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Sammanfattning
Många företag står inför det faktum att arbetet måste anpassas till globaliseringen för att konkurrenskraften skall bibehållas. Ett sätt att göra det är
att arbeta geografiskt distribuerat för att på så sätt nå kompetens och fler
kunder samtidigt som 24/7-arbete möjliggörs. Men för att effektivt jobba
distribuerat över tid och rum krävs en medvetenhet kring de begränsningar som det medför och hur de skall överbryggas. Sandvik IT står inför
förändringar och trenden går mot fler geografiskt distribuerade team.
Syftet med denna undersökning har därför fokuserats kring det distribuerade arbetets nyckelfaktorer och hur Kanban kan bidra till ett effektivt
arbete. Huruvida Sandvik IT’s stödfunktion Service Development Office
(SDO) kan stödja det distribuerade arbetet har också utvärderats. Informationsbasen är en sammanställning av litterära verk som böcker och framförallt vetenskapliga artiklar. Från den teorin urskiljdes fyra nyckelområden för distribuerat arbete; arbetssätt och koordinering, kommunikation,
ledarskap och teamkänsla. Till detta tillkom en femte punkt som handlar om uppstart för teamet. Utifrån dessa fem områden formulerades
sedan intervju - och enkätfrågor. SDO valde ut tre team som informanter, varav teamledarna/koordinatörerna intervjuades och övriga blev
tillsända enkäten. Resultatet från informanterna jämfördes sedan med
den inledande teorin och via en analys kunde 16 nyckelfaktorer för
distribuerat arbete (inom Sandvik IT) konstateras. Några tunga faktorer
som konstaterades är; Ledarens medvetenhet, ett väl förankrat arbetssätt, gemensam kunskap och social interaktion. Faktorerna kategoriserades även till; Förutsättningar, teamstart och slutligen upprätthållande
och utveckling. Till stor del kunde nyckelfaktorerna och behoven täckas
av Kanban, men rekommendationen är att SDO kompletterar med en
utbildning för teamledare/koordinatörer. Det kom att ses som en
förutsättning för det distribuerade arbetet. Svarsfrekvensen i undersökningen var god och resultatet sammanhängande och därav anses
rapporten ha en hög interorganisatorisk validitet och reliabilitet.

Nyckelord: Distribuerade team, Kanban, Globala team, effektivt samarbete
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Abstract
Many companies face the fact that the work must be adapted to the
globalization so competitiveness can be maintained. One way to do it is
to work geographically distributed and reach competence personnel and
more customers while 24/7-work becomes possible. But to effectively
work distributed over space and time, a consciousness about the limitations that this entails and how to overcome them are necessary. Sandvik
IT is facing changes and the trend is toward more geographically
distributed teams. The purpose of this study was therefore focused on
the key factors for distributed work and how Kanban can contribute to
effective distributed work. How Sandvik IT's supporting group, Service
Development Office (SDO) should support the distributed work has also
been evaluated. The basic theory is a compilation of literary works such
as books and above all scientific articles. From the theory four key areas
of distributed work was identified; working methods and coordination,
communication, leadership and team spirit. A fifth point was also
added, which was about the teamstart. Based on these five areas the
interview - and survey questions was formed. SDO selected three teams
with informants, and the team leaders/coordinators were interviewed
and other staff received the survey. The results were then compared
with the initial theory and via analysis 16 key factors for distributed
work (at Sandvik IT) could be found. E.g. leader's consciousness, a wellestablished work method, shared knowledge and social interaction. The
factors were also categorized into: Set-up, teams start and finally
maintenance and development. To a large extent the key factors and the
needs could be met by Kanban, but the recommendation is that SDO
complements with (in particular) an education for team leaders/coordinators. It came to be seen as a prerequisite for the distributed
work. The survey's response rate and the interviews outcome were good
and the result was coherent. Hence the report can be seen as a report
with high validity and reliability in an inter-organizational view.

Keywords: Kanban, global teams, communication, effective collaboration.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and.
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Förord
Detta arbete är genomfört som avslutande moment för kandidatexamen
inom Industriell Ekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Sandvik IT
har agerat uppdragsgivare vilket har gett fina möjligheter till användning av den akademiska verktygslådan i den praktiska verkligheten.
Den största utmaningen har legat i att producera något av praktiskt
värde för Sandvik IT, samtidigt som arbetet skulle passa inom de
akademiska ramarna.
Vill rikta ett stort tack till Johan Nordin, handledare på Sandvik IT, som
inspirerat och gett stöd. Från skolans håll har Fredrik Håkansson funnits
vid min sida, ett tack till honom likaså. Vill även tacka samtliga informanter från Sandvik IT som på ett öppet sätt bidragit med erfarenheter
och tankar till detta arbete.

Sandviken den 16 augusti 2012
Johanna Alkberg
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Terminologi
EM

Etnometodologi

DOD

Definition Of Done

ICT

Informations- och kommunikationsteknologi

Movi

Verktyg för videokommunikation

Sametime

Chat som används inom SIT

SIT

Sandvik IT

SDO

System Development Office

WIP

Work In Progress
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Inledning
Som producerande företag eller likväl avdelning gäller den simpla
principen att skapa för att nå högsta grad av kundtillfredsställelse.
Oavsett vilken produktionsmodell som används, är arbetsflödet en
viktig del. Att se flödet för att sedan kontrollera och optimera det är en
bra väg mot den resurssnåla produktionen som gynnar såväl företag
som kund. Ett system som används för detta ändamål är Kanban. Via en
Kanbantavla kan medarbetare då följa olika uppgifters resa från start till
mål[1]. Kanban är ett delområde som behandlas och en utförligare
introduktion ges i kapitel 2.3.
Dagens globalisering ger företag möjligheten att ta ytterligare steg mot
den optimala resurssnåla produktionen. Genom att utnyttja fördelarna
vad gäller tillgång till arbetskraft, material och framförallt kunskap,
ökar företag sina chanser på den hårda globala marknaden. För att göra
detta krävs många gånger att team inom företag arbetar distribuerat, det
vill säga att medarbetarna inte befinner sig fysisk tillsammans då arbetet
utförs. För att det distribuerade arbetet skall fungera optimalt krävs stöd
till den viktiga arbetsprocessen. Svårigheter som uppstår då människor
inte kan kommunicera och samarbeta direkt måste överbryggas. Som
fokusområde gäller det distribuerade arbetet och dess svårigheter.
Det totala fokusområdet för arbetet sammanfattas därmed till distribuerat arbete med stöd av Kanban. Mer specifikt utreds möjligheter och
metoder för att arbeta distribuerat inom Sandvik IT (SIT) på ett bra sätt
med stöd av Kanban.

1.1

Uppdragsgivare
Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern som verkat sedan
1862 med start i Sandviken, Sverige och som nu är en global koncern
med cirka 50 000 anställda. Koncernen verkar framgångsfullt inom fem
affärsområden; Mining, Machining Solutions, Materials technology,
Construction och Venture. [1]
2

Samarbete i distribuerade team
- En analys av möjligheter och
metoder för att arbeta distribuerat
inom Sandvik IT med stöd av
Kanban.
Johanna Alkberg

Inledning
2013-02-20

Sandvik IT är en del av Sandvik AB som har till uppgift att tillhandahålla support, öka effektiviteten och bibehålla en problemfri IT-miljö för
Sandviks anställda inom alla affärsområden. I dagsläget har SIT cirka
900 anställda representerade i 40 länder. [3]

1.2

Bakgrund och problemmotivering
Vid systemutveckling inom SIT finns en strävan mot att skapa ett
maximalt kundvärde via ett optimerat flöde där spillet är obefintligt. För
att nå dit har sedan 2009 ett stödjande team i form av System development office, SDO funnits. Teamets funktion:”SDO will support and help to
improve end-to-end delivery of system development services. From the first
understanding of business need to application solution available to the customer” [4].
Redan från start insåg teamet att arbetet inom SIT inte fungerade bra
och därmed hade förbättringspotential. SDO kartlade därför de problem
som de såg vara frekvent återkommande hos teamen. I figur 1 visualiseras problemen och dess samband som konstaterades.
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Figur 1: Problem vid systemutveckling hos SIT. (Källa:[5].)

För att kontrollera flödet på bästa sätt och därmed undkomma viss
problematik så beslutades att Kanban (vidare läsning i kapitel 2.3) skulle
användas. Efter att metoden implementerats i över 30 team konstaterades flertalet positiva effekter som kan ses i figur 2.
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Figur 2: Effekter på team som implementerat Kanban. (Källa:[5].)

Samtliga team påverkades positivt av implementeringen, vilket är ett
incitament till fortsatt arbete med Kanban. Då andelen distribuerade
team förväntats öka uppstod frågan kring vilka problem dessa team
har/kommer få, samt hur SDO skall kunna stötta dem för att nå samma
effekter? Kan SDO använda samma approach som vid lokala team?
Det är detta nästa steg som denna studie skall ligga till grund för. Vilka
metoder och möjligheter finns hos de distribuerade teamen? Och vilka
nyckelfaktorer finns för distribuerat arbete?
Värdet av studien ligger dels i ekonomi- och effektaspekter, men framförallt kommer kvaliteten genom hela SIT att öka ur ett långsiktigt
perspektiv. En gemensam flödeshantering lägger en god grund för en
lärande och samarbetande organisation. Och är även en förutsättning
för att arbeta med förbättringar.
5
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Syfte
I fokus för denna studie ligger de distribuerade teamen och systemet för
flödeshantering nämnd Kanban. Då antalet distribuerade team förväntas öka procentuellt, är potentialen för utveckling inom det området
betydande.
Framgångsfaktorer för det distribuerade arbetet har tidigare utretts och
diskuterats. Sammantaget finns belägg för att en objektiv arbetsmiljö,
personliga attribut, kommunikation, ledarskap, informations- och
kommunikationsteknologi (ICT), relationer och förtroende är viktiga
delar att beakta[6],[7],[8]. För att koppla detta mot Kanban krävs en
studie av nuvarande arbete med Kanban och hur det överrensstämmer
med de nyckelfaktorer som det distribuerade arbetet har.
Det övergripande syftet med rapporten blir därav att skapa en metod
för att stötta distribuerade team till ett effektivt arbete. Som system kan
Kanban visa sig otillräcklig då distribuerade team står med andra
påverkande faktorer, vad blir då en alternativ lösning? Eller en kompletterande lösning? Sammantaget skall samma goda effekter som uppnåtts
i dagens team också uppnås hos de distribuerade teamen. Detta med
hjälp av den nya, anpassade metoden.

1.4

Avgränsningar
Undersökningen är avgränsad till tre stycken befintliga distribuerade
team inom SIT. Dessa tre ses som en spegel av både nuvarande och
framtidens team och därav kan undersökningen anses riktig för ett stort
antal distribuerade team. Som stomme för kontroll av flödet används
Kanban, inga liknande metoder diskuteras eller övervägs. Kunskapen
inom metoden är stor inom SDO och dess positiva effekter talar för sig
själva.
Undersökningen fokuserar i första hand på flödet och arbetsprocessen, i
andra hand prioriteras medarbetarnas psykosociala upplevelser i och av
det distribuerade arbetet. De tekniska bitarna, ICT kommer endast att
behandlas ytligt i form av förslag till ett virtuellt rum. Andra simpla
ICT-metoder så som telefoni och e-mail anses vedertagna, de varken
6
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diskuteras eller motiveras. Inga djupare analyser av ICT-verktyg och
mjukvaror kommer att göras.

1.5

Mål
Undersökningen har som mål att utreda följande frågeställningar:


Vilka nyckelfaktorer finns för att lyckas med att arbeta distribuerat?



Kan Kanban ge värde till de distribuerade teamen?



Hur skall Kanban ge värde till de distribuerade teamen?



Hur skall distribuerade team arbeta (från teamstart och framöver) för att nyckelfaktorerna skall täckas?



Vad kan SDO göra för de distribuerade teamen för att stötta
dem och nå positiva effekter?

För att behandla dessa används även följande som bas:

1.6



Hur arbetar SIT idag i distribuerade team?



Hur fungerar de distribuerade teamen idag?

