkt backlog, som är en att-göra 

lista för teamet. Denna lista omvandlar sedan teamet till en sprint backlog, där de 

högst prioriterade målen för en sprint listas och är teamets aktivitetslista för den 

planerade 30 dagars iteration eller den s.k. sprinten. 

 

Ett scrumteam bildas på ca 5-9 personer och tillsammans med produktägaren 

diskuterar men fram målen för sprintarna. Tanken med scrum är att teamets 

medlemmar lägger upp arbetet och även fördelar arbetsuppgifterna mellan varandra. 

Teamet saknar fasta projektroller, vilket förekommer i de flesta andra 

projektmetodiker som RUP (Rational Unified Process) eller Vattenfallsmodellen. 
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När väl sprinten har börjat är teamet självgående och tar ansvar för sitt gemensamma 

mål. Scrummastern coachar teamet och ser till att alla arbetar mot det uppsatta målet 

för sprinten. 

 

“This is accomplished by removing management pressure from the team, allowing the 

team to select its own work, and then self-organize through close communication and 

mutual agreement within the team on how best to accomplish the work. In a 

successful Scrum, this autonomy can significantly improve the quality of life for 

developers and enhance employee retention for managers.” (Sutherland och 

Schwaber, 2007, s.19) 

 

Scrum innebär att stor fokus läggs på att leverera affärsvärde, varje sprint har som 

mål att öka produktens marknadsvärde. 

 

När en sprint är klar och en leverabel levererad, gärna en körbar leverabel, är det dags 

för tillbakablick. Scrummastern är ansvarig för att genomföra en s.k. sprint 

retrospective, där teamet tillsammans utvärderar sprinten. Syftet med detta är att höja 

teamets kunskapsnivå och öka motivationen inför nästa sprint. (Scrum på 5 min, 

Softhouse) 

 

Nedan visas en tabell med scrum-ord översatta till svenska. 

Flöde 

Daily Scrum Meeting Dagligt möte 

Sprint Planning Meeting Planeringsmöte 

Sprint Retrospective Meeting Retrospektivt möte 

Sprint Review Meeting Granskningsmöte 

Roller 

Product Owner Produktägare 

Scrum Master Scrummaster 

The Team Utvecklingsgrupp 

Dokument 

Product backlog Produktspecifikation 

Sprint backlog Sprintspecifikation 

Release backlog Versionsspecifikation 

Burndownchart Burndowngraf 
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4.1.2 Product Owner 

Product Owner (produktägaren) är en viktig roll för att driva projektet framåt och i 

rätt riktning. Kniberg hävdar att denna roll är en viktig deltagare på sprintplaneringen 

(planeringsmöten) pga. av att varje user story (användarscenarie) består av tre delar: 

scope, tidsuppskattning och prioritet. Det är sedan de user stories som man bryter ner 

i aktiviteter. User stories är leveranser som produktägaren bryr sig om, aktiviteterna 

är endast mål för att nå dit och göra honom/henne nöjd med vad de får. (Kniberg, 

2007) Sutherland hävdar att planeringsmötet ägs av produktägaren. (Sutherland och 

Schwaber, 2007) 

Produktägaren är ofta en kund men kan också tillhöra den egna organisationen. 

Rollen kräver breda kunskaper om teknik, marknad och affärsprocesser. (Scrum på 5 

min, Softhouse) 

 

4.1.3 Scrum Master 

Enligt Sutherland är Scrum Master (scrummaster) rollens uppgift att facilitera teamets 

utvecklare och arbeta nära produktägaren. Scrummasterns uppgifter är att se till att 

teamet är produktivt, se till at teammedlemmarna samarbetar och att skydda teamet 

för externa störningar. Scrummaster ansvara också för att processen följs med dagliga 

scrummöten, granskningsmöten etc. 

 

4.1.4 The Team 

Sutherlands rekommendation är att teamet (utvecklingsteamet) består av 6-8 

utvecklare. Utvecklarna bör ha fria händer inom sprinten att bestämma sprintens mål 

och definiera de arbetsresultat man vill uppnå i sprinten. Teamet organiserar sig själv 

och så länge de följer processen, och i slutet av varje sprint demonstrerar för 

produktägaren vad de kommit fram till, har de fria händer. (Sutherland, 2007) 
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5 Applicera scrum i distribuerat arbete 
Scrum bygger på att teammedlemmarna arbetar väldigt tätt ihop. Scrum uppmuntrar 

till dagliga scrummöten, parprogrammering och spontana teammöten vid behov. 

Dessa scrum-aktiviteter rimmar inte helt med att arbeta distribuerat, att inte sitta 

tillsammans i ett scrumprojekt går emot en av de fundamentala grundstenarna i 

metodiken eller ramverket som Ken Schwaber kallar det. Kniberg skriver att för att 

använda scrum i sådana organisationer måste man satsa på kommunikativa vägar 

såsom webbkameror, telefonkonferensutrustning och desktop sharing software. Han 

föreslår också att man på ett kontor kan sätta upp en storbildskärm som filmar ett 

annat kontor, dock är det endast intressant om man är distribuerad över två team och 

två geografiska platser. (Kniberg, 2007) 

 

Att arbeta i sprintar om 1 månad verkar vara fullt möjligt och t.o.m. att förorda så 

långt det är möjligt i en distribuerad verksamhet. Då kan man få konkret feedback 

som ledare på hur långt man har kommit och få möjlighet att skala bort onödiga 

funktioner för att komma i mål med den totala leveransen. Distribuerade 

verksamheter kräver en hel del ramar och styrning för att utvecklarna inte ska sväva 

iväg och arbeta med fel uppgifter, då är scrummetodiken lämplig eftersom det 

uppmanar till kontinuerlig avstämning av lean production som innebär att man skalar 

bort allt onödigt för att få en ren leverans. 

 

Enligt Sutherland etc. kan man i praktiken se tre olika distribuerade scrum modeller: 

Isolerade scrum team – Teamen är isolerade och bedriver utveckling med hjälp av 

scrum. Inga scrum aktiviteter pågår över teamgränserna. 

Distribuerad scrum of scrum - Scrum teamen är isolerade scrum team och 

integrerade av ett övergripande scrum of scrum team. 

Totalt integrerat scrum – scrum teamen är distribuerade över olika geografiska 

platser. 

 

Enligt Scrum Alliansen, är bästa rekommenderade scrum modellen den distribuerade 

scrum of scrum modellen. 

 

Enligt Sutherland m.fl. är de största utmaningarna i ett distribuerat utvecklingsteam 

följande: 

Strategi – svårt att få inflytande över tillgängliga resurser 
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Projekt- och processledning – svårt att synkronisera arbetet när det är distribuerat 

Kommunikation  – avsaknad av effektiva kommunikationsmekanismer 

Kultur – motstridiga beteenden, processer och tekniker. 

Tekniker – oförenliga data format, scheman och standarder. 

Säkerhet – försäkra sig om privat och konfidentiell elektronisk överföring. 

 

Det rekommenderade tillvägagångssättet enligt Sutherland m.fl. är att arbeta med 

integrerad Scrum. Han presenterar ett arbetssätt där det distribuerade teamet delas upp 

i olika scrum-team som i sin tur leds av ett övergripande scrum of scrum – team. I 

exemplet han beskriver består teamet av resurser situerade runt om i USA och Canada 

respektive i Ryssland. De har dagliga scrum-möten som deltagaren i USA har varje 

morgon medan det för deltagarna i Ryssland är sen eftermiddag. Det övergripande 

scrum of scrum teamet har möte en gång i veckan, något även arkitekterna har. Scrum 

of Scrum teamet och arkitekterna befinner sig i detta exempel på samma plats i USA. 

Det finns även en Produkt ägare utsedd för varje scrum team, också denna person är 

situerad i USA. Nyckeln här är alltså att koncentrera navet i utvecklingen till en 

geografisk plats för att få maximal konsistent styrning av utvecklingsprojektet. 

