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Abstract 

Distributed system development is a common occurrence in today’s technological and global 
world. Because the consequences of its geographically distributed nature it creates barriers 
between people that affects their communication and collaboration efforts in the distributed 
context. Despite a lot of technological breakthroughs over the last decades and the occurrence 
of video-conference applications and other tools for communication and collaboration, 
cultural and geographical issues have so far not yet been completely resolved. In this study I 
have made a literature study over distributed system development to form a set of central 
factors that affects the distributed development process. With these factors in hand, I have 
made another literature study to compare how these factors are affected within the use of 3D 
collaborative virtual environments, which is a mixture of virtual reality (VR) and computer 
supported cooperative work (CSCW). I wanted to study what the opportunities and/or 
challenges were within using 3D CVEs in a distributed system development context. My 
findings are that although the technology might be ready to handle such an occurrence, there 
are still obstacles to really involve it in the already complex context of distributed work. 
However, there are still some uses within team-building and creation of social ties that could 
benefit from the 3D CVE technology, and there is a possibility to use this technology within 
some design phases during a system development project process. 
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1. Inledning 

Datorers intåg i arbetslivet och utbredningen av internet under de senaste decennierna har 
inneburit stora förändringar på hur vi arbetar. Det har medfört att vi kan utföra arbete från 
mer eller mindre vilken plats som helst i världen så länge det finns tillgång till en dator med 
internetuppkoppling. Utifrån forskningsområdet computer supported cooperative work 
(CSCW) har Palmer och Fields (1994, 1) identifierat följande arbetssätt: synkront, distribuerat 
synkront, asynkront samt distribuerat asynkront. När människor arbetar synkront innebär 
det att de arbetar tillsammans, samtidigt, på samma plats. Platsbundet synkront arbete är en 
företeelse som kanske bara kommer bli ovanligare inom yrken där man inte måste befinna sig 
på samma fysiska plats som sina medarbetare. 

Systemutveckling är en form av arbete som ofta utförs på ett distribuerat sätt (Gutwin et al. 
2004) och det har skett en utveckling från att arbeta från samma arbetsplats till att ha 
geografiskt utspridda arbetsplatser på en global nivå. Fenomenet kan kallas global, 
distribuerad eller ”multi-site” systemutveckling (Sengupta et al. 2006) som dels inneburit 
minskade kostnader för kompetent arbetskraft, men även att utveckling kan ske dygnet runt 
p.g.a. tidsskillnader runt jorden (ibid.). Det förekommer således både synkront och asynkront 
distribuerat arbete inom systemutveckling idag, och trots de många praktiska fördelarna med 
distribuerat arbete är det fortfarande aspekter som försämras avsevärt gentemot en icke-
distribuerad arbetsform (Herbsleb och Mockus 2003). Aspekter som minskad informell 
kommunikation och sociala relationer är några. Trots att nya tekniker som t.ex. 
videokonferensverktyg och webbcommunityn utvecklats för att övervinna dessa barriärer är 
det fortfarande så att medarbetare inom distribuerad systemutveckling mestadels 
kommunicerar med textbaserade verktyg (Monasor et al. 2012). Vad detta beror på är svårt att 
svara på, men en anledning kan vara att tekniken ännu inte är riktigt mogen för att verkligen 
vara ett alternativ till traditionella möten mellan människor på samma fysiska plats. 

Därför skulle det vara intressant att veta huruvida ny och modern IT-teknik ytterligare kan 
förbättra de tekniska förutsättningarna så att de hinder som det distribuerade arbetet medför 
för människor som sociala varelser till slut kan övervinnas. En möjlig teknik som kan stå för 
detta är virtual reality (VR) som dels kan definieras utifrån tekniska artefakter som head-
mounted displays (Steuer 1993), men även utifrån en upplevelse och känsla av närvaro, vilket 
betyder att en fysisk omvärld kan beskrivas utifrån upplevelsen av den och hur våra sinnen 
tolkar den (ibid.). Det intressanta med detta är att tekniken kan användas till att simulera 
företeelser tagna från verkligheten och har således många potentiella användningsområden. 
Collaborative virtual environments (CVE) är en sammanslagning av VR och CSCW-fälten 
riktad mot samarbete mellan människor i samma virtuella värld (Benford 2001). Forskningen 
om kooperativt arbete i verkliga miljöer visar på hur viktigt det är med ett fysiskt utrymme som 
utgör en grund för social interaktion, sinnesnärvaro och möjligheten att dela artefakter med 
varandra (Benford 2001: Bentley et al. 1992, 123-129). Om denna sinnesnärvaro kan simuleras 
i en virtuell miljö är förhoppningen att återskapa och dra fördel av denna typ av traditionell 
gruppdynamik. 

Jag har identifierat ett gap i forskningen om användandet av 3D CVEs och VR inom 
distribuerad systemutveckling. Det finns forskning om olika tekniska kommunikations- och 
kollaborationsverktyg inom distribuerad systemutveckling, och det finns forskning om CVE 
och VR samt hur dessa tekniker kan användas vid CSCW. Gapet utmynnar sig i att det inte 
finns någon forskning om hur dessa två områden (3D CVEs och distribuerad 
systemutveckling) fungerar tillsammans. 
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Min utgångspunkt är således att genom en litteraturstudie hitta gemensamma begrepp och 
faktorer som förhoppningsvis kan ge en ungefärlig bild av vilka möjligheter och utmaningar 
som användandet av 3D CVEs kan ha i distribuerade systemutvecklingsprojekt. 

1.4 Frågeställning 
Genom att analysera befintlig forskning där det finns ett antal områden som jag finner 
relevanta har jag kommit fram till en frågeställning som dels kombinerar dessa områden och 
till sist spetsar till det för att komma till min huvudfråga: Vilka möjligheter och 
utmaningar finns det med att använda 3D-CVEs i distribuerade 
systemutvecklingsprojekt? För att få reda på detta ska jag undersöka vilka centrala 
generella faktorer som påverkar den distribuerade systemutvecklingsprocessen och hur 3D 
CVEs relaterar till dessa faktorer. 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att jag m.h.a. relevant forskning ska bilda mig en uppfattning om de 
utmaningar som finns inom distribuerat arbete, och om ny teknik som VR och virtuella 
arbetsmiljöer i framtiden kan användas för att lösa dessa utmaningar. Jag vill undersöka detta 
för att öka mina kunskaper inom distribuerad arbete och virtuella miljöer, och ifall dessa 
områden kan samverka, vilket blir mitt bidrag till forskningen. 

1.6 Avgränsningar 
Eftersom mycket arbete i dag utförs m.h.a. datorer och olika system för samarbete har jag valt 
att avgränsa mig till ett arbetsområde som nästan uteslutande använder sig av datorer och 
tekniska verktyg. Till skillnad mot yrken som bara delvis använder sig av IT då jag även hade 
behövt ta hänsyn till många fler faktorer som jag tror skulle gjort det svårare att kunna urskilja 
de relevanta bitarna gentemot min frågeställning. Systemutveckling är ett yrke som kan 
utföras på olika sätt, därav min ytterligare avgränsning mot distribuerad systemutveckling där 
det blir lättare att urskilja de aspekter jag finner relevanta givet min frågeställning. 
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2. Metod 

Jag har under denna studie använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt och det tog sitt 
uttryck redan från starten då jag utgick från mig egen subjektiva förförståelse inom de 
områden jag valt att studera. Patel och Davidson (2011) menar på att de kunskaper, tankar, 
intryck och känslor som forskaren besitter är en tillgång för att förstå de företeelser som 
forskningen belyser. Forskningen bedrivs genom att undersöka både små detaljer och större 
delar, och genom att göra det framträder helheten (ibid.). Helheten är summan av dess  
beståndsdelar och för att hitta dessa bedrivs forskningen genom att pendla mellan del och 
helhet återkommande under hela processen (ibid.). Hermeneutik utövas inte m.h.a. en specifik 
metod (ibid.) men jag har haft det grundläggande förhållningssättet med som grund när jag 
valt de olika metoder och arbetssätt som präglat forskningsprocessen. 

Min undersökning har utförts med två olika undersökningsmetoder. Den första delen av 
undersökningen var explorativ som innebär att det fanns luckor i min kunskap gällande 
problemområdet. Enligt Patel och Davidson (2011) syftar den explorativa undersökningen till 
att hämta in så mycket kunskap som möjligt inom ett givet problemområde för att täcka de 
kunskapsluckor som förekommer. Den andra delen av undersökningen var deskriptiv som 
betyder att den utförs inom problemområden där det redan finns tillräcklig kunskap om och 
en tydlig struktur med specifika systematiserade aspekter (ibid.). Denna typ av undersökning 
är beskrivande (ibid.) och här har jag utförligt beskrivit ett antal faktorer inom två olika 
områden. Dessa faktorer var något jag kom fram till under den första explorativa 
undersökningen. 

Samtidigt med arbetsgången enligt figur 1 på nästa sida har jag haft det hermeneutiska 
förhållningssättet som har medfört en ständig pendling mellan detaljnivå och helhet under 
processens gång.  Enligt Patel och Davidson (2011) är det just detta som är den hermeneutiska 
tolkningsakten; utifrån forskarens förförståelse i kombination med, subjekt och objekt, helhet 
och del lever och växer den totala förståelsen eller holismen som det också kallas. Detta sätt 
att leva med sin kunskap som växer allteftersom beståndsdelarna och perspektiven ständigt 
utvärderas och behandlas kallas för den hermeneutiska spiralen. 

Utifrån min förförståelse var det mesta av mina tankar om att använda VR i en arbetsmiljö 
konceptuella idéer som var svåra att på riktigt konkretisera och således blev det även svårt att 
skapa någon form av prototyp och undersöka den m.h.a. t.ex. tester och intervjuer. Istället ville 
jag använda befintlig forskning från olika relevanta områden för att på så vis komma till en 
eventuell slutsats om hur det är möjligt, om det är möjligt och lägga grunden för en eventuell 
framtida konceptmodell för detta. Därför har jag valt att göra en litteraturstudie. 
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Figur 1. Illustrerar arbetsgången som har tre separata steg som var och en slutar i ett 
delresultat. 
 

2.1 Förförståelse 
Efter internet och datorers intåg i arbetslivet har arbetssätten blivit mer raffinerade då 
ytterligare tekniska framgångar medfört sätt att kommunicera med varandra även om vi 
befinner oss på olika fysiska platser. Tekniska tillämpningar så som videokonferenser som 
används för att försöka överbrygga det hinder som den geografiska åtkiljdheten innebär för 
kommunikationen mellan medarbetare (Grudin 1994). 