Översikt
I rapporten presenteras relevant teori i kapitel 2, därefter presenteras de
metoder som används i kapitel 3. De resultat som uppnåtts via intervjuer och enkäter presenteras i kapitel 4. En analys i kapitel 5 väver sedan
samman teorin med resultatet för att sedan mynna ut i en slutsats i
kapitel 6. I kapitel 6 presenteras även förslag till fortsatta undersökningar inom området.
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Teoretisk referensram
I kapitel 2 redovisas sammanställningen av de skriftliga källor som
lägger grunden och ramen för det fortsatta arbetet. Inledningsvis
presenteras grunden för Agila metoder, sedan presenteras en redogörelse för Lean software development som slutligen mynnar ut i Kanban.
Därefter presenteras relevanta studier som hittills gjorts inom ämnet att
arbeta distribuerat. Som sista delakt redogörs den forskning som finns
kring uppstart för distribuerade team.

2.1

Agila metoder
Enligt Fowler har de Agila metoderna sitt ursprung från det tidiga 1990talet då behovet av ett nytt angreppssätt inom systemutvecklingen
eskalerade. Utvecklingen kännetecknades och genomfördes då med
metoden ”code and fix”, vilket medförde väldiga komplikationer då
systemen växte och blev allt mer komplexa. ”Agility”, det vill säga en
kombination av smidighet, rörlighet, flexibilitet och snabbhet i de
utvecklande teamen sågs då som en utväg för många utvecklare och de
Agila metoderna började ta form. [9]
Agila metoder som Extreme Programming, SCRUM, DSDM, Crystal och
Kanban tog form vid olika tillfällen och platser. Det som kom att binda
samman dem var det Agila Manifestet som skapades 2001 av Highsmith
och hans vänner i den Agila alliansen. Manifestet som idag anses som
grundpelaren för metoderna syns nedan i figur 3.[10]
De 12 stöttepelarna och principerna kan ses i bilaga A.[11]
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Utifrån detta manifest skall ett
agilt arbetssätt skapas och
efterlevas.[10]
Det finns fem viktiga delar för
att praktiskt arbeta agilt. Fritt
översatt är de: Arbeta som ett
team, arbeta i korta iterationer,
leverera något i varje iteration,
fokusera på verksamhetens
prioriteringar och inspektera
och anpassa. [12]
Utöver de tidigare nämnda
Agila metoderna finns även en
metod som härstammar direkt
från The Toyota way och den
välkända filosofin lean production. Denna metod benämns
lean software development och
är anpassad till just systemutveckling av mjukvara. [13]

Manifesto for Agile
Software Development
We are uncovering better ways of
developing
software by doing it and helping
others do it.
Through this work we have come
to value:
Individuals and interactions over
processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over
contract negotiation
Responding to change over
following a plan

That is,för
while
there is value
in the
Figur 3- Det Agila manifestet
systemutveckling.
(Källa:[14].)

2.2

items on
Lean software development the right, we value the items on
the left more
Lean software development har som tidigare nämnt sina grunder i The
Toyota Way, och de nedärvda principerna är centrala i metoden. Att
sätta människan i centrum samtidigt som fokus ligger på kunden,
uppdaga problem tidigt, eliminera slöseri, använda resurser effektivare
och att utföra ständiga förbättringar är några av de viktigaste som färgar
hela konceptet.[15]
En fullständig redogörelse för de 14 principerna för The Toyota Way
kan ses i bilaga B.[16]
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Det finns det sju anpassade principer för lean software development
som skall följas i högsta mån.[1] Dessa är:








eliminera slöseri
leverera så snabbt som möjligt
ta beslut så sent som möjligt
förstärk lärandet
bemyndiga teamet
bygg in integritet
optimera helheten. [1]

År 2004 presenterade David Anderson grunden till sitt Kanbansystem
för systemutveckling[17]. Huruvida Kanban klassas som en lean
och/eller agil metod diskuteras, det allt mer vanliga är dock lean-agil
metod[18].

2.3

Kanban för systemutveckling
Kanban är från början ett Japanskt ord för visuellt kort, men idag
förbinds Kanban mer till det system för mjukvaruutveckling som David
J. Anderson grundade. Systemet främjar en gradvis förändring och
förbättring där teamen själva tar ansvar för utveckling av processen.[18],[19],[20]
Kanban som system handlar om fem grundstenar, dessa är:






visualisera arbetsflödet
begränsa WIP (Work-In-Progress)
mäta och hantera flödet
göra process-policies tydliga
förbättra samarbetet. [17],[20]

För att visualisera arbetet används en så kallad Kanbantavla. I figur 4
ges ett exempel på hur en tavla kan ta form, exemplet i detta fall är SIT
nuvarande standardtavla.
Under arbetets gång vandrar post-it lapparna från vänster till höger
(alternativt nedifrån och upp med annan tavla) genom de olika delstegen. Varje delsteg eller helheten kan dock ha en begränsning, vilket gör

10

Samarbete i distribuerade team
- En analys av möjligheter och
metoder för att arbeta distribuerat
inom Sandvik IT med stöd av
Kanban.
Johanna Alkberg

Teoretisk referensram
2013-02-20

att WIP begränsas. Endast då begränsningen lämnar utrymme för fler
WIP dras de in. [21],[22]
Arbetet kategoriseras sedan med hjälp av de olikfärgade post-it lapparna. DoD (”Definition of done”) som syns i underkant på bilden, är ett
centralt begrepp för att tydliggöra policies. DoD innehåller vissa kriterier som skall vara uppfyllda för att ett arbete skall vara redo att flyttas
till nästa steg i utvecklingen. Policies kan variera från team till team,
men fyller alla sitt syfte genom att hålla samman teamens arbetssätt. [21]

Figur 4- Standardtavla hos SIT med DOD. (Källa:[21].)

För att visualisera arbetet ytterligare används olika så kallade avatars
hos SIT. På olika magneter finns medarbetarnas initialer och dessa
placeras ut på de arbeten som varje person arbetar med under dagen.
Dessutom används röda, varnande magneter på de arbeten som är
brådskande. Exempel på en sådan tavla ses i figur 5. I den tavlan visas
även simbanor som anger hur brådskande (Low, Standard eller Urgent)
olika arbeten är. Dessutom har varje kolumn delats in i doing och done,
vilket gör flaskhalsar tydliga. Ibland markeras också blockerade lappar
och blockerare tydliggörs, detta syns ej i figuren.
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Figur 5- Kanbantavla med simbanor och avatars. (Källa:[21].)

Exempel på några verkliga Kanbantavlor från SIT kan ses i bilaga C.[21]

2.4

Tillvägagångssätt för att lyckas med lean software
development och Kanban
För att lyckas med lean software development behövs två tillvägagångssätt; det första är “learn-by-doing” och det andra är ”understand-beforedoing”. Konsten är inte att förstå och efterleva ett av tillvägagångssätten
utan att hitta den gyllene kombinationen av de båda.[1]
Som tillägg beskrivs följande:
”Many companies will implement some of the agile software development
practices (…), but if they don´t recognize waste and manage the value stream so
as to eliminate it, if they don´t possess a deep respect for their workers and
partners, results may be similarly mediocre.” [1]
Det är också viktigt att starta där teamet är idag och acceptera processen, rollerna och de ansvarsområden som gäller. Teamets medlemmar
måste även ha befogenheter till att själva kontrollera arbetet. När teamet
bestämt att tillsammans utföra stegvisa förbättringar med hjälp av
Kanban så är teamet redo för att utveckla de sämre fungerande delarna.
[23]
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Det finns flera svårigheter vid implementering av Kanban, det största är
att ändra teammedlemmarnas tankegångar. De måste vara medvetna
om att den personliga effektiviteten och produktiviteten står lägre än
teamets. Att förändra andra delar samtidigt som Kanban implementeras
stör, inte förrän nuvarande situation är accepterad kan evolutionen
börja. Beroende på nuvarande process blir användningen och utvecklingen av Kanban olika, att kopiera någon annan är inte en väg till lycka.
Gemensamma ord på viktiga termer är viktigt i den inledande fasen,
”daily meeting” är inte samma sak som ”det dagliga mötet”. För att
överbrygga dessa problem rekommenderas att människor förbereds väl,
att de får tid på sig och att de får sitta tillsammans där de kan diskutera
kring Kanban.[24]

2.5

Motivation till att använda lean software production och
Kanban
Fördelarna med att använda lean software development på ett lyckat
sätt är att produktiviteten i IT-projekt optimeras genom att fokus läggs
på det som verkligen ger mervärde. Och optimeringen medför inte bara
positiva effekter hos slutprodukten och kostnaderna, utan medarbetarna
upplever allt som oftast en mer stimulerande arbetsplats. [15]
När Kanban används på rätt sätt kan flertalet positiva effekter uppnås.
Några vanligt observerade positiva effekter är att flaskhalsar blir tydliga
i realtid, utvecklingen sker evolutionärt vilket leder till mindre motstånd
och samarbetet ökar i teamen. Andra effekter så som bättre prioriteringar av arbetet, mindre uppgiftsbyten och mindre stress har också påvisats, vilket tydliggjordes i introducerande kapitel 1. [17],[22] Kanban
medför också utveckling av andra aktiviteter så som kommunikation,
koordinering, planering, analys och rapportering[18]. Transparensen
som uppstår då Kanban används ökar också tilliten mellan alla parter
som är involverade[24].
Forskning visar även på andra effekter vid användning av Kanban, cirka
60 % av rapporterna tyder på ökad produktivitet, 65 % påvisar bättre
kvalitet och 70 % påvisar en högre grad av tillfredsställelse hos kund.
[18]
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Kanban hos SIT- Kickstart och fortsatt arbete [21]
För att introducera Kanban i nya team använder SDO idag en så kallad
kickstart. Inledningsvis presenterar SDO målen med att implementera
Kanban, dessa kan ses i 2.6.1. nedan. Därefter presenteras grundläggande fakta kring flöde samt push- och pullsystem, men inga andra djupgående teoretiska modeller presenteras. Fortsatt får medarbetarna hjälp
med att visualisera sin nuvarande verklighet och definiera dagens
arbete.
För att beskriva arbetet får medarbetarna kategorisera sina uppdrag,
detta blir sedan de olikfärgade post-it lapparna. Därefter diskuteras
lapparnas utformning och en gemensam lösning bestäms. Kanbantavlan
som teamet sedan skall använda kan se ut som de standarder som
tidigare presenteras, men ofta anpassas de efter teamet. Därefter bestäms teamets egna DoD och policies, men om de i efterhand behöver
ändras finns inget hinder för det. Sista steget blir att visualisera den
nuvarande situationen med hjälp av lappar på tavlan. Om det behövs
används även avatars och röda varnande magneter.
Efter att den dagslånga kickstarten har ägt rum är tanken att teamet
skall kunna ha dagliga möten på cirka 15 minuter varje morgon. Gruppen träffas framför tavlan och diskuterar vad som har gjorts och vad
som skall göras och hur. Tavlan skall innan mötet vara uppdaterad.
Några veckor efter kickstarten sker två stycken retrospectives vid olika
tillfällen, under dessa diskuterar gruppen och SDO vad som har blivit
bättre respektive sämre sedan Kanban har introducerats. Känslor som
uppstått tas också i beaktning. Utslaget från dessa möten ger en statusrapport för hur Kanbanimplementeringen går, rapporten avgör också
när och hur teamet är redo för fler agila och lean metoder.
Två viktiga frågor vid retrospective är: Vart är teamet på väg? Och vad
kan förbättras? Dessa leder fokus till att försöka röra sig mot ett mål och
minskar samtidigt risken att hamna i ett läge där själva Kanban metoden
försöker ”optimeras”
Att då och då reflektera över Kanbantavlan kan dock ge ahaupplevelser inom teamet. Exempelvis kan frågor som; Är något steg
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överfullt? Är något steg tomt? Varför då? Är majoriteten av post-it
lapparna av en viss färg och därmed typ? Varför? Arbetar vi då med det
viktigaste? Alla dessa funderingar är också en del av vägen mot målen.
2.6.1

Målet med Kanban hos SIT
Att implementera Kanban och utnyttja det till fullo skall medföra att
teamen känns som ett team och att alla medarbetare skall känna att de
har kontroll över arbetet. Teamet skall också vara säkert på att de gör
rätt saker som genererar värde för intressenterna såväl uppströms som
nedströms. Utöver detta så skall medarbetarna få tid över till att utveckla sig själva och även teamet som helhet. Ingen skall känna att arbetet
inte är hanterbart och därmed också känna stress.[21]

2.7

Distribuerade team
En definition av ett distribuerat team, eller ett så kallat virtuellt team är:
“A group of people who interact through independent tasks guided by common
purpose and work across space, time, and organizational boundaries with links
strengthened by webs of communication technologies.”[25]
Denna definition med tyngdpunkt på den geografiska spridningen är
gällande för detta arbete.

