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Abstract 

This paper is about the use of task boards in agile system development projects. The main 

focus is on how digitalized versions of the task board can be of assistance during the 

development process. Our investigation is based on qualitative studies, with system 

developers of various backgrounds and professional roles, along with studies of relevant 

literature. The main results are that a digitized version of the task board can increase 

awareness for the team and be of major importance if it is accessible through the web. On 

the other hand negative effects of the digitalization can emerge as well.  Our conclusion is 

that the task board is actually more than just a physical object. It plays different roles to 

different people. Therefore companies need to examine the benefits of the existing task 

board and take in to account the different views of the personnel before making any drastic 

changes. 
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Inledning 

Att IT-branschen är en av de mest föränderliga branscherna är nog de flesta överens om. Allt 

eftersom teknik och organisationer utvecklas måste också de som jobbar med att utveckla 

system, och de metoder de använder, utvecklas. Den 17 februari 2001 kom det så kallade 

agila manifestet vilket förespråkade en stor förändring i systemutvecklingsprocessen. Detta 

var första gången termen “agile method” nämndes (Koch, 2005). Sedan dess har det skrivits 

och pratats mycket om de agila metoderna och de flesta i branschen har åsikter eller tankar 

om dessa. Salo & Abrahamsson (2008) skriver att de agila metoderna har ökat i användning 

de senaste 10 åren. De skriver att det till en början var mest prat och anekdoter från olika håll 

snarare än empiriska studier som visade detta men på senare tid har det kommit studier som 

visar att det är en ökande trend. Georgsson (2010) skriver att de agila metoderna på senare år 

ökat i användning över hela världen vilket tyder på att det inte är någon övergående trend 

utan en ökning som faktiskt håller i sig.  

    Vi gjorde under vår utbildning studiebesök i Stockholm hos ett antal IT-konsultföretag 

tillsammans med vår studentförening. Under dessa besök talade samtliga företag sig varma 

för agila metoder och hur de påverkat deras sätt att arbeta. Detta var något oväntat för oss då 

vi, vid denna tidpunkt, inte hade fått klart för oss utbredningen av agila metoder. Under 

studiebesöken visades också verktyg för underlättande av utvecklingsprocessen upp. 

Exempel på verktyg var bland annat - bugghanteringssystem, versionshanteringssystem, 

program som möjliggör delning av datorvy och översiktstavlor av olika slag. Under vår egen 

utbildning har vi gjort ett antal projekt där just sådana verktyg saknats, då har istället 

program som facebook och e-post använts. Dessa har dock inte alltid varit de mest lyckade 

verktygen. På grund av detta intresserade vi oss efter dessa besök för de verktyg som används 

för att underlätta agil systemutveckling med fokus på den översiktstavla som används inom 

de flesta agila utvecklingsprojekt - vad som som används idag och vilka möjligheter som finns 

för framtiden. Nedan syns en fysisk översiktstavla (bild 1) som använts i ett agilt projekt och 

en digital variant för samma syfte (bild 2).   

 

 

 

 

 

 

 

                       Bild 1) Exempel av en fysisk översiktstavla 

(hämtad från agilesoftwaredevelopment.com, 

2011-09-07) 

Bild 2)En variant av en digitaliserad översiktstavla 

(hämtad från ett exempelprojekt på sajten 

toolsforagile.com, 2011-09-07) 
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Inom systemutveckling finns många olika dimensioner. Många företag anställer konsulter 

från flera olika företag för att jobba i samma projekt, vissa sitter ute hos kunden medan vissa 

sitter på sina kontor, offshoring används för att kapa kostnader och beställarna vet inte alltid 

vad de vill ha. Dessa dimensioner orsakar svårigheter. Svårigheter kan vara att det är svårt att 

ha en bra kommunikation, få bra överblick av projekten man jobbar i eller att få en bra 

sammanhållning i projektteamet. För att hantera dessa svårigheter finns verktyg att använda. 

Det finns bland annat program för konferenser på nätet, lättillgängliga 

bugghanteringssystem, olika program för kommunikation etc.  

Fokuspunkten i ett agilt utvecklingsprojekt är enligt Romans (2010) en översiktstavla. 

Som översiktstavla används vanligtvis en tavla av den typ vi fick se under våra studiebesök, 

dessa finns både som vanliga whiteboards och i digitala varianter. En snabb google-sökning 

visar att det finns en uppsjö av program med digitala tavlor, utvecklade framförallt som 

hjälpmedel till agila utvecklingsmetoder som scrum och kanban. Läser man vidare märker 

man snabbt att ämnet också är hett, det är många som är intresserade av dessa tavlor och 

möjligheterna de för med sig vilket gör ämnet extra intressant.  

De tavlor som användes på de företag vi besökte var dock uteslutande whiteboards där 

vanliga post-it-lappar sattes upp för att hålla koll på projektens framskridande. Denna tavla 

var en slags medelpunkt på kontoret som de anställda enkelt kunde ta del av och modifiera. 

Med en sådan tavla finns ett antal tänkbara brister. Det finns en bara en tavla och den går 

bara att ta del av på ett ställe vilket innebär att personer som inte befinner sig på kontoret 

inte har möjlighet titta på den. Post-it-lappar är lätta att flytta på och sätta dit, men de är 

också små och kan enkelt lossna och försvinna. Det som skrivs på dessa lappar kan 

missförstås på grund av dålig handstil eller kladdiga lappar och det kan också vara svårt att 

veta vem som faktiskt skrivit lappen, eller flyttat på den. Ett ytterligare problem är att det 

inte finns någon enkelt sätt att se hur tavlan förändrats över tid. Dessa saker behöver 

nödvändigtvis inte skapa problem i alla projekt men tar man med olika aspekter inom 

systemutveckling som distribuerade projektteam, komplexa utvecklingssituationer, 

kundkontakt, oerfarna utvecklare så förstår man vilka utmaningar som finns.   
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Frågeställningar 
Vilka erfarenheter har företag som jobbar med agila utvecklingsmetoder av att representera 

arbetsflödet digitalt respektive fysiskt? Vad skulle företagen uppnå genom att satsa på 

digitala varianter av översiktstavlan inom agila projekt? 

Syfte 
Vårt syfte med detta examensarbete är att i första hand utvärdera och analysera användandet 

av översiktstavlor inom de agila utvecklingsmetoderna. Genom att intervjua verksamma i 

området och studera litteratur vill vi komma fram till hur användandet av översiktstavlor ser 

ut idag, varför det ser ut som det gör, och hur framtidens översiktstavla skulle kunna se ut 

och fungera för att förenkla, förbättra och effektivisera systemutveckling med agila metoder. 

Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat genom att det fokuserar på några av de agila utvecklingsmetoderna. 

Branschen verkar generellt vara ganska hype-fixerad och inom systemutvecklingsmetodik är 

de agila metoderna de som det skrivs och pratas mest om. Läser man om agila metoder ser 

man snabbt hur centrala olika verktyg är i utvecklingsprocessen. 

En vidare avgränsning som vi gjort är att inte inkludera buggrapporteringssystem eller 

ärendehanteringssystem i någon större utsträckning. Det finns likheter mellan dessa och hur 

digitala tavlor används. Därför kan förmodligen några av våra slutsatser även tillämpas om 

man funderar på att byta från en vanlig tavla till någon av dessa system. 