Nästa steg i den tekniska utvecklingen som jag tror innebär en ny milstolpe för hur vi 
kommer arbeta i framtiden tror jag kommer m.h.a. virtual reality. VR är inget nytt fenomen 
då det började dyka upp redan på 90-talet (Van Veen et al. 1998). Tekniken var dock enligt mig 
inte mogen för detta koncept på den tiden, men det börjar närma sig nu vilket jag tror kommer 
innebära en renässans för VR inom de närmaste åren. Efter att Oculus Rift påbörjade sitt 
Kickstarter-projekt 2012 har intresset ökat oerhört för fenomenet VR. I takt med att företaget 
utvecklat sina prototyper har stora framsteg gjorts (Boas 2013). Det är många som öppnat 
ögonen för detta nya spännande sätt att uppleva och använda sig av IT och virtuella miljöer. 
Den senaste tiden har även flera andra aktörer dykt upp på VR-himlen, vilket enligt mig tyder 
på att intresset väntas öka markant. Oculus Rift köptes nyligen upp av Facebook för 2 miljarder 
dollar (Hoffman et al. 2014), och är enligt mig ett tecken på att VR kommer göra mer än att 
bara vara till för immersiva spelupplevelser. Tekniken börjar bli mogen för VR; det gäller 
speciellt stationära datorers ökande kapacitet, men även i takt med att mobila enheter blir allt 
kraftfullare tror jag medför att det finns mycket möjligheter på ett rent tekniskt plan. Jag tror 
att inom de närmsta åren kommer fenomenet bli oerhört stort i vår del av världen. Oculus 
kommer släppa sin första produkt mot kunder inom ett år, och det är även flera andra stora 
teknik och IT-företag som hoppat på trenden som jag tror pekar på att det finns mer potential 
i detta än bara just spel och upplevelseapplikationer. Det kommer sannolikt att användas för 
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sociala behov där jag tror att Facebook i framtiden kommer hjälpa oss att träffa våra nära och 
kära virtuellt oavsett vart i världen vi befinner oss.  Även kommersiella användningsområden 
tror jag kommer finnas. Kort och gott är möjligheterna oändliga och det är utifrån det som jag 
har hittat min nisch för denna uppsats. Jag vill undersöka hur VR skulle kunna användas i 
arbetslivet och har valt en form av arbete som redan idag utförs med datorer och ofta med 
fysiskt sett utspridda arbetsteam. Yrkeskategorin är systemutveckling med fokus på 
distribuerade systemutvecklingsprojekt. 

2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes i två steg, där den första var betydligt mer omfattande. Jag ville 
bilda mig en uppfattning om distribuerad systemutveckling och hitta fenomenets centrala 
faktorer. Jag ville även se eventuella trender i behandlandet av dessa faktorer över tid, vilket 
betydde att jag behövde ett tillräckligt stort antal artiklar samt att det skulle vara en viss 
spridning över tid för när de publicerats. Min bakgrund och relaterad forskning gjorde jag 
explorativt och det fortsatte jag med en bit in på litteraturstudien om distribuerad 
systemutveckling. Detta gjorde jag eftersom jag behövde veta mer om vilka de centrala 
faktorerna var innan jag kunde undersöka dessa djupare, och det är där som den explorativa 
undersökningen hjälper till att fylla de kunskapsluckor som krävs för att gå vidare (Patel och 
Davidson 2011). 

Andra delen i litteraturstudien var mycket mer direkt, och jag hade även lärt mig en del från 
första delen av litteraturstudien som gjorde processen något annorlunda. Eftersom jag redan 
hade de centrala faktorer som jag ville belysa var syftet mest att hitta litteratur som behandlade 
dessa överlag. Jag ville också gärna ha med artiklar som hade undersökt användandet av 3D 
CVE-miljöer. Att ta fram fördelar och nackdelar inom behandlandet av faktorerna ansåg jag 
inte krävde lika mycket data som framtagandet av faktorerna gjorde. Det i kombination med 
att jag endast ville ha med nyare artiklar och att den totala forskningen inom 3D CVE inte är 
lika omfattande som distribuerad systemutveckling gjorde att andra delen av litteraturstudien 
blev mindre i omfattning. Jag känner mig dock nöjd med den data jag lyckats utvinna ur 
litteraturstudien om 3D CVEer då det fanns mycket empiriskt underlag i flertalet av de 
ingående artiklarna. Således tycker jag att detta var tillräckligt för att belysa vilka fördelar och 
nackdelar som finns. 

2.3 Datainsamling 
Syftet med min datainsamling var att hitta relevant litteratur med en viss spridning både 
gällande årtal då de blivit publicerade, men även att kombinera artiklar som många citerat och 
refererat till med sådana som inte blivit det. Detta för att dels få med de största tonsättande 
artiklarna inom mina valda områden, men även för att kunna snappa upp mer originella idéer 
och teorier från mindre refererade forskare. Slutligen kombinerade jag dessa för att kunna 
bilda mig en generell uppfattning om hur forskningen ser ut totalt, både på det stora hela men 
även på detaljnivå i enlighet med det hermeneutiska förhållningssättet (Patel och Davidson 
2011). Jag valde först ut artiklar med titlar och abstracts som jag fann relevanta för min 
undersökning. I Google Scholar kommer det upp väldigt många sökträffar, men jag fann att 
de började bli mindre och mindre relevanta ju fler träffar jag tittade på för respektive 
sammanfattning av sökord. Detta gjorde att jag valde att stoppa efter 3-4 resultatsidor per 
sökning, med undantaget sökningen: ”Collaborative virtual environments in global software 
development” som uppgick till 7 sidor med resultat då jag hittade mer relevant forskning ur 
den sökningen. Inom distribuerad systemutveckling letade jag efter artiklar som behandlade 
de faktorer jag fann relevanta för min undersökning givet min frågeställning. Det var artiklar 
som behandlade distribuerad systemutveckling och kollaboration i olika former, då jag utifrån 
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min förförståelse och bakgrund vid den tidpunkten tyckte kollaboration var en talande och 
central faktor. Jag ville även ha en spridning på årtal för att förhoppningsvis kunna se trender 
i forskningen, och valde även att endast söka efter artiklar skrivna från 2011 och framåt för att 
hitta det senaste inom forskningen. 

Datainsamlandet av forskning om kollaborativa virtuella miljöer utfördes under två faser. 
Första fasen var i samband med när jag sökte efter litteratur inom distribuerad 
systemutveckling och utfördes på samma sätt m.h.a Google Scholar. Jag hittade mycket 
litteratur om kollaborativa virtuella miljöer, men det var inte alla som behandlade tre-
dimensionella kollaborativa virtuella miljöer. Dessutom märkte jag att det är en så pass stor 
skillnad gällande de förutsättningar som tekniken kan skapa för 3D CVEs. En del äldre 
forskning kändes irrelevant eftersom det skett mycket teknisk utveckling som gör att de 
problem som den belyser inte förekommer längre i samma utsträckning. Detta gjorde att jag 
beslutade mig för att en till sökningsfas skulle utföras. Denna fas utfördes efter att all utvald 
litteratur inom distribuerad systemutveckling hade behandlats. Jag hade lärt mig mycket om 
hur man söker efter relevant litteratur under tiden, vilket ledde till att jag gjorde en ytterligare 
sökning som var mer systematisk för att hitta mer relevant litteratur. Jag kommer redogöra 
för denna sökning längre ner i detta avsnitt. 

Första steget i litteratursökningen utfördes med Google Scholar. Sökningarna innefattade 
övergripande sökord som behandlade de ämnen jag skriver om. Således började det med 
Distributed system development. Efter att ha sett en del andra resultat med något olika ordval, 
gick jag vidare och sökte på Distributed software development med tillhörande tilläggsord, 
och slutligen Global software development plus tilläggsord i olika former. Jag började med att 
välja artiklar som hade blivit citerade och refererade många gånger vilket betyder mellan 200-
1000 stycken. Detta för att hitta den mest generella forskningen inom området. I följande 
matris är respektive sökning illustrerad.  

Sökningar i Google Scholar Antal träffar Valda för en första gallring 

Distributed system development 4 550 000 2 

Collaboration in distributed software development 1 1 

Global software development 3 580 000 7 

Collaboration global software development 903 000 8 

VR in global software development 3 500 000 0 

Virtual reality in global software development 542 000 0 

Software visualization and virtual reality and software 

development 

120 000 1 

Collaborative virtual environments 912 000 6 

Collaborative virtual environments in global software 

development 

260 000 9 

Tabell 1. Sökmatris över sökord, antal träffar och antalet utvalda artiklar i sökmotorn 
Google Scholar. 

 
Slutligen hade jag utifrån dessa sökningar valt ut 34 artiklar. Jag tittade sedan i dessa 
artiklars referenslistor för att hitta mer relevant litteratur och på så vis ”nysta” mig vidare. 
Utifrån detta nystande tillkom 5 artiklar och jag hade således 39 artiklar vid den här 
tidpunkten. 
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Den sista sökfasen som nämndes tidigare var av mer systematisk natur. Jag hade under 
processens gång lärt mig väldigt mycket om hur man kan precisera sina sökningar och ställde 
inför sökningen upp ett antal kriterier: 

 

 Vetenskapliga artiklar från fackgranskade vetenskapliga tidskrifter 

 Från 2005 och framåt. 

 Behandla 3D CVE 
 
Jag använde mig sedan av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor där jag valde att endast söka 
efter vetenskapliga artiklar och sortera de på nyaste först. Min sökmatris från sökningarna här 
var följande: 

Sökningar i www.ub.umu.se Antal träffar Valda för en första gallring 

3D collaborative virtual environments 160 8 

Collaborative virtual environments head mounted display 10 2 

Tabell 2. Sökmatris över sökord, antal träffar och antalet utvalda artiklar i Umeå 
universitetsbiblioteks sökmotor. 
 
Efter detta sökte jag ytterligare en gång på Google Scholar. Denna sökning var mest för att jag 
ville prova den specifika söktermen jag även använde i Umeå universitetsbiblioteks sökmotor, 
för att se om det blev någon skillnad i resultat då det endast var 10 träffar på föregående 
sökning. Skillnaden låg i att resultaten från bibliotekets sökmotor var mer precis utifrån den 
sökning jag gjort, medan det i Google Scholar blev en väldig spridning där den hittade mycket 
litteratur som inte alls var relevant. Som jag tidigare nämnt blir relevansen enligt min 
uppfattning lägre ju fler resultatsidor man tittar på genom Google Scholar. Det ledde till att jag 
inte tittade mer än ett par sidor framåt då det redan under första sidan med resultat var liten 
relevans för min studie. Det var dessutom en del artiklar som dök upp som jag redan behandlat 
i mitt urval. Slutligen hittade jag ändå ytterligare en artikel här som inte hittades i bibliotekets 
sökmotor. 

Sökningar i Google Scholar #2 Antal träffar Valda för en första gallring 

Collaborative virtual environments head mounted display 17 200 1 

Tabell 3. Sökmatris över sökord, antal träffar och antalet utvalda artiklar under den andra 
sökningsfasen i sökmotorn Google Scholar. 

