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Sammanfattning 
Denna studie handlar om IT-verktyg och kommunikation inom distribuerade 
systemutvecklingsteam. Syftet med denna undersökning är att identifiera hur medlemmarna i 
distribuerade team uppfattar hur deras kommunikation fungerar, samt att identifiera vilka 
egenskaper som anses vara viktiga i IT-verktyg för att kunna upprätthålla en bra 
kommunikation. För att genomföra detta arbete gjorde vi en fallstudie där vi skickade ut 
enkäter till ett företag som arbetar distribuerat och som har teammedlemmar både i Spanien 
och i Sverige. Vi genomförde också en intervju med en av respondenterna för att kunna få 
djupare svar på våra enkätfrågor. Studien visade att de flesta var nöjda med kommunikationen 
men att de ändå tyckte att kommunikationen kunde förbättras. Studien visade även att de 
flesta saknade vissa egenskaper i sina nuvarande IT-verktyg. Resultatet av studien torde vara 
intressant för företag med liknade förutsättningar. 
 
Nyckelord: IT-verktyg, Distribuerad systemutveckling, Global systemutveckling, 
kommunikation, Distribuerade teams  
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Summary 
This study is about IT-tools and communication in distributed system development teams. The 
purpose of this study is to identify how the members of distributed teams perceive their own 
communication, and to identify the characteristics that are considered important in the IT-
tools to be able to maintain a good communication. To carry out this work, we did a case study 
where we sent out survey to a company that works distributed and that has team members 
both in Spain and in Sweden. We also conducted an interview with one of the respondents to 
be able to get deeper answers to our survey questions. The study showed that most were 
satisfied with the communication, but they still felt that communication could be improved. 
The study also showed that most respondents lacked certain qualities in their current IT-tools. 
The result of this study should be of interest to companies with similar conditions. 
 
Keywords: IT-tools, Distributed system development, Global system development, 
communication, Distributed teams 
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1.0 Inledning 

Ett team som arbetar tillsammans men som är geografiskt spridda över hela världen är ett så 
kallat distribuerat team. Förmågan att kunna arbeta oberoende av geografisk plats med 
kollegor som befinner sig på olika platser i världen med andra modersmål, tidzoner, och 
kulturer är vanliga omständigheter för de som arbetar i globalt distribuerade team. Detta leder 
till att medlemmarna måste använda sig av teknologi för att kunna utbyta information och 
kommunicera. Det blir allt mer vanligare att arbeta distribuerat och enligt Bjørn et al. (2014) 
är distribuerade team det nya normala sättet att arbeta på. Distribuerade team kommunicerar 
via IT-verktyg som e-mail, videokonferens, chatt m.fl. (Pillet & Carillo, 2015). 
 
Kommunikation är någon som både människor och djur använder sig av för att överföra 
information. Kommunikationen är nyckeln vid utbyte av information mellan 
gruppmedlemmar och det är framför allt viktigt när gruppmedlemmarna är geografisk spridda. 
Kommunikationen kan bland annat vara bestående av att dela information, berätta om något 
har hänt eller vad som måste göras, men det kan också bestå av att dela kunskap med andra 
medlemmar eller helt enkelt informell kommunikation. Det finns flera utmaningar när man 
arbeta distribuerat, en av dessa utmaningar att upprätthålla en god kommunikation. Hur man 
kommunicerar med sina medarbetare är viktigt för att få ett lyckat projekt, och detta kan vara 
problematiskt även för samlokaliserade projektgrupper, vilket gör det förståeligt att det blir en 
ännu större utmaning för team som arbetar distribuerat (Niinimaki, Piri & Lassenius, 2009). 
 
Tidigare studier av Nahar & Samoilenko (2013) beskriver hur grundläggande val av IT-verktyg 
är för att få god kommunikation. Utan bra kommunikation blir det svårare att göra ett lyckat 
arbete och IT-verktygen är enligt dem viktiga medel för exempelvis åtkomst, hämtning, 
insamling, bearbetning och spridning av kunskap. Enligt resultatet av en tidigare 
undersökning av Shrivastava och Rathod (2015) är det viktigt att använda bra verktyg för 
kommunikation vid distribuerade systemutvecklingsprojekt. Vid sökning av artiklar kring 
tidigare forskning, såg vi att de flesta studier angående distribuerade team och kommunikation 
handlade om generella risker som till exempel kultur, kommunikationsproblem och 
tidsskillnad några av dessa risker som är återkommande (Chang et al. 2014). Även Carmel och 
Agarwal (2001) indikerar att kommunikationsproblemen i distribuerade team ofta är orsakade 
av bland annat kulturella skillnader. Något som är ett faktum är att internet och IT-verktyg 
sammanför människor och gör att distribuerade team kan arbeta och kommunicera trots att 
de befinner sig i olika delar av världen.  
 
Vid vår tidigare forskning har vi sett att det finns en forskningslucka angående just IT-verktyg 
för kommunikation och dess påverkan på kommunikationen inom distribuerade 
systemutvecklingsteam. Därför valde vi att inrikta oss på kommunikation och IT-verktyg inom 
distribuerade systemutvecklingsteam. Vi är intresserade av att undersöka hur medlemmarna i 
ett distribuerat team uppfattar hur deras kommunikation är och se vilka egenskaper i IT-
verktyg som anses viktigast för att få en lyckad kommunikation. Kommunikation är en viktig 
del för ett lyckat projekt och brister kommunikationen kan de leda till problem, som 
exempelvis förseningar eller i värsta fall misslyckade projekt (Tonnquist, 2012). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera hur kommunikationen fungerar i distribuerade team 
samt att identifiera vilka egenskaper hos IT-verktyg som anses viktiga för att kunna 
upprätthålla en bra kommunikation.  
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Frågeställningar 
 Hur upplever medlemmar i distribuerade team att kommunikationen fungerar? 
 Vilka egenskaper är viktiga i ett IT-verktyg för att kommunikationen ska fungera i 

distribuerade team? 
 Vilka önskemål har deltagare i distribuerade team när det gäller framtida IT-verktyg 

för kommunikation? 

1.2 Avgränsning  

Den här studien avgränsar sig till egenskaper i IT-verktyg för kommunikation. Vi kommer inte 
undersöka andra bidragande orsaker till varför kommunikation kan brista. 

2.0 Metod 

Vi valde att kontakta ett globalt företag som vi var medvetna om använder sig av ett distribuerat 
arbetssätt. För att nå ut till så många som möjligt som arbetar distribuerat valde vi att göra en 
enkätundersökning och komplettera den med en intervju med en av medarbetarna för att få 
möjligheten att gå djupare i frågorna samt att kunna ställa följdfrågor.  Vi ansåg att det var ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att kunna nå ut till teammedlemmarna istället för att ha 
personliga intervjuer med alla.  
 
I följande avsnitt presenteras vårt val av metod för hur vi gick tillväga gällande 
litteratursökning. I detta avsnitt kommer vi även presentera fallstudien och respondenterna 
samt vårt tillvägagångssätt, förväntat resultat, analysmetod och forskningsetiska 
överväganden. 

2.1 Metodval 

Vårt insamlade data kommer ifrån en enkätundersökning som skickades till distribuerade 
teammedlemmar. Efter insamlande av svaren från enkätundersökningen presenterade och 
analyserade vi resultatet. Resultatet kommer att indikera vilka egenskaper som krävs hos IT-
verktyg för god kommunikation i ett företag som arbetar distribuerat med samma 
förutsättningar som det företaget vi undersökt.   

2.2 Teoretiskt ramverk 

Metoden vi använde oss av och som ligger till grund för den teoretiska delen var att söka peer-
reviewed artiklar angående tidigare forskning inom ämnet kommunikation inom distribuerade 
systemutvecklingsteam. Vi valde att använda oss av databaserna Scopus och Science Citation 
Index Expanded (SCIE) då de är mer inriktade på datavetenskapliga artiklar (Mittuniversitetes 
studentportal, 2016). Söksträngen som vi använde oss av i Scopus databas var “”distributed 
software development” AND tools AND communication“ och gav oss 54 sökträffar, men långt 
ifrån alla dessa var relevanta för vår undersökning. I SCIE använde vi söksträngen “distributed 
team software technologies” och vi fick 122 träffar. Vid urval av artiklar läste vi abstrakten för 
att se om de var relevanta för vår studie, kriterierna för vår relevans var att artiklarna skulle 
handla om distribuerade team och dess IT-verktyg för kommunikation. 
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2.2.1 Validitet  

Det teoretiska materialet vi har använt oss av är så kallade peer-reviwed, detta betyder att de 
har blivit granskade av forskare. Genom att endast använda litteraturstudier som är peer-
reviewed för vår teoridel, behöver vi inte ifrågasätta dessa eller kritisera, då de anses 
trovärdiga. Vid intervju eller enkäter av faktiska frågor är det lättare att kontrollera svaren och 
dess trovärdighet via andra människor eller källor (Denscombe, 2009). Många av våra frågor 
var baserade på hur varje individuell respondent upplever och anser hur kommunikationen 
fungerar samt vilka egenskaper i IT-verktyg som de anser vara viktiga. För att förstärka 
validiteten av enkätstudien började vi med att testa den på en testperson. Vi valde även att göra 
en intervju, vid intervjun tog vi tillfälligheten att presentera resultatet av enkäten och där med 
möjligheten att ställa följdfrågor som var baserade på resultatet, detta för att bekräfta att det 
som svarats är trovärdigt.  

2.3 Fallstudie 

Företaget har 1400 anställda som är utspridda över sex länder, vi frågade hur många det var 
som arbetade distribuerat på företaget men det var tyvärr ingen som kunde ge oss en exakt 
siffra. För den empiriska delen tog vi kontakt med ett stort framgångsrikt globalt spelföretag 
som arbetar distribuerat. Spelföretaget grundandes 2003 och ingår i en större 
koncern.  Företaget är idag ett ledande interaktivt underhållingsföretag och har utvecklat över 
200 titlar och erbjuder spel i över 200 länder och regioner och har därmed kunder världen 
över. Deras huvudkontor befinner sig i Stockholm, de har även kontor i Barcelona, Bukarest, 
London, Berlin och Seattle. Företaget inriktar sig mot mobilspel och har ca 1400 anställda och 
en omsättning på 575 miljoner dollar. De använder sig av många olika IT-verktyg på företaget, 
chatt, videosamtal, e-mail, telefon, samt gruppsamtal via video och telefon är vanliga verktyg 
för deras dagliga kommunikation med andra medlemmar som befinner sig i andra länder. 
Internt använder de sig av e-post, videosamtal via verktyget Blue Jeans och chatt via HipChat. 
Alla kontoren har flera små team som arbetar distribuerat. Ett team består av ca fem 
teammedlemmar och det teamet samarbetar med ett eller flera team som befinner sig på de 
andra kontoren. Fallstudien har gjorts på flera utav teamen som arbetar distribuerat i 
Stockholm och Barcelona. Hur många team som deltagit i enkätundersökningen gick inte att 
beräkna, då enkäten skickades till individuella personer som arbetar distribuerat men inte 
nödvändigtvis till alla i samma team mottog enkäten. 

2.3.1 Enkätundersökning 

Vid datainsamling är en webbenkätundersökning ett billigt och snabbt alternativ till 
postenkäter, telefonintervjuer och intervjuer ansikte mot ansikte (Denscobe, 2009). Vi 
formulerade ett frågeformulär och färdigställde en enkätundersökning angående deras 
kommunikation.  Vi valde att använda oss av ett webbaserat frågeformulär (enkät) som är 
utformat som en webbsida.  Webblänken till enkätundersökningen skickades ut via e-mail till 
respondenterna och vid besök av sidan fick de först ta del av ett välkomstmeddelande där vi 
kort förklarade om vad frågorna skulle handla om. När enkäten var färdigställd skickades den 
därefter till vår kontakt på spelföretaget som sedan skulle skicka den vidare till 
teammedlemmarna. Vi fick återkoppling av vår kontakt och reviderade enkäten (se bilaga 1) 
och som vidare skickades till teammedlemmar i Stockholm och Barcelona.   
 