2.7.1

Anledningar till att arbeta distribuerat
Det finns ett flertal anledningar till varför systemutvecklingen allt mer
blir av distribuerad karaktär. Fördelarna och anledningarna är:
 den globala resurspoolen främjar en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig utveckling
 närheten till marknaden och tillgången till kunskap och kunder
medför affärsmässiga fördelar
 utvecklingen förväntas gå snabbare och att använda tid, aroundthe-clock är ett rejält försprång
 det är lättare att förvärva möjligheter där företaget finns representerat. [26]
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För att nå dessa fördelar med att arbeta distribuerat krävs medvetenhet
och planering[26].

2.8

Att arbeta som ett distribuerat team
En arbetsgrupp är en grupp som strävar efter ett gemensamt synsätt på
mål och som sedan skall uppfyllas med en effektiv struktur. En arbetsgrupp blir sedan ett team då målen är etablerade och då effektiva och
produktiva metoder används för att nå dem. Vägen från en arbetsgrupp
till ett team kan dock se olika ut, och definitivt om gruppen är distribuerad. Faktorer som kan påverka är arbetssättet och koordinering av det,
kommunikationen, ledarskapet och teamkänslan.[27]

2.8.1

Arbetssätt och koordinering i distribuerade team
När team arbetar distribuerat finns flera svårigheter, dels minskar
transparensen och synligheten, vilket kan leda till misstro mellan olika
parter. Dessutom kan kulturella skillnader medföra olika syn på arbetssättet och dess gång, vilket också kan leda till missförstånd och misstro.
Samtidigt kan de kulturella skillnaderna göra att förändringar tas emot
på skilda sätt och obalans blir ett faktum. Tidszoner måste dessutom tas
i beaktning då arbetssättet skall planeras och utformas.[28] Om arbetssättet använder tidszonerna och stöttar arbete aroud-the-clock kan
fördelarna med distributionen nås på bästa sätt[26].
Det grundläggande för att arbete skall koordineras på ett bra sätt är
delad kunskap inom teamet. Det leder nämligen till mer exakta förklaringar och förväntningar om uppgiften och om medlemmarna. Delad
kunskap kan vara kunskap om vem som kan vad och hur människor är
(teamkunskap), det är en viktig del för koordineringen. Sådan kunskap
har setts viktigare för de som sitter spridda, däremot är kunskap om
uppgiften viktigare för de som sitter tillsammans. [29]
Arbetssättet hanterar också den strategiska planeringen av hur arbetet
skall fördelas mellan de olika placeringarna. Detta är ett kritiskt val och
mycket måste tas i beaktning, kunskap, tillgänglighet och medarbetarnas personlighet är några. Ett sätt att fördela arbetet är att dela processen mellan de olika platserna, exempelvis kan testning hållas på ett
ställe och utvecklingen på ett annat. Risken är att delarna inte synkroni16
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serar på ett fördelaktigt sätt. För att arbeta på ett sådant sätt krävs
tydliga gränssnitt där krav för inträde och utträde är en del. Om arbetet
inte fördelas till de olika platserna, krävs istället ett bra verktyg som
underlättar samarbete över tid och rum. Samtidigt måste den informell
kommunikation lyftas fram ytterligare ett steg.[26] Informell kommunikation tydliggörs nedan.
Dotnet på Volvo IT är ett exempel på ett team som inte fördelar arbetsområden till olika lokaliseringar. Fördelen som de ser är att kompetens
alltid finns tillgänglig och att enskilda personer inte blir avgörande för
arbetsprocessen.[30]
Kappa som är ett stort mjukvaruföretag med huvudkvarter i Nederländerna använder en gemensam metod för att koordinera arbetet. De
nämner den ”Aligning effort” och det handlar om hur teamen skall rikta
sina insatser för att arbetet skall flöda över tid och rum. För att det skall
göra det skall alla inom Kappa arbeta med samma project management
model, planeringsverktyg och utvecklingsmetod. Även andra studier
har påvisat att ”task awareness” är en av de viktigaste delarna vid
global utveckling[29]. Kappa använder också två stöttepelare i ”Learning by doing” och ”Supporting participation”. Det handlar om att
utveckla individer bland annat genom mentorskap och att aktivera
medarbetare i bland annat beslut, förbättring och innovation. Att
erbjuda och stötta för arbete i andra länder är också en viktig del som
många medarbetare uppskattar. [31]
2.8.2

Att kommunicera och informera i distribuerade team
För att kommunicera med alla i ett distribuerat team krävs användning
av ICT. Verktyg så som mail, chatt, videokonferenser och telefon är
använda i stor skala. Vilka verktyg som passar bäst beror dock helt och
hållet på ärendet, situationen och omfattningen.[8],[32]
De svårigheter som ofta uppstår vid användandet av ICT är inte att
förakta. Långsamhet, osäkerhet och konfigurationer finns alltid med och
kommunikationen med dessa verktyg behöver därför alltid planeras
noggrant.[26]
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Oavsett ärende, situation och omfattningen så har studier visat att
regelbunden kommunikation med hela teamet är det bästa. Grunden
läggs då via inbokade träffar ”face to face” (samma geografiska plats)
och därefter sker interaktioner som är mindre intensiva varje månad,
varje vecka eller varje dag efter behov. Det viktiga är sedan att anpassa
arbetet till mötena snarare än tvärt om. Figur 6 tydliggör detta.

Figur 6- Kommunikationsrytm för effektiv kommunikation i globala team
(Källa:[29].)

Westlund, chefsarkitekt på Volvo IT som leder ett agilt utvecklingsteam
ställer sig också bakom detta. Westlund håller dagligen ett möte kl 9 och
ett möte senare på dagen, detta för att täcka samtliga tidszoner. De
använder ICT-verktyget Microsoft Live meeting vid dessa tillfällen för
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att kunna tala och dela skärmar. Utöver dessa dagliga möten är videokonferenser med hela teamet inbokat varannan vecka. [30]
Fler studier framhäver vikten av att träffas ”face to face”. Innan detta
sker kan kommunikation via mail och andra ICT-verktyg kännas
ineffektivt och frustrerande. Ett aktivt arbete för att utveckla kommunikationen till mer öppen och direkt förespråkas för effektivisering.
Utöver frekvensen och intensiteten i kommunikationen så kan även de
kulturella skillnaderna påverka stilen och tolkningarna i kommunikationen. Jarvenpaa framhäver dock att vikten av de kulturella skillnaderna slätas ut då kommunikationen sker via ICT-verktyg.[8]
Många forskningar har visat att kommunikationen i samrörelse med
koordinering av arbetet har mest påverkan på utvecklingstiden (från
grupp till team) då team arbetar distribuerat. [26]
Kommunikationen kring arbetet kan ses som två delar och behovet från
teamet är en kombination av dessa. Den första typen utgörs av den
formella och styrda kommunikationen och den andra typen är den mer
informella och spontana. ICT- verktyg för att stötta dessa krävs således.
Den formella kommunikationen kräver ett tydligt gränssnitt där ansvarsområden, arbetsstatus och problem tydliggörs. Spontan kommunikation behandlar ofta kringliggande faktorer så som reflektioner kring
arbetsstatusen, bakgrundsvariabler och allmänt välbefinnande hos
medarbetare. Den informella kommunikationen begränsas av distribueringen, men att inte ta den på allvar kan få förödande konsekvenser för
samarbetet[33]. En konsekvens som ofta uppstår om den informella
kontakten inte tas i beaktning är att funderingar kring arbetet som kan
tyckas vara små inte ventileras, detta kan i slutändan leda till omfattande problem som tar längre tid att lösa. [26] Desto mer osäkert arbetet är
desto viktigare är den informella kontakten[34]. En ytterligare aspekt är
att den informella kommunikationen stärker teamkänslan som beskrivs
ytterligare nedan[35].
Information och kunskap är viktiga delar att kommunicera på rätt sätt
vid distribuerat arbete. Utan detta kan de globala fördelarna inte
utnyttjas. Information sprids vanligen via de formella tillfällena, men
när och hur kunskap skall spridas är däremot inte självklart. Tillgänglig
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kunskap underlättar i många fall återanvändning vilket leder till minskad tidsåtgång och minskade kostnader. Det första steget för att hålla
och sprida kunskap är att ha dokumentation som är tillgänglig och
uppdaterad.[26] Gemensam kunskap hjälper också teammedlemmar att
vara mer effektiv då de kommunicerar[29].
2.8.3

Ledarskapet i distribuerade team
Ledare för distribuerade team får en annorlunda roll då medlemmarna
inte kan träffas och kommunicera på samma sätt. Ledarskapet kan bli
teamets direkta spegling och därmed blir det direkt avgörande för
huruvida medlemmarna känner tillhörighet och tillit samt engagemang i
gruppen. Ett inspirerande ledarskap har visat sig påverka distribuerade
team på ett tydligt sätt, mot positiva resultat. Vid högre grad av distribution ökar dessutom vikten av ett inspirerande ledarskap vilket kan
ses i bilaga D. [36]
Att inspirera sina medarbetare kan också handla om att motivera och
den mest grundläggande motiveringen måste i detta fall grunda sig i
varför teamet är distribuerat. En ledare som själv inte tror på det distribuerade arbetssättet kan omöjligt motivera sina medarbetare till att
samarbeta effektivt med personer de själva inte känner speciellt bra. Det
är också viktigt av att ledaren ser till att alla medlemmar har samma
normer. Rekommenderat sker den överenskommelsen i upptakts fasen,
men om det nedan. [8]
Som ledare för ett distribuerat team krävs också mer tid. Då information
och status inte sprids lika bra kan exempelvis ett möte ta längre tid att
planera. Tidszoner och samordning av alla parter är andra delar som
påverkar tidsåtgången för en ledare eller koordinator.[8]

2.8.4

Teamkänsla i distribuerade team
En engelsk ordbok [37] definierar team spirit såhär:
“Team spirit is the feeling of pride and loyalty that exists among the members of
a team and that makes them want their team to do well or to be the best. “
Oavsett hur teamet ser ut så är en god teamkänsla av högsta vikt.[8]
Men att nå dit är inte alltid det lättaste.
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När ett team är spritt över hela världen krävs mer för att teamkänslan
skall hållas samman. Flertalet studier framhåller vikten av tillit och
engagemang, de ses som limmet som håller samman distribuerade
team.[35] Frekvent kommunikation är också av värde liksom möten
”face to face” för att förstärka teamkänslan. Dotnet på Volvo IT träffas
exempelvis två gånger per år. Koordinatören utvecklar[30];
”Vi har så olika kulturer och då gäller det att lära känna varandra på riktigt.
Det är först när vi blir kompisar med varandra som man får effekten. Då kan
man också se hur någon tänker under en videokonferens vid ett senare tillfälle.”
Den informella kommunikationen som stärker teamkänslan kan inte ske
i exempelvis kaffekön då teamet är distribuerat. Däremot kan motsvarigheter hittas på nätet, på LEK Verksamhetsutveckling framhålls
sociala medierna och framförallt Facebook för detta. De påpekar att
teamets individer blir mer tydliga vilket främjar vid utveckling av
teamkänslan. Oron att sociala medier missbrukas finns dock på många
platser. Ett alternativ som begränsar är att skapa ett eget Facebook för
företaget, It-konsultbolaget Accenture har gjort det i form av sitt Accenture people. Transparensen i företaget ökar också[35].
Företaget Kappa framhåller och använder två metoder för att väva
samman sina globala team. Det första är ”Sharing identity” och det
andra är ”Interacting face-to-face”. ”Sharing identity” sker då medlemmarna får gemensam utbildning och socialisering via bland annat
workshops för att lära känna organisationen. Gemensamma riktlinjer
befästs under samma gång och en gemensam grund skapas. ”Interacting
face-to-face” handlar för Kappa om att skapa sociala relationer som
bygger på förtroende, respekt, trovärdighet och engagemang. Det ses
också som en viktig del för att sprida information. Det är sedan det
sociala nätverket som lägger banan för hur arbetet utförs inom Kappa.
En medarbetare säger:” I have found personal contacts essential. I have
always experienced that the communication is then much more open, and the
people dare to say what is going on. So, there is simply no choice but to go there
personally and make the contacts." Kappa hade från början möten ”face to
face” en gång i månaden, men kostnader och stress hos medarbetarna
ledde till att de drog ner på det.[31]
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Teamkänsla är något som innehåller många delar, en del är tillit. Tillit
har i flertalet studier visat sig vara en av de viktigaste komponenterna
för ett distribuerat team. Tillit kan ses som kognitiv och som känslomässig, där den kognitiva delen anses framträdande för distribuerade team.
För att skapa tillit anses kommunikation och engagemang som vitala.
[36]