2.4 Urval 
Under första fasen kategoriserades materialet i två kategorier: distribuerad systemutveckling 
och 3D CVE. Därefter gick jag igenom litteraturen inom respektive kategori och gjorde mitt 
urval. Detta blev första gallringen då jag tog bort ett antal som var review-artiklar och 
sammanställning av tidigare forskning. Jag insåg också att många artiklar var s.k. konferens-
sammanställningar, och efter en del efterforskning om det bestämde jag mig för att jag ville 
kvalitetssäkra mitt material och således endast använda artiklar som blivit publicerade i 
fackgranskade vetenskapliga tidskrifter, vilket jag kontrollerade på ulrichsweb.com och 
ub.umu.se. Detta gjorde att både många konferenstryck och några artiklar som var publicerade 
i icke-fackgranskade tidskrifter valdes bort. Till slut hade jag efter första fasen 15 artiklar inom 
distribuerad systemutveckling och 11 inom 3D CVE som sedan lästes igenom mer noggrant. 
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Första fasen av litteraturstudien var förutsättningslös och utforskande. Jag bestämde mig för 
att göra en helt ny litteratursökning för 3D CVE-litteraturen då jag insåg att mycket av den 
forskningen jag hittade var gammal och inte tog hänsyn till de tekniska framgångar som skett 
inom VR och 3D-teknik på senare år. 

Andra fasen av litteraturstudien var som sagt mer systematisk. Jag ville ha artiklar som 
behandlade användandet av 3D CVE; gärna studier på detta som utvärderats utifrån empirisk 
data; från de senaste 10 åren då jag ville ha förhållandevis ny forskning om detta ämne. De 
skulle gärna också vara fokuserade på kollaboration och gruppdynamik (sociala aspekter) 
inom 3D CVE-användandet. Själva urvalet under denna fas gjordes i samband med 
sökningarna då det dels var lättare att få en övergripande bild direkt med tanke på att det var 
så pass få sökresultat, samt att jag vid det här laget lärt mig vad jag skulle titta efter. T.ex. kan 
man se direkt på ub.umu.se vilka artiklar som är fackgranskade. Några artiklar uppfyllde de 
andra kriterierna men behandlade kollaborativa miljöer som inte är i 3D, vilka jag har valt 
bort. Jag hade efter denna fas valt ut ytterligare 5 artiklar. Efter alla urval var gjorda hade jag 
kommit fram till: 15 artiklar inom distribuerad systemutveckling och 8 artiklar inom 3D CVE. 
Dessa var sedan det totala datamaterialet för min litteraturstudie. 

2.5 Dataöversikt 
Här redovisas de artiklar jag använt i litteraturstudien med titel, författare samt årtal de 
publicerades. De är uppdelade i respektive kategori, sorterade efter bokstavsordning på 
artiklarnas titlar. 

Distribuerad systemutveckling 
Titel 

Författare Årtal 

Aligning IT Components to Achieve Agility in Globally Distributed System 

Development 

Lee et al. 2006 

An empirical study of speed and communication in globally distributed software 

development 

Herbsleb och Mockus 2003 

A Process Framework for Global Software Engineering Teams Richardson et al. 2012 

Benefits of global software development: exploring the unexplored Ó Conchúir et al. 2009 

Can Distributed Software Development Be Agile? Ramesh et al. 2006 

Collaboration in Distributed Software Development Lanubile 2009 

Collaboration practices in global inter-organizational software development projects Paasivaara och 

Lassenius 

2003 

Cultural and linguistic problems in GSD: a simulator to train engineers in these issues Monasor et al. 2012 

Exploring the communication breakdown in global virtual teams Daim et al. 2012 

Global Software Development: Commitment, Trust and Cultural Sensitivity in Strategic 

Partnerships 

Søderberg et al. 2013 

Issues in co-operative software engineering using globally distributed teams Gorton och Motwani 1996 
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Social ties, knowledge sharing and successful collaboration in globally distributed 

system development projects 

Kotlarsky och Oshri 2005 

Team Knowledge and Coordination in Geographically Distributed Software 

Development 

Espinosa et al. 2007 

The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations Foster et al. 2001 

The impact of time separation on coordination in global software teams: a conceptual 

foundation 

Espinosa och Carmel 2003 

3D CVE 
Titel 

Författare Årtal 

3D Collaborative Virtual Environments: Exploring the Link between Collaborative 

Behaviors and Team Performance 

Montoya et al. 2011 

Analyzing place metaphors in 3D educational collaborative virtual environments Prasolova-Førland 2008 

A two-phase approach to interactivity enhancement for large-scale distributed virtual 

environments 

Binh Ta och Zhou 2007 

Development and evaluation of a virtual campus on Second Life: The case of 

SecondDMI 

De Lucia et al. 2009 

Multidisciplinary collaborative design in virtual environments Rosenman et al. 2005 

Perceived enablers of 3D virtual environments for virtual team learning and innovation Bosch-Sijtsema och 

Haapamäki 

2014 

Using virtual worlds for collaborative business process modeling Brown et al. 2011 

Virtual reality for collaborative e-learning Monahan et al. 2008 

Tabell 4. Samanställning av all litteratur om utgör datamaterialet för litteraturstudien. 
Sorterade i bokstavsordning efter artiklarnas titel, och uppdelad i de två kategorierna. 
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Den första artikeln i litteraturstudien publicerades 1999, den sista 2014. Antalet artiklar 
publicerade per år syns i följande diagram: 

 

Diagram 1. Stapeldiagram över antalet artiklar som är utgivna för varje år för artiklarna 
ur litteraturstudien. Dessa är inte uppdelade i kategorier. 
 
Det är en jämn spridning på årtal med publicerade artiklar, där de flesta publicerats mellan 
2003 och 2012. När man tittar på antalet artiklar publicerade per vetenskaplig tidskrift inom 
litteraturstudien syns följande diagram: 

 

Diagram 2. Stapeldiagram över antalet artiklar utgivet per vetenskaplig tidskrift. 
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De flesta tidskrifter har publicerat 1 artikel, med undantaget för Information and Software 
Technology, Computers in Human Behavior, Computers & Education och Commun. ACM 
som publicerat 2 artiklar, samt Software Process: Improvement and Practice som publicerat 
3 artiklar. 

2.1 Dataanalys 
Det började med att jag började söka efter litteratur inom CSCW och Virtual Reality. Från 
början ville jag allmänt titta på hur VR kunde användas inom arbetslivet, sedan kom även 
systemutveckling in i bilden. Såhär såg min första tankekarta ut utifrån min förförståelse 
tillsammans med den kunskap jag börjat bilda under bakgrundsforskningen. 

 

Figur 2. Illustration föreställande min första skiss över eventuella områden att studera. 
 
Efterforskningen ledde mig vidare in på distribuerad systemutveckling då jag behövde spetsa 
till min studie och kom fram till att det är en arbetsform som var lättare att studera än CSCW 
generellt. VR och CSCW kombinerat gjorde att jag hittade fram till fenomenet CVE som 
ytterligare spetsade till min efterforskning. Vissa kallar det CVE, och vissa kallar det för 3D 
CVE, vilket jag kommer kalla det i fortsättningen. När jag väl hittat mina fokusområden 
började jag läsa igenom litteratur om både distribuerad systemutveckling och 3D CVEer. Det 
jag hittade först var mycket Review-litteratur och även konferenssammanställningar. Något 
som gjorde att jag fick en generell allmän bild av hur forskningen såg ut, men under processens 
gång och utefter hur jag lärde mig om vetenskapliga källors kvalitet beslutade jag mig för att 
jag ville göra litteraturstudien på endast vetenskapliga artiklar från fackgranskade tidskrifter. 

När jag gjort mitt urval för den första delen av litteraturstudien ville jag hitta de centrala 
faktorer som påverkar distribuerad systemutveckling. Detta gjorde jag utifrån ett 
hermeneutiskt förhållningssätt då jag ville se både detaljer som generella helheter för att bilda 
en total helhet. Detta präglade både mitt urval av litteratur samt tillvägagångssättet vid 
framtagandet av dessa faktorer. Jag hade under förstudien bildat mig en vag uppfattning om 
några faktorer; kommunikation, kollaboration och koordination, men utvecklade detta under 
mitt efterföljande faktorsframtagande. För att hitta vilka centrala begrepp som förekom i 
litteraturen började jag med att läsa igenom artiklarna en och en, samtidigt som jag skrev upp 
begrepp som förekom i en tabell. Jag kunde efter att ha gått igenom ett antal artiklar se olika 
begrepp och teman som började formas. Vid detta laget var det många olika begrepp för samma 
eller liknande fenomen. Efter det började jag kategorisera ihop begreppen till övergripande 
faktorgrupper. Det var inte helt självklart vilka företeelser som skulle ingå i vilka faktorer och 
vissa passade in under flera av faktorerna. 
  

CSCW 

Systemutveckling 

VR 
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Följaktligen blev det en process i sig att forma och gruppera in dessa faktorer och 
faktorgrupper, vilket jag gjorde med penna och papper genom att skissa upp och brainstorma. 
Skisserna är illustrerade i Appendix A, och den färdiga versionen illustreras i figur 3 under del 
3.1. 

Efter att jag till slut blivit klar med formulerandet av faktorerna sökte jag igenom artiklarna 
efter hur många gånger begreppen förekom per artikel. Här räknade jag inte med om orden 
stod i t.ex. sidhuvud eller referenslista. Jag satte in den här informationen i en tabell där jag 
satte ett kryss för de artiklar som behandlat faktorerna. Vid sidan av detta gjorde jag en till 
genomgång av litteraturen där jag läste igenom mer noggrant. Detta för att även om vissa ord 
inte användes kunde det generella intrycket av innehållet förmedla att en faktor behandlats i 
artikeln. Det hände att jag lade till och tog bort några kryss för enstaka artiklar här. Slutligen 
hade jag en samlad tabell per kategori (distribuerad systemutveckling, 3D CVE) med de per 
artikel behandlade faktorer inom ramen för litteraturstudien. Under distribuerad 
systemutveckling tittade jag först allmänt på faktorerna överlag när faktorerna skulle beskrivas 
(Se tabell 5 i del 3.2). Här är litteraturen sorterad i bokstavsordning på författarnas namn. 
Sedan gjorde jag en till matris där jag sorterat artiklarna i kronologisk ordning för att kunna 
se eventuella mönster under tiden som gått (Se tabell 6 i del 3.2). 

Artiklarna under 3D CVE är endast sorterat på bokstavsordning per författare (Se tabell 7 i 
del 4.1). Detta för att jag endast använt ”nyare” artiklar publicerade 10 år tillbaka i tiden och 
mitt syfte var inte heller att se några mönster eller trender i tiden. Dessutom ansåg jag att 
antalet var för litet för att kunna urskilja några mönster i tabellen. 