Frågorna till enkäten togs fram via en diskussion som skedde mellan oss författare, där vi 
pratade om vad vi skulle vilja få svar på och vilka frågor som var intressanta för vår studie.  
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Båda författarna skrev ner frågor i ett dokument som vi delade och när vi ansåg oss klara gick 
vi tillsammans igenom frågorna och rensade bort det som vi ansåg vara för långt från vårt 
område, för att ha möjlighet att avgränsa oss. Enkäten är indelad i tre delar, den inleds med 
några generella frågor till exempel vilket land de befinner sig i, ålder och hur länge de har 
arbetat distribuerat. Efter den generella delen går vi vidare och frågar mer övergripande frågor 
om det specifika ämnet kommunikation.  Den sista delen av enkäten består av mer specifika 
frågor i detalj om egenskaperna i IT-verktygen som används. Där är vi intresserade av att se 
vilka egenskaper som de anser är ett krav vid kommunikation i distribuerade team. Vi är också 
intresserade av vad de saknar i deras nuvarande IT-verktyg. Enkäten skickades ut till 39 
teammedlemmar i Stockholm och 20 teammedlemmar i Barcelona. Vi skickade fyra 
påminnelser med jämna mellanrum för att försöka få in så många svar som möjligt innan vi 
var tvungna att stänga enkäten för analysering. När svaren från enkätundersökningen var 
insamlade, granskade och analyserade så redovisades resultatet i rapporten. 
 
Fördelen med en enkät som tillvägagångsätt är att det är enklare för teammedlemmarna att 
svara anonymt när de själva har tid, och vi kan sedan samla in resultaten löpande för 
summering. Tillvägagångssättets brister är att det kan vara svårt att få folk att ta sig tid att 
svara på en enkätundersökning. Något som också kan ses som en brist är att man inte får djupa 
svar och möjligheten till följdfrågor som man får via en intervju. Denscobe (2009) beskriver 
att några nackdelar med frågeformulär är att forskaren inte heller har några större möjligheter 
att kontrollera sanningshalten i respondenternas svar samt att svaren kan vara ofullständiga 
eller dåligt ifyllda. För att eliminera risken för ofullständiga svar, valde vi vid sammanställning 
av enkäten att göra alla frågor obligatoriska. 

2.3.2 Respondenter 

Vår kontakt valde ut vilka teammedlemmar som skulle motta enkätundersökningen. Hon valde 
att skicka enkäten till de anställda som arbetar i distribuerat som hon kände eller har en 
jobbrelation till, som är bosatta i Stockholm och Barcelona. Detta för att hjälpa oss att få ett så 
stort antal svar som möjligt. Antalet som enkäten skickades ut till var 59 stycken. Alla 
respondenterna tillhör inte samma team, företaget har många små distribuerade team till 
exempel har ett testteam i Stockholm ca fem teammedlemmar och de samarbetar med ett eller 
flera testteam av liknande storlek som befinner sig på andra kontor i andra länder. Enkäten 
skickades till människor som arbetar distribuerat på samma företag på kontoren Stockholm 
och Barcelona, men inte nödvändigtvis i samma team. Flera respondenter kan vara en del av 
samma team, men det finns inget sätt för oss att kontrollera detta.  Kriterierna för att få utföra 
enkäten var att de arbetade i ett distribuerat team inom samma företag. Ålder, kön och 
erfarenhet hade ingen betydelse i vilka som mottog enkäten. 

2.3.3 Intervju 

För att gå djupare in på enkätfrågorna och för att få möjligheten till att ställa följdfrågor så 
valde vi att göra en semistrukturerad intervju. Denna typ av intervjumetod passar vårt arbete 
då vi har ett ämnesområden som ska följas med färdiga frågor, men flexibel när det gäller 
ordningsföljden. Detta ger utrymme till den intervjuade att utveckla sina svar (Denscombe, 
2009). Respondenten vi intervjuade, som vi hädanefter har valt att kalla Anna, heter egentligen 
något annat men för att skydda hennes identitet har vi valt att ändra hennes namn. Vi valde 
att intervjua Anna för att hon har en chefsposition på företaget och många års erfarenhet av 
att arbeta distribuerat.  
 
Eftersom vi är bosatta i två olika världsdelar och har en stor tidsskillnad mellan oss så fanns 
det ingen möjlighet till en fysisk träff för intervju. Vi valde därför att ha intervjun via IT-
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verktyget Skype på svensk kvällstid för att göra det så bekvämt som möjligt för alla. Skype var 
ett bra verktyg att använda sig av vid en intervju då vi har möjligheten att använda oss av 
gruppsamtal. Vi frågade Anna några följdfrågor från enkätundersökningen, men vi ställde 
också nya frågor för få mer djup i resultatet. För intervjuguide se bilaga 2.  

2.3.4 Bortfall 

Företaget har 1400 anställda som är utspridda över sex länder, vi frågade hur många det var 
som arbetade distribuerat på företaget men det var tyvärr ingen som kunde ge oss en exakt 
siffra. Vår kontakt på företaget skickade länken till alla som hon kände eller hade en 
jobbrelation med som arbetar distribuerat, vilket resulterade till 59 stycken. Eftersom hon 
valde vilka som skulle motta enkäten kunde inte vi påverka antalet som mottog den, endast 19 
stycken (32,2 %) svarade. Detta resulterade till att vi fick ett bortfall på 40 stycken (67,8 %). Vi 
kan inte med säkerhet veta varför det var så många valde att inte svara på 
enkätundersökningen. Det kan vara så att de redan är nöjda med kommunikationen de har, 
och därför anser att en enkät angående detta skulle vara onödig tid ödsla. 
Välkomstmeddelandet för enkäten innehöll bland annat att den endast skulle ta ett par 
minuter att genomföra. Dessa minuter kan vara värdefulla för den som har lite tid och väljer 
därför att inte ägna den tiden att svara på enkäten. Enligt Denscombe (2012) är en av 
nackdelarna med enkätundersökningar att de generellt har låg svarsfrekvens. Om 
svarsfrekvensen hade varit högre, till exempel om alla som mottog enkäten hade svarat på den 
eller att fler hade mottagit enkäten hade resultatet möjligtvis blivit annorlunda eller förstärkt 
resultatet av enkätundersökningen. 

2.4 Förväntat resultat 

Vi förväntar oss att resultatet kommer tyda på en del kommunikationsproblem. Eftersom det 
ständigt kommer ny teknik, så räknar vi med att respondenterna kommer att sakna egenskaper 
i deras nuvarande IT-verktyg som finns i nyare utvecklade IT-verktyg. Resultatet kommer att 
indikera vilka egenskaper som fungerar bra och vilka egenskaper som de anser är ett krav i ett 
IT-verktyg för god kommunikation inom distribuerade team.  

2.5 Analysmetod 

Denscombe (2009) menar att analysprocessen innebär att söka efter saker som ligger under 
ytinnehållet i data, alltså det kärnelement som tydliggör vad saker är och hur det fungerar. 
Uppgiften som forskare har är att studera data på ett sätt som vidare hjälper forskaren att 
identifiera avgörande komponenter. De kan användas för att beskriva det studerades 
egenskaper för målsättning för särskilda allmänna principer som kan tillämpas i andra 
situationer (Denscombe, 2009). Kvalitativ och kvantitativ forskning är termer som ofta är 
förekommande i samhällsvetenskaperna och används som markörer för forskarens 
utgångspunkter i hens forskning. Kvalitativ och kvantitativ forskning är inte ömsesidigt 
uteslutande menar Denscombe (2009) och beskriver att faktisk samhällsforskning inte så 
enkelt låter sig inplaceras i de två kategorierna. Nationalencyklopedin (2016b) beskriver att 
med kvalitativ metod försöker man att beskriva helheten, denna metod är bra när man 
använder sig av lågt strukturerande data, som intervjuer. Kvantitativ metod är den metod man 
använder sig av mätbardata, som enkäter (Nationalencyklopedin, 2016c). Eftersom vi har 
använt oss av en enkätundersökning och gjort en intervju så använder vi en metodkombination 
av kvalitativ metod och kvantitativ metod. Vi har analyserat den insamlade empiriska data mot 
det teoretiska ramverket för att se om de stämmer överens eller skiljer sig. 
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2.5.1 Kvantitativ data 

Denscombe (2009) beskriver att kvantitativ forskning har en benägenhet att uppfatta siffror 
som den centrala analysenheten och att kvalitativ forskning har en benägenhet att uppfatta ord 
eller bilder som den centrala analysenheten. Att organisera rådata på ett sådant sätt att det är 
enkelt att förstå är det första steget i analysen för de kvantitativa data. Nästa steg är att i 
organiseringen av data, att göra en så kallad frekvenssammanräkning. Med detta menas att 
man ger en tydligare bild av de vanligaste frekvenserna för att underlätta läsningen av data. 
 
För vår insamlade kvantitativa data som samlades in via en enkätundersökning var 10 av de 
22 frågor som vi skapade i form av skala från 0 till 10.  Efter insamlandet av dess data delade 
vi in de olika svaren i grupper och stapla upp svaren i kronologisk ordning. Med hjälp av Excel 
skapade vi därefter stapeldiagram, där man kan som läsare kan se hur respondenterna svarat 
och hur många av varje respondent som har svarat lika. Vidare räknade vi ut medelvärdet av 
detta med att addera all data per fråga och sedan dividera med antalet respondenter. 10 av de 
resterande 12 frågor gjorde vi stapeldiagram med hjälp av ett enkätundersökningsverktyg, där 
vi valde att presentera svaren i stapeldiagram och i cirkeldiagram. Detta för att ge läsaren en 
tydlig bild på hur fördelat respondenterna har svarat.  

2.5.2 Kvalitativ data  

För vår kvalitativa insamling kompletterade vi vår enkätundersökning med en intervju för att 
fördjupa oss i frågorna med möjligheten till följdfrågor. Vi har även ett par frågor i 
enkätundersökningen där respondenterna själva får svara med egna ord. En kvalitativ 
forskning har en benägenhet att basera sig på intensiva studier av ett relativt litet antal fall. 
Vår undersökning utfördes av 19 respondenter och i och med detta, kan det ge upphov till 
frågor om hur vida hur stor sannolikheten är att dessa fall är representativa och kan 
generaliseras. Processen av att analysera kvalitativa data ingriper följande fem steg: 
Förberedelse av data, förtrogenhet av data, tolkning av data, verifiera data och presentation av 
data (Denscombe, 2009). 
 
Vid förberedelsen av data skrev vi anteckningar av svaren under intervjun både i molntjänsten 
Google documents och på papper. Vi frågade även om det var ok att göra en ljudinspelning av 
intervjun för att ha möjlighet att lyssna på den igen vid behov när intervjun skulle presenteras 
i arbetet, detta för att minska risken om någon information fallit bort vid anteckningarna. När 
vi spelade in intervjun, valde vi att använda oss av tre olika inspelningsverktyg för att försäkra 
att vi fick intervjun sparad ifall det skulle vara något teknikstrul med något av verktygen. För 
förtrogenhet med data läste vi våra anteckningar och lyssnade på ljudinspelningen 
återupprepande gånger för att kunna fördjupa oss i de detaljer som den intervjuade berättade. 
Vid tolkning av data så bröt vi ner det i mindre delar, för att sedan kategoriserade in dem i 
olika kategorier i ett dokument vid sidan av, för att få en översiktligare bild och därifrån lättare 
kunna analysera. Vi genomförde en intervju med en av respondenterna för att verifiera data 
samt öka validiteten på vårt arbete. Data presenteras i form tabeller efter hur respondenterna 
själva har svarat i ord, för vidare analysera och presentera de stora dragen av hur de svarat. 
Data i från intervjun presenteras i form av text i samband med resultat och analys. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Medlemmarna i de distribuerade teamen som svarar på enkäten är helt anonyma, vi har inte 
efterfrågat kön eller arbetsposition. Vi har bett respondenterna svara på vilket kontor de 
arbetar på, ålder och hur många antal års erfarenhet de har av att arbeta distribuerat. Det är 
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viktigt att de som svarade på enkäten känner sig trygga och att det inte kommer bli negativa 
konsekvenser utifrån deras svar. Vi kommer att dela med oss av vår studie till företaget om de 
vill ta del av resultatet av enkäten och genom att vi själva inte vet vem som svarat vad så kan vi 
inte ge ut någon information om någons identitet. Vi har tagit detta steg för att vi vill skydda 
respondenternas identiteter.   

3.0 IT-verktyg för kommunikation vid 
distribuerad systemutveckling 

I följande avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning angående distribuerad 
systemutveckling samt att presentera olika kommunikationsverktyg. 