Vi har valt att göra majoriteten av intervjuerna med personer på företag i Sveriges två 

största städer - Stockholm och Göteborg. Detta gjordes för att vi hade lättare att hitta 

personer med passande bakgrund för vår undersökning i dessa regioner. 
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Metod 

Val av metod 
Eftersom rapporten syftar till att undersöka hur företag arbetar med översiktstavlor och vilka 

upplevelser verksamma personer har av detta fenomen valde vi ett kvalitativ 

tillvägagångssätt. Vi intresserade oss inte för mängder eller kvantiteter, istället ville vi sätta 

oss in i den subjektiva världen hos våra respondenter beträffande översiktstavlan. Under 

arbetet valde vi att genomföra intervjuer för att dessa subjektiva upplevelser skulle 

synliggöras, och sedan jämföras för att vi skulle kunna dra slutsatser. Intervjuerna gjordes på 

två olika sätt, genom vanliga fysiska intervjuer och via mail. Vår grundtanke var att 

genomföra samtliga intervjuer på plats, men på grund av att våra respondenter arbetar 

utspritt över landet valde vi att utföra några av intervjuerna via e-post. Utöver intervjuerna 

utgår rapporten från litteraturstudier.  

Tillvägagångssätt 
Till en början var vi på plats hos två företag och fick deras faktiska användning av den fysiska 

tavlan beskriven. Dessa företag var väldigt entusiastiska i att beskriva hur de använde sina 

tavlor. Företagen var båda av mindre slag och bägge erkänner sig till hypen som finns kring 

de agila metoder. Vi skapade även användare på hemsidor som tillhandahåller olika digitala 

tavlor för att testa deras funktionalitet. Efter detta kände vi att vi var tillräckligt insatta för att 

skicka ut mindre frågor av kvantitativ art i syfte att hitta personer som var intresserade av 

ämnet. Detta för att sedan kunna ställa mer kvalitativa frågor om deras upplevelser och 

tankar angående översiktstavlan. Vi gjorde med andra ord ett strategiskt urval som utfördes 

praktiskt genom att vi skickade mail till 15 IT-konsultföretagen i Sverige som samtliga sysslar 

med agil systemutveckling. Genom denna kontakt ville vi få en bild av vilka metoder som 

företagen använder, hur de använder översiktstavlor samt vilket intresse det fanns av ämnet. 

De företag som skickade svar som vi bedömde som intressanta följde vi upp med en 

utförligare mailintervju. Intressanta svar var sådana där det fanns erfarenhet av digitala 

tavlor alternativt åsikter om varför dessa var intressanta eller ointressanta.  

Vi gjorde sammanlagt 6 intervjuer, varav 3 gjordes via mail, dessa personer träffade vi 

därför aldrig öga-mot-öga. Dessa mailintervjuer gjordes med respondenterna numrerade 

som 2, 3 och 6. Samtliga intervjuer som var av en ostrukturerad natur genom att vara 

explorativa, vilket är det som används i en kvalitativ studie (Hartman, 2004). Vi använde 

öppna frågor för att de intervjuade skulle kunna förmedla sina åsikter utförligt. Vi har försökt 

att hålla de olika intervjusituationerna så lika som möjligt. Mailintervjuerna utgick från 

samma grundfrågor, men uppföljningsfrågorna vid förtydligande och vidare beskrivningar 

formulerades givetvis utifrån de svar som de olika respondenterna gav inledningsvis.  
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För att lyckas med intervjuerna gjordes en mindre intervjuguide baserad på Hartmans 

beskrivning av sådana. Vi har bifogat vår intervjuguide under bilagor. Under intervjuerna har 

vi försökt välkomna eventuella sidospår så länge de har varit relevanta för arbetet för att inte 

begränsa oss och eventuellt få insikt om saker som vi själva inte tänkt på. Utöver detta gjorde 

vi även en längre intervju med en person som hade lång erfarenhet av systemutveckling i 

distribuerade team. Detta gjordes för att distribuerade team blir vanligare och vanligare i IT-

branschen och vi ville få en bild över problematik och möjligheter som kan upplevas i och 

med detta. 

De vi intervjuat har haft en rad olika roller. Respondent 1 har flerårig erfarenhet inom user 

experience design samt är utbildad scrum-master och jobbar i båda dessa roller. Respondent 

2 har jobbat med olika roller inom agila projekt, och är just nu projektledare i ett projekt som 

använder sig av en kombination av två agila utvecklingsmetoder. Respondent 3 har över 10 

års erfarenhet av systemutveckling och jobbar idag med en egenutvecklad metod med 

influenser från flera agila metoder. Han jobbar även med ett digitalt verktyg som företaget 

han jobbar på utvecklat istället för en fysisk översiktstavla. Respondent 4 har 

objektorienterad systemutveckling som huvudområde. Han har även lång erfarenhet av att 

jobba med agila metoder och jobbar som agil mentor och håller både konferenser och 

workshops inom agila metoder. Respondent 5 hade ingen egen arbetslivserfarenhet av agila 

metoder men hade under mer än 10 år jobbat i distribuerade team och var därför intressant 

att intervjua. Respondent 6 är en utvecklare med erfarenhet av olika agila metoder. 

Val av litteratur 
Den första litteratur vi letade upp var litteratur om agila metoder. Vi började med att läsa 

handböcker och manualer för att få en övergripande bild av hur metoderna används och vilka 

som används mest. Vi valde sedan ut de metoder som vi ansåg mest intressanta och 

sammanfattade dessa utifrån ett antal artiklar som vi ansåg ge en bra bild över metodernas 

karakteristik.Under arbetets gång, när vi läst in oss på agila metoder och intervjuat eller haft 

kontakt med personer i branschen, har intressanta områden växt fram. De områden som vi 

bedömt som intressanta har varit områden som på något sätt påverkar 

systemutvecklingsprocessen och hur en översiktstavla skulle kunna användas. När vi stött på 

ett område som vi tyckt varit intressant har vi läst in oss på detta och sedan valt ut de 

områden som visat sig vara relevanta. Det vi kommit fram till är fyra områden som vi ansett 

vara extra intressanta.  Arbeta i team - i agila metoder ligger fokus på teamwork.  

Agil offshoring - offshoring är en ökande trend i IT-branschen. CSCW - belyser olika vägar till 

kommunikation med hjälp av datorstöd. Införa agila metoder och användandet av verktyg - 

verktyg har en kritisk roll när agila metoder implementeras. 
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Analys av data 
Eftersom intervjuerna gjordes på två olika sätt, nämligen via epost och som vanlig intervju, så 

lagrade vi data på olika sätt innan själva analysen kunde påbörjas. Intervjuerna som gjordes 

på epost kunde lätt sammanställas. De andra intervjuerna spelade vi in, och transkriberade 

dem sedan för att vi lättare skulle kunna jämföra dessa data med de som samlats in digitalt.  

Därefter förde vi samman data till tre kategorier. Den första kategorin är data som berör den 

fysiska tavlan, den andra kategorin är data som nämner upplevelser av den digitala tavlan 

och den sista omfattar data om den digitala tavlans utformning.  

Metodkritik 
En del av intervjuerna gjordes via mail. Det finns några uppenbara nackdelar med att 

genomföra intervjuer på detta sätt. När man kommunicerar ansikte mot ansikte går det att 

läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck för att underlätta förståelsen. Denna kroppslöshet 

som uppstår vid mailkontakt kan dock även bidra med positiva aspekter. Vi tänker främst att 

den intervjuade inte behöver svara direkt, och kan därför tänka igenom sina svar längre än 

vid en vanlig intervju. Vi tror också detta sätt att kommunicera gör kontakten mindre 

personlig och leder därför till uppriktigare svar.  

Under intervjuerna har vi inte presenterat någon digital variant av översiktstavlor som de 

intervjuade kunnat kommentera och fundera kring. Detta innebär att definitioner av vad en 

digital tavla egentligen är förmodligen har varit rätt splittrad hos olika individer och färgad 

av egna erfarenheter. Vi har däremot alltid introducerat ämnet utifrån att presentera den 

vanliga fysiska översiktstavlan för att sedan dra paralleller till digitala varianter. 