2.6 Kritik av metod 
Eftersom jag använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt under hela processen har min 
förförståelse och den kunskap jag har inom mina valda områden präglat processen. 
Exempelvis hade jag redan en uppfattning om några centrala faktorer och hur jag trodde dessa 
samverkade. Eftersom det hermeneutiska förhållningssättet är baserat på forskarens 
subjektivitet (Patel och Davidson 2011) är det kanske inte så konstigt att jag just använde min 
subjektiva bedömningsförmåga inför och under arbetets gång. När man ska jämföra två olika 
områden som jag gjort i denna studie, kan det vara mer lämpligt att använda ett positivistiskt 
förhållningssätt. Patel och Davidson (2011) beskriver att man utifrån den typen av forskning 
kan bygga upp kausala lagar som sedan kan beskriva orsak-verkan samband mellan olika 
företeelser. Jag tror att det kan ha varit enklare att direkt jämföra mina två valda områden 
utifrån ett sådant förhållningssätt. 

Under själva litteraturstudien och insamlandet av data har jag allteftersom processen gått 
framåt fått lära mig hur det överhuvudtaget går till. Något som präglat mitt 
informationssökande, där det i början var väldigt ostrukturerat och närmast impulsivt. Senare 
i processen och speciellt under den senare delen hade jag lärt mig att sätta upp ett antal regler 
för att göra undersökningen mer systematisk. Å andra sidan är detta en del av den 
hermeneutiska läroprocessen (ibid.) och har format arbetet på ett unikt sätt där min kunskap 
succesivt vuxit fram. 
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3. Distribuerad systemutveckling 

Distribuerad systemutveckling utövas i systemutvecklingsprojekt som utförs av två eller fler 
arbetsgrupper som arbetar tillsammans inom projektet trots att de befinner sig på olika 
geografiska platser (Kotlarsky och Oshri 2005). Det är ett växande fenomen där stora globala 
IT-företag m.h.a. snabba internet-förbindelser kan fördela arbetet över kontor runt om i 
världen (Ó Conchúir et al. 2009). Exakt hur arbetsgrupperna ser ut kan skilja sig mellan olika 
företag och/eller projekt. Exempelvis kan det röra sig om ett stort arbetslag där de ingående 
medarbetarna är geografiskt åtskilda från varandra, eller ett antal mindre arbetslag där var 
och ett av dessa sitter på ett kontor var, men det finns även andra konstellationer (Espinosa 
och Carmel 2003). I grunden spelar det inte så stor roll hur deltagarna är utspridda, utan 
snarare betyder begreppet som det låter: att det är systemutveckling som bedrivs med ett 
distribuerat arbetssätt. Hur långa avstånden är spelar egentligen ingen roll, men ofta är de 
utspridda över flera världsdelar och tidszoner. 

Trots de uppenbara fördelarna med detta arbetssätt finns det många utmaningar. Enligt 
Herbsleb och Mockus (2003) tar distribuerade arbetsuppgifter ungefär två och en halv gånger 
så lång tid att färdigställa som motsvarande arbete som gjorts från samma fysiska arbetsplats. 
Det är uppenbart att det finns problem inom distribuerad systemutveckling, där dagens 
verktyg för samarbete och systemutveckling är otillräckliga för att fullt ut svara upp mot de 
krav som den formen av kollaborerat arbete som systemutveckling ställer (Espinosa et al. 
2007). Åtminstone borde det gå att effektivisera processen ytterligare. Sengupta et al. (2006, 
731-732) redogör för några generella utmaningar som kan vara del i anledningen till 
svårigheterna med distribuerad systemutveckling: 

 

 Otillräcklig kommunikation där de fokuserar på informell kommunikation 
mellan arbetskamrater som är separerade geografiskt och tidszon-mässigt. 

 Kulturella skillnader som uttrycks i att det kan vara olika språk som talas vid de 
olika geografiska platserna och/eller olika företagskulturer vilket kan leda till olika 
former av konflikter och samarbetssvårigheter. 

 Strategiska problem innefattar hur arbetet ska fördelas över de olika platserna. 

 Processmässiga skillnader mellan olika platser som kan leda till problem 
vid synkronisering och systemintegration. 

 Tekniska problem som exempelvis innefattar problem till följd av låg bandbredd 
och uppkopplingsproblem m.m. 

Litteraturen lyfter ofta fram negativa aspekter och/eller utmaningar inom området. Det finns 
dock många positiva aspekter av distribuerad systemutveckling, vilket dess stora utbredning 
inom mjukvarubranschen de senaste decennierna borde indikera. Bland de allmänt 
vedertagna fördelarna märks kostnadsbesparingar genom tillgång till hög kompetens från 
låglöneländer inom diverse områden (Ó Conchúir et al. 2009), vilket betyder att det blir 
möjligt att anställa kompetent personal till ett lägre pris. Det är dock inte alltid 
kostnadsbesparingar som är incitamentet för att anställa medarbetare på en global skala. Då 
geografiska avstånd inte är ett hinder längre blir det möjligt att anställa IT-talanger vart i 
världen de än befinner sig (Herbsleb et al. 2000). 

En till fördel är möjligheten för en distribuerad organisation att arbeta dygnet runt genom 
att tidszoner utnyttjas och arbetet kan fortlöpa runt jorden under dygnets alla timmar. Detta 
görs genom att ett arbetslag lämnar över arbetet vid deras arbetsdags slut, varpå nästa 
arbetslag som befinner sig i en annan tidszon påbörjar sin arbetsdag och jobbar vidare med 
utvecklingen (Ó Conchúir et al. 2009; Herbsleb et al. 2000). Detta leder således till att 
mjukvaran kan bli klar mycket tidigare än om den utvecklats från samma plats vilket också kan 
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innebära ekonomiska vinster genom att produkterna snabbt kan nå ut på marknaden. 
Ytterligare en positiv aspekt av att vara globalt närvarande på olika geografiska platser är 
närheten till lokala marknader som kan skapa förutsättningar för nya affärsmässiga vinningar. 
Både ekonomiska kopplat till dessa nya marknader (Herbsleb et al. 2000), men även närheten 
till kunder och eventuella affärspartners underlättar för den globala organisationen och skapar 
möjligheter för nya kundrelationer och samarbeten (Ó Conchúir et al. 2009). Att litteraturen 
innehåller mycket förbättringsområden för distribuerad systemutveckling betyder inte att det 
är en företeelse helt av ondo, snarare används det på en omfattande nivå då fördelarna 
överväger nackdelarna i många fall. Däremot går det att utveckla fenomenet ytterligare då det 
är mycket mer komplicerat att driva globala utvecklingsprojekt gentemot traditionellt 
platsbundna projekt (Kotlarsky och Oshri 2005), och det finns mycket forskning om vilka 
områden som behöver arbetas på och förfinas. En del problem är svårlösta så som de som 
uppstår p.g.a. tidszon-skillnader (förutsatt att människorna i branschen vill fortsätta jobba 
under normala kontorstider). Tidszon-skillnader kan som sagt vara en fördel, men även en 
nackdel för de som vill kollaborera synkront med sina arbetskamrater i andra tidszoner. Även 
små tidsskillnader kan skapa glapp mellan de olika kontoren som gör det svårt att synkronisera 
deras arbete (Espinosa och Carmel 2003). Enligt Lanubile (2009) har det gjorts för lite studier 
på effekterna av tidszon-skillnader inom distribuerad systemutveckling och menar på att det 
inte finns tillräckligt empiriskt stöd för vilka fördelarna är med ”dygnet-runt-utveckling”. 

En annan aspekt som kan leda till bekymmer p.g.a. geografiskt åtskiljdhet mellan olika 
utvecklingskontor är de kulturella skillnader det kan medföra, både i fråga om nationsmässiga 
och företagskulturmässiga sådana (Ó Conchúir et al. 2009), vilket kan leda till att 
kommunikationen blir lidande. Trots att sådana företeelser inte är bundet till just distribuerat 
arbete och även inträffar på samlokaliserade kontor, är det p.g.a. det distribuerade arbetets 
olika egenskaper något som kan intensifiera kulturella motsättningar och göra dessa ännu 
tydligare (Sengupta et al. 2006). En effekt av kulturella skillnader är exempelvis synen på 
ledarskap och auktoritet i olika kulturer. Detta skapar utmaningar för chefer som måste 
anpassa sig till lokala socio-kulturella normer vid de olika kontoren då de olika synsätten på 
auktoritet kan krocka med sänkt moral inom organisationen som följd (Lanubile 2009). 
Förutom ledarskapsmässiga utmaningar skapar de kulturella skillnaderna övergripande 
kommunikationssvårigheter och det är inte bara att man talar olika språk som kan skapa 
samarbetssvårigheter. Även faktorer som olika kommunikationsnormer, 
utbildningsbakgrund, livsåskådning, arbetsmoral etc. kan vara besvärligt och skada lagandan 
inom organisationen (Cavrak et al. 2012). 
 

“Socio-cultural distance arises from the different national and organizational 
backgrounds of the people involved and exacerbates communication 
breakdown” (Ó Conchúir et al. 2009, 202). 

 
I geografiskt utspridda organisationer är det mycket av vanliga sociala beteendemönster som 
går förlorade; det kan röra sig om subtila mekanismer mellan människor som är svåra att 
konkretisera men är avgörande för lyckade samarbeten (Herbsleb och Mockus 2003). När 
människor arbetar på samma plats är det däremot en slags awareness som infinner sig och 
gör det enklare att fånga upp kontextuella egenskaper som status, arbetsbördor, tillgänglighet, 
vad som är viktigast att ta itu med eller vart expertisen finns när den behövs (ibid.). Företeelser 
som är oerhört viktiga för att uppehålla en effektiv kommunikation och koordination inom 
organisationen (ibid.). Systemutveckling är i sig en väldigt komplex företeelse, men 
ovanstående faktorer gör distribuerad systemutveckling till en än mer komplicerad process då 
dess fragmenterade struktur gör det svårt att hantera kommunikations- och koordinations-
aspekter under utvecklingsprocessen (Ó Conchúir et al. 2009). 
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Det är väldigt vanligt och nästan uteslutande så att systemutvecklare idag arbetar i en 
integrated development environment (IDE) som t.ex. Eclipse (Murphy et al. 2006). IDE är ett 
verktyg, eller samling av sådana som kan användas till olika programmeringsspråk. Det är en 
strukturerad interaktiv miljö som underlättar vid programmering då det finns inbyggda 
verktyg och rutiner för att organisera sitt arbete, och det finns även inbyggda stöd för syntax-
hantering under själva kodningen, något som inte finns när kodning utförs direkt i ett enkelt 
textdokument. Ett IDE gör programmering mer lättillgängligt, överskådligt och begripligt, 
samt underlättar avsevärt processen att lära sig nya programmeringsspråk (Kastner et al. 
2009). 