3.1 Information och kommunikationsteknologi 

Malhotra och Majchrzak (2014) definierar ett globalt distribuerat team som “en grupp 
människor som arbetar interberoende över utrymme, tid och organisationsgränser för att 
kommunicera och samarbeta.” Distribuerade team förlitar sig på ICT (information and 
communication technology) men vissa hävdar att det finns flera negativa effekter om man 
exklusivt förlitar sig på ICT. De negativa effekterna som kan ske är bland annat minskad 
spontan kommunikation och hinder att skapa förståelse mellan teammedlemmar. Andra 
forskare argumenterar för att förlita sig på ICT är bättre för globalt distribuerade team. De 
fördelarna som finns med att förlita sig på ICT är att det främjar samarbete genom IT-
verktygens funktioner som bland annat dela skärm, dela- och samarbeta i dokument (Malhotra 
& Majchrzak, 2014).  
 
Avancerade organisationer står inför utmaningar att överföra budskap och applicera olika 
typer av kritisk kunskap över geografiska avstånd. IT-verktygen blir därför viktiga medel vid 
åtkomst, hämtning, insamling, bearbetning/analys, sprida och möjliggöra kunskap. Nahar och 
Samoilenko (2013) gjorde en studie där de tittade närmare på kunskapsutbyte och tillämpning 
samt betydelsefulla IT-verktyg, strategier, metoder etc. I synnerhet med hjälp av olika lämpliga 
IT-verktyg kan högteknologiska organisationer underlätta avsevärt vid utbyte och tillämpning 
av kunskap i globalt distribuerade team. Organisationer står ofta inför svårighet med att välja 
från en stor mängd befintliga och passande IT-verktyg som särskilt behövs vid delning av 
applikationskunnande ändamål. Deras studie riktade in sig på kunskapslagring- och hämtning 
och sammanfattade de mest effektiva IT-verktygen som har kapaciteten för just det. Deras 
studier har endast behandlat IT-verktyg för kunskapstillämpning och delning. Deras studie 
visade att bra kommunikation, informera i tid, delning och samarbete är avgörande för att 
förbättra kunskapslagring, hämtning och underhåll. 

3.2 Kommunikation inom distribuerad systemutveckling 

Idag är projektgrupper globalt spridda och är den nya normen för alla branscher menar Daim 
et al. (2012).  Även Bjørn et al. (2014) beskriver i sin studie om distribuerade team, att det inte 
längre är något specialfall att arbeta på det här sättet utan det nya normala. Enligt Daim et al. 
(2012) underlättas distribuerad systemutveckling genom utvecklingen av internet, e-post och 
låg internationell telekommunikationsinfrastruktur kostnader. De går djupare i sin studie och 
undersöker fördelningen av kommunikation och studerar de olika aspekterna av 
kommunikation i projektgrupper. De beskriver att detta är angeläget vid projektgrupper som 
kommer ifrån olika kulturer eller geografiska regioner. Enligt Da Silva et al. (2012) är 
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användandet av kommunikationsprotokoll en viktig framgångsmetod, det är en 
överenskommelse mellan två eller flera parter om hur man ska kommunicera med varandra 
för att det ska bli mindre missförstånd. Kommunikationsprotokoll används inom de flesta 
typer av kommunikation, med dess användning är tydligast vid kommunikationstyper som 
kräver strikta regler som kommunikation mellan datorer men också i de fall där parterna inte 
kan prata samtidigt som i polisradiokommunikation. Att arbeta i distribuerade team kräver 
stark kommunikation, samarbete samt samordning och bra förtroende mellan 
gruppmedlemmarna. När det brister på en av dessa fronter så finns det risk att hela projektet 
blir misslyckat (Shrivastava & Rathod, 2015). Distribuerade team möter flertal problem som 
är relaterade till att de är geografiska spridda. Ett av dessa problem är bristen på informell 
kommunikation mellan teammedlemmarna i distribuerade team. Informell kommunikation 
är viktig för att uppnå en bra sammanhållning som dessutom är viktigt för att projektet ska bli 
framgångsrikt (Ralyte et al. 2008). 
 
I en annan studie undersöktes det ifall avstånd fortfarande har någon betydelse, då vi idag har 
så mycket kunskap inom området och samt har ett hav av tillgängliga verktyg för att ha 
möjlighet att arbeta på detta sätt. Användarna som deltog i intervjun uttryckte att de ansåg att 
de hade dem verktygen som de behövde, de visste hur de skulle använda dem och ville inte ha 
nya verktyg. Det verktyget som användes mest var telefonen, möten via telefonen var den 
metoden som kändes mest pålitlig uttryckte användarna. Vissa av användarna föredrog 
videomöten, men när det blev strul med tekniken så ställdes mötena in. Teknikberedskap i 
globalt distribuerade team är inte att vara medveten om nya tekniska möjligheter utan istället 
göra teknik som är stabil som kan konkurrera med telefonen (Bjørn et al. 2014). 

3.3 IT-verktyg för kommunikation  

Teknik för socialt samarbete har snabbt spridit sig över organisationer, vilket erbjuder en unik 
möjlighet att förbättra utbytet av kunskap mellan anställda, särskilt i distribuerade 
arbetsmiljöer. Många organisationer har börjat tveka på användandet av intern e-mail som 
deras huvudsakliga kommunikation för deras anställda. De får stora mängder e-mail varje dag 
vilket resulterar i ett informationsöverflöd som tenderar att minska deras individuella 
prestanda. Samarbete uppstår när två eller fler individer som arbetar tillsammans stödjer 
varandra genom att dela sina idéer, kunskap eller kompetens för att utföra en uppgift. Verktyg 
är dåligt anpassade för kollektivt utbyte av ostrukturerad information, samarbetssystem i form 
av IT-verktyg är behovet för att kunna identifiera, sprida och hämta kunskap inom 
distribuerade arbetsgrupper (Pillet & Carillo, 2015). Information- och kommunikationsteknik 
spelar en avgörande roll i kommunikationen och för att utveckla förtroende inom ett global 
distribuerat team. Kommunikationen ses fortfarande som den största utmaningen inom 
distribuerade team, och medlemmar som befinner sig på olika platser har svårt att se sig själva 
som en del av teamet. Likt Pillet och Carillo (2015) beskriver Stawincza (2015) att på grund av 
höga volymer av e-mail mellan medarbetarna på olika kontor kan det resultera till att viktig 
information förbises, vilket vidare kan leda till att bristen på omedelbar respons försenar 
beslutsprocessen.  

3.3.1 Mest förekommande kommunikationsvägar 

De bästa sätten att kommunicera enligt Stawincza (2015) är ansikte mot ansikte, följt av 
videokonferens, telefon och online chatt. E-mail, sms och skrivna dokument är de 
kommunikationsmetoder som medarbetare helst inte vill använda sig av. Giuffrida och 
Dittrich (2015) menar att aktuella trender visar att det finns en ökad användning av sociala 
medier av flera organisationer. I den studie som Stawincza (2015) genomförde så bekräftade 
alla som hon intervjuade att kommunikationen fortfarande var den största utmaningen för 
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globalt distribuerade team. Även fast medarbetarna föredrog telefonen och videokonferens så 
visade sig att e-mail fortfarande är den mest frekventa metoden av kommunikation.  
 
Till skillnad från Stawincza (2015) beskriver Wu (2012) att de mest använda 
kommunikationsvägarna inom distribuerade systemutvecklingsteam indikerar att vara e-post, 
en-till-en telefonkommunikation, grupptelefonkonferens och webbaserad diskussion. 
Undersökningen visade det sig även att ansikte-mot-ansikte och telefonkommunikation ger 
rikare information än andra mediakommunikationer.  
 
Niinimäki et al. (2012) menar att speciellt textbaserad media minskar förväntningar på 
implicita sociala normer. E-post och chatt möjliggör för de som exempelvis inte har engelska 
som modersmål att uttrycka sina åsikter och idéer mer fritt, effektivt och exakt, eftersom de 
har möjlighet att repetera och bearbeta meddelandet och till slut granska meddelandet innan 
det skickas iväg för att undvika missförstånd. 

3.3.2 Sociala medier 

Sociala medier möjliggör till snabb kommunikation mellan projektgrupperna och 
intressenterna. Den viktiga delen av sociala medier är möjligheten till direktsvar och ständig 
kommunikation. Enligt Giuffrida och Dittrich (2015) tillhör e-mail, telefon, videokonferens de 
traditionella kommunikationsformerna, men likt Stawincza (2015) beskriver de att sociala 
medier nu är den nya pågående trenden inom kommunikation för distribuerade team. 
Framgången av ett samarbete relaterar starkt till verktygen och hur sociala protokoll är 
etablerade mellan teammedlemmarna, vilket kan bidra att överkomma språkbarriärer, 
kulturella skillnader, samt tidsskillnader och distans. Giuffrida och Dittrich (2015) forskning 
visar också att sociala medier i globalt distribuerade team hjälper medlemmarna att skapa och 
upprätthålla sociala protokoll. 

3.3.3 Ansikte mot ansikte kommunikation 

Wu (2012) beskriver att vissa studier indikerar att den mest effektiva metoden att förmedla 
information inom ett distribuerat systemutvecklingsteam är med ansikte-mot-ansikte-
konversation och att gruppfunktioner så som videokonferens, konferensstöd och samverkande 
författande är de närmaste man kan komma till riktigt ansikte-mot-ansikte interaktioner.   
 
Enligt Garbajosa, Yagüe & Gonzalez (2014) är Skype och Vsee är två exempel på IT-verktyg där 
teammedlemmar har möjlighet att prata och se varandra som att de befinner sig i samma rum. 
I globalt distribuerade team så kan samverkan vara problematisk på grund av att man inte ses. 
För att överkomma denna utmaning så förbättrar man verktygen som man använder för att 
kommunicera. Deras forskning visar även att med hjälp av kunna se varandra när de arbetar 
ger teammedlemmarna en ökad känsla av att arbeta i grupp samt att det hjälpte att använda 
sig av videosamtal när det kom till språkbarriärer. Att använda sig av denna sorts infrastruktur 
indikera att medlemmarna uppskattade att avståndet mellan varandra minskade. Garbajosa, 
Yagüe och Gonzalez (2014) beskriver att användningen av stora skärmar med kameror också 
ger känslan till ett mer samlokaliserat arbete, detta är något som till exempel kan köras via 
Vsee. De menar att detta i kombination med kameror var lika viktigt som 
mjukvaruutvecklingen och infrastrukturförvaltning för att dela status angående projektet. De 
grupper som detta fokuseras på är multikonferenser med flertal medlemmar som arbetar och 
kan se varandra och varandras skärmar. Detta verktyg har bland annat som egenskap att det 
går att klicka på en kamera, inte bara på en person utan på flera och därmed kunna se deras 
arbete. Enligt Da Silva et al. (2010) vid ineffektiv kommunikation kan distribuerade team 



Mittuniversitetet 
Examensarbete 
IT-verktyg i distribuerade team 
Teodora Afram och Beatrice Westh 
2016-06-13 

 

10 
 

träffas ansikte-mot-ansikte för att förbättra kommunikationen, det är en av 
framgångsmetoderna för distribuerade systemutvecklingsteam.  
 
Portillo-Rodriguez et al. (2012) genomförde en undersökning av 132 IT-verktyg där de fann att 
endast 3 % av alla verktygen är relaterade till sociala och kulturella aspekter. Det skulle vara 
gynnsamt att utveckla IT-verktyg eller verktygsfunktioner som kommer att hjälpa teamet att 
lära känna varandra och underlätta kommunikationen genom att öka känslan av tillit. 
Dessutom fann deras studie att det är svårt att integrera olika verktyg eftersom de är skapade 
av olika företag, endast när alla IT-verktygen är från samma företag finns det möjlighet att 
integrera dem. 

4.0 Resultat och analys av 
enkätundersökningen och intervjustudien 

Här nedan kommer enkätundersökningen och intervjustudien att presenteras. Anna som 
deltog i intervjun, har titeln senior social media manager och hon har arbetat på företaget i tre 
år samt har sju års erfarenhet av att arbeta distribuerat. Anna var även vår kontaktperson på 
företaget som gav oss återkoppling angående enkäten och var den som skickade enkäten vidare 
till sina kollegor som arbetar distribuerat. 