2.9

Att börja arbeta distribuerat
I det första stadiet då ett team börjar arbeta distribuerat finns det högsta
behovet av kommunikation och framför allt ”face to face” möten.[8],[39]
Att ha en klar plan för hur nya medarbetare skall fasas in i teamet kan
antas viktigt. Volvo IT’s nya medarbetare som skall arbeta distribuerat
startar alltid med två till tre veckor på utvecklingens huvudkontor.
Målet är då att den nya medarbetaren skall lära sig projektkulturen men
dessutom hur andra medarbetare är och hur jargongen är. Under den
första perioden är det viktigt att få till en informell känsla för en fortsatt
god teamkänsla där teamet är mer som ett kompisgäng.[30] Kappa
använder en liknande metod, under den initiala fasen läggs tonvikten
på de två metoderna som beskrevs under rubriken ”Teamkänsla i
distribuerade team”. Utöver dessa två metoder läggs grunden för hur
koordineringen av arbetet skall ske. Denna del beskrev som ” Aligning
effort” i kapitlet ”Arbetssätt och koordinering i distribuerade team” [31]
Det finns också beprövade guidelines för uppstart av distribuerade
team.[8] Dessa är:
 “Synchronize the team as much as possible”. Det handlar bland annat
om att göra alla teammedlemmar medvetna om vad alla gör, när
folk har semester etcetera.
 ”Choose ICT that works”. Använd tillförlitliga verktyg eller ha alltid en back-up.
 “Choose the right technology for the right activity”. Sätt normer för
när vilket verktyg skall användas.
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 “Discuss norms and rules for behavior and communication”. Konflikthantering, roterande roller under möten och språk.
 “Discuss any face to face visits”. Vilka möjligheter finns? När var
och hur?
 “Have teambuildning and social activities”. Det är viktigt att lära
känna varandra för att sedan kunna samarbeta. Låt gärna alla
göra en egen presentation av sig själv på en webbsida.
 ”Think proactive”. Var alltid förberedd inför ett möte, en agenda
kan exempelvis delas ut. [8]
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Metod
I detta kapitel presenteras bakomliggande metodteori och därefter
tillvägagångssättet. Tillvägagångssättets tillförlitlighet utvärderas sedan
i termer av validitet och reliabilitet.

3.1

Metodteori
I detta avsnitt presenteras metodteorin bakom tillvägagångssättet.

3.1.1

Kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme och Solvang definierar kvalitativt arbete på följande sätt:
”Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En
sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang”. [40] Syftet med en kvalitativ studie är att nå en djupare insikt inom
undersökningsområdet som sedan kan grunda för utveckling av modeller[41]. Som komplement till kvalitativa metoder finns kvantitativa
metoder. De kvantitativa metoderna kan användas för att hitta statistiska, kvantifierbar resultat som kan balansera mot de kvalitativa resultaten[40].

3.1.2

Fallstudier
En fallstudie är en empirisk undersökning som har för avsikt att ge en
inblick som då bygger på erfarenhet, den kan dock aldrig visa helheten.
Därför är valet av fall, exempelvis organisation, arbetsgrupp eller
individ viktigt. Ofta används fallstudier av ensamt arbetande forskare
och för att resultatet skall vara trovärdigt krävs flera kompletterande
metoder för datainsamling. [42][43]
Det etnometodiska förhållningssättet (EM) är analytiskt orienterat och
med fokus på de olika aspekterna av social ordning. Normaltillståndet
av densamma anses vara kaos och endast individerna kan skapa en
skenbar ordning. Den blir då en förutsättning för att uppfatta omvärlden och skapa ett ramverk för hantering av situationer. Sammantaget
kan EM definieras som ”vetenskapen om människors metoder för att åstadkom24
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ma intersubjektiva ordningar”.[44] En etnometodisk undersökning sker
därför i direktkontakt med det fall som forskaren avse förstå och beskriva.[8]

3.1.3

Semi-strukturerade undersökningar
Strukturerade undersökningar syftar till att fånga respondentens
uppfattning kring ett givet ämne, därför används ofta fasta frågor som
gör resultatet generaliserbart. Öppna undersökningar syftar däremot till
att fånga respondentens subjektiva uppfattningar kring ett ämne. En
semistrukturerad undersökning är en kombination av den slutna och
den öppna varianten. [41],[41]

3.1.4

Dataanalys
En tematisk analys är en allmän kvalitativ metod som innebär att
strukturera materialet under olika teman/kategorier och därefter sammanfatta resultatet. Sammanfattningen sker när de olika kategorierna
blivit mättade, det vill säga att inga nya kategorier kan hittas. Analysen
är induktiv om teman uppstår utifrån data som samlats in och teoristyrd
om den utgår från redan befintliga teorier eller forskning.[48]
Univariata analyser kan användas vid kvantitativt data för att få ett
centralmått för varje individuell variabel. Ett centralmått är medelvärde
där summan av alla svar delas med antalet svar. [45]

3.1.5

Validitet och reliabilitet
En undersöknings tillförlitlighet kan beskrivas i termer av validitet och
reliabilitet och det är direkt beroende av metodvalen. Validiteten anger
resultatets giltighet i förhållande till definierat syfte. Validiteten kan
även uppdelas i en inre och en yttre validitet. Den inre beskriver då
tillförlitligheten jämfört med verkligheten och den yttre är ett mått på
hur undersökningen håller i andra situationer. Med andra ord om
resultatet är generaliserbart. Reliabiliteten är ett mått på hur tillförlitlig
undersökningen är, ju högre reliabilitet desto mer samstämmigt resultat
som också går att upprepa vid annat tillfälle. Reliabilitet är gällande för
kvantitativa undersökningar. [48]
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Tillvägagångssätt
En litteraturstudie kring de två huvudämnena, distribuerat arbete och
Kanban utgör det teoretiska stoffet och basen i undersökningen. Den
teoretiska studien lade sedan ramen för fortsatt arbete genom att fem
nyckelkategorier för distribuerat arbete bildades via en induktiv
tematisk analys. Kategorierna skapades på sådant sätt att de
tillsammans innefattar all väsentlig forskning som har bearbetats.
Litteraturstudien tillförde en djupare kunskap kring Kanban och
tidigare forskning kring distribuerat arbete. Litteraturen för det
distribuerade arbetet bestod mestadels av naturvetenskapliga artiklar
och för Kanban gällde mestadels facklitterära böcker.
Därefter genomfördes en fallstudie inom SIT med ett etnometodiskt
förhållningssätt för att skapa en mer levande undersökning anpassad
för SIT. Som metod för fallstudien användes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (bilaga E) och kvantitativ-kvalitativa enkäter
(se 4.3) som baserades på nyckelkategorierna. Intervjuerna utfördes
”face to face” med tre teamledare/koordinatörer för befintliga team
inom SIT, och enkäterna skickades till övriga inom teamen via Google
Form. De tre aktuella teamen valdes av handledaren Johan Nordin.
Teamens storlek, geografiska distribution och erfarenhet av distribuerat
arbete låg bakom valen.
De semi-strukturerade intervjuerna möjliggjorde en generalisering av
resultaten samtidigt som SIT’s subjektiva uppfattning fick genomlysa.
Intervjufrågorna kan ses i sin helhet i bilaga E. Intervjuerna pågick i
genomsnitt 40 minuter och spelades in med hjälp av en röstinspelare på
mobiltelefonen. Detta möjliggjorde för en mer komplett sammanställning av intervjuerna. Utfallet från de tre intervjuerna blev 100 % då
samtliga var användbara.
Enkäterna skickades till 14 teammedlemmar och svar erhölls från 11
vilket ger en svarsfrekvens på 78 %. Enkätfrågorna kan ses i kapitel 4.2
där resultatet också sammanställts. Vissa enkätfrågor utgjordes av
skalor där teammedlemmarnas uppfattning (1-negativt till 5-positivt)
fångades. Resultatet för dessa presenterades via en univariat analys
som ett medelvärde för respektive team. Då inga enskilda resultat var
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avvikande, bedömdes medelvärdet som tillräckligt resultat. Dessa
slutna frågor syftade till att ge referenspunkter för teamen inom de olika
kategorierna.
Resultatet från fallstudien analyserades och sammanställdes sedan med
litteraturstudien, sammantaget kunde 16 nyckelfaktorer urskiljas inom
de fem nyckelkategorierna. Faktorerna var de mest förekommande
inom teori, intervjuer och enkäter. För att förenkla fortsatt arbete med
nyckelfaktorerna, placerades de i delsteg som ansågs väsentliga för att
arbeta distribuerat. Tillsammans med handledaren sattes faktorerna
även i relation mot Kanban, vilket resulterade i en uppskattad
täckningsgrad för hur stor del av nyckelfaktorerna som Kanban kan
bidra med. Till de kvarstående glappen gavs rekommendationer för hur
SDO kan stötta de distribuerade teamen. En utvärdering av
undersökningens validitet och reliabilitet har också genomförts.
3.2.1

Tillvägagångssättets validitet och reliabilitet
Metoder som använts anses ha genererat ett resultat av hög validitet ur
ett organisatoriskt perspektiv. Den inre validiteten är direkt stärkt av
fallstudien hos SIT där frågeställningarna har besvarats och syftet
uppfyllts via en kombination av kvantitativa och kvalitativa studier.
Huruvida undersökningen är validitetsmässigt hållbar externt och på så
vis överförbar är dock svårt att avgöra. Inom SIT kan resultatet antas ha
hög validitet då de utvalda teamen ansetts spegla organisationen nu och
i framtiden.
Reliabiliteten är direkt beroende av samstämmighet i resultaten och de
slutna enkätfrågorna (skalor) responderades samstämmigt. Därför
presenterades resultatet som ett medelvärde för respektive team och
undersökningen kan anses ha hög reliabilitet.
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De metoder som använts anses täcka Sandvik’s behov. Brister finns i
antalet respondenter på enkäten, en större omfattning hade lett till ett
bättre resultat. Även om svarsfrekvensen var hög så blev de mer
uttömmande frågorna besvarade av ett mindre antal, så de färgar den
delen av undersökningen i hög grad. Undersökningen har varit svår att
avgränsa och ämnet visade sig större och mer komplext än planerat. En
tydligare avgränsning kunde ha satts från början för att få en mer
djupgående analys.
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Resultat
Inledningsvis i kapitel 4 presenteras utformningen av de tre distribuerade teamen som undersökningen är koncentrerad till. Därefter presenteras en sammanfattning av de intervjuer som gjorts med teamledarna/koordinatörerna. En sammanställning av de enkätsvar som erhållits
från teammedlemmar i distribuerade team hos SIT redogörs sedan.
Huvudsakligen besvarar resultatdelen de två delfrågor som grundar för
fortsatt analys:

4.1



Hur arbetar SIT idag i distribuerade team?



Hur fungerar de distribuerade teamen idag?

Distribuerade team hos SIT och dess komposition
Hos SIT finns idag flertalet distribuerade team och fokus ligger i denna
rapport på de geografiskt spridda teamen. I detta kapitel presenteras
den geografiska kompositionen av de tre team som anses spegla SIT
idag och i framtiden. Materialet grundar sig på intern information.

4.1.1

Team A
Team A består av nio medlemmar som sitter i Sverige och Indien.
Teamet befinner sig i ett tidigt stadie och precis börjat jobba som ett
distribuerat team. Innan var lokaliseringen endast i Sandviken, Sverige.
Koordinatorn som intervjuats har inte mycket erfarenhet av att arbeta
distribuerat.
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Figur 7 - Geografisk spridning och tidszoner för team A

Teamet arbetar över flera tidszoner, skillnaden ligger på 4,5 timmar. Se
figur 7. I dagsläget arbetar två personer i Indien och sju i Sverige varav
en person är koordinator.
4.1.2

Team B
Team B består av tolv medlemmar som sitter spridda i Sverige och USA.
Teamet har arbetat distribuerat i cirka två år, och utöver de tolv ordinarie medlemmarna används konsulter för deluppgifter. Koordinatorn
som intervjuas har nyligen tillträtt sin tjänst i Sverige och har därför få
erfarenheter kring distribuerat arbete.
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Figur 8 - Geografisk spridning och tidszoner för team B

Teamet arbetar över flera tidszoner, skillnaden ligger på 7 timmar. Av
de tolv medlemmarna sitter elva i Sverige och en i USA, detta kan ses i
figur 8. Koordinatorn har även delegerat ansvar till en teammedlem som
också sitter i Sverige.
4.1.3

Team C
Team C består av nio medlemmar som sitter i Sverige, Italien och USA.
Teamet har arbetat distribuerat i cirka fem år och koordinatorn har stor
erfarenhet av det distribuerade arbetet.
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Figur 9 - Geografisk spridning och tidszoner för team C

Inom Team C sitter sju personer i Sverige, en person i Italien och en
person i USA. Sverige och Italien delar tidszon, men till USA skiljer sju
timmar. Detta kan ses i figur 9. Koordinatorn arbetar i Sverige.
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Intervjusammanställning - Teamledarens/Koordinatorns
syn på det distribuerade arbetet
Intervjufrågorna baserades kring fem huvudområden, arbetssätt och
koordinering, att kommunicera och informera, ledarskap, teamkänsla
och teamstarten. Frågorna kan ses i bilaga E. Fortsatt presenteras svaren
som erhållits inom de olika huvudområdena.