Det hade varit önskvärt att observera tavlan - utifrån - medan utvecklare arbetar och 

använder den i sitt dagliga arbete. Vi funderade på att sätta upp en videokamera för att 

genomföra denna typ av observation. Dock valde vi att inte genomföra detta, dels på grund av 

det skulle innebära komplikationer, vara tidskrävande men främst på grund av att vi tror 

videoinspelningen skulle kunna reducera översiktstavlan till endast ett fysiskt objekt. En del 

av examensarbetet har syftat till att ta reda på hur användningen ser ut, alltså hur lappar 

flyttas fram och tillbaks. Det slutar dock inte här, en annan viktig del har varit att försöka 

fånga olika upplevelser och betydelser som människor har av tavlan. Vi kom till slutsatsen att 

en videokamera inte är kapabel att fånga dessa romantiska aspekter. Istället valde vi 

intervjuer som vår huvudsakliga datainsamlingsmetod. 

Personerna vi intervjuat har samtliga arbetat med utveckling och innehar olika 

arbetsroller. Det skulle varit intressant för arbetet att även intervjua personer med ytterligare 

roller som exempelvis testare och beställare av system. Detta för att eventuellt synliggöra 

andra aspekter av vilken roll översiktstavlan egentligen spelar. Att det finns saker vi inte fått 

fram i våra intervjuer får anses som troligt med tanke på att vi inte intervjuat så många 
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personer. En större undersökning innehållandes fler respondenter med andra roller skulle 

kunna få fram andra aspekter i ljuset. 
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Agila Metoder 

Cohen et. al (2004) skriver att takten på hur saker i världen utvecklas hela tiden ökar. För att 

hänga med i denna utveckling har mjukvaruutvecklare försökt skapa processer för 

systemutveckling som inte bara kan hantera utvecklingen utan även omfamna den. Agile 

betyder smidig, lättrörlig, och de agila metoderna kom som en motreaktion på de 

traditionella sätten att arbeta. Dessa ansågs för rigorösa och komplicerade för att kunna 

användas med tanke på den takt industrin och teknologin rör sig framåt samtidigt som 

beställare av system ofta inte kan säga precis vad de vill ha utan önskemålen tenderar att 

förändras under processen (Cohen et. Al, 2004). Olika agila metoder varierar i i praxis och 

inriktning men de delar vissa gemensamma egenskaper. Dessa egenskaper innefattar iterativ 

utveckling, fokus på samspel och kommunikation och välkomnande av förändrade krav när 

som helst under utvecklingsprocessen. För att ge en inblick vad agila metoder egentligen är 

har vi gjort en kortare summering av det agila manifestet samt kortare beskrivningar av tre 

vanligt förekommande agila utvecklingsmetoder (Cohen et. Al, 2004). 

Det agila manifestet 
Under vintern 2001 konfererade 17 personer tillsammans på en skidort i Utah. De 

formulerade tillsammans det agila manifestet med ett antal grundprinciper som en slags 

protest mot de tunga processer och den kraftiga dokumentation som var förknippad med 

mjukvaruutveckling Istället tyckte författarna att följande aspekter av mjukvaruutveckling 

borde prioriteras: (Beck et al, 2001)  

• Individer och samspel framför processer och verktyg 

• Fungerande programvara istället för omfattande dokumentation, 

• Samarbete med kunden över kontraktsförhandlingar, 

• Kunna svara mot förändring istället för att följa planer. 

 

Individer och samspel framför processer och verktyg. Inom agila utvecklingsmetoder är 

fokus på individers motivation och självorganisering viktiga, likaså interaktioner som 

parprogrammering och att arbeta ansikte-mot-ansikte. Att verktyg och processer är av viss 

vikt råder det inga tvivel om, men som det amerikanska talessättet säger “fools with tools are 

stillofools”. 

 

Fungerande programvara istället för omfattande dokumentation. Det slutgiltiga målet med 

systemutveckling är inte att redovisa dokumentation, utan att få fram fungerande 

programvara. 
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Samarbete med kunden över kontraktsförhandlingar. Kraven inför ett mjukvaruprojekt kan 

inte skrivas fullständigt i början av ett projekt därför behövs kontinuerlig och engagerad 

kontaktomedokund. 

 

Kunna svara mot förändring istället för att följa planer. Kunder vet inte alltid vad de vill få 

ut av ett projekt, eller så ändrar de sig under projektets gång. Därför måste systemutvecklare 

kunna vara flexibla att se upp till egentliga önskade resultatet. Förändrade krav har tidigare 

varit en av de främsta orsakerna till misslyckade projekt. 

 

Scrum 

Scrum är förmodligen den mest kända agila metoden. Huvudfokus ligger på att personerna 

inom ett team skall fungera flexibelt och kunna producera ett system utifrån en föränderlig 

miljö. Inom utvecklingsprocessen finns en mängd faktorer som sannolikt kommer förändras 

under arbetets gång. Detta kan vara faktorer som resurser, teknologi, krav och tidsramar 

(Georgsson, 2010). 

Ken Schwaber (2004) beskriver Scrum som en metod som innehåller få och 

okomplicerade grundstenar. Dessa grundstenar berättar inte hur ett team ska arbeta i en 

given situation utan är snarare ett ramverk som syftar till hålla hela utvecklingsprocessen 

synlig. 

Scrum har tre huvudsakliga faser; pre-game fasen, utvecklingsfasen och post-game fasen. 

Under den första fasen, pre-game fasen, skapar man en så kallad product backlog som med 

tiden kommer att innehålla alla kända krav. Här gör man en tidsuppskattning av hur lång tid 

kraven kommer att ta att implementera. I och med att Scrum är en iterativ metod kommer 

denna uppskattning att bli mer och mer detaljerad allt eftersom mer information blir känd. 

Under nästkommande fas, utvecklingsfasen, utvecklas systemet inom ett antal så kallade 

sprintar. Här tar man fram systemets funktionalitet. En typisk sprint varar ungefär 2-4 

veckor. Inom den sista fasen, post-game fasen, börjar systemet bli redo för leverans. Här 

utförs systemtester, dokumentation och integrationsarbete. 

Inom utvecklingsmetoden finns bland annat ett begrepp som kallas för daily scrums. Detta 

är ett kort möte på ungefär 15 minuter som hålls dagligen. Detta möte syftar till att ta reda på 

hur projektet framskrider. Samtliga medlemmar besvarar följande frågor: 

Vad de har sysslat med sedan förra mötet? 

Vad de planerar att åstadkomma innan nästa möte? 

Finns det några problem som hindrar dig att uppnå dina mål? 
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Lean software development 

 

Georgsson (2010) skriver att lean software development har sitt ursprung i den Japanska 

bilindustrin. Det startade hos Toyota med främsta fokus att minimera slöseri. Denna metod 

har sedan spridit sig till andra branscher, bland annat mjukvaruutveckling. Georgsson 

skriver att lean utgår från sju principer, dessa är: 

 

Eliminate waste - med att minimera slöseri menar man att allt som inte tillför värde till 

produktionen ska minimeras och det vara ett antal olika saker. Exempel på slöseri kan 

vara arbete som bara gjorts delvis, överflödig dokumentation, onödig komplexitet i koden 

eller att behöva vänta på något. Även defekter i produkten kan skapa slöseri, det är därför 

viktigt att ha kontinuerlig testning för att hitta dessa defekter så tidigt som möjligt 
 

Amplify learning - ta tillvara på medarbetarnas kunskap. Mjukvaruutveckling är en 

bransch där personal ständigt behöver utvecklas. Processen för inlärning påskyndas 

genom korta iterationscyklar.  
 

Decide as late as possible - eftersom mjukvaruutveckling är sammankopplad med viss 

osäkerhet uppnås bättre resultat genom att fördröja beslut så länge som möjligt. Detta 

medför att de faktiska besluten som tas baseras på tillräckliga fakta och inte på osäkra 

antaganden.   
 

Deliver as fast as possible – leverera systemet till beställaren så snabbt som möjligt. Ju 

tidigare slutprodukten kan levereras utan betydande fel desto tidigare kan respons tas 

emot, och omhändertas i nästkommande iteration.  
 