4.1 Generella frågor 

Första frågan i enkätundersökningen visar att enkäten resulterade i att 19 respondenter 
svarade, varav 4 i från Spanien och 15 i från Sverige (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Vilket land respondenterna arbetar i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 
 

Respondenternas ålder 
Åldersspannet på respondenterna visade sig vara mellan 24 år till 40 år (se figur 2). 
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Figur 2. Angående vilken ålder respondenterna har. 

 
Erfarenhet av att arbeta i distribuerade team 
Respondenternas erfarenhet av att arbeta i distribuerade team skilde sig från 1 till 15 år (se 
figur 3). 
 

 
Figur 3. Angående hur många års erfarenhet respondenterna har. 

4.2 Övergripande frågor angående kommunikationen 

Kommunikationsverktyg 
Här nedan presenteras hur respondenterna svarat i frågan om vad de använder sig av för IT-
verktyg (se figur 4). 
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Figur 4. Vilka IT-verktyg respondenterna använder sig av i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 

 
Resultatet av denna fråga visade att alla respondenter använder sig utav e-mail och chatt, men 
endast 10,5 % (2) svarade att de inte använde sig av videosamtal. En av dessa två respondenter 
beskrev att hen använde Skype som “annat verktyg”. Skype som IT-verktyg har som egenskap 
att ha möjlighet att använda sig av videosamtal. Likt Stawincza (2015) undersökning som 
visade att chattfunktionen är en av de mest populära kommunikationsmetoderna, visade vår 
enkätundersökning att 100 % av respondenterna använder chatt. Alla respondenterna 
använder även e-mail som stämmer överens med Wu (2012) studie som visade att e-mail var 
en av de mest indikerade kommunikationsvägar tillsammans med en-till-en 
telefonkommunikation, grupptelefonkonferens och webbaserad diskussion.  
Resultatet visar att 63,2 % (12) av respondenterna använder sig av telefonen och att 36,8 % 
(7)  inte gör det. Av de sju som inte använder sig av telefonen visade undersökningen att sex av 
dem istället använder sig av videosamtal, detta kan tyda på Giuffrida och Dittrich (2015) studie 
som visade att ansikte-mot-ansikte och telefonkommunikation ger rikare information än 
andra media kommunikationer. 
 
15,8 % (3) av respondenterna svarade att de använder sig av andra verktyg utöver e-mail, chatt, 
videosamtal och telefon, så som Skype och sociala medier till exempel Facebookgrupper och 
twitter. Detta stämmer överens med Giuffrida och Dittrich (2015) samt Stawincza (2015) 
undersökningar där båda studierna pekar på att aktuella trender visar en ökad användning av 
just sociala medier inom distribuerade team. 
 
Bjørn et al. (2014) utförde en studie där resultatet demonstrerade att telefonen var det mest 
populära sättet att kommunicera i distribuerade team. Vår enkätundersökning visade det 
motsatta, i frågan om vilket verktyg som var minst viktigt så svarade 45 % av respondenterna 
telefonen. En av anledningarna varför telefonen var det mest använda verktyget i Bjørn et al. 
(2014) studie var på grund av att respondenterna i den studien uttryckte att telefonen kändes 
pålitlig. Våra respondenter svarade att det ibland var teknikproblem vid videomöten, men 
föredrog ändå inte telefonen. 
 
Fysiskt träffa teammedlemmar från andra länder 
Vi ville undersöka om kommunikationen underlättades om medarbetarna hade träffat 
varandra. 
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Figur 5. Frågan angående om de har träffat sina medarbetare som sitter i ett annat land.  

 
Resultatet visade att 78,9 % (15) av respondenterna har träffats, 80 % (12) av dessa anser att 
det har blivit lättare att kommunicera sen de träffades. 15,8 % (3) av respondenterna svarade 
att de fortfarande ansåg att det var besvärligt att kommunicera fastän de hade träffats (se figur 
5). 21 % (4) av respondenterna svarade att det inte hade träffat sina medarbetare men de trodde 
att det skulle göra gott för kommunikationen om det gjorde det. Det var ingen som svarade att 
de inte trodde att ett möte skulle göra någon skillnad för kommunikationen. Resultatet från 
vår enkätundersökning visar att det blev lättare att kommunicera efter att respondenterna 
hade träffat sina teammedlemmar från andra länder. Detta stämmer överens med Da Silvas et 
al. (2010) studie angående om teammedlemmarna som sitter i olika länder som har träffats 
där resultatet visade att det minskar risken för ineffektiv kommunikation.  
 
Anna bekräftade även detta i intervjun och berättade att företaget som de arbetar för gör 
mycket för att försöka förbättra kommunikationen mellan de olika distribuerade teamen. Hon 
förklarar att företaget anordnar live events, där de flyger in teammedlemmarna från hela 
världen till Stockholm eller skickar de från Stockholms kontor till andra länder för att träffa 
och lära känna sina teammedlemmar. Hon säger att kommunikationen förbättras när man väl 
har träffat varandra, hon beskriver vidare att man känner sig tryggare att ringa upp varandra 
spontant och fråga frågor efter att man träffas. De som tidigare har varit ett namn på ett e-mail 
har hon istället fått ett ansikte på och beskriver att det underlättar för kommunikationen. Anna 
beskrev att mer än hälften av all kontakt är spontant kontakt, de pratar vanligtvis via Skype 
eller HipChat och beskriver att all kontakt är inte alltid jobbrelaterad.  
 
Kommunikation vid distribuerat arbetssätt 
I frågan angående om de tyckte att kommunikationen var bra även fast det arbetade 
distribuerat fick respondenterna svara på en skala mellan 0 till 10 där noll var lika med inte 
bra alls och tio var lika med jättebra. Medelvärdet av respondenternas svar är 6,32, så 
majoriteten tyckte ändå att de hade bra kommunikation (se figur 6). 
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Figur 6. Frågan där respondenterna fick svara på en skala hur det tycker att kommunikationen är. 

 
79 % (15) satte fem eller högre på skalan, det tyder på att en stor majoritet tycker att 
kommunikationen fungerar bra även fast de arbetar distribuerat. Detta resultat skiljer sig från 
Ralyte et al. (2008) studie som visade att geografiskt spridda distribuerade team har 
kommunikationssvårigheter.  
 
Daglig kontakt med teammedlemmar i andra länder  
Hur ofta de kommunicerar per dag med teammedlemmar i andra länder skilde sig svaren åt 
(se figur 7). Vi lät respondenterna svara på skala från 0 till tio där noll var lika med att de aldrig 
kommunicerade och tio var 10 gånger eller mer per dag. Medelvärdet av respondenternas 
svar är 3,89. 
 

 
Figur 7. Fråga angående hur ofta de kommunicerar med teammedlemmar i ett annat land. 

 
Malhotra och Majchraz (2014) skriver att vissa andra forskare hävdar att spontan 
kommunikation minskar när man förlitar sig på ICT (information and communication 
technology). I genomsnitt kommunicerar respondenterna ca fyra gånger per dag med en 
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medlem som befinner sig i ett annat land. 31,6 % (6) av respondenterna kommunicerar sex 
eller fler gånger per dag med en medlem som befinner sig i ett annat land. Malhotra och 
Majchraz (2014) skriver också att förlita sig på ICT är bättre för globalt distribuerade team då 
det främjar samarbete. Vissa har kanske uppgifter som ska utföras på egen hand och vi kan då 
inte utifrån vår enkät säga om att de förlitar sig på ICT har lett till bättre samarbete. 
 
Kommunikation med teammedlemmar i andra länder 

I frågan angående om de skulle vilja att de kommunicerade oftare med teammedlemmarna i 

andra länder svarade 68,4 % (13) att de inte kommunicerade tillräckligt ofta och att de gärna 

skulle göra det. 31.6 % (6) av respondenterna svarade att det ansåg att det kommunicerade 

tillräckligt och att det inte behövda prata oftare (se figur 8).  

 

 
Figur 8. I frågan angående om de skulle vilja kommunicera oftare i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 

 
68,4 % (13) ansåg att de bör kommunicera oftare med teammedlemmar som befinner sig i 
andra länder. Att arbeta distribuerat är “det nya normala” enligt Daim et al. (2012) och Bjørn 
et al. (2014), men resultatet från denna fråga överensstämde med Ralyte et al. (2008) 
forskning, som menar att geografiskt distribuerade team fortfarande lider av 
kommunikationsproblem och det brister speciellt när det kommer till informell 
kommunikation. I intervjun med Anna tillägger hon att kommunikationen är bra men att det 
alltid kan bli bättre. Hon beskriver att kommunikationen skulle förbättras om de hade på 
telefonkonferens hela dagarna, hon förklarar att det skulle bli enklare när man visste att det 
satt en teammedlem som lyssnade när man sa något. Anna betonar dock att arbetssättet har 
negativa effekter till exempel att man hör alla andra i bakgrunden också.  
 
Förbättrad kommunikation mellan teammedlemmarna i andra länder 
I frågan om de tyckte att kommunikationen kunde varit bättre blev medelvärdet av 
respondenternas svar 6,63 på en skala mellan 0 till 10 där noll är lika med att 
kommunikationen inte alls kunde vara bättre och 10 är lika med att kommunikationen skulle 
kunna vara mycket bättre. 
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Figur 9. Frågan om de tycker att kommunikationen mellan länderna kunde bli bättre. 

 
Resultatet här (se figur 9) visar ingen skillnad från den tidigare frågan (figur 8). Det är endast 
31,6 % (6) som har svarat fem och under på skalan, de är alltså nöjda med kommunikationen 
och inte tycker att den behöver bli bättre. Hela 68,4 % (13) svarade sex och över på skalan, som 
tyckte att kommunikationen kunde bli bättre. Detta stämmer överens med Stawinca (2015) 
studie där alla som hon intervjuade bekräftade att kommunikationen fortfarande var den 
största utmaningen för globalt distribuerade team. Resultatet visade här att de tycker att 
kommunikationen skulle kunna vara bättre även om majoriteten i fråga 6 svarade att det tyckte 
kommunikationen var bra (se figur 6). 
 
Projektets påverkan utav kommunikationen 
I frågan om projektet påverkas på grund av kommunikationen lät vi respondenterna svara på 
en fråga med en skala från 0 till 10 där noll är lika med att projektet inte alls påverkas alls och 
tio är lika med att projektet påverkas väldigt mycket. Respondenternas medelvärde blev 4,68.  
 

 
Figur 10. Frågan om de tycker att projektet påverkades av kommunikationen. 
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42 % (8) av respondenterna satte fem eller högre på skalan och tycker att projektet påverkas 
negativt utav kommunikationen (se figur 10). Enligt Shrivastava och Rathod (2015) så riskerar 
projektet att påverkas negativt om ett distribuerat team inte har bra kommunikation och 
samarbete. 42 % utav våra respondenter upplever att det brister i kommunikationen eller 
samarbetet som då gör att projektet påverkas. Enkätundersökningen gjordes endast med 
teammedlemmar i Stockholm och Barcelona, men i intervjun med Anna så förklarade hon att 
projekten kan påverkas med dem som har teammedlemmar i andra tidszoner. Hon förklarar 
vidare att ibland behöver hon fråga något som endast en kollega i London kan svara på och det 
har hänt att när hon kommer in på morgonen att teammedlemmarna i London kommit in till 
kontoret ännu. Detta gör att hon ibland inte kan påbörja sitt arbete förens medlemmar på de 
andra kontoren har startat sin dag. Hon beskriver att projekten inte blir påverkade så mycket 
på grund av kommunikationen mer utan av tidsskillnaden, vilket hon säger att man inte kan 
styra. Anna säger att de ibland använder sig av IT-verktyg som inte fungerar så bra, det 
påverkar projekten. Hon ger ett exempel på ett videokonferenssystem som heter Blue Jeans, 
som de använder sig av på företaget, det strular ofta men att de använder det verktyget för att 
det ska vara ett säkrare verktyg som människor inte ska kunna hacka sig in på.   
 
Kommunikationsprotokoll 

Här lät vi respondenterna svara på frågan om hur viktigt det är att föra 

kommunikationsprotokoll och resultatet visade att medelvärdet är 5,47 på en skala mellan 0 

till 10, då noll är lika med inte viktigt alls och tio är väldigt viktigt.  

 

 
Figur 11. Frågan om hur viktigt det är med kommunikationsprotokoll. 