4.2.1

Arbetssätt och koordinering enligt teamledarna/koordinatörerna
Tabell 1 visar koordinatörernas syn på hur arbetssättet och koordineringen skall gå till.
Tabell 1 - Koordinatorns syn på arbetssätt och koordinering

Arbetssätt och
koordinering

Team A

Team B

Team C

Används ett
agilt arbetssätt
idag?
Vilka problem
har ni idag?

Ja, Kanban med
dagliga möten.

Delvis, använder
en Kanbantavla
men endast lokalt.

Ja, Kanban för hela
teamet.

Ärenden kommer
in på Svenska från
kunderna, vilket
leder till problem
då det måste
översättas.

Processerna fungerar
bra och det håller ihop
oss när vi arbetar
distribuerat. Inga
problem med
arbetssättet idag.

Hur samarbetar
teamet genom
utvecklingen?

Alla medarbetare
arbetar i flera
system och
genom hela

Finns två
flaskhalsar:
Kunderna har
bråttom och sen
fastnar det ändock
i ”testas av kund”
på Kanbantavlan.
Andra flaskhalsen
är
dokumentationen.
Mycket
dokumentation
som ligger efter.
Har varit
överbelastat och
då stryps
dokumentationen
för att flödet skall
fortgå.
Han i USA arbetar
endast med
integration och
gränssnittet ligger
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Hur synliggörs
arbetsflödet för
medarbetarna?

Hur planerar ni
arbetet?
Används
mätetal?

Vad är
fördelarna
respektive
nackdelarna
med att jobba
distribuerat?
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processen.

mot enstaka
personer.

Kanban. Är ett
bättre alternativ
än Scrum som
stressade
gruppen. Svårt
när tavlan är
fysisk i
Sandviken, vill
hellre ha en
digital tavla som
alla kan vara
delaktig i.
Kanban.

Bara de som är i
Sandviken ser
Kanbantavlan. Ser
ett behov av att ha
en digital
Kanbantavla som
alla kan nå när
som helst. Men
kan vara bra att
köra möten med
video ändå för att
få träffpunkterna.
Kanban.

Ja, har mätt hur
krav hanteras och
hur mycket
kravarbete som
görs. Mätte för att
vi var dåliga på
det. Följer upp
hur många
ärenden som
flödar igenom och
hur kolumnerna
ser ut
innehållsmässigt.
För att se
flaskhalsar.
Viktigt att logga
kommentarer till
det.
Kompetens är
fördelen.
Nackdelen är att
den sociala biten
blir svårare att
hantera.

Nej.

KPI’er uppifrån på hela
leveransen.

Tidszonerna
möjliggör
lösningar av
incidenter 24/7
vilket är bra.
Förstärkning.
Nackdelen är att
kommunikationen
blir svårare.

Bra med distribution
för ex alla kan vara
lediga i Sandviken
samtidigt. Blir inte
nyckelpersonberoende.
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Vad är det
viktigaste i
arbetssättet för
att lyckas?

Tror att det går
bra att dela upp
det, om det är det
behovet som
finns. Viktigt att
då ta in personer
som lämpar sig
till att jobba så.
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Svårt att säga än så
länge.

Övrigt

4.2.2

Tydlighet i rutiner och
efterföljande av de
processer som finns.
Alla måste ta till sig
arbetssättet. Skall
ALLTID skriva
guidelines när något
nytt görs, minskar
nyckelpersonsberoende
och underlättar för nya
och distribuerade
medarbetare.
De kulturella
skillnaderna
(framförallt Indien) gör
att tankar kring
arbetssättet kan variera.
Nackdelar med en
digital tavla är att
värdet av att samlas till
möte minskar. Och
ärehanteringssystemet
och Kanban kan bli för
mycket för vissa.

Kommunikation och information enligt
teamledarna/koordinatörerna
Tabell 2 visar teamledarnas/koordinatörernas syn på kommunikation
och information.
Tabell 2 - Koordinatorns syn på kommunikation och information

Att
kommunicera
och informera

Team A

Team B

Team C

Vilka
kommunikation
skanaler
används?

Kameror till varje
enskild
medarbetare
finns. Så Movi
skall användas
framför mail,
telefon och

Sametime, mail,
videokonferens och
numera Movi.

Sametime, mail,
Kanbanmöte 2ggr i
veckan(videokonfere
ns) numera även
digital tavla. Önskar
att det vore 3 gånger
i veckan. Globala
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Hur sprids
viktig
information
genom hela
teamet?
Gör ni något
speciellt för att
sprida kunskap?

Sametime. Bra att
kunna visa
bildskärmar etc.
vilket minskar
risk för
missförstånd.
Skall ha dagliga
möten där alla ser
Kanbantavlan i
Sandviken.
Digital Kanban
vore bättre.
Veckovisa möten
där alla är
uppkopplade. Är
det akut så blir
det extrainkallat
gruppmöte via
Movi.
-

Hur fungerar
kommunikation
en mellan alla
individer?

Bra hittills.

Hur ofta
kommunicerar
du med dina
medarbetare och
hur?

Ambitionen är att
stämma av varje
vecka med varje
medarbetare
utöver de dagliga
mötena.
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möten varannan
vecka, Önskar
”blogg” (för att
slippa mailandet),
Sharepoint kommer
eventuellt att
användas för det.

Går genom SAM
(System area
manager).

Viktig information
sprids på de globala
mötena och där
skrivs även ett
protokoll.

Nej

För mycket mail
tyvärr. Databas med
tips och trix används
inte. Är för fyrkantig.
Väntar på Gemensam
sajt för hela
leveransen.
Har hittills fungerat
väldigt bra.
Spänningar som
funnits har minskat
sedan träffpunkterna
har ökat.

Bra, för alla utom
en sitter i
Sandviken och han
i USA har mycket
kontakt med
kompetensområdet
s ansvarige.
En gång i månaden.
Kollar mest status
på ärenden etc.
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Ledarskap enligt teamledarna/koordinatörerna
Tabell 3 visar teamledarnas/koordinatörernas syn på ledarskapet.
Tabell 3 - Koordinatorns syn på ledarskap

Ledarskap

Team A

Team B

Team C

Var du
förberedd inför
uppgiften att
leda detta
distribuerade
team?

Nej, men rent
mentalt var jag
förberedd då
startsträckan var
lång. Det praktiska
kring hur teamet
skall bli ett team
och hur det
fortsatta arbetet
skall ske var ett
orosmoment.
Dagliga kontakten
uteblir och därmed
möjligheten att läsa
av gruppen och
personer. Svårt att
fånga upp läget.

Kontakten med den
distribuerade delen
har skötts av
personen som varit
ansvarig över
kompetensområdet.
Så jag har inte varit
mycket påverkad
av distributionen.

Kände mig inte
förberedd, fick inga
tips på ex. verktyg
som kan användas.
Tankar kring att
arbeta distribuerat
dök upp efter
hand. Bör finnas en
grundläggande
information.

Kommunikation
och information åt
alla håll måste
hanteras
annorlunda.

Vad krävs av dig
som är ledare för
ett distribuerat
team?

-

Kommunikation på
ett tydligt sätt och
information också.

Svårare att
kommunicera. Får
inte glömma de
som sitter avsides.
Tidszonerna gör
det
planeringsmässigt
svårare. Svårare att
hålla koll på
teamet.
Mer planering och
tydligare
kommunikation.

Hur ofta träffar
du dina
medarbetare
”face to face”?

Förhoppningsvis
skall det bli en eller
två gånger per år.

Hittills ingen gång,
behovet har inte
heller funnits. Han
som sitter i USA
genomför sina
deluppgifter och
har kontakt med
ansvarig över
kompetensområdet.

Vill träffas 3ggr per
år, minst 2. Får då
en uppfattning om
arbetsförhållanden
och arbetskulturen
på de olika
platserna. Vilket
leder till en djupare
förståelse.

Vad är den
största
skillnaden med
att leda ett
distribuerat
team?
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Teamkänsla enligt teamledarna/koordinatörerna
Tabell 4 visar teamledarnas/koordinatörernas syn på teamkänsla.
Tabell 4 - Koordinatorns syn på teamkänsla

Teamkänsla

Team A

Team B

Team C

Hur upplever du team
feelingen idag?

Bra idag och det
var det även
innan vi började
arbeta
distribuerat.
Den befintliga
gruppen var
balanserad
vilket gjorde att
de kunde ta
emot de nya
med öppna
armar. Eftersom
startsträckan
varit lång och
alla har lärt
känna varandra
så bör det inte
vara några
problem att
bibehålla den.
Ja. Skulle kunna
stärkas mer
med en digital
Kanbantavla
där alla ser att
alla verkligen
gör något och
vad de gör. För
alla jobbar inte i
samma system.
Nej faktiskt inte.
Alla är
internationellt
medvetna och
är intresserade.
Indierna bör
komma hit

Han i USA är
inte en del av
teamet. Men
han verkar ha
trivts ändå.
Han är en
väldigt lättsam
och social
person.

Till stor del ett
team, alla försöker
komma ihåg de
distribuerade
delarna. Innan
Kanban var det
mer splittrat, den
har kickat igång
ett medvetande
om
arbetssituationen.

Ja.

De flesta har
jobbat ihop länge
och de har koll på
varandra och har
accepterat
varandras
”brister”.

Inte som jag
har märkt.

Nej.

Vet inte om
det har skett.

De distribuerade
kommer hit en

Upplever du att
teammedlemmarna litar
på varandra?

Upplever du att
kulturella skillnader har
betydelse för
teamkänslan?
Hur ofta träffas
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medlemmarna ”face to
face”?

minst en gång
per år och några
av de i
Sandviken bör
åka ner varje år.

Gör teamet några
teambuildingsaktiviteter
?

Skall ske då alla
träffas.

Övrigt

Viktigt att ställa
de sociala
frågorna för att
kunna känna av
gruppen.
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Vet inte i
dagsläget men
ser ett stort
behov av det
eftersom
teamet skall bli
mer
distribuerat.
Det är viktigt
att personer
som sitter
ensamma eller
i liten grupp är
sociala och
självgående.
Det har varit
väldigt tydligt
då vi har tagit
in konsulter.

gång per år och
några från
Sandviken åker
”ut” en gång per
år. Det vill säga
att alla
medlemmar
träffas en gång
per år. Jätteviktigt
för att skapa ett
team.
Inte speciellt
mycket social
kommunikation
annars med de
som är
distribuerade.
Därför viktigt att
träffas ”face to
face”.
Försöker alltid
göra något roligt
när de träffas.

Distribuerade
personer bör ha
ett eget go och
egen
initiativförmåga
för att trivas.
Likaså krävs
kunskap då
stöttning inte
finns tillgänglig
hela tiden.
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Teamstart enligt teamledarna/koordinatörerna
Tabell 5 visar teamledarnas/koordinatörernas syn på teamstarten. Vissa
svar saknas då teamledarna inte varit delaktig i en teamstart för distribuerade team.
Tabell 5 - Koordinatorns syn på den teamstarten

Teamstart

Team A

Team B

Team C

Hur såg
upptaktsfasen
ut?