Empower the team - med arbete för att stärka teamet menar sympatisörerna att personal 

inte bara skall kategoriseras som resurser. Människor behöver motivation och syften och 

de bör lyftas fram. Istället för den traditionella bilden att chefer skall berätta för 

personalen hur de skall genomföra sina arbeten bör cheferna istället lära sig att lyssna till 

utvecklarna för att ta bort hinder, uppmuntra framsteg och fånga fel. 
 

Build integrity in - bygga in integritet. Kunden behöver få en övergripande uppfattning 

om systemet, hur det ska levereras, distribueras, hur det löser problem och hur intuitivt 

dess användning är 
 

See the whole – se helheten av systemet. Ett system är inte endast ett resultat av sina 

delar, utan helheten är något större än summan av delarna 
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Extreme programming  

 

En av de vanligaste och mest populära agila metoderna är extreme programming, vanligtvis 

förkortat XP Georgsson (2010). Georgsson skriver att XP är en samling tillämpningar från 

andra metoder och är i grunden ett sätt att arbeta med själva programmeringen till skillnad 

mot andra agila metoder som till exempel scrum som fokuserar på planering och 

organisering av projekt. Det går därför att kombinera XP med andra agila metoder. 

Kommunikation, enkelhet, återkoppling och mod är fyra huvudpunkter i XP som är tänkta 

att vägleda teamet i projektet. Georgson skriver att antalet tillämpningar av XP varierar vilket 

är ett tecken på att det är en sund utvecklingsmetod. Ett antal av dessa är: Snabba leveranser 

av produkten, programmering i par, gemensamt ägande av kod så vem som helst kan ändra, 

kunden bör vara tillgänglig så mycket som möjligt, enklast möjliga design för att undvika 

dubblettkod, onödig komplexitet och att utvecklingen är testdriven.   
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Översiktstavlan 

Översiktstavlor används med fördel i projekt för att öka synligheten i projektstatusen (M. 

Pikkarainen et. al, 2008). Översiktstavlor gör att det blir lättare att dela upp 

utvecklingsarbetet i delar och bidrar också med en positiv inverkan på kommunikationen 

inom utvecklingsteamet. Översiktstavlan fyller enligt Romans (2010) även andra syften. De 

möten som genomförs hålls framför tavlan för att den ska kunna användas som 

kommunikationshjälpmedel för att alla i teamet enklare ska förstå. Den ger också en enkel 

överblick av större buggar och problem som måste fixas och uppgifter som måste göras. 

 

 

 

En översiktstavla kan beroende på utvecklingsmetod innehålla lite olika saker. I “The agile 

bible” (2010) skriver Romans att en översiktstavla vanligen innehåller fyra saker. Product 

backlog som består av en lista med saker som systemet som utvecklas måste innehålla. 

Denna utgörs vanligen av så kallade user stories och beskriver i princip den funktionalitet 

som ska implementeras i systemet. Dessa bryts sedan ned i tasks. Tasks to do är helt enkelt 

uppgifter som ska utföras. Burndown chart är en diagram som visar hur projektet fortskrider, 

om det verkar som att det som ska vara klart inom en viss period ser ut att hinna bli klart. 

Completed tasks är uppgifter som genomförts och kan läggas bort. En in progress-del kan 

också finnas med. Det är viktigt att tavlan uppdateras kontinuerligt för att den hela tiden ska 

vara representativ för status i projektet. 

Bild 3) Exempel på en översiktstavla (bild hämtad 

från mountaingoatsoftware, 2011-09-07) 
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Det finns idag flera redan utvecklade digitala verktyg som är tänkta att användas istället 

för en fysisk översiktstavla. Det finns program som kostar att använda, det finns 

gratisversioner och det finns open-sourceprogram som är öppna för att modifieras. 

Programmen som finns har olika grad av funktionalitet. Vissa av dem är enklare program 

med liknande funktionalitet som en fysisk tavla med den enda skillnaden att det kan kollas 

från andra ställen än där tavlan finns. Andra program erbjuder flera olika funktioner som 

exempelvis prioriteringslista och möjlighet att byta vy från tavla till en lista och se 

framskridandet på uppgifter i projektet. Vissa av dem är möjliga att modifiera i form av 

färger och fält medan vissa är mer statiska. Vissa av programmen är anpassade till specifika 

agila metoder, framförallt kanban och scrum, medan vissa är tänkta att användas för alla. 
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Runt tavlan 

Inom detta avsnitt har vi haft i avsikt att presentera olika forskningsområden som är 

relevanta för vårt arbete. Avsnittet innehåller 4 delar - Arbeta i team, CSCW, agile offshoring 

samt införa agila metoder och användandet av verktyg. Agil offshoring - offshoring är en 

ökande trend som företagen måste anpassa sin utvecklingsprocess till. Det blir uppenbara 

kommunikationsproblem med en fysisk översiktstavla då projektdeltagare sitter på olika 

platser. Arbeta i team - inom agila metoder ligger fokus på interaktion och kommunikation 

mellan människor snarare än på processer. Därför är det extra viktigt att sätta ihop 

fungerande arbetslag i ett agilt projekt. CSCW – detta är ett relevant forskningsområde 

eftersom det belyser kommunikation och olika sätt att arbeta inom grupper med stöd av 

datorsystem. Införa agila metoder och användandet av verktyg - när en organisation inför 

agila metoder spelar verktyg och hur dessa implementeras en kritisk roll. Verktyg kan hjälpa 

till i införandet av agila metoder men kan också bli en fara om införandet sker på fel sätt. 

Arbeta i team 
Vi har tidigare presenterat att en av huvudprinciperna inom agil systemutveckling är ett 

fokus  på individer och deras interaktion och kommunikation snarare än fokus på processer. 

Att skapa en miljö där man lyckas med detta är dock inte någon enkel uppgift. 

    Bubshait och Farooq (1999) presenterar i sin artikel Team building and project success hur 

viktigt, men också hur svårt, det är att sätta ihop ett framgångsrikt projektteam. Dålig 

kommunikation, annorlunda syn, prioritet och intressen, maktkamper och konflikter tas upp 

som saker som kan förstöra för teamet och orsaka misslyckande projekt. De menar att i 

formningsstadiet av ett team är motivationen hög då deltagarna blivit utvalda till teamet men 

effektiviteten är låg då de fortfarande är osäkra på varandra. De menar vidare att det finns ett 

antal faktorer som ligger till grund för att skapa ett högpresterande team. Ett urval av dessa 

är: samarbetsvillig kultur, gemensamma mål och objektiv, synlighet och tillgänglighet, 

stimulerande arbetsmiljö och hög laganda. Bubshait och Farooq skriver också att det bör 

finnas en viss kultur inom en organisation för att lyckas bra med projekt. Bland annat att 

deltagare belönas för prestationer snarare än något annat samt att kommunikationen är 

öppen, deltagarna vet vad som händer i projektet och varför det händer. 

Computer supported cooperative work 
Computer supported cooperative work, förkortas cscw, innebär samarbete som genomförs 

genom datorstöd. Begreppet är relativt debatterad, men en någorlunda accepterad definition 

av CSCW lyder: “CSCW [is] a generic term, which combines the understanding of the way 

people work in groups with the enabling technologies of computer networking, and 

associated hardware, software, services and techniques” (www.wikipedia.se, hämtad 2011-

08-09). 
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Bild 4) Matris över kommunikation 

Ett vanligt sätt att begreppliggöra 

CSCW är i kontext till ett systems 

användning. Denna begreppsbildning är 

bland annat CSCW-Matrisen och finns 

också hämtad från wikipedia.  Denna 

matris delar in sätt att kommunicera i 

två dimensioner. Den första 

dimensionen representerar lokalisering, 

där är man antigen samlokaliserade 

eller geografiskt utspridda. Den andra 

dimensionen handlar om hurvida 

individer arbetar synkront (samtidigt) 

respektive asynkront (icke-samtidigt). Matrisen 

presenterar olika typer av program för kommunikation och samarbete inom ramarna för tid 

och rum. 