 
63 % (12) av respondenterna satte fem eller högre på skalan och tycker att det är viktigt med 
kommunikationsprotokoll (se figur 11). Da Silva et al. (2012) forskning visar att 
kommunikationsprotokoll är en av framgångsmetoderna för att få ett lyckat projekt. I intervjun 
med Anna blev hon förvånad när vi presenterade resultatet eftersom de inte använder sig av 
kommunikationsprotokoll, hon tyckte att resultatet var intressant och säger att det kanske bör 
införas eftersom de flesta respondenterna tyckte att det var viktigt att använda sig utav 
kommunikationsprotokoll.  
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Vända sig till ett team i ett annat land vid problem 
Vid frågan av hur lätt det känns att vända sig till en teammedlem i ett annat land när det behövs 
resulterade medelvärdet till 6 av en skala mellan 0 till 10 där noll är lika med inte lätt alls och 
10 är lika med mycket lätt (se figur 12).  
 

 
Figur 12. Frågan om det anser att det är lätt att vända sig till andra teammedlemmar i andra länder. 

 
Med ett medelvärde på 6, kan man i tabellen se ett tydligt kluvet resultat. 47,4 % (9) av 
respondenterna satte fem eller under på skalan och känner inte sig helt trygga och tycker inte 
det känns lätt att ta kontakt med en teammedarbetare som befinner sig i ett annat land. Detta 
visar att det finns ett behov av att förbättra kommunikationen och tilliten. Portillo-Rodriguez 
et al. (2012) forskning visar att med rätt IT-verktyg så kan man stärka bandet mellan 
teammedlemmarna och öka känslan av tillit. Detta resultat skiljer sig från en tidigare fråga (se 
figur 5) där respondenterna anser att kommunikationen blivit bättre efter att de träffats. Men 
detta resultat tyder på kommunikationsproblem vilket inte stämmer överens med Da Silva et 
al. (2010) studie som menar att träffas ansikte-mot-ansikte borde ha förbättra 
kommunikationen. 
 
Andra IT-verktyg 

 
Figur 13. Frågan om de skulle vilja använda sig av andra IT-verktyg i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 
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73,7 % (14) av respondenterna svarade att det inte skulle föredra andra verktyg (se figur 13). 
Minoriteten av respondenterna 26,3 % (5) svarade att de skulle föredra att använda andra 
verktyg för att kommunicera, denna siffra är låg och överensstämmer bra med Bjørn et al. 
(2014) forskning där alla användarna som deltog i intervjun uttryckte att de ansåg att de hade 
dem verktygen som de behövde, de visste hur de skulle använda dem och ville inte ha nya 
verktyg.  
 
Efter att ha presenterat detta resultat för Anna i intervjun beskriver hon att inte riktigt kan 
svara på varför dessa 26,3 % (5) skulle vilja använda andra IT-verktyg (se figur 13), utan att det 
säkert bara är från person till person om man är nöjd med sina IT-verktyg eller inte. Anna själv 
beskrev att hon är väldigt nöjd med de verktygen hon använder för att kommunicera med 
teammedlemmarna i de andra länderna. Hon förklarar vidare att om en person inte är nöjd 
med verktygen som används på företaget så kan man ge förslag till sin manager på bättre 
verktyg som man skulle vilja använda. Om man hittar andra IT-verktyg som man skulle vilja 
använda så kan man prova använda dem och därefter skriva en liten rapport om de skulle vara 
användbara för företaget. Vi frågar även Anna om det finns något IT-verktyg som hon för 
nuvarande använder som hon skulle föredra att inte använda så svarar hon e-mail. Hon 
förklarar att det är jobbigt och tar tid att läsa långa kedje e-mail och att hon skulle föredra om 
de plockade upp telefonen och ringde eller uppdaterade informationen på ett enklare sätt. Hon 
gillar inte att ha lite information via e-mail, lite via chatt och lite i ett delat dokument, hon 
föredrar att man håller sig till ett verktyg att uppdatera information.  

4.3 Detaljerade frågor angående egenskaperna i IT-verktygen 

Möjlighet till grupptelefon-/videosamtal 
I frågan om hur viktigt det är med möjligheten till video- och telefonkonferens blev 
medelvärdet 6,32 på en skala från 0 till 10, där noll antyder till att det inte alls är viktigt och 
tio antyder till att det är jätteviktigt med möjligheten till video- och telefonkonferens. 
 

 
Figur 14. Frågan hur viktigt det är med videosamtal. 

 
Vi ser att endast 15,8 % (3) satte under 5 på skalan och att 84,2% (16) satte sex eller högre på 
skalan (se figur 14). Möjligheten till video- och telefonkonferens är viktig för majoriteten av 
respondenterna, vilket överensstämmer med Wu (2012) som menar att videokonferens den 
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närmaste ersättningen för ansikte-mot-ansikte interaktion. Anna bekräftar även detta i 
intervjun och berättar att när de ringer varandra på Skype för att prata med teammedlemmar 
som sitter i andra länder så använder de alltid videosamtal. Hon tycker det är viktigt att se 
varandra och att kunna se ansiktsuttryck för att till exempel se ifall något inte känns bra för 
någon så de kan lösa det och gå vidare. Vi gav Anna ett exempel, om hon pratar med 
teammedlemmar i ett annat land tio gånger på en dag, hur många av de samtalen är telefon- 
eller videokonferens. Hon svarade att tre av tio är samtal där alla involverade i det specifika 
projektet har ett samtal tillsammans.  
 
Närmare känsla vid videosamtal 
I frågan om videosamtal får teammedlemmarna att känna sig närmre sina kollegor i andra 
länder blev medelvärdet 7,47 på en skala från 0 till 10, där noll antyder till att det inte alls ger 
känslan till att vara närmare sina kollegor och tio antyder till att videosamtal ger känslan av 
att respondenterna är mycket närmre varandra. 
 

 
Figur 15. Frågan om videosamtal ger känslan att det är närmre sina teammedlemmar i andra länder. 

 
Resultaten av denna fråga visar att de flesta 78,9 % (15) valde 6 eller högre på skalan och anser 
att egenskapen av att se varandra, även om de sitter i olika länder ger en känslan att man är 
närmare varandra (se figur 15). Detta liknar Garbajosa, Yagüe och Gonzalez (2014) tidigare 
forskning som visade att kunna se varandra när de arbetar ger teammedlemmarna en ökad 
känsla av att arbeta i grupp. Att använda sig av denna sorts infrastruktur indikera att 
medlemmarna uppskattar att avståndet mellan varandra minskade. 
 
Direktchatt 
Att ha möjlighet till direktchatt i ett IT-verktyg svarade respondenterna i genomsnittligt på 
8,47 på en skala mellan 0 till 10 där noll är lika med inte viktigt alls och tio är väldigt viktigt. 
10 av 19 svarade 10 på skalan och ingen svarade under 5 angående chattfunktion (se figur 16). 
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Figur 16. Frågan om hur viktigt det är med chattfunktion. 
 

Likt Stawincza (2015) undersökning som visade att chattfunktionen är en av de mest populära 
kommunikationsmetoderna, visade vår enkätundersökning att 100 % av respondenterna 
använder chatt och att det anses som en väldigt viktig egenskap i ett IT-verktyg för 
kommunikation med distribuerade teammedlemmar. I intervjun med Anna berättade hon att 
hon finns tillgänglig via chatt hela dagarna när hon befinner sig på kontoret. Hon tycker det är 
det snabbaste och smidigaste sättet att kommunicera.  
 
Kvalitéer/funktioner som krav i ett IT-verktyg  

Vi frågade även respondenterna vad för egenskap som krävs i ett IT-verktyg för att ha lyckad 

kommunikation. Så här svarade respondenterna individuellt (se tabell 1): 

Tabell 1. Individuella svaren av krav på egenskaper. 

“No bugs, easy to access quickly on your phone (app) or your laptop” 

“Inuitivity, good UI, on computer and mobile app” 

“Can't think of anything right now, sorry” 

“Direct communication, like chat, voice or video.” 

“Clear notifications when messages are received” 

“A good live streaming ability. The ability to share files / screen / etc” 

“Clear notifications from the tool so that I know when I need to take action on something, 
or just can let it wait for another co-worker.” 

“It should be user friendly, having a log, a contact list, ability to chat, and possibly being 
able to add notes on sessions to keep track of what was being said and when.” 

“Send files.” 

“Smooth, easy, clear, good quality audio/image” 
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“Realtime chat, like Skype.. Come to think of it Skype is probably the best tool...” 

“Emojis! Haha no but great sound and visual I guess” 

“The availability to use different forms of communication (chat, video, calls) and a fast 
connection. Also useful if the tool is also available on mobile devices so you can use it 
anywhere.” 

“Quick and effective collaborative options with docs and files” 

“Chat features, video and voice conferencing built in” 

“Sound and video quality is crucial for video conferences. The IT tool needs to make you 
feel like the team is sitting in the same room.” 

“Easy to use and has several ways of communicating ie chat, voice, video” 

“Easy to use, video options” 

“Responsive and good quality of video and sound without difficulties in setup.” 

 
I resultatet av vilka egenskaper som de ansåg var ett krav för kommunikationsverktyg vid 
distribuerade team nämnde 47,3 % (9) att video är ett krav som en egenskap i verktyg för 
kommunikation (se tabell 1). Det var även ett flertal som skrev att ett verktyg bör har 
kombinerade egenskaper i ett som chatt, video, samtal. En av respondenterna svarade: 
 

“The availability to use different forms of communication (chat, video, 

calls) and a fast connection. Also useful if the tool is also available on 

mobile devices so you can use it anywhere.” 

 
Detta bekräftade även Anna vid intervjun, hon svarade utan tvekan att verktyget måste vara 
snabbt, enkelt att använda och att det fungerar ordentligt. En annan kvalité hon tycker är viktig 
är att verktyget finns som en app till mobiltelefonen. Hon förklarar att hon ofta måste gå runt 
på kontoret och inte gillar att vara bunden till sitt skrivbord.  
 
En annan respondent skrev: 

“Realtime chat, like Skype.. Come to think of it Skype is probably the best 

tool...”  

 
Detta stämmer överens med Garbajosa, Yagüe och Gonzalez (2014) studie där de beskriver att 
Skype och Vsee är två exempel på IT-verktyg där teammedlemmar har möjlighet att chatta, 
prata och se varandra som om det vore i samma rum eftersom de också har video som 
egenskap.  
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Ett fåtal skrev också att det tyckte att verktyget skulle vara lätt att använda. Två stycken 
respondenter antydde till att det ska finnas möjlighet att ha snabba och effektiva 
samarbetsmöjligheter med dokument och filer. Anna berättade i intervjun, att många av 
projekten som de har, gör de tillsammans med de andra teammedlemmarna som befinner sig 
i andra länder så det är jätteviktigt att kunna skriva och arbeta i samma dokument berättar 
hon. De gillar Google Docs, vilket är ett dokument online som man kan arbeta tillsammans i 
som uppdaterats i realtid. En annan respondent svarade att det ska finnas möjligheten att 
kunna lägga till anteckningar för möten för att hålla reda på vad som sades och när (se tabell 
1). Detta är en viktig egenskap enligt Da Silva et al. (2012) användandet av 
kommunikationsprotokoll hjälper hur man ska kommunicera med varandra för att det ska bli 
mindre missförstånd.  
 
Sociala medier  
Respondenternas medelvärde resulterade till 7,63 på en skala mellan 0 till 10, där noll är inte 
alls viktigt och tio är väldigt viktigt.  
 

 
Figur 17. Frågan om hur viktig det är med sociala medier. 
 

Endast 5,3 % (1) har valt att sätta en etta på skalan vilket pekar på att 94,7 % (18) har valt en 
femma eller högre på skalan angående hur viktigt social media är som IT-verktyg (se figur 17). 
Enligt Giuffrida och Dittrich (2015) möjliggör sociala medier till en snabb kommunikation. 
Den viktiga delen av sociala medier är möjligheten till direktsvar och ständig kommunikation, 
vilket vi också har fått bekräftat från figur 14 angående direktchatt från våra respondenter. 
Giuffrida och Dittrich (2015) likt Stawincza (2015) beskriver de att sociala medier nu är den 
nya pågående trenden inom kommunikation för distribuerade team. Anna bekräftar detta och 
beskriver i intervjun att de bygger upp personliga relationer och håller kontakten också via sina 
Facebook grupper på jobbet. Hon berättar att det finns olika grupper för olika distribuerade 
team och för specifika intressen.   
 