Planerade mycket
innan kring hur vi
skall arbeta ihop
och hur vi skall
interagera. Sedan
kom de till Sverige
och stannade i fyra
månader. Mycket
handlade om att
lära sig systemen
men även att lära
känna varandra.
Haft några
aktiviteter utanför
arbetet ex. hockey
och rida
islandshästar.
Viktigast att blanda
in de nya i
ursprungsgruppen
och att alla får lära
känna varandra.
De nya skall få
möjligheten till att
tycka till om
arbetssättet.
Lite oro kring ett
nytt språk. Och
rent praktiska
funderingar fanns
kring alla system
och
dokumentationen
som är på svenska.
Var även

-

-

-

-

-

-

Vad var det
viktigaste och
mest värdefulla
i den metoden?

Hur reagerade
det tidigare
teamet på att de
skulle börja
jobba
distribuerat?
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nyfikenhet.

Övrigt

4.3

Viktigast för nya
team: Att träffas
”face to face” och
bekanta sig. Blir
lättare att
kommunicera sen
då.

Viktigast för nya team:
Viktigt att alla träffas.
Ursprungliga
arbetsgruppen bör
diskutera igenom om
vilka processer som
fungerar och sedan tas
det upp tillsammans
för acceptans.
Tydlighet i vilka
kommunikationsvägar
(verktyg) som skall
användas och hur.
Att få till ETT team:
Ett arbetssätt ger ett
team. Komplettera
med sociala
aktiviteter. Lära känna
hur människor är som
personer vilket skapar
förståelse.

Enkätsammanställning- Teammedlemmarnas syn på det
distribuerade arbetet
Enkäten behandlar de fem huvudområdena, arbetssätt och koordinering, att kommunicera och informera, ledarskap, teamkänsla och teamstarten. Resultatet presenteras i tabell 6-10. Färgade kommentarer har
lagts av teammedlemmar som inte sitter med huvudgruppen i Sandviken. Siffervärden är ett medelvärde av alla svar inom teamet. Enkäten
och de flesta svaren är på engelska då detta är Sandviks koncernspråk.

4.3.1

Arbetssätt och koordinering enligt teammedlemmarna
Tabell 6 visar teammedlemmarnas syn på arbetssätt och koordinering
vid distribuerat arbete.
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Tabell 6 - Teammedlemmarnas syn på arbetssätt och koordinering

Arbetssätt och
koordinering

Team A

Team B

Team C

How does the
work flow? (1-5)
What are the
main problems
that prevent the
team from
getting better?
(If there is)

3,6

4

4

- Lack of
Mainframedevelopers
- Customer
organization (SMT
Tube) with 4
Business Areas
makes it difficult to
have knowledge
about everything
we need to know.
Too few people
and the time to
learn is not
enough. Lack of
knowledge.
Lack of education.
Language - It
doesn't flow as
easily when you
can't speak your
mother tongue.
Especially when it
comes to
describing
technical issues.

“Unless there is
daily contact, you
can be forgotten.
Time zone
differences make it
hard to be
informed of all
activities in the
team.”

“Not sitting
together at the
same site as much
as we should.”

It was sometimes
hard getting work

Not having the
same information.

Are there any
problems that

Organization - the
question of how
the organization
will look like in the
future (including
co-sourcing). It
sometimes feels
like Sandvik is on
hold.
We haven't really
started the work
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“Customers that do
not know what
they really want or
do not have time to
test changes.”
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may be
connected to the
dispersion of the
team?

with our Indian
friends on their
"new" location
(India). They left us
after 4 months for
about a week ago
and it took time for
them to get the
SANDVIK-PCs.

Are you satisfied
with how work
is distributed
between the
different work
locations?

3,85

Resultat
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when idle.
There needs to be
daily assessment of
workload.
I think Kanban
helps with this, but
with the time zone
differences it is not
always
communicated.
3

Not always easy to
get the same
knowledge and
educate and help
each other.

4,33

Att kommunicera och informera enligt teammedlemmarna
Tabell 7 visar teammedlemmarnas syn på kommunikation och information.
Tabell 7 - Teammedlemmarnas syn på kommunikation och information

Att
kommunicera
och informera

Team A

Team B

Team C

What
communication
methods do you
use most?

Email, Chat,
Telephone, The
Video (Movi) isn't
installed in India
yet!

Email, Telephone,
Chat, Video
conference

Email, Telephone,
Web board, Chat,
Video conference

Telephone, Chat,
Video conference.

Telephone, Web
board, Video
conference, Email.

Which
communication
channel is best
when working
together in
different
locations?
Do you have
access to right

4,8

4,67
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An own Videoroom for group
meetings!

Do you feel that
you have access
to sufficient and
right
information
when needed?
If something is
missing, then
what?

4

4

It's not always easy
to find information
on Sandvik's
intranet.
Sometimes you
have to look for a
long time.

Do you feel that
you can
communicate
with all team
members in a
good way?
Is important
information
spread in a good
way?
What could
improve the
information

Yes

Sometimes the
team members
closer to the
customer have
more information
that is not always
communicated.
Then it is up to the
person who is
assigned the task to
ask for more
information. I feel
it should be given
to that person at
the assignment of
the task.
Yes. No problems
there.

Access to
videoconference
room, it is often
booked.
4,33

Yes

4,15

4

4,33

Sometimes it gets
too much
information but the
functional manager

Time zone
differences and
vacations
sometimes make it

Sitting together
more often.
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when it concerns
our daily work.
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hard to
communicate in a
timely manner.

I think it would be
good to have
information
meeting for larger
groups, and mixing
groups that work
together and
perhaps invite
people to talk
about different
sections within
Sandvik.

4.3.3

Ledarskap enligt teammedlemmarna
Tabell 8 visar teammedlemmarnas syn på ledarskapet.
Tabell 8 - Teammedlemmarnas syn på ledarskap

Ledarskap

Team A

Team B

Team C

What is most
important for a
leader of a
distributed
team?

Be able to see
everyone and
contribute to a
good working
climate. To have
ears for all kind of
problems and
discussions.

Communication.
Make an effort to
correspond with
team members
daily.

Growing the team
spirit
Common way of
working.
Communication.
To involve and
have close contact
with all
teammembers.

Communication
and to treat all of
us as one group.
To get a more
understanding
about our coworkers culture, a
trip to their
country would be
appreciated, from
both sides. To
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acknowledge
everyone in the
team. To get team
spirit and that
everyone feel that
they belong to the
same team.
Acting in a cool
manner, be
informed about all
team members
work, could be able
to determine what
is important work
for the team at least
for one future
month and proper
planning.
Utilization of
resources in a right
way.
Be a part of the
daily work and be
the glue between
the distributed
parts of the group.
Communication
and getting daily
status of the task
from the team
member. Taking
respective actions
that can be help the
distributed team to
run in right way.
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Teamkänsla enligt teammedlemmarna
Tabell 9 visar teammedlemmarnas syn på teamkänslan.
Tabell 9 - Teammedlemmarnas syn på teamkänsla

Teamkänsla

Team A

Team B

Team C

Do you feel that
all members
work together as
ONE team to
achieve the
common goals?
Why/ Why not?

4,6

5

5

We fill each other’s
"gaps" and I think
that we all try to do
our best!

I'm very selfmotivated, so this
is not a problem.

A team can reach
bigger goals.

No this new
distributed way of
working does not
suit me at all.
4,14

4

5

As always,
sometime someone
have another
opinion.
But most of the
time we agree
about the
"solutions".
Some are more
dedicated to work
than others
4,7

5

4,5

Team members are
ready to help all
the time.

Do you get
motivated by the
members and the
team spirit?
Why/ Why not?

Do you trust all
team members?

47

Samarbete i distribuerade team
- En analys av möjligheter och
metoder för att arbeta distribuerat
inom Sandvik IT med stöd av
Kanban.
Johanna Alkberg

Resultat
2013-02-20

If less than 5,
why don't you
trust them?

Some don't want to
see the problem
and then they
never see the
solution.

There are always
improvements that
can be done, we do
not always work in
the same way, due
to different
matters, technique
or culture.
~75%

What proportion
of members who
are
geographically
dispersed from
you do you
interact socially
with?
Which media /
tools do you use
then?
Do you feel that
the cultural
differences
affect team
spirit?
If yes, then how?

~60%

20-40%

Not yet, but maybe
Facebook! Mail,
chat

Video conference.

Videoconference,
email, chats.

Yes and No

No

No

What could
improve the
team spirit if
needed?

Working together
at same place for at
least 3 months in a
year is good for
getting knowledge

There has been a
lot of turnover on
the team. A more
stable group would
improve team

Teammeetings
more often

They tell us about
their culture and
traditions. They are
really different
from ours. It is
interesting and fun
to get to know
them. The team
spirit got more
open minded and
happier.
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spirit.

If we all could
meet twice a year
(for a week each
time) and then
could afford social
activities at the
evenings I'm sure
that we will "love"
each other.
A trip to their
office.

4.3.5

Teamstart enligt teammedlemmarna
Tabell 10 visar teammedlemmarnas syn på teamstarten.
Tabell 10 - Teammedlemmarnas syn på teamstarten

Teamstart

Team A

If you were a
part of the team
before. What
was your first
reaction to the
dispersion?

It was necessary
because of the lack
of available
Mainframe
competence.

If, you weren’t.

Team B

Team C
Very good.

I thought it would
be problems, with
the languages and
with separate
offices.
Getting enough
knowledge able to
work
geographically
dispersed
5

4
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Did you feel
welcome to the
team?
What was the
most important
in the initial
phase for you?

To learn out our
way of working
and to make our
two new Indian
members feel
- That they could
help us.
- That they were
equal members of
our team.
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The group was
very friendly and
welcomed me into
the team.
I was also given
what I needed to
perform my
function on the
team.

To meet “face to
face”. The support
I have received.

It took some time
to gather all of the
things needed to
do the job, and
communication
was missing a bit at

No

To get them to feel
welcome and too
keep that feeling
after the start.
The hospitality,
ready to help
inside and outside
the office. It
happened in an
organized way and
team was ready to
conduct repetitive
sessions on request.
Most important
thing is to learn the
system well, good
communication
within the team,
team spirit and
working method in
the initial phase.

Was it
something that
was missing?

All responsibility
was handed to the
AM-coordinator. If
Sandvik IT wants
global teams they
should act as well.
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first.
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Analys
Analysen väver samman teorin med de resultat som erhållits via enkäter
och intervjuer. Dessa frågeställningar behandlas:


Vilka nyckelfaktorer finns för att lyckas med att arbeta distribuerat?



Kan Kanban ge värde till de distribuerade teamen?



Hur skall Kanban ge värde till de distribuerade teamen?



Hur skall distribuerade team arbeta (från start och framöver) för
att nyckelfaktorerna skall täckas?



Vad kan SDO göra för de distribuerade teamen för att stötta
dem och nå positiva effekter?