(Sutherland, Viktorov, Blount, Puntikov, 2007) 

 

5.1 Ledaren 

Det är många aspekter kring den globala distribuerade systemutvecklingen som visat 

sig vara en utmaning för en ledare. Ledarens uppgift här är dels att driva ett effektivt 

projektarbete med hjälp av en projektmetodik och dels hålla ihop ett globalt 

distribuerat team. 

 

Viktiga beståndsdelar i ett projektarbete: (Hagberg och Ljung, 2000) 

• Tydligt mål 

• Bra kommunikation 

• Bra relationer 

• Tydlig planering 

• Kontinuerlig uppföljning 
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Hagberg och Ljung pekar på hur viktigt de är med samverkan mellan individer. 

Modeller och metoder är viktiga men för att lyckas med utvecklingen är relationen till 

medarbetarna den viktigaste förutsättningen för att lyckas. (Hagberg, Ljung, 2000) 

 

Relationerna i ett projektteam är ledarens ansvar och i en distribuerad organisation 

tillkommer det i dessa beståndsdelar av ett projektarbete ytterligare dimensioner i 

form av exempelvis kulturella skillnader, olika språk, distans till teammedlemmar och 

olika tidszoner. Detta ger den globalt distribuerade ledaren en utmaning det dels 

tillkommer ytterligare dimensioner men även för att beståndsdelarna i sig blir 

viktigare än i ett traditionellt icke-distribuerat projektarbete. 

 

En av de mest kritiska aspekterna för att få ett framgångsrikt virtuellt team är just 

ledarskapet enligt Leidner, Kayworth och Mora-Tavarez. (Leidner, Kayworth och 

Mora-Tavarez, 2001) 

 

De komplexa förutsättningarna för multinationella team (MNT) ställer speciella krav 

på ledaren. Komplexa i den meningen att de ofta består av olika kulturer och spänner 

globalt över världen. I sin forskning kring den multinationella ledaren upptäckte de 

att det finns en viss diskrepans mellan vad en ledare anser vara deras viktigaste 

kompetens gentemot vad teammedlemmarna anser vara ledarens viktigaste 

kompetens i sitt arbete med att driva ett globalt team. Det visade sig att mentorskap 

och coachning var något de tillfrågade ledarna inte än sin gång nämnde medan de 

tillfrågade teammedlemmarna ansåg det vara en viktig roll för ledaren. Även att 

hantera kulturella skillnader visade sig skilja sig i vikt. Ledarna tog upp detta som en 

viktig kompetens i deras roll medan teammedlemmarna inte alls viktade denna 

kompetens så högt. Att engagera och entusiasmera valde ledarna som en viktig 

kompetens medan medlemmarna inte alls ansåg denna uppgift vara en av de 

viktigaste. Gemensamt hade de kommunikation som den viktigaste uppgiften för en 

ledare, näst därefter tydliga mål och riktlinjer. (Joshi, Lazarova, 2001) 

 

Ett coachande ledarskap efterfrågades av en respondent i en av mina intervjuer, när 

man arbetar på distans är detta ett sätt att visa tillit till teamet. En annan av 

respondenterna framhävde hur svårt det är att vara coachande på distans, det är så 

svårt att fånga upp känslor och stämningar. Att coacha innebär att vägleda mer än att 

styra. Ett coachande ledarskap innebär att ledaren ställer motfrågor och leder 
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utvecklaren/utvecklarna till ett svar, istället för att svara direkt. Det viktiga i 

coachning är att låta medarbetarna finna sina egna svar. 

 

Godar och Ferris skriver att en ledare för ett virtuellt team måste vara kapabel att anta 

olika roller och tillvägagångssätt för att möte alla olika kulturella, tekniska, logistiska 

och kommunikativa skillnader. Det innebär då enligt författarna att rollen som ledare 

för ett virtuellt team är mycket mer komplext än rollen i ett traditionellt drivet projekt. 

(Godar, Ferris, 2004) 

 

Att ledarrollen i ett distribuerat team är en komplex roll hävdade också en respondent 

i en intervju. En ledare i en globalt distribuerad organisation behöver vara 

mångfacetterad och kunna agera på många olika sätt i sitt ledarskap. Man kan inte 

bara köra en stil utan måste vara kapabel att anpassa sig efter situationen. 

 

Hagberg och Ljung pekar på hur viktigt de är med samverkan mellan individer. 

Modeller och metoder är viktiga men för att lyckas med utvecklingen är relationen till 

medarbetarna den viktigaste förutsättningen för att lyckas. (Hagberg, Ljung, 2000) 

 

5.2 Företagsledningen 

 
Det framkom i flera intervjuer hur viktigt det är att ledningen är medveten om för- 

och nackdelar med distribuerat globalt arbete. De flesta kände att de har rätt 

förutsättningar för att kunna arbeta på detta sätt, men att det givetvis finns önskvärda 

förbättringsåtgärder. 

 

Hela organisationen i företaget bör följa det distribuerade arbetssättet om det ska vara 

effektivt. 

 

För att implementera scrum i en organisation krävs att hela företaget är involverade i 

förändringen. Att arbeta agilt med scrum kräver snabba beslut från ledningen, driver 

företagskulturen mot större fokus på prestation och resulterar i mer frekventa 

leveranser som påverkar hela företaget som t.ex. säljare, marknadsavdelning etc. 

Det kräver också bättre kommunikation genom alla led inom organisationen. Scrum 

agerar i ägarnas och aktieägarnas intresse i och med. att de mindre leveranserna 
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kommer ut på marknaden snabbare och ger ett kontinuerligt flöde av leverabler till 

kunden. (Sutherland, 2005) 

 

I en distribuerad organisation som arbetar med scrum gäller det alltså att arbete 

mycket med kommunikationen mellan de distribuerade teamen och 

företagsledningen, ju kortare beslutsvägar och flexiblare ledning desto snabbare kan 

utveckling av produkterna ske. Alla i organisationen tjänar på så lite friktion dem 

emellan som möjligt. Respondent 1B, i Företag B, tryckte på hur viktigt det var att de 

hade en öppenhet och tillit inom organisationen. Utvecklarna kan föra en dialog med 

högsta ledningen och känner sig då mer delaktiga och motiverade i sitt arbete. 

 

6 Fallstudie – distribuerat globalt arbete 
För att undersöka hur ett globalt distribuerat arbete fungerar i praktiken tog jag 

kontakt med två amerikanska företag som verkar här i Sverige. Jag har sammanställt 

svaren kring distribuerat arbete i tre grupper: 

 

1. Kommunikation 

2. Att arbete distribuerat globalt 

3. Framgångsfaktorer för distribuerat globalt arbete 

6.1.1 Kommunikation 

Rapportering 

Alla respondenter hade veckovisa möte, antingen chattmöte via IRC-system eller 

telefonmöte. En av respondenterna deltog dessutom i dagliga scrummöten, s.k. stand-

ups. De veckovisa mötena, scrummötena som de kallade dem, pågick under 1 timmes 

tid. En av respondenterna hade börjat sina scrummöten med de klassiska 

scrumfrågorna, enligt scrummetodiken och Sutherland: (Sutherland, 2007) 

1. Vad har jag gjort de senaste 24 timmarna? 

2. Vad planerar jag att göra de närmsta 24 timmarna? 

3. Vilka hinder står jag inför? 

Respondenten hade scrummöten en gång i veckan och då blir svaren på frågorna de 

samma som i den veckovisa skriftliga rapporten varje deltagare lämnar. Han ändrade 

då sin agenda efter följande punkter: 
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1. Är du i fas med planen? 

2. Vad väntar du på och hur länge har du ev. väntat? 

3. Teamets merge ansvariges statusrapport 

Det finns en uttalad önskan från Företag A att teamledare och projektledare ska ha 

telefonkontakt minst en gång i veckan med varje individ, men det framgick i 

intervjuerna att det var orimligt för de flesta team. Arbetsmässigt ansåg de att det var 

svårt att få tiden att räcka till. En av respondenterna som hade 12 personer ansåg sig 

inte ha den tiden att han kunde sitta och ringa alla varje vecka. 

Alla respondenter hade även månadsvis skriftlig rapportering på arbetsprogress. 