Uppfyller nuvarande IT-verktyg kraven för den daglig kommunikation 
I frågan om dem anser att deras nuvarande IT-verktyg har det som krävs för daglig 
kommunikation blev resultatet att 15,8 % (3) inte tyckte att verktygen har vad som krävs och 
resterande 84,2 % (16) tyckte att deras IT-verktyg uppnådde kraven (se figur 18). 
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Figur 18. Frågan om de tycker deras nuvarande IT-verktyg uppfyller kraven i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 
 

En hög andel på 84,2 % (16) av respondenterna ansåg att de var nöjda med de nuvarande IT-
verktygen, detta stämmer överens med Bjørn et al. (2014) studie där medlemmar i 
distribuerade team intervjuades, där de bland annat fick besvara en fråga angående om det var 
nöjda med sina IT-verktyg för kommunikation. Alla ansåg att de hade de verktygen som de 
behövde, de uttryckte att de visste hur de skulle använda dem och ville inte ha nya verktyg. 
Anna bekräftar i intervjun att även hon är väldigt nöjd med de IT-verktyg hon använder för att 
hon anser att de uppfyller kraven för den dagliga kommunikationen. De verktyg hon använder 
är inte endast för att prata eller chatta utan också för att arbeta på ett smidigt sätt tillsammans 
med sina teammedlemmar.  
 
Kvalitéer/ funktioner som saknas i nuvarande IT-verktyg 
Här nedan citeras respondenternas personliga svar av vad för funktioner och kvalitéer som de 
saknar deras nuvarande IT-verktyg (se tabell 2). 
 
Tabell 2. Respondenternas individuella svar för fråga 20. 

”Offline contact in some” 

”We use a chat tool that sucks. Notifications don't show up. Hard to see who wrote you.” 

”It is quite common that the video conference tool we use has issues. No sound, problems 
with sharing screen, etc.” 

”I'd like a better document transparency for different areas. The ability to "draw"/recreate 
models or flows whilst communicating. 

”Possibly the ability to take notes and to store them tied to the auditory session” 

Ad hoc action sometimes.” 

”Stability, hipchat crashes often” 

”Everyone is not online all the time?” 

”I have too many tools for different stuff. We need one that englobes everything.” 

”More collaborative options” 
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”I'm satisfied with our video conference system” 

“None”  

 
Det var en relativt hög procent 42,1 % (8) som svarade att det inte saknade något (“None”) i 
deras nuvarande IT-verktyg (se tabell 2). En respondent svarade att han ville ha mer 
samverkande alternativ, vilket överensstämmer med Portillo-Rodriguez et al. (2012) forskning 
om att IT-verktyg bör vara mer samverkande. En annan respondent skrev: 
 

”I have too many tools for different stuff. We need one that englobes 

everything.” 

 
Detta är likt vad Anna uttryckte under intervjun, där hon sa att hon ville ha all information på 
ett ställe och inte behöva använda sig av flera verktyg för att få all information. 57.9 % (11) 
saknade egenskaper i deras nuvarande verktyg. Anna kunde inte riktigt svara på varför vissa 
inte var helt nöjda med sina verktyg. Hon sa också att projekten påverkades negativt när IT-
verktygen inte fungerade som de skulle, en respondent svar stämde överens med detta: 
 

“Stability, hipchat crashes often” 

 
En annan respondent skrev: 

 

“More collaborative options” 

 
Vilket stämmer överens med Pillet & Carillo (2015) som menar att IT-verktyg är dåligt 
anpassade för kollektivt utbyte inom distribuerade arbetsgrupper. Vi jämförde om 
respondenternas antal års erfarenhet av att arbeta distribuerat hade någon betydelse om de 
saknade något i deras nuvarande IT-verktyg. Resultatet var att hur många års erfarenhet inte 
hade någon betydelse. 
 
Viktigaste IT-verktyget 
Respondenterna svarade att det viktigaste IT-verktyget för god kommunikation inom 
distribuerade team var chatt strax efter kom e-mail och sist kom telefonkommunikationen (se 
figur 19). 
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Figur 19. Frågan vilket IT-verktyg som är viktigast i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 

 
Resultatet från denna fråga (se figur 19) visade att 42,1 % (8) tyckte att chatten var det 
viktigaste kommunikationsverktyget med dess egenskaper. Detta stämmer överens med 
Niinimäki et al. (2012) beskrivning om att e-post och chatt möjliggör för de som exempelvis 
inte har samma modersmål, att det med hjälp av text istället kan uttrycka sina åsikter och idéer 
mer fritt, effektivt och exakt. 15,8 % (3) svarade att videosamtal var viktigast och 5,3 % (1) 
svarade att sociala medier var viktigast. Det var ingen som svarade att telefon var det viktigaste 
kommunikationsverktyget vid distribuerat systemutveckling.  
 
Minst viktigaste IT-verktyget 
Respondenterna svarade att telefonen var det minst viktigaste IT-verktyget, strax efter kom 
sociala medier (se figur 20).  
 

 
Figur 20. Frågan om vilket IT-verktyg som är minst viktig i stapeldiagram och i cirkeldiagram. 
 

Vid frågan om det minst viktiga verktyget svarade 47,3 % (9) att telefonen var minst viktig, 
efter det kom sociala medier på 31,6 % (6). Endast 10 % (2) svarade att videosamtal var minst 
viktig och 10,5 % (2) svarade även att de tyckte e-mail var minst viktig (se figur 20). Ingen 
svarade att det var det chatten var den minst viktiga (se figur 20). Stawincza (2015) beskrev att 
e-mail var den kommunikationsväg som medarbetarna helst inte vill använda sig av, men att 
det ändå var den mest frekventa metoden för kommunikationen även fast de föredrog telefon 
och videosamtal. Detta skiljer sig från vår undersökning där det visade sig att 36,8 % (7) valde 
e-mail som det viktigaste IT-verktyget (se figur 19) och endast 10,5 % (2) valde e-mail som det 



Mittuniversitetet 
Examensarbete 
IT-verktyg i distribuerade team 
Teodora Afram och Beatrice Westh 
2016-06-13 

 

27 
 

minst viktiga kommunikationsverktyget med dess egenskaper. En respondent kompletterade 
sitt svar med en kommentar: 
 

       “Social media at work. I personally don't use social medias way of 

communication with team members that often. It's more personal 

matters.” 

 
Vi presenterade resultaten av fråga 21 och 22 för Anna under intervjun som kunde bekräfta att 
hon tror det är för att när man ringer någon att det är påträngande. Hon säger att oftast när 
någon ringer så är det är viktigt och man behöver prata nu på en gång. Hon förklarar att med 
chatt så kan man skriva sina frågor eller kommentar och den andra personen kan svara när det 
finns tid samt att man hinner tänka igenom sitt svar.  

4.4 Summering av studien och analysen 

Resultatet av den här studien visar att majoriteten av respondenterna är nöjda med deras 
kommunikation men majoriteten tycker också kommunikationen mellan länderna skulle 
kunna vara bättre. Generellt anser medlemmarna i teamen att deras IT-verktyg för 
kommunikation uppfyller kraven för daglig kommunikation och ger också en tydlig bild att 
fysiska träffar underlättar för vidare kommunikation. De egenskaper i verktyg för 
kommunikationen som teammedlemmarna ansåg var viktigast var video och chatt. Videon 
hjälpte teammedlemmarna att känna sig närmare varandra och chatten möjliggjorde för 
direktkontakt. Studien tydde på att telefonen var det minst viktiga kommunikationsverktyget. 
Studien visade att 42,1 % (8) av respondenterna inte saknade något i deras nuvarande IT-
verktyg, medan andra antydde till att stabilitet i deras nuvarande IT-verktyg för 
videokonferenser inte var optimal. Vi fann också att de saknade IT-verktyg med samverkande 
egenskaper för kommunikation, detta för att undvika att kommunikationen blir utspridd på 
olika IT-verktyg och istället ha allt samlat på ett och samma ställe. De saknade även 
notifieringar när meddelande mottogs i deras nuvarande kommunikationsverktyg. 
Egenskaper i IT-verktyg som är ett krav för god kommunikation enligt respondenterna är att 
ha samverkande IT-verktyg, möjligheter till chatt, video, samtal samt tydliga notifieringar. 

5.0 Diskussion 

Syftet med denna studie var att identifiera hur kommunikationen fungerar i distribuerade 
team samt att identifiera vilka egenskaper i IT-verktyg som anses viktiga för att kunna 
upprätthålla en bra kommunikation. Vi hade fyra frågeställningar som löd:  
 

 Hur upplever medlemmar i distribuerade team att kommunikationen fungerar? 
 Vilka egenskaper är viktiga i ett IT-verktyg för att kommunikationen ska fungera i 

distribuerade team? 
 Vilka önskemål har deltagare i distribuerade team när det gäller framtida IT-verktyg 

för kommunikation? 
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Vi anser att vi har lyckats besvara dessa fyra frågor. Studien visar att kommunikationen i 
allmänhet fungerar bra i ett distribuerat team utan någon tidsskillnad. Egenskaperna som 
majoriteten anser viktiga i ett IT-verktyg för god kommunikation indikeras av denna studie 
vara video-, chatt- och samtalsfunktioner. Det har också visat sig att det skulle vilja se ett 
verktyg som har alla funktioner för att slippa ha all kommunikation utspritt i olika verktyg och 
istället allt samlat på ett och samma ställe. I utförande av denna studie har vi använt oss av en 
metodkombination (“mixed methods”), uttrycket avser forskning som kombinerar alternativa 
tillvägagångssätt inom ett enskilt forskningsprojekt, som i vår studie där vi har använt oss av 
både kvalitativa och kvantitativa metoder (Denscombe, 2012). Vi anser att det har fungerat bra 
och skulle vi göra det igen skulle vi använda oss av en metodkombination igen, men eftersom 
vi fick en låg svarsfrekvens på vår enkät så får det oss att fundera på hur vi hade kunnat handla 
annorlunda. Giuffrida och Dittrich (2015) beskriver att de mest förekommande IT-verktygen 
är e-mail, videokonferens, chatt m.fl. Detta stämde överens med våra egna erfarenheter då vi 
använder dessa verktyg ofta när vi arbetar distribuerat och vi valde därför att formulerade våra 
enkätfrågor kring dessa IT-verktyg då de är dem mest förkommande verktygen. För att inte 
avgränsa oss till endast tidigare forskning och våra egna erfarenheter så vi valde att ha en 
öppen fråga där respondenterna själva fick skriva in IT-verktyg som de använder för att samla 
in ytterligare verktyg som vi kan ha missat. 
 
Fördelningen av respondenterna blev väldigt ojämnt på grund av att det var många fler 
respondenter från Stockholms kontor än Barcelona. Det var 59 respondenter som fick enkäten 
skickade till sig och endast besvarade 19 enkäten. Fler respondenter samt om enkäten hade 
skickats till fler företag, hade gett en bättre överblick av vilka verktyg som medlemmarna av 
distribuerade team föredrar och vilka egenskaper de vill ha i sina IT-verktyg. Vi hade en 
kontakt på företaget som hanterade kontakten med teammedlemmarna i de distribuerade 
teamen. Så här i efterhand anser vi att direktkontakt med medarbetare möjligtvis hade gett fler 
svar, även tillgång till fler medarbetare. Eftersom enkäten endast skickades ut till ett par 
stycken av de distribuerade teamen på företaget så nådde den inte ut till alla som arbetar 
distribuerat. Om enkätundersökningen hade nått ut till fler personer hade vi förhoppningsvis 
fått högre svarsfrekvens. Nu i efterhand så hade vi också valt att intervjua fler respondenter för 
den kvalitativa metoden och för att få en bredare validitet av resultatet. Detta något som vi 
kommer att ta med oss till nästa gång. Vår tidigare litteraturstudie inom distribuerade team 
hjälpte oss med det teoretiska ramverket, då vi inte behövde leta efter många artiklar inom 
ämnet. Mycket av sökandet var redan gjort sedan tidigare och idén för detta arbete kom utifrån 
forskningsluckan i resultatet från den tidigare litteraturstudien. Vi har lärt oss mycket under 
detta arbete och vet lättare hur vi ska gå tillväga inför framtida forskning. 
 