Ett av de större forskningsområdena inom CSCW kallas för awareness. Begreppet 

definieras som förståelsen av vilka aktiviteter som andra sysslar med, vilket i sin tur ger en 

kontext till din egen aktivitet. (Borges & Pino, 1999) Mekanismer som bidrar med awareness 

är avgörande för att interaktioner inom en grupp skall vara gynnsamma, konsekventa och 

hålla en hög kvalitet. Detta gör att medlemmarna inom en grupp blir “up-to-date” om 

meningsfulla händelser. Awareness är viktigt oavsett om gruppen arbetar asynkront eller 

synkront. Vidare presenterar författarna fyra olika punkter över vad som gör att asynkrona 

interaktioner skiljer sig ifrån synkrona interaktioner. 
 

- Människor är ofta inte tillägnade endast ett enskilt projekt utan är ofta involverad i 

uppgifter under parallella projekt. 

- Vissa aktiviteter kräver både individuellt och kollektivt arbete. Enskilt arbete bör kunna 

utföras även trots att den enskilde inte är ansluten till gruppen. 

- Många aktiviteter och interaktioner kräver tidigare reflektion kring andra medlemmars 

arbete. 

- Asynkrona interaktioner är en blandning av såväl individuellt arbete, kollektivt arbete 

samt reflektioner och medvetenheter om vilka nuvarande aktiviteter som pågår och vilket 

arbete som tidigare gjorts. 

Agile offshoring 

Kornstädt och Sauer (2007) skriver att offshoring är en ökande trend inom 

mjukvaruutveckling med ökningar om 33 % per år i exempelvis Indien. Att ett företag 

använder sig av offshoring ger ett antal fördelar: ekonomi - arbetskraften är vanligen billigare 
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i länder det offshoras till och kärnkompetens - kunskap som inte finns hos den interna 

organisationen kan anlitas utifrån. Kornstädt och Sauer skriver vidare att empiriska studier 

visat att det finns ett antal utmaningar som uppkommer i och med offshoring inom ett antal 

områden “...in areas of organization, management, communication and teamwork” (sid 1). 

En undersökning gjordes i Nordamerika och Europa där det kom fram att 36 % av de 

tillfrågade ansåg att deras offshoringstrategi misslyckats och mer än 1 av 3 var tvungen flytta 

tillbaka arbete onshore igen. Sauer (2006) skriver att agila metoder används med framgång i 

många av dagens utvecklingsprojekt. Han menar att om man skulle lyckas kombinera dessa 

med offshoring skulle fördelarna med agila metoder - flexibilitet, och fördelarna med 

offshoring – framförallt besparingar kunna uppnås. Detta är dock inte oproblematiskt. 

I det agila manifestet finns det 12 principer för agil systemutveckling. Två av dessa är: 
 

 Business people and developers must work together daily throughout the project. 

 The most efficient and effective method of conveying information to and within a 

development team is face-to-face conversation. 
 

Detta visar att en av grundprinciperna i agila metoder är kommunikation och feedback vilket 

blir problematiskt i agile offshoring. Sauer (2006) definerar i sin artikel ett antal primära 

utmaningar som uppstår i och med agile offshoring. Kommunikation är det största 

problemet, i och med det geografiska avståndet kan inte arbetslaget sätta sig ner och lösa 

problemen ansikte mot ansikte utan det måste göras med andra verktyg. Ett annat problem 

kan vara tidsskillnaden, att deltagare på en plats slutat när de andra just börjat. Trots 

kommunikationsredskap blir det inte lika effektivt och snabbt som när en grupp sitter 

tillsammans. Moralen riskerar dessutom att bli låg och det är svårt att skapa en 

sammanhållning som sträcker sig över två platser. Sauer menar också att ett teams 

kunskaper måste underhållas och hållas tydliga likväl som den gemensamma visionen. I en 

distribuerad miljö blir detta svårare att uppnå på grund av bristande kommunikation, 

kulturella, ideologiska och tekniska skillnader. De tekniska skillnaderna och den ibland 

bristande infrastrukturen menar Sauer bidrar till problem. Mjuk och hårdvara bör vara 

konfigurerat likadant på de olika platserna samtidigt som infrastrukturen däremellan måste 

fungera för inte stora problem ska dyka upp. Det finns även risk att språket blir ett problem, 

framförallt i länder där engelska inte är första språk.  

Verktyg inom agila metoder 
När en organisation väljer att implementera en ny utvecklingsmetod spelar verktyg en kritisk 

roll (Nerur et. Al. 2005). När en organisation planerar att införa en agil metod måste de 

investera i verktyg som kan stötta utvecklingsprocessen på olika sätt. Detta är givetvis inte 

tillräckligt för att lyckas, användarna måste också lära sig att använda dessa verktyg på rätt 

sätt. Nerur et. Al. menar också att situationen kan förvärras just på grund verktyg, hur 
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verktygen utvecklas och förändras utan att användarna hänger med.  

BüyüKözkan, Derelİ & Baykasoğlu (2004) skriver i likhet med detta att en organisation som 

arbetar med agil utveckling kan dra stora fördelar av att använda sig av intelligenta verktyg. 

De menar dock att det behövs en korrekt implementation av dessa verktyg såväl som 

utbildning för användarna av dem för att det ska bli effektivt och framgångsrikt.  

Engum et. Al. (2009) har gjort en undersökning där ett företag som använder scrum gått 

från att använda en översiktstavla till att använda ett digitalt, nätbaserat verktyg och sedan 

analyserat resultatet. De kom fram till att verktyget hjälpte till med sprintplaneringen på 

minst fem sätt. Man kom fram till att verktyget tillhandahöll ett lättillgängligt transparent 

verktyg för product backlog, det sker en kraftig ökning i information, kommunikation och 

riskanalys är möjligt, interna beroenden är lättare att identifiera samt att kunskap och 

erfarenhet lättare delas mellan projektdeltagarna.  
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Om tavlan 

Under våra intervjuer har vi försökt få svar på ett antal frågor angående agil systemutveckling 

och användandet av en översiktstavla. Vi har framförallt ämnat få svar på hur och varför 

översiktstavlor används idag. Vi har vidare frågat om vilka problem respondenterna upplevt 

med den fysiska tavlan, och även om de intervjuade använt sig av digitala varianter och hur 

den upplevelsen var. Slutligen har vi också frågat om hur respondenterna skulle vilja att en 

digital tavla skulle vara utformad för att fungera optimalt i en agilt systemutvecklingsprojekt. 

Den fysiska tavlan 
Samtliga, förutom respondent 5, som vi intervjuat har arbetat eller arbetar med agila projekt. 

Respondent 5 beskrev hur han arbetade utan att följa en given metod. Utvecklingsmetoderna 

som de intervjuade arbetat inom har varit scrum, kanban och en form av egenutvecklad 

metod med influenser från lean/kanban. Under dessa projekt arbetade alla med någon sorts 

översiktstavla. Ett av företagen vi intervjuat använde sig av avatarer som klistrades upp på 

översiktstavlan. Alla deltagare i projektet hade varsin avatar som fästes vid en task när en 

person jobbade på den. Detta för att göra tavlan lite “roligare” och att andra deltagare ska 

veta vem som jobbar med vad.  Den fysiska tavlan ansågs ge en bra visuell överblick av 

projektet. Det ansågs vara bra för utvecklare att kunna titta på tavlan när de inte riktigt vet 

vad de ska göra. Tavlan fungerade även som kommunikationshjälpmedel under möten. 