 

Kontakt 

Alla använde också dagligen IRC-chattverktyget och med detta kunde de dels 

kommunicera men också kontrollera om teammedlemmarna var aktiv större delen av 

sitt förväntade arbetspass. Ingen aktivitet på IRC:n indikerar att något inte står rätt 

till. Annars var det flera som tog upp problematiken kring avsaknaden av fysisk 

kontakt med sina teammedlemmar. Det ansåg att det är svårt att fånga upp hur deras 

kollegor mår, om de är stressade eller ointresserade av arbetet. Någon skickade s.k. 

pejl-mail lite då och då för att försöka fånga upp detta hos medarbetaren. Andra 

försökte ringa och fråga hur allt står till. 

 

Träffar 

Respondenterna på Företag A träffar sina kollegor dels en gång per år i stora 

utvecklingskonferenser och dels en gång per år i mindre team konstellationer. På 

företaget kan de inte tvinga de anställda att delta men vid ett eventuellt frånvarande 

från framförallt den stora konferensen ska man ha ett mycket gott skäl för att utebli. 

De stora årliga konferenserna försöker företaget lägga på en intressant plats för att 

ytterligare locka och premiera allas insatser. Alla är anställda under de premisserna 

att de bör ställa upp på resor om de blir ombedda. De flesta av respondenterna ansåg 

att dessa möten var tillräckliga för att de skulle kunna arbeta bra tillsammans i 

teamen. 

 

Tydlig kommunikation 

Alla respondenter framförde hur viktigt det är med tydlig kommunikation och även 

hur svårt det är att vara tydlig. 
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Två av respondenterna tog även upp problemet med att kommunicera beslut. Ofta 

kommunicerades ett beslut ut via mail efter konsensus i en mindre konstellation av 

teamet. Detta innebär att alla kanske inte läser mailet, företaget har en enorm 

mailskörd där en utvecklare kan få upp emot 3000 mail per dag. Om de ser mailet och 

läser det kan mottagaren i vissa fall inte känna sig delaktig i beslutet och inte vilja ta 

till sig det. Respondent 1A sa att han helst ville samla alla vid ett stort beslut men 

med tanke på tidsskillnaderna är det omöjligt. Detta medför då att vissa diskussioner 

aldrig tar slut, utan fortsätter längre än nödvändigt eftersom alla inte uppfattat att ett 

definitivt beslut är taget. 

 

Konflikter 

Respondent 1A försöker förhindra konflikter med hjälp av gemensamma regler inom 

teamet: 

• Vid mailkontakt är inga starka uttryck tillåtna. 

• Teammedlemmarna uppmanas att ringa vederbörande om en konflikt uppstår 

eller meningsskiljaktigheter som pågår i otaliga mailkonversationer. 

• Har konflikten brutit ut uppmanas deltagarna i teamet att boka en resa och 

träffas för att reda ut det på plats. 

Problem är oftast kopplade till språkförbistring eller kulturella problem, t.ex. har 

ryssar oftast starkare ståndpunkter. Engelska är koncernspråket och det är mycket 

viktigt att alla anställda behärskar detta till fullo för att undvika onödiga konflikter. 

Kommunikation med ledningen 

På Företag B var det viktigt med en platt organisation och där uppmuntrades de 

anställda att ta direkt kontakt med ledningen. Varje fredag eftermiddag håller 

ledningen ett globalt informationsmöte. Företaget är mycket månt om att framhäva 

utvecklarna och projektteamen som den viktigaste tillgången i företaget, och visar 

med denna gest att de anställdas röst är viktig. 

 

6.1.2 Att arbete globalt och distribuerat 

Några av respondenterna lovordade detta sätt att arbeta medan andra strävade efter en 

mindre distribuerad verksamhet. Att arbeta distribuerat kräver en viss typ av 

personlighet. 

 

Varför distribuerat? 
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Det framkom i mina intervjuer att det är viktigt att ledningen är medveten om vilka 

konsekvenser ett distribuerat arbete kan få, bl.a. sa en respondent att arbetssättet 

kräver detaljerade specifikationer på funktionsnivå och får man inte det kan inte 

ledningen kräva ett perfekt slutresultat. Otydliga direktiv på krav och 

funktionsspecifikationer avspeglar sig på resultatet. En annan respondent sa att skälet 

till att hans företag arbetar distribuerat är mycket pga. lokal- och personalkostnader 

medan man utåt hävdar att det är den globala kompetensen man är ute efter. Detta 

höll dock inte alla på företaget med om, en respondent hävdade att den kompetens de 

sökte inte går att få tag i överallt och därför är företaget tvunget att arbeta distribuerat. 

 

Företag B stävade efter att arbete distribuerat per team och inte på individnivå, medan 

respondenterna i Företag A inte alls kände att deras företag strävade efter ett sådant 

mål. 

 

Ledaren i distribuerad organisation 

En av respondenterna, Respondent 1A, framförde vikten av den mångfacetterade 

ledaren. Nedan följer utdrag ur intervjun, fritt nedskrivet: 

Som ledare skiftar man ofta mellan olika ledarstilar efter behov – den auktoritära eller 

den coachande. I en distribuerad organisation är det svårt att känna av vad som är 

lägligt. Dock är inte en coachande ledarstil omöjligt i en distribuerad global 

organisation. En distribuerad global organisation kräver en mångfacetterad ledare. 

Man måste klara av både den sociala ”management by walking” och att kommunicera 

via tekniken. Begreppet ”management by walking” är direkt taget från ett av de svar 

jag fick i en intervju. Respondenten menade att ledarrollen är speciell så till vida att 

det finns en konstant distans mellan denne och teamets medlemmar, vilket innebär att 

informationsvägarna är begränsade till tekniken och möjlighet finns inte att sprida 

information genom att gå genom korridoren och prata eller prata vid kaffeautomaten.  

 

Ett problem i en global organisation är de olika tidszonerna. En av respondenterna, 

som ansvarade och ledde två globala distribuerade team löste problemet med att 

arbeta flexibelt. När det ena teamet arbetade, vilket var på förmiddagarna svensk tid 

ägnar han sin tid åt dem. På eftermiddagen, när det andra teamet vaknat och börjat 

jobba la han ner mest tid på det teamet. Han som ledare ansåg inte att det ställde till 

några större problem för honom i hans ledande roll. Detta var möjligt eftersom den 

ryske utvecklaren och den amerikanske utvecklaren var utplacerade i varsitt team. 
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Företagsledningen 

Som jag beskrev tidigare under rubriken kommunikations Företag B mycket måna om 

en platt organisation som dessutom följer det globala och distribuerade sättet att 

arbeta. Hela företaget är uppbyggt för att det ska gå att arbeta smidigt och jobbar 

aktivt för att ta bort alla de barriärer som kan motverka detta. Respondenterna i 

Företag A upplevde inte att så var fallet i deras företag. Företag A är i och för sig tre 

gånger så stort men det finns ändå åtgärder som skulle kunna göras för att underlätta 

arbetet. Ett exempel som en respondent tog upp var avsaknaden av ett gemensamt 

rapporteringsverktyg, varje land hade sin egen variant och detta ställer till mycket 

trassel och tar onödig energi från både utvecklare och ledare. Det framkom också att 

organisationsstrukturen inte är uppbyggd efter hur utvecklarna förväntas arbeta, 

exempelvis rapporterar den anställde sin semester till en, i de flesta fall, helt okänd 

landschef när det borde vara en chef inom deras produktområde. 

 

Fördelar med arbetssättet 

I en globalt distribuerad organisation är det vad du åstadkommer och levererar som 

räknas, detta var det ett flertal av respondenterna som tog fram som en positiv del i 

det distribuerade arbetssättet. Vid optionsutdelning och bonus är det just detta som 

premieras i dessa två företagen. 

 

Arbetet är flexibelt och ”inget 9 – 5 jobb” som en av respondenterna uttryckte det. 

Detta menade han uppmanade till kreativitet och gav honom mer energi 

 

Det är färre fysiska, tidskrävande möten utan man utnyttjar tiden bättre, enligt 

respondenterna, genom att ställa snabba frågor via chatten och hålla få effektiva 

telefonmöten vid behov. 