Vi själva har nio timmars tidsskillnad och vi dubbelkollar alltid när vi ska träffas om det 08.00 
svensk tid eller amerikansk tid för att undvika just de Anna berättade om. Vi har stor erfarenhet 
av att arbeta distribuerat, då en av oss befinner sig i Kalifornien, USA och den andra i Sverige. 
Även fast vi har stor tidsskillnad så har vi lyckats arbeta tillsammans på flertalet projekt med 
hjälp av IT-verktyg. Videokonferens och chatt via Skype är det viktigaste verktyget när vi 
kommunicerar. Videokonferens ger känslan av att vi befinner oss närmare varandra och en 
chatt app (What’sApp) för mobiltelefonen gör det möjligt för oss att bestämma tider vi ska 
träffas för videokonferens och snabbt kontakta varandra när vi inte befinner oss vid våra 
datorer. Via Google Docs, kan vi skriva och arbeta i samma dokument, utan alla dessa IT-
verktyg hade inte detta varit möjligt. Det var just detta som gjorde oss intresserade av 
distribuerade team och hur deras kommunikation fungerar. Eftersom vi endast är två personer 
så är det förstårligt om kommunikationen inte är lika stark om man är många fler som ska 
försöka bestämma tider att prata. Vi har arbetat på detta sätt i ca tre år tillsammans och det 
har blivit enklare med tiden, samt att vi har träffats i Sverige två gånger under denna tid vilket 
hjälpte att stärka vår relation.  
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Kommunikationen 
Vi frågade respondenterna om de tycker att de har god kommunikation även fast de arbetar 
distribuerat och resultatet förvånade oss. Resultatet visade sig att 79 % (15) satte fem eller 
högre på skalan (se figur 6). Det tyder på att en stor majoritet tycker att kommunikationen 
fungerar bra även fast de arbetar distribuerat. Resterande 21 % (4) svarade fyra eller mindre 
på samma skala, dessa respondenter svarade också att de endast kommunicerar ca en gång per 
dag på frågan hur ofta de kommunicerar med en teammedlem i ett annat land.  I genomsnitt 
pratar teammedlemmarna ca fyra gånger per dag med en teammedlem som befinner sig i ett 
annat land (se figur 7). Resultatet av vår enkätundersökning visade att ju oftare de 
kommunicerar med en teammedlem som befinner sig i ett annat land desto bättre tycker de 
att deras kommunikation är. Efter att läst den tidigare forskningen så förväntade vi oss att 
resultatet skulle tyda till kommunikationssvårigheter. Dock så svarade majoriteten att 
kommunikationen kunde ha varit bättre (se figur 9). Resultatet av detta visade att de svarade 
emot sig själva lite grann, fast vi tänker också att bara för att något redan är bra så betyder inte 
det att det inte går att förbättra. Om de kommunicerar med varandra fyra gånger per dag så 
kan det finnas en chans att en av dessa gånger kanske är spontant kontakt. De som 
kommunicerar oftare har förmodligen mer spontan kommunikation än de som 
kommunicerade mindre. Vi tror att det kan beror på vilka arbetsuppgifter man har. Vissa 
uppgifter kräver att man samarbetar med någon som befinner sig i ett annat land och vissa 
utför de på egen hand och då kanske har mindre kommunikation med andra teammedlemmar. 
63 % (12) av respondenterna satte fem eller högre på skalan och tycker att det är viktigt med 
kommunikationsprotokoll och det tycker vi var intressant och funderar över vad som gjorde 
att det svarade som det gjorde eftersom vår kontakt på företaget blev förvånad över resultatet, 
eftersom hon sa att de inte använde sig av något kommunikationsprotokoll. Vi hade velat ha 
djupare svar om varför vissa ansåg att det inte var så viktigt, om det är så att det tycker att man 
kan kommunicera som vanligt och att det inte behövs sättas några speciella regler mer än 
vanlig vett och etikett och sunt förnuft. Vi funderar också på den skaran som svarade att de 
tyckte det var viktigt, vi blev nyfikna på om det var så att något speciellt som har hänt tidigare 
om därför de tycker att det är viktigt att sätta upp regler hur man ska kommunicera eller om 
det bara tycker att det skulle vara tryggt med regler hur man ska kommunicera? 
 
IT-verktyg 
Det finns flera orsaker varför ett projekt kan bli påverkat, 42,1 % (8) av respondenterna 
uttryckte att projekten blev negativt påverkat utav kommunikationen (se figur 10). Vi vet inte 
vad det specifikt var som gjorde att projektet påverkades och i intervjun med Anna så tyckte 
hon endast att det var teknikstrul och tidsskillnad som påverkade projekten negativt, inte 
kommunikationen. Vi ställde vi frågan ifall respondenterna skulle föredra att använda sig av 
andra verktyg för att få hjälp att kommunicera med teammedlemmar i andra länder (se figur 
13). Endast 26,3 % (5) svarade att det gärna hade använt sig av andra IT-verktyg vid 
kommunikation med teammedlemmarna i andra länder resterande svarade att det inte skulle 
föredra andra verktyg. En respondent skrev att han ville ha notifieringar vid mottaget 
meddelande som ett krav i IT-verktyg (se tabell 1). Det finns många IT-verktyg och vi känner 
att det borde vara en relativt enkelt att byta till ett verktyg som har notifieringar. Vi ställde 
även frågan, om dem anser att det tycker att det deras nuvarande IT-verktyg har de som krävs 
för dagliga kommunikation och resultatet visade att det 15,8 % (3) tyckte inte att deras verktyg 
hade det som krävdes och resterande ansåg att deras IT-verktyg uppnådde kraven (se figur 18). 
Detta får oss att fundera på om det kanske inte beror på verktygen och att man inte ska förlita 
sig på dem för att uppehålla god kommunikation. Kan det vara så att det helt enkelt är 
medarbetarna i sig som är bristen i kommunikationen? I sådant fall har det ingen betydelse 
vad för IT-verktyg som utvecklas, verktyget kan då ha alla egenskaper som man kan tänka sig, 
använder inte medarbetarna dem vid rätt tillfälle kommer inte kommunikationen förbättras. 
Vi jämförde resultatet från enkätundersökningen, för att se hur det skilde sig mellan 
Stockholms kontor och Barcelona. Det skilde sig endast på de två sista frågorna då 10 % (2) av 
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respondenterna svarade att e-mail var det minst viktigaste IT-verktyget (se figur 20), och båda 
respondenterna var från Barcelona kontoret. 36,8 % (7) av respondenterna svarade att e-mail 
var det viktigaste verktyget (se figur 19), men ingen av de respondenterna var från Barcelona.  
 
Videokommunikation 
Resultatet av studien visade också att 58 % (11) av respondenterna tycker att det är viktigt att 
ha möjligheten till videosamtal (se figur 14). Respondenterna uttryckte även att videosamtal 
gav känslan till att de var närmare varandra (se figur 15). Resultatet var förväntat, användandet 
av video vid samtal ger en ökad känsla av att arbeta i grupp detta visade även Garbajosa, Yagüe 
och Gonzalez (2014) forskning. Vi har själva stor erfarenhet av videosamtal och vet att det 
känns mer som att vi arbetar tillsammans vid användandet av videosamtal. Vi blev heller inte 
förvånade över att alla respondenterna ansåg att direktchatt var viktigt (se figur 16) då det är 
en smidig och snabb kommunikationsväg för teammedlemmar som befinner sig på olika 
kontor. Med e-mail finns det risk att man inte får svar lika snabbt då email kan anses mer 
formell kommunikation än chatt, då man inte får en notifiering när man mottagit ett nytt 
meddelande som man får med direktchatt, till exempel via Skype. 
 
Giuffrida och Dittrich (2015) studie visade att ansikte-mot-ansikte och telefonkommunikation 
ger rikare information än andra media kommunikationer. Detta kan vara en anledning till 
varför våra respondenter har hög svarsfrekvens på just telefon och videosamtal (se figur 2) när 
vi frågade om vilka kommunikationsverktyg de använder sig av (se figur 4). Resultatet från vår 
enkätundersökning visar att det blev lättare att kommunicera efter att respondenterna hade 
träffat sina teammedlemmar från andra länder (se figur 5). Detta är något som vi själva kan 
relatera till, eftersom vi studerar på distans och har därför inte träffat våra klasskamrater i 
några fysiska klassrum. Flera av oss i klassen träffades efter vårt andra år och vi personligen 
anser att det underlättade för kommunikationen med dem vi fysiskt träffade, detta har även 
lett till att presentationer och redovisningar blev mer intressanta att lyssna på när man väl 
hade ett ansikte och karaktär för personen som talar. Även fast respondenterna kände att det 
blev lättare att kommunicera efter att de hade träffats, så svarade 47,3 % (9) av respondenterna 
att det inte ansåg att det var lätt att vända sig till en teammedlem som satt i ett annat land (se 
figur 12). Även om företaget ordnar live events där de fysiskt träffas ibland, så tyder detta på 
att de kanske inte är rätt taktik som passar alla och bör fortsätta arbeta aktivt för att förbättra 
kommunikationen, sammanhållningen och skapa bättre relationer med sina teammedlemmar.  
 
Textbaserad kommunikation 
Företaget är ett engelsktalande företag så förstår vi att alla har olika förutsättningar för det 
engelska språket och kan därför vara en anledning varför så många föredrar att använda sig av 
textbaserade verktyg som chatt istället för att använda sig av telefonen (se figur 17). Precis som 
Niinimäki et al. (2012) beskriver så har de möjlighet att repetera och bearbeta ett meddelande 
via tillexempel e-mail eller chatt sedan granska det innan det skickas iväg. Detta kan vara en 
avgörande del i varför de anställda föredrar chatt istället för telefon eftersom de då kan undvika 
uttal och kan rätta till grammatik med hjälp av stavningsprogram som ofta är inbyggt i 
textbaserade IT-verktyg och därmed undvika missförstånd och otydligheter.  
 
Sociala medier är ett nytt viktigt IT-verktyg inom kommunikationen för distribuerade team, 
resultatet av vår studie bekräftade detta. 94,7 % (18) av respondenterna ansåg att sociala 
medier vara ett viktigt IT-verktyg (se figur 17). Det finns flera studier som säger att sociala 
medier är bra för kommunikationen inom distribuerade team (till exempel Stawincza, 2015 
samt Giuffrida & Dittrich, 2015). Vi tycker att sociala medier är ett enkelt sätt för 
teammedlemmar att lära känna varandra och prata spontant om saker som inte endast är 
jobbrelaterade. 
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På frågan av om vad respondenterna saknade i sina nuvarande IT-verktyg, var det 42,1 % (8) 
som svarade att de inte saknade något. Vi blev förvånade över detta, men vi frågar oss också 
om dessa respondenter svarade att de inte saknade något på grund av att det verkligen inte gör 
det, eller för att var ointresserade av att svara ordentligt på enkätundersökningen. Vi tittade 
på svaren (se tabell 2) om vad för egenskaper respondenterna saknar i IT-verktyg och jämförde 
det med hur många års erfarenhet respondenternas har av att arbeta distribuerat. Vi såg att 
hur många års erfarenhet de hade av att arbeta distribuerat hade ingen betydelse. En 
respondent med tio års erfarenhet svarade att de inte saknade något, likt en respondent med 
två års erfarenhet av att arbeta distribuerat.  En respondent med 15 års erfarenhet av att arbeta 
distribuerat saknade vissa egenskaper i sina verktyg, precis som en respondent med endast ett 
års erfarenhet. Vi funderar om detta kan bero på vad man har för arbetsuppgifter och vilka 
verktyg man har att använda sig av för att göra sitt arbete.  

5.1 Egna reflektioner 

Eftersom det inte är någon tidsskillnad mellan Stockholm och Barcelona tror vi att resultatet 
hade varit annorlunda om det ena kontoret som mottog enkätundersökningen hade befunnit 
sig i till exempel USA eller Japan. Ralyte et al. (2008) studie visade att geografiskt spridda 
distribuerade team har kommunikationssvårigheter. Våra respondenter var geografiskt 
spridda men har ingen tidsskillnad, det kan vara en bidragande faktor till varför vårt resultat 
skiljde sig från Ralyte et al. forskning (2008). Anna antydde till att det hade uppstått problem 
någon gång när hon haft kontakt med de som jobbar på deras i London kontor, där det är en 
timmes tidsskillnad. Hon hade kommit till kontoret på morgonen och behövde information 
från teammedlemmarna i London. Eftersom de börjar en timme senare så kunde hon inte börja 
sin dag tills de kom in. Detta är då endast en timmes tidsskillnad, vid större tidsskillnad kan vi 
se hur fler problem och fler svårigheter kan uppstå.  