3.1 Faktorer som påverkar deltagandet i distribuerad 
systemutveckling 
I litteraturen har jag identifierat ett antal faktorer som lyfts fram som extra viktiga för hur 
dessa påverkar processen i distribuerade systemutvecklingsprojekt. De är valda utifrån 
kontexten att det handlar om just distribuerat arbete och således är en del av de faktorer som 
belyser systemutveckling överlag bortsedda från. Några av dessa faktorer är dock fortfarande 
relevanta för distribuerade projekt då dessa överlappar båda områden. Nedan har jag 
sammanställt de av mig identifierade faktorerna ur litteraturen med tillhörande exempel på 
vad dessa mer i detalj innehåller. 

Som synes är det sex stycken övergripande faktorer som jag valt att använda mig av för att 
generalisera en del begrepp vars användande kan skilja sig något mellan artiklarna. Jag har 
utgått från hur jag tolkar dessa faktorer och följaktligen delat in de företeelser som jag anser 
lämpligt inom respektive grupp. Detta för att kunna analysera materialet utifrån min förståelse 
av den samlade forskningen jag har använt mig av. En del av delfaktorerna överlappar mellan 
områden, som t.ex. kulturella faktorer som går att studera både på ett globalt plan, men även 
inom grupper och hur det kan påverka gruppdynamik. Även vissa verktyg och IT-system som 
används inom distribuerad systemutveckling överlappar över vissa grupper av faktorer, då 
många system ska stödja olika funktioner inom en organisation går det även att titta på varje 
faktor för sig för att utreda hur de används specifikt just där. 
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Figur 3. Illustration över de övergripande faktorerna med tillhörande delfaktorer. 

3.1.1 Sociala Aspekter 
Den första faktorn innefattar mänskliga faktorer och företeelser som uppstår hos människor 
både på individ- och gruppnivå. Att arbeta i kooperativa systemutvecklingsprojekt innebär 
förutom tekniska förutsättningar och aktiviteter även ett stort mått av socialt samspel mellan 
medarbetare, vilket är något som är väldigt viktigt att ha med i beräkningarna (Richardson et 
al. 2012). Det belyses ofta att geografiskt utspridda utvecklare har svårt att hitta en lagkänsla 
med sina kollegor och har förutom det fysiska avståndet mellan sig olika sätt att arbeta på, och 
det förekommer även att ens kollegor från andra kontor inte hjälper till lika mycket när 
arbetsbördan är hög (Herbsleb och Mockus 2003). 
 

“In distributed development, participants at different sites are less likely to 
perceive themselves as part of the same team when compared to co-located 
participants.” (Ramesh et al. 2006, 42)” 

 
Sociala relationer är en del i detta och handlar om vilka man känner på en arbetsplats och de 
band det kan skapa mellan medarbetare som är naturligt i en traditionell kontorsmiljö, men 
desto svårare att uppnå i ett distribuerat sammanhang. Detta beror på att de sociala nätverk 
som infinner sig på en och samma arbetsplats är mycket större än det nätverk man har med 
distanserade kollegor (Herbsleb och Mockus 2003), vilket också innebär att man 
kommunicerar mycket mer med kollegor från samma kontor. Enligt en undersökning som 
(ibid.) gjort kom de fram till att kommunikationen med lokala kollegor utfördes dagligen, 
medan kommunikationen med de icke-lokala gjordes mindre än en gång i veckan. Ett sätt att 
skapa bättre band bland kollegor är att låta de träffa varandra på samma fysiska plats i början 
av projekten. Det är vanligt att medarbetare från en plats åker till ett annat land för att lära 
känna sina medarbetare under några dagar och skapa de band som är så viktiga för ett lyckat 
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samarbete (Daim et al. 2012). “In distributed software development projects, relationship 
building is especially important for collaboration to succeed.” (Paasivaara et al. 2003, 194) 

Tilltro. Att kunna lita på sina kollegor inom arbetsgruppen är oerhört viktigt. Här indikerar 
forskningen att en av de största anledningarna till misslyckande är när detta saknas (Daim et 
al. 2012). Tilltro till andra människor skapas lättare i sammanhang där de ingående 
personerna har gemensamma sociala normer och/eller erfarenheter, samt om de 
kommunicerar med varandra ofta (ibid.). Enligt Ramesh et al. (2006) är tilltro även väldigt 
viktigt i agila distribuerade projekt eftersom de har väldigt lite formell kontroll, och man måste 
således lägga mycket tilltro till sina medarbetare för att saker och ting ska bli gjorda. 

Rädsla. En effekt av kulturella skillnader och missförstånd till följd av dessa är att det kan 
skapas en rädsla till att ha något att göra med sina kollegor från andra länder, vilket i sin tur 
innebär att det utförs ännu mindre kommunikation och/eller kunskapsutbyten (Richardson et 
al. 2012). Detta har som följd att det blir en ond spiral där denna rädsla skapar misstro och 
ytterligare rädsla, vilket förstärker missförstånden och således slutligen leder till att projekten 
misslyckas (ibid.). 

Kunskapsdelning. Att dela med sig av kunskap inom arbetsgruppen är också viktigt. Dels 
för kunskapen i sig som innebär att utvecklarna får större förståelse för affärsmässiga mål och 
de funktioner som krävs för att stödja dessa (Ramesh et al. 2006), men även för att det leder 
till att det går att veta på ett ungefär vilka kunskaper som ens kollegor innehar (Espinosa et al. 
2007).  

 
“/…/ we argue that our findings suggest that, in addition to technical solutions, 
human-related issues in the form of social ties and knowledge sharing were 
considered as the key to successful collaboration.” (Kotlarsky och Oshri 2005, 
44) 

3.1.2 Kommunikation 
Kommunikation är en faktor som utgör en viktig del i alla utvecklingsprojekt eftersom 
systemutvecklare spenderar mycket tid med att just kommunicera med varandra (Herbsleb 
och Mockus 2003). Speciellt under början av utvecklingsprojekt där en undersökning av ett 
projekt visade att det spenderades hela 50 procent av tiden i gruppaktiviteter så som möten 
eller oplanerade diskussioner (Herbsleb och Mockus 2003, 481: Herbsleb et al. 1995). Formell 
kommunikation som utgörs av specifikationsdokument (ibid. 2003) och andra formella 
kommunikationskanaler som är en viktig del i skapandet av kunskap inom arbetsgrupper och 
organisationer. 

Informell kommunikation är en ännu viktigare form av kommunikation eftersom den kan 
vara en mycket snabbare väg som kommunikationskanal när krav och/eller andra 
förutsättningar förändras med kort varsel (Herbsleb och Mockus 2003). Inom distribuerad 
utveckling skapar det svårigheter p.g.a. dess fysiska separation mellan medarbetare, vilket 
leder till att det tar längre tid för medarbetare att få svar på frågor, uppdragsbeskrivningar eller 
tillrättalagd tidigare felaktig information (Espinosa et al. 2007). Trots att geografiskt 
separerade arbetsgrupper kan kommunicera m.h.a. videokonferensteknologi är det vissa 
kontextuella referenser som försvinner och är svåra att föra över med denna teknik (ibid.). 

F2F-kommunikation star för “Face-to-Face” kommunikation och innebär helt enkelt den 
form av kommunikation som görs ansikte mot ansikte med en annan människa. Enligt 
Lanubile (2009) är det den ”rikaste” formen av kommunikation då man använder sig av både 
ljud och bild, och kan således överföra information verbalt men även tyst kommunikation som 
subtila signaler utifrån kroppsspråk och andra rent fysiska uttryck som inte går att föra över 
via telefon eller mail-konversationer. F2F-kommunikation kan förutom i den fysiska 
verkligheten även utövas m.h.a. olika videokonferens-verktyg, men oavsett vilket 
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tillvägagångssätt som används är F2F-kommunikationen som används i början av ett projekt 
en vital del i hur lyckad en utvecklingsprocess blir (Daim et al. 20012). 

Computer-mediated communication (CMC) är all form av kommunikation där datorer 
används och kan innefatta F2F-kommunikation via videokonferenser, men består till största 
delen av textbaserad kommunikation med datorn som hjälpmedel. Det finns olika åsikter om 
text-baserad kommunikation och en del hävdar att det är ett otillräckligt medium för att främja 
samarbetet i komplexa utvecklingsprojekt. Enligt Lanubile (2009) finns det en del CMC-
teorier som argumenterar för att ju högre komplexitet en kollaborativ arbetsuppgift har desto 
”rikare” kommunikation krävs. Å andra sidan är det många lyckade open source-projekt (OSS) 
som koordineras helt m.h.a. textbaserad kommunikation, som wikis, email och olika 
chattfunktioner (ibid.). 

3.1.3 Koordination  
Nästa faktorgrupp och de olika ingående underfaktorerna innefattar all form av koordination, 
kontroll och styrning inom distribuerade systemutvecklingsprojekt. Det kan innefatta 
övergripande IT-strategi och infrastruktur inom organisationerna, men även tekniska verktyg 
och plattformar som stödjer dessa. 

Software configuration management (SCM). Dessa system är vitala för koordinationen i 
de flesta distribuerade utvecklingsprojekten och används främst för att hantera ändringar och 
uppdateringar i koden med versionshantering, men används även som ett slags 
kommunikationsverktyg mellan utvecklarna. Det förekommer att utvecklarna lägger till 
meddelanden om koden i meddelandefältet när de gjorde en commit (skickade in kod) 
(Espinosa et al. 2002) refererad i Espinosa och Carmel 2003, 252. En snarlik företeelse som 
SCM är change management (CM) som hanterar förändring och även har versionshantering, 
och jag har svårt att i litteraturen förstå vad som exakt skiljer sig mellan dessa. Enligt Herbsleb 
och Mockus (2003) är användningen av CM något som är väldigt vanligt inom 
utvecklingsorganisationer och de definierar CM genom att det är system som tillhandahåller 
funktioner för att versionshantera koden och hantera samtidiga förändringar på ett 
strukturerat sätt. ”CM systems track development work by correlating the actual changes in 
the code with requests to make those alterations” (ibid., 483). 

IT-strategi innefattar övergripande strategiska frågor gällande organisationen i stort med 
fokus på hur olika IT-system ska användas för att uppnå dess affärsmässiga mål, hur 
arbetsprocesserna ska utövas m.h.a. IT samt fastställandet av olika standarder och 
arkitekturmässiga ändamål (Lee et al. 2006). En del av detta innefattar IT-infrastruktur som 
utgörs av organisationens olika IT-applikationer, system och hur de samverkar med varandra. 
Det kan röra sig om en standardiserad IT-plattform som är skalbar för att uppfylla olika 
funktionella krav och/eller en modulariserad arkitektur (ibid.). 