 

Transparent organisation, allt som produceras är öppet för alla och på så sätt kan alla 

vara delaktiga i företaget. Detta gällde för både Företag A och Företag B. Den mesta 

kommunikationen är publik för alla. 

 

Nackdelar med arbetssättet 
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Respondent 1B, på Företag B, beskrev hur svårt det är att hitta ledare till en 

distribuerad organisation som hans där utvecklarna, helt enligt det agila arbetssättet, 

har mycket stort inflytande på projektarbetet. Vid ett tillfälle, berättade han, 

intervjuade företaget 70 personer för att tillsätta en projektledare. 

 

Arbetssättet kräver, enligt respondenterna, självgående och drivna anställda med 

erfarenhet. Medarbetare som kräver mycket styrning och/eller hjälp i sitt arbete har 

mycket svårt att bli effektiva. 

 

Ett annat problem som en av respondenterna ville belysa var hur lätt det är att arbeta 

för mycket när man har sitt arbetsrum hemma. Eftersom arbetssättet kräver 

engagemang för uppgiften och drivna personer som vill göra ett bra jobb är det därför 

lätt att man lägger ner några extra timmar i veckan. 

 

En respondent, Respondent 4A, upplever arbetssättet som ineffektivt och skulle hellre 

se att team arbetade distribuerat än individer. I hans fall sitter det, som exempel, en 

ensam utvecklare i Australien som är helt utlämnad när han behöver hjälp och råkar 

befinna sig i fel tidszon då alla andra team medlemmar sover. 

6.1.3 Framgångsfaktorer för distribuerat globalt ar bete 

Respondent 1B framhävde hur viktigt det är med öppenhet inom organisationen. Han 

upplever det med sitt företag, Företag B, respondenten sa i intervjun: 

Öppenhet inom företaget och inom teamen är bra. Öppenhet med all information och 

tillgänglig för alla. Låg tröskel. I företaget är det lätt att bidra med teknisk 

information eller kunskap i speciella communities och interna open-source projekt. 

All kod är öppen och tillgänglig för anställda. 

 

Han fortsatte med att belysa en annan inte alltför oviktig del i arbetet; pengar: 

Eftersom vad du levererar blir väldigt tydligt i en organisation som arbetar 

distribuerat är ett bra bonussystem som ekonomiskt gynnar de anställda som gjort ett 

bra jobb uppskattat. 

 

Bra kommunikation tog Respondent 3A fram som en framgångsfaktor: 

“Copious communication inside team, team's problems should be everybody's 

problems, adherence to common goals.” 
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6.2 Scrum 

För att undersöka hur scrum används i praktiken la jag in ett antal frågor kring 

projektmetodiker och scrum när jag intervjuade personerna i min fallstudie. I 

intervjuerna framgick att inget av företagen använde sig av scrummetodiken fullt ut. 

Det var dock ingen av respondenterna som ansåg att det var omöjligt i en globalt 

distribuerad organisation. 

 

En respondent svarade att de hade dagliga korta scrummöte, medan de andra höll i ett 

scrummöte per vecka och ansåg det vara tillräckligt. 

 

Alla respondenterna uppgav att de arbetade iterativt och i de flesta fall med tydliga 

leverabler. En respondent hävdade att deras företags starkaste sida var just att leverera 

mindre, användbara och säljbara delprodukter till kunden. 

Några upplevde det som väldigt svårt att inte göra tillägg under en pågående sprint. 

Ofta kräver kravändringar att man som ledare går in och styr om målet för en sprint, 

vilket inte är korrekt scrumtänk. 

7 Diskussion 

7.1 Kommunicera inom teamen 

Respondenterna var eniga om vikten av god kommunikation. Det krävs lite mer för 

att kunna nå ut med sitt budskap som ledare i en globalt distribuerad organisation i 

form av tydlighet och en tydlighet som når alla i teamet. Det är även viktigt med en 

god engelska för en ledare, koncernspråket i de båda organisationerna som jag 

studerade är engelska, och även avgörande för att hela teamet ska kunna 

kommunicera. Minsta missförstånd kan, om man har otur, få ödesdigra konsekvenser 

både för relationerna och för produkten. 

 

Tekniken fungerar som ett filter och påverkar hur vi upplever svaren eller 

reaktionerna. Som ledare är det svårt att fånga upp stämningar eller nyanser i röster, 

det påverkar ledarens förmåga att anpassa sig efter individerna i teamet. De ledare jag 

intervjuade uppgav att de träffade sina kollegor minst en gång per år. Vid dessa 

träffar arbetar de tillsammans varvat med sociala arrangemang. Dessa 
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sammankomster är väldigt viktiga för att bygga upp gruppkänsla och för den delen 

också en relation och en gemenskap till företaget. Det är viktigt att ha ett ansikte till 

ett namn, det är lättare att plocka upp telefonen och ringa då.  

 

Tidsskillnader påverkar det dagliga arbetet, allra helst om man sitter i ett och samma 

team. Det underlättar utvecklingsarbetet om man tar det i beaktning när man sätter 

samman en arbetsgrupp.  

 

En av respondenterna tog upp problematiken kring den kreativa dialogen. I en analys 

och design session är det svårt att fritt vara kreativ och prova olika idéer, dels går det 

inte riktigt att visa visuellt hur man menar dels är det svårt att förmedla så pass 

mycket att de andra i teamet kan hjälpa till att utveckla en ofärdig tanke.  

7.2 Scrummaster 

Att agera scrummaster tyckte inte respondenterna påverkade deras arbete negativt 

som ledare. Alla respondenterna jag träffade hade datavetenskaplig utbildning och 

hade många års erfarenhet av programmering och systemutveckling, de brann för 

tekniken och produkterna. Alla ledarna hade erfarenhet av traditionell projektledning 

vilket påverkar deras förmåga att både leda teamen och agera utvecklare.  

 

De följde inte metodiken scrum till fullo men anammade det rörliga arbetssättet med 

korta sprintar, självständigt arbete inom utvecklingsteamet, körbara leverabler efter 

varje sprint och den kontinuerliga avstämningen. En av respondenterna som arbetar 

på Företag B saknade också en renodlad produktägare (Poduct Owner i scrum). Han 

menade på att företagskulturen är sådan att utvecklarna har ganska fria händer när det 

gäller vad som ska prioriteras vilket både är positivt och negativt. Positivt i den 

bemärkelsen att det är en kreativ miljö som uppmanar till engagemang och 

delaktighet, negativt så till vida att det är en alltför kreativ miljö där styrningen är 

underordnad och risken för att flera påbörjade projekt aldrig avslutas. 

 

En synpunkt varför de inte kan följa scrum fullt ut, som framkom i en av intervjuerna, 

var att Företag A består av väldigt nischade utvecklare och en aktivitet kan endast 

utföras av en person, vilket då scrum inte föredrar.   
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8  Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att utröna hur man bäst arbetar som ledare i ett globalt 

distribuerat utvecklingsarbete, med fokus på den agila projektmetodiken scrum. Jag 

ville samla ihop ett antal framgångsfaktorer för att i praktiken få ihop dessa två, 

distribuerat arbete och scrum, som egentligen är varandras motsatser i mångt och 

mycket. 

Mina slutsatser har jag dragit efter att ha genomfört ett antal intervjuer med personer 

som dagligen arbetar globalt och distribuerat. Jag har även läst en mängd olika 

studier, vetenskapliga artiklar och böcker kring ämnet/ämnena. 

 

Scrum och distribuerat arbete 

När jag först började skriva denna uppsats hade jag svårt att förstå hur 

scrummetodiken kan fungera i en distribuerad miljö. I de flesta böcker om scrum 

framhävs vikten av att sitta ihop. Dock har jag under arbetets gång insett att i en 

distribuerad verksamhet är det fullt möjligt att följa de flesta scrum-reglerna. Det 

finns mycket i scrum som hjälper ett distribuerat team att komma framåt, exempelvis 

de frekventa kortare scrummöten med en tydlig agenda på tre frågor, fokus på 

marknadsvärde i leverabler – hindrar utvecklarna att arbeta på uppgifter som inte 

driver produkten framåt. Även de mindre teamen är viktiga i ett distribuerat arbete, 

med färre utvecklare i ett team är det lättare för ledaren att styra och ta ansvar för 

deras leverabler. 