För att arbeta distribuerat på ett effektivt sätt krävs en medvetenhet om
vilka nyckelfaktorer som finns. Materialet (teori och resultat) som
erhållits inom de fem huvudområdena analyseras därför nedan.
Nyckelfaktorerna är de faktorer som framhållits tydligt i teorin och
framförallt resultatet.
Arbetssätt och koordinering: Teorin påvisade att flertalet aspekter
påverkar arbetssättet och koordinering. Framförallt tidszoner och
kulturella skillnader. Det som då kan överbrygga dessa problem är ett
tydligt arbetssätt som alla accepterar och efterlever. Resultatet stärker
detta och ett väldefinierat arbetssätt ses som en första nyckelfaktor.
Medvetenhet om teamet, vad medarbetarna kan och gör, har även visat
sig viktigare då team sitter spridda. Kanban används idag i alla team,
och samtliga har nått positiva effekter av det. Detta tyder på att Kanban
som verktyg täcker behovet av teammedvetenhet vad gäller
arbetssättet. Teammedvetenhet kan anses som en andra nyckelfaktor.
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Resultatet av intervjuerna och enkäterna tyder på att tidszonerna
påverkar arbetssättet men inte de kulturella skillnaderna. Kanske är det
ett tecken på att teamen idag använder ett tydligt arbetssätt och har en
tillräcklig teammedvetenhet som gör att kulturen inte spelar sin roll?
Den strategiska planeringen kan handla om hur arbetet fördelas. Skall
processen vara uppdelad eller ej? Om arbetet fördelas krävs enligt
teorin tydliga gränssnitt, om det inte är det så krävs istället bra verktyg
för kommunikation. Teamen som representerat SIT i denna
undersökning representerar båda typerna av arbetsfördelning. Team B
har delat upp arbetet medan de andra två jobbar mer genom hela flödet.
Nackdelen med att dela upp arbetat är att teamet ofta blir
nyckelpersonsberoende vilket kan komma bli kritiskt. Team C bekräftar
detta. Sammantaget finns det två alternativa nyckelfaktorer beroende på
val av arbetsfördelning. Antingen tyngd på tydliga gränssnitt eller bra
kommunikationskanaler. Oavsett gäller ytterligare en nyckelfaktor i ”rätt
person för rätt uppgift”, mer avskilt arbete kräver en mer självdriven
personen.
Det viktigaste för att utnyttja fördelarna med distributionen är att lära
sig hantera tidszonerna för att kunna vara tillgänglig 24/7 och då flöda
genom tid och rum. Detta kräver medvetenhet om arbetssituationen och
planering. Att sprida medarbetare som är ”flyttbara” är ett bra
alternativ för att uppnå detta enligt teorin. Det sprider även kunskap
och det framkom i resultatet som ett betydande problem. En digital
Kanbantavla skulle möjliggöra ett kontrollerat arbete 24/7 på ett bra sätt.
En nyckelfaktor för att nå bästa möjliga behållning av distributionen är
därmed att arbeta mot 24/7-arbete och hitta verktyg som stöttar det. Att få ut
mer av distributionen motiverar ofta medarbetarna.
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Kommunikation och information: Att hitta de rätta verktygen för alla
tillfällen är det viktigaste för att kunna kommunicera och informera
varandra. Tillgång till verktygen är sedan a och o. Både teorin och
resultaten talar för videokonferensen som det viktigaste verktyget vid
diskussion och planering. Mindre information kan skickas via mail eller
chat och mer omfattande information bör samlas på en site eller i en
blogg där alla kan nå den. (Gemensam kunskap medför en mer effektiv
kommunikation i alla lägen.) Telefon är det bästa sättet då information
skall spridas snabbt och då svar behövs snabbt.
Frekvent förekommande träffpunkter är en tyngdpunkt i teorin. Idag är det
bra befäst inom teamen i och med användningen av Kanban. Positiva
effekter av det har kunnat urskiljas ur alla team enligt både
teamledare/koordinatörer och medarbetare.
Kommunikationen påverkas mycket av det faktum (eller ej) att teamet
har träffats ”face to face”. Teamen har träffats och kommunikationen
fungerar bra vilket stärker teorin. För att bibehålla detta krävs fler ”face
to face” möten om teorin stämmer, förslagsvis efterföljs det.
Kommunikation kan se som två delar, informell och formell. Det
formella sker vid allt samarbete, men det informella är svårare på grund
av distributionen. Åter igen anses ”face to face” möten underlätta
fortsatt social interaktion mellan teammedlemmarna och det i sin tur
underlättar vid formella möten. Teamen och dess ledare poängterar
samma sak och önskar tid tillsammans. Detta måste efterföljas då teorin
påpekar att en försummelse av den informella kommunikationen kan få
förödande effekter.
Ledarskap: Ledaren speglar teamet och blir därmed limmet mellan alla
delar. Både teori och resultat stärker detta. Förmågan att läsa individer
och teamet är då mycket central, samtidigt som förmågan att inspirera till
och motivera det distribuerade arbetssättet väger lika tungt. För att kunna
läsa av måste ledaren frekvent möta sina teammedlemmar ”face to
face”, helst oftare än medlemmarna själva gör. Ledaren måste också
vara delaktig i och kunna styra arbetet så det passar ett distribuerat
arbetsförhållande.
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Hur en ledare skall uppfylla dessa ”krav” påverkas av situationen, men
ett behov av några guidelines finns. (Ledarna för teamen som är aktuella
för detta arbete kände sig inte förberedda inför uppgiften och fick i vissa
fall inte heller stöd ovanifrån.) Utöver dessa attribut måste även en
ledare förstå vikten av och kunna hantera de andra nyckelfaktorerna.
Teamkänsla: Studier visar att tillit och engagemang är det som håller
samman teamen när de arbetar distribuerat. Tilliten inom dagens team
framhålls som god och tendensen finns att fler möten ökar tilliten. Så
bristande tillit kan antas bero på delvis för få träffpunkter. Engagemang
speglas ofta i hur teamet hjälper varandra och i dagsläget fungerar detta
bra. Engagemang är också något som ledaren skall utstråla som spegel
av teamet.
Frekvent kommunikation och ”face to face” möten kan stärka teamkänslan.
Exempelvis Dotnet på Volvo IT träffas två gånger per år, denna
frekvens för ”face to face” möten önskas också av nuvarande team inom
Sandvik IT. (Team B ser inte samma behov av det, men det kan ses som
att det uppdelade arbetet inte har lika stort fokus på kommunikation.).
En förståelse för alla teammedlemmars arbetssituation ökar känslan av
samhörighet och därmed teamkänslan.
Teamstart: Att ha en klar plan för hur den första tiden skall se ut är
viktigt. Att träffas ”face to face” anses som en nödvändighet och då skall
betoningen ligga på gemensamma processer, kunskapsöverföring och
teambuildingaktiviteter. Därtill tillkommer bestämmelser kring vilka ICTverktyg som skall användas och när och hur. Detta stärks av teori och
resultatet i denna rapport. Det är också viktigt att alla verktyg som skall
användas finns på plats snabbt direkt då det ”riktiga” arbetet börjar,
annars finns risk för irritation.
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Då är frågan om Kanban kan ge värde till distribuerade team och i
sådana fall hur? Ja, de nyckelfaktorer som påvisats har i flera fall täckts
av Kanban vilket resultatet antydde. Och med en digital Kanbantavla
skulle ännu fler kunna täckas (se tabell 11). Förslagsvis rekommenderas
digitalt Kanban och videokonferens vid de dagliga mötena till teamen
inom SITS. En anpassning av Kickstarten till det digitala verktyget
krävs, men upplägget bör inte ändras, snarare kompletteras med annat.
Det innebär bland annat att två retrospectives genomförs och då gärna
med alla vid samma geografiska punkt. Policys, DoD och allt som redan
är inkluderat i SIT´s nuvarande lokala Kanban bör finnas med.
Hur skall då distribuerade team arbeta (från start och framöver) för att
nyckelfaktorerna skall täckas?
Samtliga nyckelfaktorer kan tänkas vara fördelade i tre huvuddelar som
kan ses till nedan i figur 10. Förutsättningar
för att lyckas bör lyftas fram innan teamstarten. Teamstarten består sedan av vissa
delakter som måste uppfyllas innan fortsatt
arbete med upprätthållande och utveckling
kan fortgå.
I tabell 11 kan tidigare konstaterade nyckelfaktorer ses utplacerade i de tre huvuddelarna för det distribuerade arbetet. Som
tillägg presenteras även DoD och hur stor
del av DoD som Kanban kan täcka. Detta
har diskuterats och uppskattats tillsammans
med handledaren. Nuvarande Kickstartmetod som presenterades i teoriavsnittet
antas användas i samband med teamstarten.
Figur 10 - Att arbeta distribuerat
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Tabell 11 - Nyckelfaktorer för distribuerat arbete och Kanbans täckningsgrad av
dem

Förutsättningar

Nyckelfaktor

”Definition of
done”

Täckningsgrad

Ledare som kan
inspirera till och
motivera det
distribuerade
arbetssättet
Ledare som förstår
och kan styra
arbetet så det passar
ett distribuerat
arbetsförhållande.

När ledaren kan sätta
ord på varför teamet
arbetar distribuerat.
Vad ger det teamet?
Vad är syftet?
När ledaren förstår
vilka svårigheter som
arbete över tid och
rum kan medföra. Och
därefter kan finna ett
arbetssätt (inklusive
verktyg) som bör
kunna leda mot ovan
definierade syfte.
(Svårt att säga innan
det testats)
När ledaren fått en
medvetenhet och en
förståelse i varför
presenterade
nyckelfaktorer skall tas
i beaktning. Vad det
ger eller inte ger
teamet.
När en förståelse för
hur människor och
team kan uttrycka sig
vid olika känslostadier
finns.
När ledaren och
gruppen funderat
kring vad som krävs av
personen som skall
arbeta utanför
huvudgruppen? Vad
skall den utföra och
vilka karaktärsdrag
passar?

0%

Ledare som förstår
nyckelfaktorer som
skall täckas.

Ledare som kan läsa
individer och
teamet som helhet

”Rätt person för rätt
uppgift”
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Teamstart

Definiera ett
arbetssätt som är
accepterat av alla
Teambuilding
(social)

Kunskapsöverföring

Tid tillsammans
”face to face”

Bestämmelser kring
vilka ICT-verktyg
som skall användas
och hur

Upprätthålland
e och utveckling

Teammedvetenhet

Gemensam kunskap
och information
Frekvent
kommunikation
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När alla fått vara
delaktiga och kan
förstå och ta till sig
arbetssättet
När gruppkänslan nått
den nivå som det
distribuerade arbetet
kommer att kräva.
När nya medlemmar
har tillräcklig kunskap
för att kunna starta
arbetet och har
kännedom om hur mer
information kan tillgås.
När tiden räcker för att
samtliga medlemmar
skall ha fått en känsla
av andra och av
gruppen och då kan
sätta ord på sitt första
intryck.
När teamet konstaterat
hur de vill
kommunicera och
vilka verktyg som
kommer att behövas
för det.
När teammedlemmar
vet vilken de skall
kontakta vid frågor.
När de vet vilka
svagheter och styrkor
som finns inom teamet.
När de vet vem som
gör vad och vad alla
kan.
När kunskap är
lättillgänglig för alla
inom teamet.
När teamet hittat den
kommunikationsnivå
som känns tillräcklig
för framförallt de som
sitter utanför
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huvudgruppen.
När teamet hittat en
nivå för ”face to face”
möten som är
tillräcklig för
framförallt de som
sitter utanför
huvudgruppen.
När det distribuerade
arbetet ses som en
fördel snarare än
problematiskt.
När individer
interagerar socialt med
mer än hälften av
gruppens medlemmar.
Ledaren skall
socialisera med
samtliga.

10 %

50 %

10 %

Som tabellen visar så finns flera glapp vad gäller täckningsgraden med
Kanban. Då är frågan hur SDO (utöver Kanban) skall kunna stötta
teamen till ett effektivt arbete så alla nyckelfaktorer kan täckas i högre
grad. I tabell 12 presenteras förslag.
Tabell 12 - Hur SDO skall stötta distribuerade team

Förutsättningar

Nyckelfaktor

Stöttning från SDO

Ledare som kan
inspirera till och
motivera det
distribuerade
arbetssättet
Ledare som förstår
och kan styra
arbetet så det
passar ett
distribuerat
arbetsförhållande.
Ledare som förstår
nyckelfaktorer
som skall täckas.
Ledare som kan
läsa individer och

Låta ledaren sätta ord på varför teamet
arbetar distribuerat.

Upplysa om vilka svårigheter som kan
komma påverka och sedan uppmuntra till
funderingar kring hur broarna skall byggas
till framgång.
Påvisa de nyckelfaktorer som finns och
uppmuntra till fundering.
Hur kan det aktuella teamet kännas av?
Påpeka vikten av att ”lära känna” personer
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Definiera ett
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Upprätthållande
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Bestämmelser
kring vilka ICTverktyg som skall
användas och hur
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Gemensam
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Arbete mot 24/7arbete och att hitta
verktyg som
stöttar det
Social interaktion

Analys
2013-02-20

som inte sitter vid samma plats. Utbildning Konsten att läsa människor och grupper?
Ju mer ensamt arbete desto viktigare med
initiativförmåga. Uppmuntra till
funderingar.
Samla alla och diskutera sig fram till vad
som skall kunna passa. Anpassa processer
etcetera till distributionen. Upprätta
Kanbantavlan med bland annat policies och
DoD.
Ge förslag på olika aktiviteter. Samarbete
med något företag som genomför sådant?
Låta ledare och grupp fundera på vad som är
den viktigaste kunskapen i det tidiga stadiet?
Vilken information och kunskap är viktig för
de som sitter utanför huvudgruppen?
Betona vikten av att vara tillsammans och
lära känna varandra.

Rekommendera verktyg för olika situationer.

Kanban hjälper mycket.
Rekommendera gemensam site, databas,
blogg eller liknande. Viktigt att teamet är
med och tycker till om vilken
information/kunskap som är viktig.
Ge förslag till hur ofta Kanbanmöten,
teammöten etcetera skall ske utifrån hur
gruppen är spridd över tid och rum.
Rekommendation utifrån teamets
komposition. Betona vikten av att ledaren
träffar medlemmarna oftare.
Digital Kanban stöttar 24/7 arbete.