Modularitet, som kan vara ett sätt att hantera kollaborationssvårigheter i en global 
organisation då olika kontor kan utveckla fristående moduler, och det förekommer även att 
externa aktörer anlitas för att leverera en modul/del av den totala programvaran (ibid.). Om 
ett företag som Lee et al (2006) har undersökt säger de såhär: 

 
”SFC’s agile IT infrastructure introduced considerable flexibility in the choice of 
standalone functional components and their reusability for such integration, 
thus further adding to agility in project management.” (Lee et al. 2006, 53-54) 

3.1.4 Kollaboration  
Nästa faktor som påverkar deltagandet i distribuerade projekt är samarbete och kollaboration 
mellan medarbetare och arbetsgrupper. Systemutveckling är en mycket samarbetsinriktad 
process där ett önskvärt slutresultat beror på förmågan att skapa, dela och integrera 
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information (Lanubile 2009). För att kunna samarbeta med medarbetare som är viktiga för 
det arbetet man utför är det viktigt att kunna hitta dessa personer när man väl behöver dem, 
vilket inte är så svårt när man sitter på samma fysiska arbetsplats men kan vara utmanande i 
distribuerade miljöer (Espinosa et al. 2007). 

Team awareness. De variationerna av detta fenomen jag har hittat i litteraturen kan anta 
olika former av hur orden sammansätts, men det är samma fenomen det handlar om. Espinosa 
et al. (2007) kallar dessa för ”task awareness” och ”presence awareness”. Task awareness 
innebär medarbetarnas direkta och omedelbara kännedom om vad som händer i anknytning 
till deras arbetsuppgifter och områden som direkt påverkar dessa. Presence awareness 
betyder deras uppfattning om deras arbetskamraters tillfälliga status; vart de är, om de är 
tillgängliga, eller när de blir tillgängliga för att delta i de arbetsuppgifter som är aktuella. Båda 
dessa typer av awareness är viktiga för framgångsrikt kollaborativt arbete (ibid.), och i icke-
distribuerade arbetsmiljöer är det ett naturligt inslag att ha något så när koll på vart ens 
arbetskamrater är och ifall de är tillgängliga. Det blir dock mer komplicerat i distribuerade 
sammanhang. Espinosa et al. (2007) hävdar att presence awareness är viktigare för 
distribuerade arbetsgrupper, och att en välutvecklad sådant kan skala ner en del av de negativa 
egenskaperna som distribuerat kollaborativt arbete medför. Det finns verktyg för detta som 
t.ex. chattrum där medlemmarna har statusikoner som indikerar om de är tillgängliga eller när 
de senast sågs (Paasivaara och Lassenius 2003). Det blir lättare att hitta varandra när 
kommunikationsbehov uppstår vid användandet av sådan teknik, och man slipper ödsla energi 
på att försöka nå någon som ändå inte är tillgänglig (Herbsleb och Mockus 2003). Det kan 
även fylla en funktion i att när en kollega kommer online kan man bli påmind om en 
konversation man behövde ta, likt det som kan hända på vanliga arbetsplatser när man träffar 
sin kollega i korridoren eller fikarummet (ibid.). 

Collaborative development environments (CDE). Dessa plattformar ligger på en högre 
abstraktionsnivå än ett IDE och syftar mer till att koordinera arbetet i distribuerade projekt, 
där det finns olika verktyg som ska underlätta för utvecklarna att samarbeta och kommunicera 
med varandra inom ett gemensamt projekt (Lanubile 2009). Ett CDE ersätter alltså inte ett 
IDE utan ofta används båda parallellt. Istället är CDEer själva navet i distribuerade projekt 
som på olika sätt kopplas till andra verktyg inom systemutveckling och gör det till en naturlig 
mittpunkt som ger en bra överblick över projektet i sin helhet (ibid.). Från början uppstod 
CDEer inom OSS-världen där syftet var att skapa en mittpunkt för utvecklare inom OSS projekt 
för att lättare kunna organisera och styra sitt arbete (ibid.). Ett välkänt CDE inom OSS är 
SourceForge.net som innehåller många verktyg med allt ifrån projektadministration, 
buggrapportering, kompilering och versionshantering till diskussionsforum och mail-listor 
(ibid. 2009, 181). Numera används CDEer även inom kommersiell mjukvaruutveckling inom 
distribuerade projekt och det finns även andra plattformar; både OSS och kommersiella 
sådana (ibid.). 

Software configuration management (SCM). SCM-system är till för att hantera 
förändringar inom systemutvecklingsprojekt och innehåller funktioner för versionshantering. 
Det innebär att utvecklarna skickar in delar av sin kod vartefter de blir klara, men det går också 
att gå tillbaks till tidigare versioner då allting sparas i dessa repositories (Lanubile 2009). Det 
är ett viktigt verktyg för att koordinera arbetet inom utvecklingsprojekt och huvudsyftet är att 
hantera förändringar centralt på ett organiserat sätt. 

 
”The ease with which the components were extended and managed in terms of 
version control through a configuration management strategy added to the 
agility in project management” (Lee et al. 2006). 
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3.1.5 Globala Aspekter 
De globala aspekterna innefattar de begrepp och företeelser som uppkommer p.g.a. det 
distribuerade arbetssättets globala förutsättningar. Det gäller exempelvis tidsskillnader, olika 
kulturella fenomen och sociala förutsättningar för människor i olika länder och/eller tidszoner. 

Tidszon-skillnader har som redan nämnts både för och nackdelar inom distribuerad 
systemutveckling. Vad dessa tidsskillnader har för praktiskt inverkan på samarbetet mellan 
kontor i olika tidszoner är hur det skapas luckor och överlappningar i arbetstider, vilket 
innebär att det gäller att hitta bra tillfällen när tiderna överlappar om synkront samarbete ska 
utföras (Espinosa och Carmel 2003). När det är svårt att hitta överlappande tider blir en 
konsekvens att utvecklare får offra personlig tid för att kunna mötas virtuellt med 
arbetskamrater i andra länder, och det är inte ovanligt med videokonferens-samtal och 
virtuella möten som sker på kvällar eller tidiga morgnar (ibid.). Det förekommer dessutom att 
kontoret som har störst inflytande bestämmer tider för sådan kommunikation utefter deras 
egna arbetstider utan att ta hänsyn till deras geografiskt utspridda kollegor (ibid.). Det svåraste 
läget är när det är många kontor och medarbetare som är utspridda över flera tidszoner, då det 
är svårt att hitta överlappande tider som passar alla (ibid.) och påtvingar kommunikationen 
att utföras mestadels asynkront (Conchúir et al. 2009). 

Kulturella skillnader. En vanlig orsak till problem är kulturella skillnader som är en direkt 
följd av den geografiska utspriddheten i distribuerade projekt. Det kan yttra sig i att det är olika 
språk som talas, olika sätt att använda språket (ofta är det Engelska som talas inom företaget) 
men även normer och förväntningar på andra människor som skiljer p.g.a. platsspecifika 
sociala strukturer och kulturer (Daim et al. 2012). Att ha olika kulturer inom en organisation 
är dock inte alltid av ondo. Søderberg et al. (2013) är mer positivt inställd och hävdar att 
organisationer är mångfacetterade konstellationer med människor av olika bakgrund och 
kulturer och att global IT-utveckling kan tjäna på att ha en kulturell mångfald inom 
organisationen. En effekt av detta är att det skapar förutsättningar att tänka på olika sätt och 
på så vis skapa mer innovativa lösningar jämfört mot en homogen grupp av människor. 
Överlag är dock de flesta mest negativa till kulturella skillnader i litteraturen och diskuterar 
snarare om bästa sätt att lösa ”problemet”. Ett vanligt sätt att hantera detta är att låta 
medarbetarna lära känna varandra i början av ett projekt genom att åka till sina systerkontor 
och ha teambuilding. Detta för att skapa en trygg grund när de åker hem igen och ska göra det 
lättare att förstå varandras kulturer och underlätta kommunikationen inför det framtida 
samarbetet (Kotlarsky och Oshri 2005). 

Beroendeförhållande i denna kontext är en övergripande negativ företeelse som betyder att 
geografiskt separerade kontor på sätt och vis vill isolera sig från varandra trots deras starka 
beroendeförhållande mellan sig p.g.a. det distribuerade arbetets utmaningar (Herbsleb och 
Mockus 2003). 
 

”For teams that are located in different places around the globe, a low level of 
interdependence would seem ideal as this reduces the problems and risks 
associated with long-distance communications and information sharing.” 
(Gorton och Motwani 1996, 647) 

 
Lokala marknader syftar till marknader vid de specifika utspridda kontoren, vars geografiska 
platser är en del av lokala marknader. Det gäller både arbetsmarknader och kommersiella 
sådana. Kvalificerad arbetskraft som på vissa platser (ofta utvecklingsländer) kan vara 
betydligt billigare att anställa än i länder i väst (Richardson et al 2012). Även kommersiella 
marknader räknas in i denna kategori då det kan vara en fördel att vara nära sina kunder och 
andra intressenter och på så vis vara en del av lokala eko-system vilket i sin tur kan skapa 
ekonomiska vinster för företagen. 
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3.1.6 Effektivitet  
Den sista faktorn innebär allt som har med effektivitet att göra; så som snabbhet, 
fördröjningar, följsamhet eller kostnadsbesparingar. I forskningen är detta kopplat mycket till 
olika mätvärden och enligt en undersökning tar det i genomsnitt två och en halv gånger så lång 
tid att slutföra arbetsuppgifter som utförs distribuerat gentemot ifall allt arbete utförs från 
samma plats (Herbsleb och Mockus 2003). Det framkommer inte i litteraturen om 
fördröjningar eller andra effektivitetsproblem endast uppstår p.g.a. avståndet mellan 
kontoren. Enligt Herbsleb och Mockus (2003) finns det ett behov av att undersöka distribuerat 
arbetet som sker över tidszoner men i samma land, för att kunna undersöka hur stor del de 
kulturella skillnaderna har i detta. 

Agilitet belyses i ett par artiklar som behandlar ämnet i ett distribuerat sammanhang. Det 
verkar som att de utmaningar som distribuerad utveckling för med sig ytterligare försvåras om 
utvecklingen ska göras med ett agilt tillvägagångssätt (Ramesh et al. 2006). Även om agilitet 
inom distribuerad systemutveckling är något som blir allt populärare finns det fortfarande 
ganska lite forskning på agilitet inom distribuerade utvecklingsmiljöer (Lee et al. 2006). Det 
kan bero på den ytterligare komplexitet dessa två områden medför när de ska föras samman 
och således gör det svårstuderat. Enligt Lee et al. (2006) krävs det en omfattande strukturell 
strategi för att agilitet ska kunna uppnås som innefattar IT-strategi, IT-infrastruktur och 
projektledning som alla måste utföras agilt för att affärsmålen ska uppnås. Det är även viktigt 
att löpande förbättra och förfina arbetsprocessen för att vara följsamma mot ständiga 
förändringar (Ramesh et al. 2006). För övrigt är det ungefär samma förbättringsområden 
(kommunikation, koordination, sociala aspekter) inom agil distribuerad utveckling som inom 
distribuerad utveckling överlag (Ramesh et al. 2006). 