 

Scrum förordar också hur viktigt det är att få arbetsro i en sprint. Scrum mastern ger 

teamet mer utrymme när målet är satt för sprinten. Detta är extra viktigt i en 

distribuerad verksamhet. En snabb fråga om att delta i en mindre uppgift under tiden 

som man håller på med en större tar mycket mer tid i distribuerade arbetsförhållande, 

framkom i en intervju. På ett kontor kan frågan ta relativt kort tid eftersom det finns 

möjlighet att ställa många frågor och få tydligare instruktioner om vad saken gäller. I 

ett distribuerat globalt arbetssätt tar alla dessa ”mindre” uppgifter oändligt mycket 

mer tid och påverkar då huvudsysslan mycket mer. Bidrar negativt till effektiviteten 

hos utvecklaren. Om man i ett distribuerat globalt arbete håller hårt på denna scrum-

regel, att inte störa med nya uppgifter mitt i en sprint, skulle det underlätta för 

arbetsron och fokuseringen på den förutbestämda uppgiften som produktägaren har 

klassificerat som ett ökat marknadsvärde för produkten. 
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Nedan följer ett antal viktiga framgångsfaktorer för en ledare och för att detta 

arbetssätt ska fungera. Framgångsfaktorerna har jag kommit fram till utifrån 

fallstudien och de 5 respondenter jag intervjuat. Jag har även kopplat de svaren och 

viktat dem mot den litteratur jag läst för att förstå hur pass viktiga de anses vara. 

 

Coachande ledarstil - Undersökningen som Joshi och Lazarova, gjort visar på att det 

är just det teammedlemmar i MNT vill ha – en ledare som coachar och låter teamet 

jobba fram lösningarna. Detta framkom också i en av mina intervjuer, utvecklarna vill 

ha coachande ledarstil och mycket fria händer, medan man som ledare tycker att det 

är svårt att känna av vilken ledarstil som lämpar sig i olika situationer. En av 

respondenterna menade att det svåra ligger i att anpassa sig till individen. Distansen 

till sina medarbetare medför att man som ledare inte kan vara lika uppmärksam på 

känslor och stämningar i en grupp. 

 

Det agila arbetssätt förordar eget ansvar. Nedan följer ett utdrag ur de agila 

principerna, princip nummer 5: 

5. Självgående och ansvarstagande individer är den främsta framgångsfaktorn. Med 

nödvändigt stöd och förtroende kommer de att lösa uppgiften. 

(http://www.agilesweden.org/) 

För att ledaren ska visa tillit och förtroende till sitt team behöver han/hon släppa den 

auktoritära stilen och guida och facilitera teamet. Just detta är en scrum masters 

viktigaste roll. På detta sätt kommer teamet att växa och ta mer initiativ som gynnar 

arbetet och bidrar till en positivare atmosfär. 

En av intervjurespondenterna hävdade att det krävs mer av en ledare i en distribuerad 

verksamhet, det är svårare att pendla mellan olika ledarstilar efter behov och ledaren 

behöver vara mer mångfacetterad än en ledare i ett icke-distribuerat team. 

 

Tydlighet – I en globalt distribuerad organisation är det viktigt att vara tydlig i sin 

information och med sina mål. Minsta osäkerhet hos teamet medför sämre 

leveranskapacitet och mindre fokus på det väsentliga i arbetet. Ramverket Scrum 

uppmanar till tydlighet och frekventa avstämningar vilket bidrar positivt till en 

distribuerad verksamhet som är i behov av mer styrning. En sprint på en månad är 

lagom för att fånga upp eventuella onödiga eller överflödiga arbetsuppgifter för att nå 

det utsatta målet. Med avstämning, i form av tydliga leverabler, fångar ledaren upp 
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eventuella felaktigheter eller missförstånd och har då en chans att styra 

utvecklaren/utvecklarna på rätt spår. 

 

Mindre team –För ledaren bidrar mindre team till att de har en möjlighet att hålla en 

bra kontakt med alla, kontakt via telefon och telefonkonferenser tar längre tid än att 

stanna till vid ett skrivbord och säga hej. Det är även lättare att samla alla till ett möte. 

Flera av mina intervjurespondenter talade om svårigheten med att kommunicera ut 

beslut i ett distribuerat globalt team. Med färre deltagare borde det vara lättare att 

samla alla och även stämma av med alla efter beslutet är tagit att det verkligen 

uppfattades som ett beslut. Flera intervjurespondenter tryckte också på vikten av 

daglig kontakt, i ett alltför stort team är detta svårare. 

 

Distribuerade team inte individer – Några av intervjurespondenterna framhävde 

vikten av att det individdistribuerade arbetssättet inte är optimalt och borde undvikas i 

det längsta. De ansåg att man inte ska underskatta värdet av sociala kontakter i 

arbetslivet. De trodde att teamen skulle arbeta effektivare om de hade fått sitta ihop 

istället för som nu, framförallt i Företag A, utspridda i världen. Deras 

rekommendation var att man ska försöka jobba i team som är lokaliserade på samma 

plats och ha så lite beroenden till andra team för att arbeta som effektivast. I Företag 

B var det just de distribuerade teamen som eftersträvades. 
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10 Bilaga A - Intervjusammanställning 
Respondenter från Företag A benämns med A och respondenter från Företag B 

benämns med ett B. Frågorna är skrivna på engelska eftersom de skickades ut till 

personer från olika länder. De svenska svaren har jag dock valt att behålla på 

svenska, därav språkblandningen. 

Jag har inga direkta svar på vissa frågor, detta beror på att jag lät respondenterna 

prata fritt och alla svar går inte att hänvisa till en enskild fråga. 

Jag har skickat svaren för review till alla deltagare. 

 

You 

……………………………………………………………………………………… 

1. How long have you been working in the computer industry? 

 

Respondent 1A:  12år 

Respondent 2A: 6år 

Respondent 3A: 7 years 

Respondent 4A: 11år 

Respondent 1B: 6år 

 

2. How many years have you been working as a team leader / project 

manager? 

Respondent 1A: 10-11år 

Respondent 2A: 6 months 

Respondent 3A: 3år 

Respondent 4A: 3år 

Respondent 1B: 1år 

 

3. What is your current job title? 

Respondent 1A: Engineering director 

Respondent 2A: Manager, projektledare över två team. Arbetar både med planer 

och tekniska lösningar. 

Respondent 3A: Team lead and developer 
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Respondent 4A: Technical Lead 

Respondent 1B: Test engineer 

 

Your team 

……………………………………………………………………………………… 

4. How large is/was your team? 

Respondent 1A:  35 nu, tidigare 90 

Respondent 2A: 12 personer 

Respondent 3A: four people 

Respondent 4A: 5 - 9 

Respondent 1B: 

 

5. From which countries are your team members? 

Respondent 1A: Teamet består av ett antal underchefer och teamdeltagarna 

kommer från Australien, Tyskland, Finland, Sverige, Norge, Danmark, England, 

Portugal, USA, Ryssland, Kina. Får direkt rapporter från Sverige, Norge och 

USA. 

Respondent 2A: 8 olika länder: Kina, Ryssland, Finland, 2 st I Norge, 2 st I 

Portugal, 2 st på 2 olika orter i USA, 3 st på olika orter i Sverige. 

Respondent 3A: Finland, Ukraine, Denmark, Germany 

Respondent 4A: nuvarande: Norge, Storbritannien, 2 ställen I Sverige, Australien, 2 

ställen I USA, 2 I Kina 

Respondent 1B: 
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Methodologies 

……………………………………………………………………………………… 

6. Do you follow any project management methodology today/ or in your last 

team? 

Respondent 1A: Common Sense. Delar av Scrum-metoden. Arbetar i mindre 

iterationer, varje – varannan månadsleverabler och är tydliga och mätbara. 

Respondent 2A: Arbetar med en framtidsplan över funktioner. 