Respondent 1 menade att när hon arbetade som projektledare var det enkelt att få en bra 

överblick av vad som hänt när hon varit utanför kontoret och skulle uppdatera sig. “När jag 

kom till projektrummet kunde jag direkt få en visuell bild av hur vi ligger till. Även om jag 

inte visste exakt vilka lappar som hade flyttats får jag snabbt en känsla av hur det har 

gått”.  (Respondent 1) 

Upplevelser av den digitala tavlan 
Det var bara respondent 3 som idag arbetade med en digital variant av översiktstavlan vilket 

var ett verktyg egenhändigt utvecklat av företaget han jobbar på. I övrigt var det två som 

använt sig av en digitalt nätbaserat verktyg under tidigare projekt. Respondent 6 hade gjort 

det när scrum var nytt och tavlor var rätt ovanliga. Respondent 1 hade nyligen gjort det 

genom att använda sig av google docs som är en webbplats för delning av dokument. 

Anledningar till att de inte använde en digital tavla var flera. En av de vanligaste 

anledningarna ansågs vara känslan. Det finns en känsla i en fysisk tavla som är svår att 

uppnå i en digital variant, respondent 6 beskriver detta på följande sätt: “….jag tror att 

människor gillar att flytta lappar, det är skön känsla att flytta en lapp när man gjort sin 

uppgift, det är inte samma känsla att göra det digitalt”. (Respondent 6) Ett annat argument 

var att den digitala tavlan inte ansågs ge den överblick som en fysisk tavla gör, bland annat 

när man kör sina daily scrums (dagliga korta möten). I övrigt hade de intervjuade åsikten att 



19 
 

både hårdvara och mjukvara i dagens läge saknades. Respondent 2 ansåg att hårdvara var för 

dyr och mjukvara menade han inte finns i form av program för agil utveckling för 

professionellt bruk. Respondent 1, som använt sig av en digital variant i ett nyligt projekt 

hade gjort detta för att en deltagare var tvungen arbeta hemifrån, då hade de skapat en 

variant av översiktstavla genom programmet google docs. Detta hade fungerat väldigt bra och 

de fortsatte med detta även när deltagaren var tillbaka på grund av hur bra det funkat och 

även för att kunden i fråga var på plats mer och mer sällan men kunde uppdatera sig via 

google docs. Respondent 1 hade under projektet också andra roller i andra projekt så för 

henne var det väldigt bra att kunna vara borta från kontoret och ändå hålla koll på 

utvecklingen. En annan sak som respondent 1 nämnde var hur viktigt hon tyckte det var att 

använda poker planning som är en teknik för att tidsestimera uppgifter i projekt. Respondent 

5 menade att det också finns en motsträvighet till att byta från verktyg som fungerar. 

Utvecklingsprocessen är ganska komplex och ska man byta verktyg måste det nya vara bättre 

och ha ökad funktionalitet jämfört med det gamla. Och är det så ökas också komplexiteten i 

utvecklingen, åtminstone initialt vilken respondent 5 menade gjorde att man inte riktigt är 

öppen för att göra sådana byten. I likhet med detta ansåg respondent 4 att det, när man 

introducerar agila metoder, är viktigare att fokusera på teamsamarbete än att introducera ett 

nytt verktyg. 

Den digitala tavlans utformning 
På frågorna om vilka möjligheter de intervjuade såg med en digital tavla samt vilken 

funktionalitet den borde ha fanns många åsikter. De problem som skulle lösas med en digital 

variant ansågs framförallt vara att lappar inte kan försvinna eller ramla ner samt att man kan 

dela den vid distribuerad utveckling. Respondent 1 ansåg också att en bra sak kan vara att 

kunden skulle, utan att behöva vara på plats, kunna se framskridandet av projektet. Det kom 

även upp att kunna gå tillbaka i händelseförloppet och se hur utvecklingen sett ut över tid. 

Detta ansågs dock vara både positivt och negativt. Positivt då det enkelt är att gå tillbaka i 

tiden och se vem som gjort vad och hur framskridandet av projektet sett ut. Negativt då 

projektdeltagare inte alltid vill att alla ens handlingar registreras i minsta detalj om misstag 

begås. Respondent 5 som jobbat en del i distribuerade team hade använt sig av ett 

planeringsverktyg för att kunna kommunicera enklare med deltagare på annan ort. Det 

visade sig fungera ganska dåligt så Skype kom att användas mycket både i form av chat och 

samtaloföroattokompletteraoverktyget. 

Saker som respondenterna avsågs borde finnas med i en digital tavla var framförallt 

integration med andra system “Jag tror den skulle behöva vara ganska hårt förknippad 

med ett sånt här bugghanteringssystem. Väldigt integrerad med andra system” 

(Respondent 5). Att integrera tavlan med bugghantering samt att det skulle ske automatisk 

uppdatering av tavlan angående vem som jobbar med vad menade de intervjuade skulle vara 
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bra. Respondent 5 var av åsikten att tavlan skulle vara integrerad med flera olika system, inte 

bara bugghantering utan också med e-post och kalender. Han ansåg att ett bra alternativ, om 

det var möjligt, skulle vara att integrera vyn i outlook i tavlan. Vidare visade han under 

intervjun även upp ett program som han använde som ett slags 

kommunikation/visualiseringshjälpmedel som han benämnde som “helt obegripligt” för de 

som inte satt sig in i det. Respondent 5 menade också att det finns mycket möjligheter att 

göra saker i vanliga program för systemutveckling som är tänkt att hjälpa men att det inte är 

någon som utnyttjar dessa möjligheter. Respondent 4 som jobbade med ett egenhändigt 

utvecklat verktyg hade integrerat detta med företagets tidsrapporteringssystem. Idag 

användes detta verktyg inte som en översiktstavla utan ett program på datorn. De hade 

funderat på att projicera det på väggen men inte gjort så ännu. Han menade att verktyget tog 

bort onödig administration på grund av integreringen och gav ett enhetligt arbetssätt, 

eftersom det verktyget är hårt kopplat till deras utvecklingsmetodik samt att det gav en bra 

överblick av projektstatus. 
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Framtidensotavla? 

Vi har i tidigare kapitel beskrivit användandet av översiktstavlor i agila utvecklingsprojekt 

samt presenterat åsikter från aktiva utvecklare och projektledare angående digitala varianter. 

Vi har även presenterat andra aspekter av systemutveckling som problematiserar både 

utvecklingsprocessen i sig och användning av översiktstavlor. I detta kapitel kommer vi att 

analysera våra resultat och försöka komma fram till hur en digital tavla borde vara utformad 

för att, på ett effektivare sätt, fungera som ett stöd i utvecklingsprocessen. 
Nerur et. Al (2005) och BüyüKözkan, Derelİ & Baykasoğlu (2004)  menar att personal 

måste utbildas i nya verktyg och att utvecklingssituationen kan förvärras om en dålig 

implementation av dessa verktyg görs.  Detta kan man tänka sig är en av anledningarna till 

att det i intervjuerna kom fram att folk är ovilliga att ändra arbetssätt i en redan ganska 

komplex process. Införs ett nytt komplext verktyg som ersätter ett annat kommer arbetssättet 

på något sätt att förändras. Respondent 5 som alltid jobbade distribuerat visade upp ett 

kommunikationsverktyg som han själv tyckte var komplicerat och “helt obegripligt” för 

oinsatta vilket kan vara ett exempel på ett verktyg som försvårar och förvirrar till en början. 