6.0 Slutsats 

Det har forskats mycket kring distribuerade team och dess utmaningar, kommunikationen är 
en utmaning som kan vara påtaglig om man inte använder sig av rätt kommunikationsverktyg 
(Shrivastava & Rathod, 2015). Den här studien har undersökt om det fortfarande råder till 
kommunikationssvårigheter i distribuerade systemutveckling team och syftet med studien var 
att undersöka vad för egenskaper distribuerade teammedlemmar anser är viktigt i ett IT-
verktyg. Resultatet av de data vi har samlat in kan vi utläsa att övervägande del av 
respondenterna anser att kommunikationen fungerar bra och att de anser att deras nuvarande 
IT-verktyg för kommunikation tillfredsställer kraven för daglig kommunikation. Det tydligaste 
resultatet var de egenskaper som medlemmarna anser som viktigast i ett IT-verktyg, vilket är 
videosamtal och chatt. Då det med video ger möjlighet att kunna se varandra och känna 
samverkan, det ger också känslan att det sitter närmare varandra, samt att chatten ger dem 
möjlighet att ha direktkontakt. Respondenterna kommunicerar i genomsnitt fyra gånger per 
dag med en medlem som befinner sig i ett annat land. Sex av respondenterna kommunicerar 
sex eller fler gånger per dag med en medlem som befinner sig i ett annat land, studien visade 
att ju oftare de kommunicerade med varandra desto bättre tyckte de att deras kommunikation 
är. 
 
Det framkom även i studien att det finns vissa egenskaper i de nuvarande IT-verktygen som 
medlemmarna de distribuerade teamen saknar och som de önskar er i framtida verktyg. Dessa 
egenskaper är till exempel tydliga notifieringar vid mottagna meddelanden samt verktyg med 
flera kombinerade egenskaper, detta för att minska spridningen på kommunikationen och 
istället ha allt på samma ställe. De IT-verktygen med de minst viktiga egenskaperna är 
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telefonen och social medier. Studien indikerar också att de ansåg att det gick bättre att 
kommunicera efter att det hade träffat teammedlemmarna som är bosatta i andra länder. 
Dessa resultat ökar förståelsen av hur viktigt det är med rätt IT-verktyg för distribuerade team. 
Vår enkätundersökning stärker tidigare forskning och tillför ytterligare bevis. En viktig fråga 
som blev utelämnad i denna studie var hur dessa resultat hade sett ut med om det fanns någon 
tidsskillnad, men den primära svagheten i denna studie var bristen på respondenter. Det går 
därför inte att dra en generell slutsats av studien och antyda till att detta gäller alla 
distribuerade team, vi kan endast indikera till de med samma förutsättningar, ännu en studie 
av ett distribuerat team med samma förutsättningar skulle kunna stärka resultatet.  
 
Resultatet tyder på att samtal, video och direktchatt är viktiga egenskaper i ett IT-verktyg, men 
vissa har även antytt till att det vill ha möjligheten till att använda kommunikationsprotokoll 
och att kunna skicka filer. En slutsats av dessa resultat är att det finns ett behov av IT-verktyg 
som är integrerade och verktyg med fler kombinerade funktioner. 

6.1 Förslag för vidare forskning 

De distribuerade teamen vi undersökte hade ingen tidsskillnad och det kan vara en faktor 
varför det inte var några stora kommunikationsproblem. Vi föreslår för framtida forskning att 
göra en liknande enkätundersökning med ett distribuerat team som har stor tidsskillnad för 
att se hur resultaten skiljer sig och om de använder andra IT-verktyg som är speciellt 
anpassade för tidsskillnad. Resultatet av detta kan ge möjlighet att få svar på vad ett 
kombinerat IT-verktyg bör innehålla för egenskaper för att anpassa distribuerade team med 
olika förutsättningar.  



Mittuniversitetet 
Examensarbete 
IT-verktyg i distribuerade team 
Teodora Afram och Beatrice Westh 
2016-06-13 

 

33 
 

Referenser 

Bjørn, P; Esbensen, M; Eskild Jensen, R. & Matthiesen, S. 2014. Does distance still matter? 
Revisiting the CSCW fundamentals on distributed collaboration. ACM Transactions on 
Computer-Human Interaction. 21(5). DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2670534. 
 

Carmel, E. & Agarwal, R. 2001. Tactical Approaches for Alleviating Distance in Global Software 
Development. IEEE Software. 18(2). DOI: 10.1109/52.914734. 
 

Chang, H; Hung, C-J. & Hsieh, H-W. 2012. Virtual teams: cultural adaptation, communication 
quality, and interpersonal trust. Total Quality Management & Business Excellence. 25(11). 
DOI: 10.1080/14783363.2012.704274. 
 

Daim, T; Ha, A; Reutiman, S; Hughes, B; Pathak, U; Bynum, W. & Bhatla, A. 2012. Exploring 
the communication breakdown in global virtual teams. International Journal of Project 
Managment, 30(2). DOI: 10.1016/j.ijproman.2011.06.004. 
 

Da Silva, F Q.B; Costa, C; França, C. & Prikladinicki, R. 2010. Challenges and solutions in 
distributed software development project management: A systematic literature review. 5th 
IEEE International Conference on Global Software Engineering. DOI: 
10.1109/ICGSE.2010.18.     
 

Denscombe, M. 2009. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Garbajosa, J; Yagüe, A. & Gonzalez, E. 2014. Communication in agile global software 
development: An exploratory study. Lecture Notes in Computer Science (including subseries 
Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 8842:  408-417. 
http://download.springer.com.proxybib.miun.se/static/pdf/185/chp%253A10.1007%252F97
8-3-662-45550-
0_41.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fchapter%2F10.1007%2F978-3-
662-45550-
0_41&token2=exp=1460456506~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F185%2Fchp%25253A10.1007%2
5252F978-3-662-45550-
0_41.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fchapter%252F1
0.1007%252F978-3-662-45550-
0_41*~hmac=e05e788a3f12a2c3d782ff584fa83c990ef2426abd75c9df3b74fa591b32d6e9 
(hämtad 2016-04-12). 
 
Giuffrida, R. & Dmitritch, Y. 2015. A Conceptual Framework to Study the Role of 
Communication through Social Software for Coordination in Globally-distributed Software 
Teams. Information and Software Technology. 63. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.02.013. 
 
Malholtra, A. & Majchrzak, A. 2014. Enhancing Performance of Geographically Distributed 
Teams Through Targeted Use of Information and Communication Technologies. Human 
Relations. 67(4). DOI: 10.1177/0018726713495284. 
 

http://dx.doi.org/10.1109/ICGSE.2010.18
http://dx.doi.org/10.1109/ICGSE.2010.18


Mittuniversitetet 
Examensarbete 
IT-verktyg i distribuerade team 
Teodora Afram och Beatrice Westh 
2016-06-13 

 

34 
 

Anna, Skype intervju genomfördes 2016-05-23 klockan 20.00 (svensk tid).  
 

Mittuniversitetets Studentportal, Bibliotek: Ämnesguide 
https://elearn20.miun.se/moodle/course/view.php?id=1804 (hämtad 2016-04-13). 
 
Nationalencyklopedina, induktion. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/induktion (hämtad 2016-04-29). 
 

Nationalencyklopedinb, kvalitativ metod. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod (hämtad 2016-05-19). 
 

Nationalencyklopedinc, kvantitativ metod. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativ-metod (hämtad 2016-05-19). 
 

Niinimäki, T; Piri, A. & Lassenius, C. 2009. Factors Affecting Audio and Text-based 
Communication Media Choice in Global Software Development. Projects. Fourth IEEE 
International Conference on Global Software Engineering. Articel nummer 5196929: 153-
162. DOI: 10.1109/ICGSE.2009.23. 
 

Niinimäki, T; Piri, A; Lassenius, C. & Paasivaara, M. 2012. Reflecting the choice and usage of 
communication tools in global software development projects with media synchronicity 
theory. Journal of software: Evolution and Process. 24 (6). DOI: 10.1002/smr.566. 
 

Persson, JS. & Mathiassen, L. 2010. A Process for Managing Risks in Distributed Teams. IEEE 
Computer Society. 27(1). DOI: 10.1109/MS.2009.157. 
 

Pillet, JC. & Carillo KDA. 2015. Email-free collaboration: An exploratory study on the 
formation of new work habits among knowledge workers. International Journal of 
Information Management. 36(1). DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.001. 
 

Preece, J; Rogers, Y. & Sharp, H. 2002. Interactiondesign – beyond human-
computerinteraction, John Wiley & Sons Inc., New York. 
 

Portillo-Rodriguez, J; Ebert, C; Vizcaino, A; Piattini, M. & Beecham, S. 2012. Tools used in 
Global Software Engineering: A systematic mapping review. Information and Software 
Technology. 54(7). DOI: 10.1016/j.infsof.2012.02.006.   
 

Ralyte, J; Lamielle, X; Ami-Bloch, N. & Leonard, M. 2008. A framework for supporting 
management in distributed information systems development. 2nd International Conference 
on Research Challenges in Information Science. Article number 4632128: 381-392. DOI: 
10.1109/RCIS.2008.4632128.    
 
 
Samoilenko, N. & Nahar, N. 2013. Knowledge Sharing and Application in Complex Software 
and Systems Development in Globally Distributed High-Tech Organizations Using Suitable IT 



Mittuniversitetet 
Examensarbete 
IT-verktyg i distribuerade team 
Teodora Afram och Beatrice Westh 
2016-06-13 

 

35 
 

Tools. Proceedings of PICMET 2013: Technology Management in the IT-Driven Services. 
Article number 6641744:1280-1294. 
 

Shrivastava, S. & Rathod, U. 2015. Categorization of risk factors for distributed agile projects. 
Information and Software Technology. 58:373–387. DOI: 10.1016/j.infsof.2014.07.007. 
 
Stawnicza, O. 2015. Distributed team cohesion - not an oxymoron. The impact of information 
and communications technologies on teamness in globally distributed IT projects. 
International Journal of Information Systems and Project Management. 3(2). DOI: 
10.12821/ijispm030202. 
 

Tonnquist, B. 2012. Projektledning. 4;e upp. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

Wallén, G. 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2:15. upplaga Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 

Wu, S. 2012. Overview of communication in global software development process. Proceedings 
of 2012 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, 
SOLI 2012, art. no. 6273583; 474-478. ISBN: 978-146732400-7 DOI: 
10.1109/SOLI.2012.6273583. 

  



Mittuniversitetet 
Examensarbete 
IT-verktyg i distribuerade team 
Teodora Afram och Beatrice Westh 
2016-06-13 

 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Här bifogas utformningen av enkätundersökningens frågor 
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Bilaga 2 

Här bifogas de intervjufrågor som vi utgick utifrån 

 What is your job title? 
 How many years have you worked distributed? 
 How many years have you worked at the current company?  
 How did you send out the survey and how did you select who would receive the 

survey? 
 Do you talk to other team members in another country only when necessary or are 

you connected to video call during the day to bring more cohesion and feeling that 
you are working collected?  
- If “No”, would you like to do that? 

 When you are talking to team members in Barcelona, is it spontaneous or scheduled? 
 How important is it to be able to write in the same documents at the same time 

(Sharing information)? 
 Do you use any tool for communication that is insufficient for the tasks?  

- If "Yes", which tool is it that you would like to replace and why? 
 How do you think the communication could be better? 
 How would you describe the way a project becomes affected by the communication? 
 8 out of 19 choose chat as the most important tool, why do you think that it’s more 

important than the phone? 
 Which qualities are the most important ones for communication? 
 Does the teams in Sweden and Barcelona work together on tasks or do they work 

individual even though they are a part of the same team. 
 Do you use phone- and videoconference?  

- If “No”, would you like to start? 
 Would you prefer using other tools to help you communicate with other team 

members in other countries?  
 What would you like to see in future tool for communication? 
 5 out of 19 responded that they would like to use other IT-tools and 14 responded that 

they wouldn’t prefer to use other IT-tools (see figure 11). Do you think the IT-tool are 
so blame for lack of communication? 

 What does the company do to try and improve communication? 
 Do you use communication protocalls? 

- If “No”, do you think it would be a good idea to start?  
 