Arbetar med sprintar som är 1 månad lång. Vid varje sprint får utvecklarna välja vad 

de vill göra, 5-7 saker. 

Stretchgoals. Varje utvecklare har uppgifter som de inte förväntas vara klara med 

under en månad utan det är mindre viktiga uppgifter som följer med utvecklaren över 

en längre tid. 

Extra grejer – saker som dyker upp och måste tas om hand under sprintens gång. 

Respondent 3A: Not really. We have a weekly phone conference call where people 

report their progress and open issues are discussed. And email-based weekly reports. 

But the work is not divided into pieces of fixed duration like 2 weeks or one month: a 

single task can well span three months. 

Respondent 4A: Variant på Scrum 

 

Respondent 1B: Inom företaget finns det ingen utpekad projektmetod. Det är dock 

lean production/agilt tänk som förordas, avstämningar ofta och då skalas onödig 

utveckling bort. Det är mycket viktigt att leverera! 

 

7. What other methodologies have you worked with? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: Företag A used Scrum for a few years, in the sense that there was a 

weekly IRC meeting, with the usual questions “what have you done? need help? 

What do you plan to do?” There was one Sprint per month. But we were not 

implementing all of http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development), for 

example: 

One could have to abandon his sprint to do some bug fixing. 

There wasn't a team joining forces to deliver a feature: each person was responsible 

for a feature and would develop it in autonomy. 
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Customer input was absent (tasks had been decided by others already) 

No question about what went wrong in the previous sprint and how to improve 

Respondent 4A: Scrum, RAD, Vattenfallsmodellen 

Respondent 1B: 

 

8. If you work with an agile methodology for example scrum or have applied 

parts of an agile way of working: 

a. For how long have your worked with the scrum / or any other agile 

methodology? 

Respondent 1A: 3år 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: I worked with the partial scrum above for 3 years, and that was 

when I was not leading any team, I was a developer only. 

Respondent 4A: 2år 

Respondent 1B: 

 

b. Which are the biggest obstacles in this work for you as a leader of 

the team? 

Respondent 1A: Kommunikation. Den kreativa dialogen är svår. Det är svårt att 

förmedla informationen. Man fångar inte problem i tid. Svårt att fånga känslor. 

Lätt att köra fast i små problem – det blir långa ledtider. 

Bra med seniora utvecklare, juniora utvecklare är svårare – ställer högre krav på 

dokumentation etc. 

Respondent 2A: Svårt att inte komma med tillägg under en sprint. 

Respondent 3A: I couldn't say. I can speak for the period when I have been leading a 

team, about the methodology used during this period: the obstacles are see today are: 

People switching to other tasks than planned. 

People working on a task without having written a complete description of this task 

I believe that being disciplined would fix this. 

Respondent 4A: Det går inte att följa scrum fullt ut. Scrum förordar t.ex. att 

utvecklarna ska välja uppgifter ur en lista. Detta är inte möjligt på vårt företag. Endast 

vissa kan utföra vissa uppgifter och det tar flera år att lära sig nya delar av produkten. 

Respondent 1B: - Tidsskillnaderna 
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– Saknar en product owner, beställare. Företagskulturen är att det är utvecklarna som 

bestämmer vad som ska utvecklas. 

 

c. Which are the greatest advantages you find with this work 

procedure? 

Respondent 1A: Resultatet spelar roll – vad du producerar är det viktiga, inte den 

sociala biten 

Billig arbetskraft 

Arbetskraft nära kunden 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: Scrum makes people commit: they are allowed to fail, but only for 

good reasons: they are not allowed to distract themselves by doing something else 

than planned, and the tasks to do are well described. 

Respondent 4A: Få möten. Bra scrummöte som kan förberedas av utvecklarna 

genom att följa de fördefinierade frågorna. Dock gav det inte så mycket eftersom vi 

har veckovisa möten och då är det mer eller mindre samma information som i de 

skriftliga veckorapporterna. 

Respondent 1B: 

 

d. What are the most important work activities for a leader in a global 

distributed scrum /agile project, according to you as a leader? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: Making sure that nobody is stalled (one could stall because it's 

waiting for the input from someone else), that nobody gets distracted, that progress is 

happening as planned (also known as: are we on track to meet the deadline?). 

Respondent 4A: I vår organisation och med vår produkt är det bra om ledaren kan 

dela ut rätt uppgifter till rätt person. 

Respondent 1B: Ledarna ska koordinera och få consensus, och sedan driva det 

gentemot andra grupper inom Företag B. Det är viktigast att sätta utvecklarna främst. 

Fokusera på vad som hindrar folk i arbetet, ha en mer coachande ledarstil än 

auktoritär. 
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e. Does the work with Scrum / agile affect you positively or 

negatively in your work as a leader? 

 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: I cannot say, we don't really use Scrum or agile methodologies. I'm 

not sure we could use the full Scrum method anyway, because some tasks just don't 

fit into a fixed-size period, and the more experienced the developers, the more 

distractions they get. 

Respondent 4A: Vi jobbar iterativt. Vi har en snurrande produkt, som inte är alltför 

uppstyrd. Regelbundna avstämningar gentemot kund där allt onödigt rensas bort. Bra 

fokus. Lever efter devisen “Release early, release often”. 

Respondent 1B: 

 

f. How does the scrum / agile methodology affect you as a leader? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: 

Respondent 4A: 

Respondent 1B: 
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Project management 

……………………………………………………………………………………… 

9. Why do your company work distributed? 

 

Respondent 1A: - Annars bunden vid rekrytering 

– Mångkulturell arbetsmiljö 

Inåt i företaget: för att spara pengar på lokaler och personal 

Utåt: Får in den bästa kompetensen 

Från början hade företaget inga egna anställda utan endast konsulter som körde egna 

firmor. De fick optioner och var på sätt och vis som anställda. 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: 

Respondent 4A: 

Respondent 1B: 

 

10. How do you build and maintain a good relation to your team and within 

the team? 

Respondent 1A: Veckovisa telefonsamtal, irc – ser där även om de är borta. 

Skriftlig veckorapportering. Scrumstatusmöte. Får in arbetsprogress som följs upp. 

Månadsvis rapportering/avstämning. 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: I hope that I maintain it by speaking gently, saying unpleasant truth 

in a soft manner. 

Respondent 4A: 

Respondent 1B: 

 

11. How often do you communicate with your team members? 

Respondent 1A: Varje vecka. Ser om de är iväg på irc: n. kan då ringa eller kolla 

med andra om de haft kontakt. 

Respondent 2A: - Veckovisa scrummöten via chatt med hjälp av en mall. Från 

början bestod den av frågorna: Vad har jag gjort? Vad vill jag ha hjälp med? Vad ska 

jag göra nästa vecka? Men det visade sig vara samma info som stod i 

veckorapporterna. De nya frågorna är nu: Är du i fas med planen? Vad väntar du på 
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och hur länge har du ev. väntat? Även en rapportering från mergeansvarig ingår. 

Scrummötet pågår under en timme. 

– Finns en regel på företaget att kommunicera 1 gång/vecka via telefon med sina 

teammedlemmar men den är svår att efterleva i praktiken. 

– skickar pejl-mail lite då och då och hör hur det går – och vad de tycker. 

– har chat-core hours som arbetstid. Följer upp om de är på chatten mindre än 6 

h/dag. 

Respondent 3A: Daily on IRC, weekly on phone. 

Respondent 4A: Kommunicerar med delar av teamet varje dag via IRC, telefon eller 

mail. En gång i veckan med vissa i teamet och varannan vecka träffar jag vissa. 

Träffar några mer eller mindre regelbundet, de svenska utvecklarna. 

Respondent 1B: Vi har stand-ups varje dag, irc-kontakt 

 

12. How often do you meet your team members? Is it enough according to 

you? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: En gång per år i stor konferens och även teammöte en gång per år. 

När man väl träffas blir det väldigt tight gemenskap trots att man inte setts på flera 

månader. 

Respondent 3A: Twice a year, it's sufficient. 

Respondent 4A: Jag möter hela teamet en gång per år, på utvecklingskonferensen. 

Några i teamet träffas oftare. 