En idé här kan vara att skapa en digital tavla som vid första anblick ser ut i princip likadant 

som den fysiska, ursprungliga tavlan men har ytterligare bakomliggande funktionalitet. Detta 

skulle göra att skillnaden visuellt blir väldigt liten och användarna får möjligheten att gradvis 

börja använda den nya funktionaliteten då det inte är något som måste användas för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Exempel på funktioner som kan finnas utan att det 

komplicerar tavlan när man inte klickar runt i den är att när man klickar på en “task-lapp” så 

kommer information om just den upp, exempelvis vem som jobbar med den, vilken del man 

jobbar på och vilka buggar den har just nu. Under intervjuerna kom det fram att det kan 

upplevas som negativt att utvecklingen av vad projektdeltagare gör kan “spåras” i och med att 

sådan information lämnas. Detta bör tas i beaktning när funktionalitet av denna typ 

implementeras så att utvecklare inte känner sig obekväma eller utsatta. En sådan 

funktionalitet ger också extra arbete eftersom utvecklare löpande måste uppdatera tavlan 

med information om vad de gör. Projektdeltagarna bör därför ställa sig frågan hur mycket tid 

det är värt att lägga på detta “extrajobb” då det i sig inte tillför något till produktionen vilket 

är något man bör undvika så mycket som möjligt enligt metoden Lean Software 

Development. Denna lösning skulle göra att det inte blir någon radikal förändring vid första 

anblick på den nya översiktstavlan trots att funktionaliteten finns där hela tiden. De som har 

kunskapen kan utnyttja de nya funktionerna och de mindre insatta kan allt eftersom utnyttja 

mer och mer av möjligheterna utan att bli tvingade till det direkt från början. 

Att de intervjuade såg problem med att få samma överblick med en digital tavla som en 

fysisk kan enkelt lösas. Att tavlan skulle finas på nätet eller som en applikation på 

deltagarnas dator skulle inte hindra att man också projicerade den på väggen alternativt satte 
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upp en stor skärm av något slag där man visade den för att ersätta den fysiska tavlan och på 

så sätt erhålla samma visualisering som en fysisk tavla. Respondent 1 hade under sitt senaste 

projekt använt en google docs-variant på en digital tavla och såg ett antal fördelar med denna 

även om hon föredrog en vanlig tavla om alla satt på samma kontor. Genom att projicera en 

digital tavla alternativt ha en stor bildskärm istället för den fysiska tavlan skulle man uppnå 

både fördelarna med den fysiska tavlan och med den digitala varianten. Man kan även tänka 

sig att en mer genomtänkt sofistikerad variant av digital tavla skulle ge ytterligare 

möjligheter än de hon såg med den variant hon använt sig av. Som Romans (2010) skriver 

måste tavlan hela tiden vara uppdaterad för att den ska vara representativ för projektet. En 

fysisk tavla måste hela tiden uppdateras genom att någon går fram och ändrar på den. En 

digital tavla kan dels ha automatisk uppdatering samt att man kan skulle kunna uppdatera 

den från sin egen dator. Även om detta kan ses som positivt kan det resultera i att 

projektdeltagarna inte känner samma tillfredsställelse som när man får gå fram och flytta sin 

lapp på en tavla. Som respondent 6 sa “...människor gillar att flytta lappar”. 

De tavlor som vi sett under arbetets gång har alla varit tavlor som gjorts utifrån 

företagets/projektets egna preferenser. De liknar varandra i vissa avseenden men alla har på 

något sätt gjort tavlan till sin “egen”. Detta har, i de fysiska tavlorna, uppnåtts i form av 

vilken information som funnits på lapparna, färgsättning, material, vilka olika delar som 

funnits och avatarer som använts för att se vem som gör vad. Skapar man ett digitalt verktyg 

med statisk mjukvara tappar man denna möjlighet. Detta kan också tänkas vara anledningen 

till att det företag som använde sig av ett digitalt verktyg hade utvecklat det själva. På så sätt 

kunde de kunna välja funktionalitet och utseende själv. Att skapa mjukvaran på ett sådant 

sätt att det går att göra ett antal val av utformning bör dock inte skapa några större problem. 

Att skapa stöd för koppling till exempelvis bugghantering och mail borde inte heller vara 

särskilt svårt. Har företaget däremot egna stora system som de vill integrera översiktstavlan 

med skapar det extra en komplexitet i införandet som kan göra implementeringen svår och 

tidskrävande. 

Som Kornstädt och Sauer (2007) skriver är offshoring en ökande trend. Detta tyder på att 

fler och fler företag kommer använda sig av det i allt större utsträckning. Företagen bör ta 

hänsyn till detta när de utvecklar system med tanke på den problematik som Sauer (2006) 

presenterar. Gör de inte det riskerar det att fortsätta som det såg ut när Kornstädt och Sauer 

skrev sin artikel, att många företag misslyckas med sin offshoring och blir tvingade att flytta 

tillbaka tillbaka arbetet onshore igen. Den offshorade verksamheten kan ligga nära 

företagens egna tidszon men den kan också vara belägen i exempelvis Indien eller Kina vilket 

ofta resulterar i många timmars tidsskillnad. Offshoring är oftast asynkront oberoende av var 

den offshorade verksamheten befinner sig men är tidsskillnaden stor blir svårigheterna att 

kommunicera än större. Om någon stöter på problem och behöver tala med någon som sitter 
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på den andra platsen går det troligtvis långsammare att lösa problemet än om de sitter på 

samma kontor. Har personen redan gått hem för dagen eller inte börjat jobba blir det ännu 

svårare att lösa problemet och delar av projektet riskerar att stanna av. Under den kontakt vi 

haft med företag under arbetet med denna rapport har det visat sig att agila metoder är något 

som är på frammarsch. Bara för att företag väljer att offshora verksamhet behöver inte det 

betyda att de helt måste frångå nuvarande utvecklingsmetod och riskera att försämra sin 

utveckling på det sättet. Det är möjligt att jobba agilt distribuerat även om det är svårare. 

Kommunikationen beskrivs som det största problemet i agil offshoring vilket även 

framkommit från de intervjuade som jobbat i distribuerade team. Att använda 

nätkonferenssystem, chat, e-post och liknande kommer nog alltid att fungera relativt bra, 

men en digital tavla som delas av alla som arbetar i projektet skulle kunna öka chansen till 

lyckad kommunikation genom att fungera som ett hjälpmedel under kontakt mellan 

projektdeltagare och inte minst med kunden. Bubshait och Farooq (1999) skriver att en 

samarbetsvillig kultur, gemensamma mål, synlighet och tillgänglighet, stimulerande 

arbetsmiljö och hög laganda är viktiga faktorer för att bygga ett framgångsrikt projektteam. 

Sitter teamet på olika platser eller arbetar asynkront kan det bli svårt att ha en kontinuerlig 

kontakt och gemensamt arbetssätt blir det också svårt att uppnå dessa faktorer. I agila 

projekt är interaktion mellan projektdeltagare extra viktigt och därför bör tavlan designas för 

att hjälpa till med att bidra med så mycket awareness som möjligt. Om projektdeltagarna kan 

uppdatera sig om vem som gör vad, vilka problem som finns och liknande bara genom att 

titta på tavlan kan det tänkas att konferenser, som under en intervju beskrevs som väldigt 

svåra att komma in i med tanke på kulturella och språkliga skillnader, skulle ge bättre 

kommunikation och bättre resultat. Sammanhållningen mellan teammedlemmarna kan 

kanske också förbättras om de har tavlan som någon slags samlingspunkt där de hela tiden 

kan se vem som gör vad och hur det går samt att den enskilde löpande kan rapportera sina 

egna framsteg och få respons på dessa. 

Enligt vad vi sett under våra efterforskningar används tavlan på ett 

sådant sätt att lappar ser likadana ut oavsett hur långt utvecklarna 

kommit i utvecklingen på just den uppgiften eller på hur svåra 

uppgifterna är att genomföra. Respondent 1 menade att tidsestimering 

var en av de viktigaste sakerna i ett projekt. I en digital tavla skulle det 

enkelt kunna skapas en funktion där utvecklarna kan uppdatera varje 

task-to-do med hur långt de kommit. Eventuellt borde det också finnas 

möjlighet sätta en liten “varning” där en tidskrävande eller komplicerad 

uppgift finns och någon annan symbol för en uppgift som är 

prioriterad före andra. Detta skulle öka möjligheten att se hur långt 

framskridet projektet är då varje task inte längre skulle ses som klar 

Bild 5) Exempel på en 

tidskrävande digital lapp 
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Bild 6) Exempel på en digital 

lapp med räknare 

 

eller inte klar utan man skulle se hur mycket det faktiskt är kvar att göra på varje task samt 

hur många svåra och tidskrävande tasks som finns kvar och vilka uppgifter som är viktigast 

att fokusera på. (Se bild 5) Som branschen ser ut idag med stora företag med mycket personal 

och flera projekt igång samtidigt skulle detta kunna göra det enklare att se var resurser 

behöver läggas och vad som måste prioriteras. I vissa projekt skrivs även kontrakt med 

strikta tidsramar. I dessa fall är det extra viktigt att veta precis 

status på projektet då det kan resultera i böter och dåligt rykte för 

företaget om leverans inte sker på utsatt datum. 