Kostnadsbesparingar är ett centralt tema inom litteraturen. Detta för att 
kostnadsbesparingar ofta är en viktig anledning till att använda det distribuerade arbetssättet 
överhuvudtaget. Det är lätt att stirra sig blind på kostnadsbesparingar som uppkommer p.g.a. 
lägre lönekostnad för personal från låglöneländer, då det även finns många andra faktorer som 
behöver tas med i beaktning för att avgöra den totala kostnaden för distribuerad 
systemutveckling (Conchúir et al. 2009; Richardson et al. 2012). Några av dessa faktorer kan 
dock vara svåra att förutse, t.ex. kostnader som uppkommer p.g.a. koordinationsproblem eller 
missförstånd om leveranstider (Conchúir et al. 2009). Det är även viktigt att beakta kostnader 
från verksamhetsdrift, företagsledning, utbildning, resor, produktion samt övriga 
organisationsmässiga kostnader till följd av en distribuerad företagsmodell för att komma 
fram till den ”sanna” kostnaden (Richardson et al. 2012). 

3.2 Analys av faktorer inom distribuerad systemutveckling 
I detta avsnitt behandlas min analys av litteraturen inom distribuerad systemutveckling som 
använts. Detta görs utifrån och m.h.a. de centrala faktorer eller faktorgrupper som jag 
benämner dem och tidigare har redogjort för. Jag har kategoriserat in litteraturen genom att 
sätta ett kryss för varje faktor som var och en av de olika artiklarna behandlar, som synes i 
tabell 5 nedan. Antal artiklar som behandlar varje faktor är som följer: 
 

 Sociala Aspekter: 7 

 Kommunikation: 9 

 Koordination: 10 

 Kollaboration: 7 

 Globala Aspekter: 7 

 Effektivitet: 6 
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Som synes är det ett starkt fokus på koordination inom de artiklar som behandlar distribuerad 
systemutveckling inom ramen för min studie. Även kommunikation är en faktor som 
behandlas i många av artiklarna. Att dessa två faktorer är de som behandlas mest beror nog på 
deras centrala roll inom distribuerad systemutveckling. Lanubile (2009, 176) sammanfattar 
(Carmel och Agarwal 2001) genom att avståndsaspekten inom distribuerat arbete påverkar de 
huvudsakliga formerna av samarbete inom arbetsgrupper. Sociala och globala aspekter har 
behandlats i knappt hälften av artiklarna, vilket jag tyder som att de är viktiga aspekter inom 
forskningen om distribuerad systemutveckling. Däremot vittnar frekvensen av dess 
medverkan i dessa artiklar inte om något väldigt utmärkande och gör det svårt att dra 
slutsatser om. Däremot blir jag något förvånad över att kollaborationsaspekterna inte belyses 
mer, men samtidigt visar på att det finns ett gap med hänsyn till dessa frågor. Det kan dock 
också vara så att kollaboration är en effekt av kommunikation och koordination och således 
finns med indirekt men inte behandlas mer ingående. Effektivitet är minst förekommande av 
faktorerna, vilket jag tror beror på att de ingående fenomenen är effekter av de andra 
faktorernas påverkan och endast belyses i specifika undersökningar och jämförelser av 
specifika mätbara fenomen. 

 

Tabell 5. Matris över artiklarna inom distribuerad systemutveckling, tillsammans med vilka 
faktorer som behandlats i respektive artikel. Dessa är sorterade i bokstavsordning på 
författarnas namn. 
 
  

Distribuerad systemutveckling

Centrala Faktorer

# Författare SA COM CORD COLL GLOB EFF

P1 Daim et al. (2012) X X X X

P2 Espinosa och Carmel (2003) X X X X

P3 Espinosa et al. (2007) X X X

P4 Foster et al. (2001) X

P5 Gorton och Motwani (1996) X X X

P6 Herbsleb och Mockus (2003) X X X X

P7 Kotlarsky och Oshri (2005) X X

P8 Lanubile (2009) X X X

P9 Lee et al. (2006) X X X

P10 Monasor et al. (2012) X X

P11 Ó Conchúir et al. (2009) X X X

P12 Ramesh et al. (2006) X X X X

P13 Richardson et al. (2012) X X X X

P14 Søderberg et al. (2013) X X X X

P15 Paasivaara och Lassenius (2003) X X

Totalt antal artiklar per kategori 7 9 10 7 7 6

SA = Social Aspects; COM = Communication; CORD = Coordination; COLL = Collaboration;

GLOB = Global Aspects; EFF = Effectiveness
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När tabellen sorteras i kronologisk ordning (se Tabell 6) går det att urskönja vissa mönster.  
Koordinationsfrågor som varit den mest förekommande faktorn i litteraturundersökningen 
har haft ett starkt fokus även över tid, och speciellt i början och mitten av tidsskalan med ett 
något avtagande mönster de senaste åren. Jag tycker dock inte att det går att urskilja en tydlig 
trend och det verkar vara ett övergripande och återkommande ämne inom litteraturen. 

Kommunikation är en faktor som också förekommit under hela perioden med ett extra 
tydligt fokus de senaste åren.  Kollaboration är också utspritt över tiden utan tydliga mönster, 
förutom att det överlag behandlas förvånansvärt lite inom litteraturen i min studie. Sociala 
aspekter är något som inte alls behandlats under de första åren men som sedan 2005 börjat 
fokuseras på allt mer. Trots de få studierna som behandlar effektivitetsfaktorerna går det att 
se ett visst mönster i att det varit störst fokus under början av 2000-talet med en långsamt 
avtagande trend, även om det lilla antalet observationer inom studien gör det svårt att göra 
några direkta slutsatser. Det som däremot är en tydlig faktor ur ett tidsperspektiv är det väldigt 
starka fokus på globala faktorer från 2009 och framåt. 

 

Tabell 6. Matris över artiklarna inom distribuerad systemutveckling, tillsammans med vilka 
faktorer som behandlats i respektive artikel. Dessa är sorterade i kronologisk ordning. 
Artiklar som givits ut samma år har vid avsaknad av ytterligare information som t.ex. 
månad sorterats inbördes efter författarnas namn. 
  

Distribuerad systemutveckling

Centrala Faktorer över tid

# Författare SA COM CORD COLL GLOB EFF

P1 Gorton och Motwani (1996) X X X

P2 Foster et al. (2001) X

P3 Herbsleb och Mockus (2003) X X X X

P4 Espinosa och Carmel (2003) X X X X

P5 Paasivaara och Lassenius (2003) X X

P6 Kotlarsky och Oshri (2005) X X

P7 Lee et al. (2006) X X X

P8 Ramesh et al. (2006) X X X X

P9 Espinosa et al. (2007) X X X

P10 Lanubile (2009) X X X

P11 Ó Conchúir et al. (2009) X X X

P12 Daim et al. (2012) X X X X

P13 Monasor et al. (2012) X X

P14 Richardson et al. (2012) X X X X

P15 Søderberg et al. (2013) X X X X

Totalt antal artiklar per kategori 7 9 10 7 7 6

SA = Social Aspects; COM = Communication; CORD = Coordination; COLL = Collaboration;

GLOB = Global Aspects; EFF = Effectiveness
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Överlag är det intressant att belysa att ”hårda” faktorer som behandlar struktur, kontroll, 
koordination och effektivitet varit mest förekommande i början av tidslinjen där det sedan har 
börjats fokusera mer på ”mjuka” faktorer som sociala, kulturella och globala aspekter under 
senare år. Det tror jag beror på att verktyg och strategier för koordination och kontroll inom 
de distribuerade organisationerna blivit mer raffinerade och således förbättrat dessa 
avseenden inom organisationerna. Detta tillsammans med effektivitetsfrågorna som jag tror 
följt hand i hand med den utvecklingen och varit med som referenspunkt för att mäta denna 
utveckling. Det är inte konstigt att den viktigaste faktorn koordination haft stort fokus i början 
då det verkar vara den grundläggande förutsättningen för att kunna bedriva distribuerat arbete 
överhuvudtaget. När dessa utmaningar så sakteliga börjat förbättras har fokus skiftat mot att 
förbättra de mjuka aspekterna av distribuerad systemutveckling som i sin tur också är svårare 
att mäta rent effektivitetsmässigt. 

3.2.1 Sociala Aspekter 
De sociala aspekterna som enligt ramen för min studie börjat behandlas från 2005 hade då 
enligt den kronologiska tabellen inte behandlats tidigare, vilket till viss del bekräftas av 
Kotlarsky och Oshri (2005) som hävdar att störst fokus tidigare varit på tekniska frågor inom 
IS-litteraturen om distribuerad systemutveckling. De sammanfattar även den tidigare 
forskningen inom detta område genom att den överlag argumenterar för att lyckad 
distribuerad utveckling i största del berott på tekniska verktyg och koordinationsmekanismer 
(2005). Den befintliga forskningen vid den här tidpunkten inom just de sociala aspekterna 
inom distribuerad systemutveckling belyser att otillräcklig tilltro och dåliga sociala relationer 
ställer till problem inom projekten (2005). Det efterfrågas dock en bättre förståelse för hur 
olika sociala aspekter påverkar distribuerat kollaborativt arbete positivt. Kotlarsky och Oshri 
(2005) kommer i sin undersökning fram till att förutom tekniska faktorer är sociala band och 
kunskapsutbyte essentiella orsaker till ett lyckat samarbete inom distribuerade projekt. 
 

”The learning involved in the manner in which people successfully collaborate 
is located within the social world” (Kotlarsky och Ohsri 2005, 45). 

 
Lee et al. (2006) och Espinosa et al. (2007) belyser just kunskapsutbyte, kunskapsbyggande 
och allmän hantering av kunskap inom distribuerade projekt som viktiga beståndsdelar för ett 
lyckat arbete inom distribuerade utvecklingsprojekt. Lagkänsla och förmågan att lita på 
varandra är också något som behandlas som viktiga sociala aspekter i forskningen under denna 
tidsperiod (Ramesh et al. 2006). 

På senare år har forskningen om sociala aspekter inom distribuerad systemutveckling 
handlat om tilltro (Daim et al. 2012; Søderberg et al. 2013) och rädsla (Richardson et al. 2012) 
mellan arbetskamrater som viktiga aspekter. Tilltro och att man känner sig bekväm med sina 
kollegor leder till att man vågar uttrycka sina idéer och tankar, samt att man även tar 
kollegornas idéer och tankar på allvar (Daim et al. 2012). Detta leder till att skapa en dynamik 
inom gruppen där olika åsikter bidrar till bättre beslut. ”Often, high-quality decisions can be 
made when the majority of a team is in-tune with a diverse set of viewpoints” (Daim et al 
2012, 204). Rädsla är en aspekt som ställer till problem men samtidigt är lätt att hantera 
genom team-building samt utbildning för att överbrygga kommunikationssvårigheter och 
kulturella motsättningar (Søderberg et al. 2013). 
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3.2.2 Kommunikation 
Redan 1996 vilket är året då den tidigaste artikeln i min forskning utkom belyses att 
distribuerade arbetsgrupper behöver en grundläggande kommunikations-infrastruktur 
(Gorton och Motwani 1996). De fokuserar mycket på koordinationsaspekter och rent tekniska 
förutsättningar för att kunna uppnå detta, och det verkar inte vara lika självklart med 
välfungerande uppkopplingar på den tiden som det kanske är idag. Till exempel förutsätter 
mail-kontakt att dessa mail inte tar för lång tid att komma fram, och att det är bra att ha en 
”backup”-struktur för kommunikation inom organisationerna då tekniska hårdvaru och/eller 
mjukvarufel verkar vara förhållandevis vanliga (ibid.). Förutom mail, lyfter de fram telefon och 
telefonkonferenser som huvudsakliga kanaler för synkron kommunikation, och intressant är 
att även om de nämner videokonferenser som ett bra medium tror de inte att tekniken och IT-
infrastrukturen i världen är redo för detta förrän inom upp till tio år framåt i tiden. 