Respondent 1B: 

 

13. What are the biggest obstacles with working in a distributed global 

organization as a leader? 

Respondent 1A: Saknar att inte kunna fånga upp när det inte funkar. Det finns 

problem överallt vi har bara andra problem i.o.m att vi är distribuerade som också 

måste lösas. 

Ett problem är att folk inte alltid förstår när man tagit ett beslut. Vissa diskussioner 

slutar aldrig, mailskörden är enormt stor och ett mail kan lätt försvinna.  För att 

kommunicera viktiga beslut är det bra att ta saker i mindre grupper, för att få fram sitt 

budskap. Det är svårt att ta in alla i ett möte pga. alla tidszoner, man skulle vilja träffa 

alla för att få ut informationen rätt. 
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Ledarstilen. Som ledare skiftar man ofta mellan olika ledarstilar efter behov – den 

auktoritära eller den coachande. I en distribuerad organisation är det svårt att känna 

av vad som är lägligt. Dock är inte en coachande ledarstil omöjligt i en distribuerad 

global organisation. 

En distribuerad global organisation kräver en mångfacetterad ledare. Man måste klara 

av både den sociala ”management by walking” och att kommunicera via tekniken. 

Rekrytering: Man träffar inte alltid den som rekryteras. Många gånger har de visat sig 

på en användarkonferens och ngn vet vem personen är. Vid rekrytering är det oftast 

många intervjuer och ibland med chefer i olika länder. Detta drar ut på tiden och de 

har missat bra folk pga. av detta. Man vill rekrytera folk som kommer att arbeta i 

samma område som andra anställda, målet är att hitta arbetskamrater till alla. Den 

rekryterade måste vara självgående, svårare med rookies i ett distribuerat arbetssätt. 

De måste också kunna jobba på kvällar för att anpassa sig efter sina arbetskamrater, 

kunna resa och vara duktiga på engelska. 

Respondent 2A: Svårt att vara tydlig – det är dock mycket viktigt. 

Designdiskussioner är svåra. Svårt att vara kreativ tillsammans, brainstorming. 

Lätt att man arbetar för mycket. 

Respondent 3A: Time zones. Some colleagues are hard to reach via IRC or email. 

The weekly reporting leaves the door open to a colleague getting distracted for 

several days between two consecutive meetings. 

Respondent 4A: Det är svårt att följa upp arbetsprogressen. Det är ineffektivt att föra 

interaktiva diskussioner. 

Det krävs att man antingen skriver utförliga specar eller acceptera att det påverkar 

jobbet negativt om vi inte gör det. 

Det är svårt att hålla alla informerade i alla frågor. 

Svårt att bygga upp teamkänsla. 

Respondent 1B: - Svårt att hitta ledare till en sådan organisation. Vid ett tillfälle 

intervjuade företaget ca 70 personer för ett projektledarjobb i Zürich. Det är en 

ganska utsatt roll, utsatt gentemot sina teammedlemmar utvecklarna eftersom de har 

så stor makt i organisationen. 

– Kräver självgående och drivna individer 

 

14. What are the biggest advantages with working in a distributed global 
organization as a leader? 

Respondent 1A: 
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Respondent 2A: - Man är mer koncentrerad på det man gör. 

– Får ut mer energi och är effektivare, frihet gör att man jobbar mer. 

– Kompetensen finns globalt och är tillgänglig på ett annat sätt 

– Kommunikationen tvingas vara tydlig 

– Transparant, allt man gör är synligt för alla andra. 

- Inget 9-5 jobb. Flexibelt. 

Respondent 3A: No useless long physical meetings. When I write to a person on 

IRC it can reply only a few minutes later when it has time, it's less disturbing than me 

dropping into its office or phoning. 

Respondent 4A: Jag kan se få eller t.o.m. inga fördelar med detta. 

Respondent 1B: 

 

15. Do you experience any difficulties working the way you want due to the 

global distributed team? 

Respondent 1A: Skulle vilja ha mindre distribuerat arbete, försöker anställa folk där 

det redan finns antingen ett kontor eller några andra anställda som då kan träffas. 

Dock svårt eftersom ledningen mer är intresserad av kortsiktiga lösningar och 

snabbare rekrytering. 

Respondent 2A: Bra att vara flexibel. Inget av teamen består av folk från både 

Ryssland och USA därav mindre problem med tidsskillnad. På morgonen jobbar jag 

med ena teamet för det passar bäst medans jag på eftermiddagen arbetar med det 

andra teamet. 

Respondent 3A: Yes, but only when team's members get unreachable (don't reply to 

mails). 

Respondent 4A: Jag upplever det ineffektivt, tror att vi skulle ha högre produktivitet 

om vi satt ihop. I Norge finns det ett team med 7-8 utvecklare och de jobbar bra ihop, 

medans det i Australien sitter en ensam utvecklare som är helt utelämnad till 

tidszonsproblematiken när han behöver hjälp. 

Negativt när deltagare behöver mycket styrning och/eller hjälp. Då är det riktigt svårt 

att arbeta distribuerat. 

Respondent 1B: 

 

16. How do you handle conflicts in a virtual team? 

Respondent 1A: Satt upp regler för mailkontakt. Inga starka uttryck är tillåtna. 
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Uppmanar folk att ringa istället för att alltid maila. 

Problem är oftast kopplade till språkförbistring, kulturella problem, t.ex. har ryssar 

oftast starkare ståndpunkter. 

Att resa och mötas för att ordna upp ev. konflikter, samla till teammöte om det finns 

behov. 

Respondent 2A: Vid problem ringer jag upp personen/personerna. 

Respondent 3A: Pick up the phone for difficult matters, instead of aggressive back-

and-forth email threads. 

Respondent 4A: 

Respondent 1B: 

 

17. Do you work iteratively and if so do you manage to make small deliveries 

after each iteration? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: No, iterations are big and come with significant bugs, and hard-to-

review changes as they are so big. We should cut on that 

Respondent 4A: Ja, det skulle jag säga är en av våra starka sidor på företaget. Vi 

arbetar iterativt och levererar användbara och säljbara, dock ej kompletta, produkter 

till kund. 

Respondent 1B: 

 

18. Describe briefly how you manage the following tasks: 

a. Quality in deliverance 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: Vid buggrättningar: 1 som kodar och 2 som granskar 

Fördelar: bra kompetensöverföring 

Nackdelar: lite långsammare, ibland finns det inte 2 granskare tillgängliga 

Det räknas då som en uppgift (kodning + granskning) och då är inte uppgiften klar 

om inte 2 granskare tittat igenom koden. Borde vara separata uppgifter för att få 

rättvisare progress på arbetet. 

Respondent 3A: Automated testing of every code change. 

Respondent 4A: Genom testning och kodgranskning. Kodgranskning är vi bra på 

inom företaget och det går bra på distans. 
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Respondent 1B: 

 

b. Keep track of time spent in a deliver 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: Arbetsprogressrapport. 

Respondent 3A: We don't. 

Respondent 4A: Några utvecklare rapporterar exakt tid per funktion andra inte alls. 

Respondent 1B: 

 

c. Keep every one satisfy and challenged in their work 

Respondent 1A: Regelbundna stormöte. Nu anordnas ingenjörskonferenser varje år. 

Det finns ett arkitektteam som träffas mer regelbundet. Anställda är tvungna att resa 

en gång per år, till det årliga stormötet. Man ska ha ett mycket bra skäl för att utebli. 

Då lockar företaget med en intressant plats, men det finns de som vägrar. 

För att entusiasmera teamet: 

Email om ngn gjort ngt bra. 

Skicka tack-mail 

Extra viktigt att visa uppskattning, premiera ngt man gjort i praktiken, berömma i det 

publika via mail också. 

Ringa om stämma av läget 

Ge en dag ledigt om det verkar behövas 

Byta arbetsuppgift en tid, få en parallell rolig uppgift om man sitter på en tråkig 

nödvändig uppgift 

Växla mellan högt och lågt tempo 

Arbetsmiljö 

Som ledare har man ingen koll på hur arbetsmiljön är för de anställda. Är stolarna 

ergonomiskt riktiga? Alla får ett home allowance på 5000 kr som ska gå till detta men 

det går inte att kontrollera. 