En digital lapp kan även tänkas ha egenskapen att hålla koll på 

sig själv. Detta skulle genomföras genom att lappen räknar antalet 

timmar från att den senast blev uppdaterad eller flyttad (Se bild 

6). I många projekt, speciellt med många deltagare, kan det vara 

svårt att ha full koll på allt som händer i projektet. I intervjuerna 

kom det fram att fysiska lappar kan tappas bort. Det känns 

osannolikt att man tappar bort en digital lapp, men däremot kan 

en sådan glömmas bort, speciellt om den har låg prioritet i 

projektet. En räknarfunktion skulle kunna förhindra att detta händer. Respondent 1 menade 

att hon under det projekt där hon använt en digital variant såg fördelen att kunden kunde gå 

in och kolla status på projektet via detta. Romans (2010) skriver också att det är önskvärt att 

kunden kan vara på plats där systemet i fråga utvecklas men att detta ofta inte är fallet. Är 

inte kunden djupt involverad i utvecklingen är risken att systemet inte blir som kunden tänkt 

stor. En digital uppkopplad översiktstavla skulle göra kundkontakt smidigare och med ett 

mindre behov av face-to-face kontakt, även om den kanske är att föredra.  

Det finns en mängd olika digitala översiktstavlor idag som kan nås från internet. Det 

förvånar oss att dessa tavlor inte verkar användas i någon vidare utsträckning med tanke på 

vilka möjligheter en sådan tavla medför. Det verkar nästan finnas en ovilja att använda 

digitala översiktstavlor. Trots att flera av dessa tavlor är anpassade till en specifik 

utvecklingsmetod, som de vi intervjuat använt sig av, anses dessa inte tillräckliga för att 

användas. Vi ställer oss frågande till vad detta kan bero på. Kan det tänkas bero på att 

tavlorna är för komplicerade?  En person vi intervjuat hade valt att använda google docs, som 

inte alls är anpassat för detta ändåmål, över digitala översiktstavlor. Kan det bero på att det 

ses som ett projekt i sig att bara lära sig ett nytt verktyg, något som anses jobbigt i ett redan 

komplicerat arbete?  

Vi menar att utvecklingen av en digital översiktstavla kan tas ett steg längre genom att 

visuellt ge en bättre bild över hur projektet ligger till samt att besitta funktionalitet som 

underlättar agil systemutveckling. Detta bör uppnås utan att projektdeltagare behöver någon 

längre utbildning för att sätta sig in i ett nytt arbetssätt. 
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Slutsatser 

Sammanfattningsvis finns det ett par huvudanledningar till att använda sig av en digital 

översiktstavla. Vi har framför allt poängterat att översiktstavlor kan bidra med stor nytta hos 

utvecklingsteam som jobbar distribuerat. Detta gäller givetvis också i de fall där 

projektdeltagare av någon anledning inte kan komma till kontoret, eller om man jobbar i 

flera projekt samtidigt. Det ska dock sägas att en digital översiktstavla också kan ge stora 

fördelar i icke distibuerade agila projekt. En digital översiktstavla med ännu mer sofistikerad 

mjuk- och hårdvara kan tänkas ge ännu större fördelar än de som Engum et al (2009) 

beskriver i sin artikel. En annan uppenbar anledning att använda sig av digitala tavlor är att 

just på grund av att de är digitala och inte fysiska. Om ett företag driver massor av projekt 

parallellt finns det nog inte utrymme för att alla projekt ska kunna ha varsin fysiska 

översiktstavla. Digitala lappar är dessutom svårare att tappa bort. Vi har även redogjort för 

några förslag på funktionalitet som kan införlivas hos digitala lappar.  

En av de tänkbara nackdelarna med en digital översiktstavla är om tavlan exempelvis kan 

nås via internet så kan detta medföra att personal som egentligen inte behöver arbeta 

distribuerat arbetar hemifrån. Detta kan i sin tur bidra till splittringar inom teamet. 

En annan nackdel behandlade att det är krångligt att byta verktyg i en redan komplex 

process. Den största kritiken berörde egentligen känslan av att jobba med en fysisk tavla. 

Under arbetet har vi talat med ett antal olika personer, alla med delvis olika syn på vad 

översiktstavlan betyder för just dem.  Så vad är en översiktstavla egentligen? En översikt?  

En mötesplats? Ett verktyg? Ett kommunikationshjälpmedel? En plats där man visar att man 

faktiskt drar sitt strå till stacken? En plats för förverkligandet av drömmar? Svaret är inte 

självklart. Eftersom vi bara gjort ett fåtal intervjuer, så har vi bara belyst en liten del av en 

oupptäckt värld. Vi har kommit fram till att en organisation kan, som vi presenterat, skapa 

fördelar genom att byta ut sin översiktstavla mot en digital variant. Däremot anser vi att 

innan en organisation byter ut sin fysiska översiktstavla till en digital variant bör de först ta 

reda på vad tavlan betyder just för den personal som arbetar med den. Vad den faktiskt har 

för funktion inom organisationen visar ganska snabbt om det skulle vara gynnsamt för dem 

att byta. Flera av de intervjuade pratade om känslan av att gå upp till tavlan och flytta en 

lapp. Är denna sociala och känslomässiga aspekt en av de viktigaste hos ett företag är kanske 

det inte är någon bra idé att byta ut den. Ses den däremot som ett visualiseringsverktyg där 

man kan gå tillbaka i utvecklingen kan en digital tavla vara ett bättre alternativ.  
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Det är vår uppfattning att det finns ganska mycket litteratur som handlar om agila 

metoder och införandet av dessa. Däremot anser vi att det finns en brist på litteratur som 

behandlar anpassandet av en metod för att den ska fungera så framgångsrikt som möjligt i en 

specifik organisation. Vår rapport har fokuserat på en tämligen liten förändring som kan 

göras inom en agil metod men som faktiskt kan generera stora fördelar. Därför tycker vi att 

det vore intressant om det bedrevs fortsatt forskning inom området. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Del 1 – Bakgrund & Metoder 

- Vilka utvecklingsmetoder har du arbetat med?  

- Vilka roller har du haft? 

- Hur länge har du arbetat inom branschen? 

 

Del 2 – Översiktstavla & Erfarenheter 

- Använder ni en översiktstavla idag? 

Ja) Vilken roll spelar översiktstavlan? 

Nej) Hur arbetar ni för att visualisera vad som behöver göras? 

- Använder ni en digital översiktstavla idag eller motsvarande? Har ni erfarenheter av 

att arbeta med en digital översiktstavla? Eller funderingar på att göra det? 

- Har ni arbetat i en projektgrupp där deltagare arbetat på olika orter. I så fall hur har ni 

gjort för att koordinera, kommunicera och få ett lyckat samarbete trots avståndet 

 

Del 3 – Digital vs Fysisk 

- Vilka problem ser du med den “fysiska tavlan”? 

- Vilka problem tror du skulle kunna lösas med en digital tavla? 

- Vad tror du skulle göra att ni börjar använda en sådan? 

Vad ser du de viktigaste egenskaperna att implementera i en digital tavla? 

 

 

 

 