Betona vikten av socialisering och förslå
metod.
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För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete bör SDO informera
om vad som krävs av ledaren för ett distribuerat team. Ett alternativ är
att hålla en eller en halv dags utbildning. Eventuellt ta hjälp av
utomstående i de fall teamledaren saknar mycket av det som krävs.
Vid teamstarten bör SDO stötta ledaren på önskad nivå för att komma åt
nyckelfaktorerna. Huvudsakliga uppgiften ligger dock kring att
upprätta Kanbantavlan och hålla Kickstart. För att sedan upprätthålla
och utveckla teamet ytterligare kan SDO påvisa de nyckelfaktorer som
kan påverka det. Utifrån teamets utveckling kan SDO komma med
förslag till hur teamet skall gå vidare.
Sammantaget ligger cirka 50 % av SDO’s arbete med distribuerade team
i Kanban, 30 % i att utbilda teamledaren och resten i att stötta för att lösa
annan problematik.
Undersökningen har delvis baserats på differensen mellan medarbetare
i huvudgruppen och de mer enskilt sittande individerna. Samtliga hade
likartade uppfattningar kring hur det distribuerade arbetet skall vara
avseende de fem huvudämnena. Det som uppfattats är dock att mer
ensamsittande medarbetare behöver ett eget driv och en social
kompetens som möjliggör effektiv kommunikationen.
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Sammantaget visar analysen att 16 nyckelfaktorer kan urskiljas och
kategoriseras i tre nödvändiga delar för ett effektivt arbete genom tid
och rum. Genom att arbeta med digital Kanban kan många nyckelfaktorer täckas. Utöver Kanban krävs det mer stöttning från SDO, detta kan
ses i tabell 13. En utbildning för individer som leder/skall leda distribuerade team är en bra start. Utbildningen är avklarad då DoD är uppfylld.
Tabell 13 – Steg mot effektivt arbete genom tid och rum

Förutsättningar

Nyckelfaktor

Stöttning från SDO

”Definition of done”

Ledare som kan
inspirera till och
motivera det
distribuerade
arbetssättet

Låta ledaren sätta ord på
varför teamet arbetar
distribuerat.

Ledare som
förstår och kan
styra arbetet så
det passar ett
distribuerat
arbetsförhålland
e.

Upplysa om vilka
svårigheter som kan
komma påverka och
sedan uppmuntra till
funderingar kring hur
broarna skall byggas till
framgång.

Ledare som
förstår
nyckelfaktorer
som skall täckas.

Påvisa de nyckelfaktorer
som finns och
uppmuntra till
fundering.

Ledare som kan
läsa individer
och teamet som
helhet

Hur kan det aktuella
teamet kännas av?
Påpeka vikten av att
”lära känna” personer
som inte sitter vid
samma plats. Utbildning

När ledaren kan sätta
ord på varför teamet
arbetar distribuerat. Vad
ger det teamet? Vad är
syftet?
När ledaren förstår vilka
svårigheter som arbete
över tid och rum kan
medföra. Och därefter
kan finna ett arbetssätt
(inklusive verktyg) som
bör kunna leda mot
ovan definierade syfte.
(Svårt att säga innan det
testats)
När ledaren fått en
medvetenhet och en
förståelse i varför
presenterade
nyckelfaktorer skall tas i
beaktning. Vad det ger
eller inte ger teamet.
När en förståelse för hur
människor och team kan
uttrycka sig vid olika
känslostadier finns.
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- Konsten att läsa
människor och grupper?
Ju mer ensamt arbete
desto viktigare med
initiativförmåga.
Uppmuntra till
funderingar.

Samla alla och diskutera
sig fram till vad som
skall kunna passa.
Anpassa processer
etcetera till
distributionen. Upprätta
Kanbantavlan med
bland annat policies och
DoD.
Ge förslag på olika
aktiviteter. Samarbete
med något företag som
genomför sådant?
Låta ledare och grupp
fundera på vad som är
den viktigaste
kunskapen i det tidiga
stadiet? Vilken
information och
kunskap är viktig för de
som sitter utanför
huvudgruppen?
Betona vikten av att vara
tillsammans och lära
känna varandra.

Rekommendera verktyg
för olika situationer.
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När ledaren och
gruppen funderat kring
vad som krävs av
personen som skall
arbeta utanför
huvudgruppen? Vad
skall den utföra och
vilka karaktärsdrag
passar?
När alla fått vara
delaktiga och kan förstå
och ta till sig arbetssättet

När gruppkänslan nått
den nivå som det
distribuerade arbetet
kommer att kräva.
När nya medlemmar har
tillräcklig kunskap för
att kunna starta arbetet
och har kännedom om
hur mer information kan
tillgås.

När tiden räcker för att
samtliga medlemmar
skall ha fått en känsla av
andra och av gruppen
och då kan sätta ord på
sitt första intryck.
När teamet konstaterat
hur de vill
kommunicera och vilka
verktyg som kommer att
behövas för det.
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Teammedvetenh
et

Kanban hjälper mycket.

När teammedlemmar
vet vilken de skall
kontakta vid frågor. När
de vet vilka svagheter
och styrkor som finns
inom teamet. När de vet
vem som gör vad och
vad alla kan.

Gemensam
kunskap

Rekommendera
gemensam site, databas,
blogg eller liknande.
Viktigt att teamet är
med och tycker till om
vilken
information/kunskap
som är viktig.
Ge förslag till hur ofta
Kanbanmöten,
teammöten etcetera skall
ske utifrån hur gruppen
är spridd över tid och
rum.
Rekommendation
utifrån teamets
komposition. Betona
vikten av att ledaren
träffar medlemmarna
oftare.
Digital Kanban stöttar
24/7 arbete.

När kunskap är
lättillgänglig för alla
inom teamet.

Frekvent
kommunikation

Frekventa ”face
to face” möten

Arbete mot 24/7arbete och att
hitta verktyg
som stöttar det
Social
interaktion

Betona vikten av
socialisering och förslå
metod.

När teamet hittat den
kommunikationsnivå
som känns tillräcklig för
framförallt de som sitter
utanför huvudgruppen.
När teamet hittat en
nivå för ”face to face”
möten som är tillräcklig
för framförallt de som
sitter utanför
huvudgruppen.
När det distribuerade
arbetet ses som en fördel
snarare än
problematiskt.
När individer
interagerar socialt med
mer än hälften av
gruppens medlemmar.
Ledaren skall socialisera
med samtliga.

Ur ett interorganisatoriskt perspektiv anses resultatet ha hög validitet
och reliabilitet. Frågeställningarna har besvarats med ett sammanhängande resultat och därav kan syftet anses uppfyllt. Metodvalet är en
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kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder vilket anses
passande. Fler team och fler respondenter till framförallt enkäten hade
kunnat ge indikation av ett mer externt hållbart resultat.
Slutsatserna tyder på att ledarskapet och ledarens förståelse för det
geografiskt distribuerade arbetssättet och dess svårigheter är av allra
största vikt. Tidigare studier har inte uppmärksammat detta faktum i
samma utsträckning. Dessutom har Kanban’s positiva effekter för
distribuerade team konstaterats och ett uppslag om den digitala variantens värde har skapats.
Huruvida teamledaren skall agera i de olika faserna bör undersökas
vidare utanför Sandvik för att en mer externt generaliserbar grund skall
kunna fastslås. Det första steget för SDO är att utifrån nyckelfaktorerna
och föreslagen stöttning designa en introduktion för ledare av distribuerade team. Fortsatt arbete kring digitalt Kanban för distribuerade ITteam är intressant då arbetssituationen kommer bli allt vanligare. Detta
gäller såväl intern inom Sandvik IT som externt. SDO bör koncentrera
arbetet till att anpassa Kickstarten. Rent ekonomiskt kan Kanban bidra
till fördelar i och med att det visualiserar flödet vilket möjliggör effektivisering. Men framförallt finns det psykosociala vinningar att hitta i
denna utveckling. Att arbeta som ett team är det mest effektiva som kan
uppnås, så varför inte ge alla förutsättningar för det?
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Bilaga A: Principles behind the agile
manifesto
Det Agila manifestets principer enligt [14].
We follow these principles:
Our highest priority is to satisfy the customer
through early and continuous delivery
of valuable software.
Welcome changing requirements, even late in
development. Agile processes harness change for
the customer's competitive advantage.
Deliver working software frequently, from a
couple of weeks to a couple of months, with a
preference to the shorter timescale.
Business people and developers must work
together daily throughout the project.
Build projects around motivated individuals.
Give them the environment and support they need,
and trust them to get the job done.
The most efficient and effective method of
conveying information to and within a development
team is ”face to face” conversation.
Working software is the primary measure of progress.
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Agile processes promote sustainable development.
The sponsors, developers, and users should be able
to maintain a constant pace indefinitely.
Continuous attention to technical excellence
and good design enhances agility.
Simplicity--the art of maximizing the amount
of work not done--is essential.
The best architectures, requirements, and designs
emerge from self-organizing teams.
At regular intervals, the team reflects on how
to become more effective, then tunes and adjusts
its behavior accordingly.
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Bilaga B: De 14 principerna för The
Toyota Way
Följande är de fjorton principerna för The Toyota Way enligt [16].
Avdelning I: långsiktigt tänkande
Princip 1. Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då
det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
Avdelning II: Rätt process ger rätt resultat
Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till
ytan.
Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.
Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbeta som sköldpaddan, inte som haren.)
Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa
problem, så att kvaliteten blir rätt från början.
Princip 6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet.
Princip 7. Använd visuell styrning, så inga problem förblir dolda.
Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna.
Avdelning III: Tillför organisationen värde genom att utveckla
personal och samarbetspartners
Princip 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter
Toyotas filosofi och lär ut den till andra.
Princip 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.
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Princip 11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre.
Avdelning IV: Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på
lärandet inom organisationen
Princip 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen
(genchi genbutsu).
Princip 13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt.
Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera
(hansei) och ständigt förbättra (kaizen).
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Bilaga C: Exempel på Kanbantavlor
hos SIT
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Bilaga D: Vikten av ett inspirerande
ledarskap
Vikten av ett inspirerande ledarskap enligt [36].
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Bilaga E: Intervjufrågor
Teamstart/Nystart
Hur gick det till när teamet blev distribuerat?
Planerat eller ej?
Hur såg upptaktsfasen ut?
Vad var det viktigaste och mest värdefulla i den metoden?
Vad skulle gjorts annorlunda?
Hur reagerade det tidigare teamet på att de skulle börja jobba distribuerat?

Kommunikation
Vilka kommunikationskanaler används?
Finns det idag policys för hur kommunikation skall ske (i olika situationer)?
Ex. Ej använda mail vid konflikter. Ge exempel på sådana.
Hur sprids viktig information genom hela teamet?
Ex. beslut eller kundinformation
Gör ni något speciellt för att sprida kunskap?
Hur blir gruppen lärande
Hur fungerar kommunikationen mellan alla individer?
Ex. mellan olika grupper med olika kulturer?
Hur ofta kommunicerar du med dina medarbetare och hur?
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Ledarskap
Var du förberedd inför uppgiften att leda detta distribuerade team?
Vad är den största skillnaden med att leda ett distribuerat team?
Vilken är den största utmaningen? Vilka fördelar finns det?
Vad krävs av dig som är ledare för ett distribuerat team?
Hur ofta träffar du dina medarbetare ”face to face”?

Teamkänsla
Hur upplever du team feelingen idag?
Känner samtliga medlemmar till varandra och dess kompetens.
Respekterar de varandra? Sker social interaktion?
Upplever du att teammedlemmarna litar på varandra?
Med avseende på tillförlitlighet, ärlighet, öppenhet.
Upplever du att kulturella skillnader har betydelse för teamkänslan?
Hur ofta träffas medlemmarna ”face to face”?
Gör teamet några teambuildingsaktiviteter?
I sådana fall hur och hur ofta.

Teamets arbetssätt
Används ett agilt arbetssätt idag?
För delar av teamet eller för hela?
Vilka problem har ni idag?
Avseende arbetssättet
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Hur samarbetar teamet genom utvecklingen?
Är utvecklingen delad mellan de distribuerade delarna eller sker samarbete genomgående.
Hur synliggörs arbetsflödet för medarbetarna?
Hur och varför den metoden? Om inte, finns det behov?
Hur planerar ni arbetet?
Hur fördelas ansvar och hur kommuniceras det?
Används mätetal?
I sådana fall vilka och varför används just de?
Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att jobba distribuerat?
Avseende arbetssättet
Vad är det viktigaste i arbetssättet för att lyckas?
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