 

Respondent 2A: Entusiasmera med tekniken. Sälja in vilka coola grejer de får vara 

med att utveckla och vilket genomslag det får I branschen. Visa på glädjen I 

arbetsuppgiften. 

Respondent 3A: We don't take measures for that I believe. We just hope people are 

satisfied... 
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Respondent 4A: Som ledare hålla en viss distans till utvecklarna och låta dem arbeta 

I fred. 

Erbjuda hög lön och ge utvecklarna stort inflytande. Även ge utmanande uppgifter. 

Respondent 1B: 
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Your environment 

……………………………………………………………………………………… 

19. Are there any factors outside your project that affects your capability of 

running the project smoothly? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: No. 

Respondent 4A: Kunderna - nya kundkrav som stör arbetsron I teamet. Krav ändras 

alltför ofta. 

Respondent 1B: Företaget upplevs som centraliserat till Kalifornien, mycket ny 

teknikutveckling görs där, mycket pga. att de mest kompetenta personerna finns I 

Silicon Valley. Dock får det Europa att känna sig diskriminerade. 

 

20. Do you have the right basic conditions to work distributed? 

Respondent 1A: - Inga problem med att resa eller få tekniska medel. 

– Ex. på tekniskt hjälpmedel som inte funkar är Shared Whiteboard, det var på gång 

att införskaffas men det var dels ingen som drev frågan tillräckligt hårt och det visade 

sig att det då endast funkade på Windows och inte på Linux som är standard 

plattformen inom företaget. Vi har inga videokonferensanläggningar, det har gjorts 

försök men man kom fram till att det funkar mellan två platser men med fler 

inblandade blir det mest jobbigt. 

– Rekryteringen är ibland kortsiktig och inte långsiktig som när jag ville rekrytera en 

ny utvecklare i Sthlm, när jag då inte hittade ngn tillräckligt snabbt var jag tvungen att 

ta en i Australien istället. 

Respondent 2A: Innan uppköpet var organisationen redo för distribuerat arbete men 

iom uppköpet är det svårare. Det nya företaget har inte en organisation som stödjer 

detta arbetet till fullo. Exempelvis har alla länder olika rapportsystem vilket ställer till 

problem. Även organisationsstrukturen på chefsnivå är uppbyggt kring länder och 

följer inte alls det distribuerade arbetssättet. Exempelvis godkänns semester av en 

landschef som du kanske inte har ngt med att göra, det är bara så reglerna är uppsatta. 

Respondent 3A: Yes. Equipment and mindset seem adapted to working distributed. 

Respondent 4A: Ja 
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Respondent 1B: Företaget strävar efter att arbeta I mindre team och så lite 

distribuerat som möjligt. Målet är att samla anställda kring kontor så långt det är 

möjligt. 

 

21. Do you miss anything in either your project methodology or in your way 

of handling day to day business in the team? Perhaps any technical aids? 

Or lack of appropriate organizational structure surrounding your project? 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: - Saknar en Product Owner. Vi har endast en product manager. 

Finns inga hinder att jobba mer med scrum-metodiken. 

– Saknar kvinnliga utvecklare. I företaget finns det mycket få kvinnor, har själv 

försökt rekrytera kvinnor men misslyckats. Att arbeta distribuerat kräver en viss 

personlighet och det kanske passar kvinnor sämre att arbeta på det viset. Men jag 

saknar dynamiken som ett team bestående av båda könen ger. Idag har jag en i USA. 

Respondent 3A: Our methodology could probably be improved, but that is pointless 

without discipline. 

Respondent 4A: nej 

Respondent 1B: 
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Success factors 

……………………………………………………………………………………… 

22. What are the greatest factors for success in a distributed global way of 

working? 

 

Respondent 1A: 

Respondent 2A: 

Respondent 3A: Copious communication inside team, team's problems should be 

everybody's problems, adherence to common goals. 

Respondent 4A: Att distribuera team inte individer. 

Ha så lite interaktion som möjligt mellan teamen, desto mer fristående de är desto 

bättre. 

Tänka mer långsiktigt, ha långsiktiga målsättningar. 

Ingen micro management – det går inte att utföra mindre arbetsuppgifter mitt i annan 

uppgift. Tar alldeles för mycket tid med tanke på att utvecklaren ska sätta sig in i 

problemet på distans och sen kanske komma fram till att det här har han/hon inte tid 

med nu. Lättare om du sitter på samma kontor att snabbt fråga. 

Respondent 1B: Öppenhet inom företaget och inom teamen är bra. Öppenhet med 

information, tillgänglig information. Låg tröskel. I företaget är det lätt att bidra med 

teknisk information/kunskap i speciella communities och interna open-source projekt. 

All kod är öppen och tillgänglig för anställda. 

Nära kontakt med ledningen. 

Tillit. 

Ingen som bygger barriärer. 

I företaget har vi fredagsinformation från högsta ledningen i USA. Möjligt att få en 

dialog med ledningspersoner, uppmuntrar till att skicka mail med synpunkter t.ex. 

Högt uppsatta chefer har 1 ”office hour” i veckan där de anställda kan komma in och 

prata, ringa eller maila honom/henne. Företaget ger de anställda möjlighet till ”20 % - 

projekt”. En dag i veckan kan den anställde arbeta med ex. någon egen idé rent 

tekniskt eller ett amnestyuppdrag. 

En idé som kom från en anställd var att sätta upp en ”toalett-blog”. Bra sätt att 

kommunicera! 

Företaget har ett bra bonussystem som ekonomiskt gynnar anställda som gjort ett bra 

jobb. 
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För företaget är det inget självändamål att jobba distribuerat. Jobbar distribuerat för 

att få bra kompetens och tillgång till större marknad där kulturella kompetenser ofta 

är en tillgång. 
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11 Bilaga B – intervju/enkätfrågor 
How does the agile way of working, with the scrum technique, support a global 

distributed work in a software development team, from a leader’s angle? 

This is the main question that I am working on in my thesis in computer science. The 

following questions will hopefully help me find an answer. Thank you for helping 

me. 

……………………………………………………………………………………… 

 

You 

How long have you been working in the computer industry? 

How many years have you been working as a team leader / project management? 

What is your current job title? 

 

Your team 

How large is/was your team? 

From which countries are your team members? 

 

Methodologies 

Do you follow any project management methodology today/ or in your last team? 

 

What other methodologies have you worked with? 

 

If you work with an agile methodology for example scrum or have applied parts of an 

agile way of working: 

For how long have your worked with the scrum / or any other agile methodology? 

 

Which are the biggest obstacles in this work for you as a leader of the team? 

 

Which are the greatest advantages you find with this work procedure? 

 

What are the most important work activities for a leader in a global distributed scrum 

/agile project, according to you as a leader? 

 

Does the work with Scrum / agile affect you positively or negatively in your work as a 

leader? 

 

How does the scrum / agile methodology affect you as a leader? 
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Project management 

How do you build and maintain a good relation to your team and within the team? 

 

How often do you communicate with your team members? 

 

How often do you meet your team members? Is it enough according to you? 

 

What are the biggest obstacles with working in a distributed global organization as a 

leader? 

 

What are the biggest advantages with working in a distributed global organization as a 

leader? 

 

Do you experience any difficulties working the way you want due to the global distributed 

team? 

 

How do you handle conflicts in a virtual team? 

 

Do you work iteratively and if so do you manage to make small deliveries after each 

iteration? 

 

Describe briefly how you manage the following tasks: 

Quality in deliverance 

 

Keep track of time spent in a deliver 

 

Keep every one satisfy and challenged in their work 
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Your environment 

 

Are there any factors outside your project that affects your capability of running the 

project smoothly? 

 

Do you have the right basic conditions to work distributed? 

 

Do you miss anything in either your project methodology or in your way of handling day to 

day business in the team? Perhaps any technical aids? Or lack of appropriate 

organizational structure surrounding your project? 

 

Success factors 

What are the greatest factors for success in a distributed global way of working? 

 

 

Thank you for participating! 

 