Herbsleb och Mockus (2003) fokuserar mycket på informell kommunikation och hävdar att 
trots att det är väldigt viktigt inom systemutveckling gör avståndet mellan medarbetare i 
distribuerade projekt att frekvensen av den informella kommunikationen minskar avsevärt. 
Vid denna tid är de vanligaste kommunikationsmedlen telefon och e-mail, men även 
textbaserade chatt-verktyg börjar dyka upp hos företagen och visar sig vara effektiva (Herbsleb 
och Mockus 2003; Paasivaara och Lassenius 2003). Några år senare visar sig informell 
kommunikation fortfarande ha ett starkt fokus, speciellt då agil distribuerad systemutveckling 
börjar bli vanligare (Ramesh et al. 2006). Agil utveckling kräver mindre formel 
kommunikation och istället ett konstant informellt och synkront kommunikationsflöde, vilket 
försvåras p.g.a. tidsskillnader mellan arbetsplatser (ibid.). För att komma till rätta med detta 
är det många organisationer som synkroniserar arbetstiderna mellan arbetsplatserna som 
innebär att kundrepresentanter och projektledare börjar tidigt på morgonen, medan 
”offshore”-utvecklare får jobba kvällsskift (ibid.). Ramesh et al. (2006) har i sin studie även 
kommit fram till att den informella kommunikationen orsakat missförstånd som lett till att 
flera företag utövar informell kommunikation via formella kommunikationskanaler. Det 
innebar att projektledare och andra ansvariga blivit en formell kontaktpunkt för respektive 
kontor som skulle agera mittpunkter för all kommunikation som skulle bedrivas. År 2009 är 
e-mail fortfarande det vanligaste kommunikationsverktyget men det finns en uppsjö olika 
kommunikationsverktyg att använda, och videokonferenser är numera en vanlig företeelse 
(Lanubile 2009). Lanubile (2009) beskriver ”rik” media som kommunikationsverktyg där mer 
information kan föras över som t.ex. subtila signaler via videokonferenser och ”smal” media 
som t.ex. mail och chatt. Slutligen hävdar de att det enligt den då samlade CSCW-forskningen; 
skapar en kombination av rik och smal media bäst förutsättningar för att lyckas med komplexa 
kooperativa och distribuerade arbetsuppgifter. 

Den sista tiden har inte lika mycket fokus legat på tekniska kommunikationsverktyg. 
Snarare handlar den senare litteraturen mer om hur de olika verktygen ska användas, i vilka 
situationer respektive verktyg passar bäst, samt hur vissa svårigheter ska kringgås. Det verkar 
som att en del utmaningar är svåra att lösa, som t.ex. kulturella skillnader och olika 
språkkunskaper (Monasor et al. 2012; Søderberg et al. 2013) som är svåra att lösa med teknik, 
då de ändå finns där i grunden. En tendens som verkar komma är att systemutvecklare på olika 
sätt får träna på att hantera kulturellt betingade kommunikationssvårigheter (Monasor et al. 
2012; Richardson et al. 2012). Videokonferenser verkar inte heller alltid vara tillräckligt och 
den traditionella F2F-kommunikationen verkar vara att föredra trots tekniska framsteg (Daim 
et al. 2012), åtminstone i början av projekten. 

Sammanfattningsvis verkar utvecklingen gå mot att hantera de mellanmänskliga problem 
som uppkommer p.g.a. kulturella skillnader och geografiskt åtskiljdhet, och mot en generell 
insikt att tekniska kommunikationsverktyg inte kan lösa alla problem. 
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3.2.3 Koordination 
I början av tidslinjen för min undersökning då många artiklar som behandlar koordination 
finns är det övergripande fokus på olika fenomen. Bland annat är det en del som behandlar 
olika gruppkonstellationer och hur dessa ska samarbeta. Gorton och Motwani (1996) föreslår 
i sin modell att dela in projektdeltagare i olika grupper, uppdelade utefter kompetens eller 
arbetsområden och på så vis koordinera arbetet med tydliga strukturer för hur 
arbetsområdena ska samverka. Foster et al. (2001) fokuserar mer på resursfördelningsfrågor; 
både ekonomiska, men även hårdvaru- och mjukvarumässiga. Framförallt föreslår de en 
arkitektur varpå hela den distribuerade organisationens arbete ska baseras och utgå ifrån. 
Denna arkitektur är väldigt tekniskt inriktad och baseras på ett antal olika protokoll och 
tjänster som i kombination med specifika hårdvarulösningar ska främja delandet av dess 
resurser mellan organisationens medarbetare (ibid.). En annan aspekt som forskats om under 
början av 2000-talet är hur en distribuerad organisation ska koordinera arbetet mellan olika 
kontor på bästa sätt, och hur man kan använda tidszon-skillnader som en fördel i denna 
strategi (Espinosa och Carmel 2003; Herbsleb och Mockus 2003). 

Under de senaste 10 åren har forskningen om koordinationsfrågorna inom distribuerad 
systemutveckling börjat fokusera mer på ett agilt arbetssätt (Lee et al. 2006; Ramesh et al. 
2006) och hur organisationerna ska anpassa sin strategi och infrastruktur för att stödja ett 
sådant arbete. Även olika tekniska plattformar som SCM och/eller CM-system, 
versionshantering och CDEs kan användas för att stödja organisationernas 
koordinationsförmågor (Lanubile 2009; Richardson et al. 2012). Det tas även upp olika sätt 
att modularisera den distribuerade organisationen, samt begränsa antalet geografiskt åtskilda 
kontor per projekt för att minimera koordinationskostnaderna (Ó Conchúir et al. 2009). 
Koordination verkar vara ett ständigt återkommande problemområde inom distribuerad 
systemutveckling och ett område som ständigt förändras utefter förutsättningarna. 

 
”Distance directly negatively impacts on the effective coordination of global 
teams. Specific measures are required to address the issues this raises. Effective 
coordination ensures that adequate planning and the required resources are 
provided to undertake the necessary tasks.” (Richardson et al. 2012, 1189) 

3.2.4 Kollaboration 
I mycket av den litteratur jag använt mig av belyses kollaboration ganska ytligt och på ett mer 
generellt plan. Som jag redan nämnt tror jag att det beror på att det är svårt att isolera 
företeelsen för sig då den är en del i ett större sammanhang där ofta slutmålet i den meningen 
kan vara att målet för kollaborerat arbete är lyckad kollaboration (Kotlarsky och Oshri 2005). 
För att uppnå lyckad kollaboration krävs en kombination av olika egenskaper, som 
kommunikation, sociala relationer och bra tekniska verktyg (Espinosa och Carmel 2003). 
Lyckad kollaboration verkar dock vara extra svårt att uppnå inom distribuerad 
systemutveckling (Espinosa och Carmel 2003; Paasivaara och Lassenius 2003). Espinosa och 
Carmel (2003) gör skillnad på kollaborerat arbete som utförs över landsgränser och/eller 
geografiskt åtskiljdhet mot kollaborerat arbete som görs över tidsskillnader, där de fokuserar 
på svårigheterna som tidsskillnader medför p.g.a. olika arbetstider snarare än tids-zoner. 

Paasivaara och Lassenius (2003) generaliserar däremot effekterna av fysisk åtskiljdhet och 
fokuserar mer på olika sätt att strukturera upp det kollaborativa arbetet. En del i denna 
arbetsprocess som de argumenterar för är att sätta upp tydliga milstolpar i arbetet och nyttja 
en ständigt återkommande integration av olika utvecklares arbeten. Detta för att undvika för 
stark modularisering av produktkomponenter som sedan blir svåra att föra samman till en 
helhet. De har även belyst ett arbetssätt i sin studie som innefattar att skapa direkta 
kommunikationsvägar mellan arbetsuppgiftsmässigt likställda medarbetare, där projektledare 
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kommunicerar med projektledare i andra grupper, programmerare med programmerare och 
så vidare. Förutom att träffa sina kollegor i verkligheten i början av projekten som jag redan 
har tagit upp, argumenterar Paasivaara och Lassenius (2003) för att ofta förekommande 
leveranser av fungerande kod skapade tilltro och kunskap om kollegors kompetens mellan 
utvecklarna. Ytterligare en intressant aspekt från deras studie är att när deltagarna i projekten 
träffades F2F i början, utsattes de för diverse problemlösningssituationer som i sin tur stärkte 
arbetslagens förmåga att lösa problem överlag. Något som sedan framgångsrikt fördes över in 
i det verkliga arbetet (ibid.). 

Några år senare handlar forskningen om bl.a. presence awareness och knowledge 
awareness inom arbetsgrupper, där dessa aspekter undanröjer de problem som det 
geografiska avståndet har på koordinationen av arbetet (Espinosa et al. 2007).  Lanubile 
(2009) delar uppfattningen om kunskaps-medvetenhet och tar upp fenomenet 
kunskapscenter som ett verktyg för att dela kunskap om och mellan medarbetarna och belyser 
även SCM-systemens betydelse för lyckad kollaboration. Kollaboration inom systemutveckling 
handlar inte bara om att skriva kod utan innefattar även andra delar av utvecklingsprocessen: 
”Collaboration in software development tends to be around the creation of formal or 
semiformal software artifacts” (Lanubile 2009, 178). Däremot finns det exempel på 
kollaborationsverktyg som är integrerade med kodningsverktygen; såsom en plugin till IDEet 
Eclipse som inför sociala och samarbetsmässiga funktioner till själva utvecklingsmiljön (ibid.). 
Tidsmässigt har det de senaste åren blivit mer fokus på olika sätt att förbättra kollaboration 
m.h.a. olika nya tekniska verktyg och/eller utökad hänsyn till kulturella skillnader för att skapa 
bättre sammanhållning. 

3.2.5 Globala Aspekter 
De globala aspekterna har som redan nämnts börjat dyka upp starkt de sista åren enligt min 
undersökning, men är precis som kollaboration även en underliggande faktor som kanske mer 
indirekt behandlas i alla artiklar till någon mån eftersom det är en grundläggande del av just 
distribuerad, eller global systemutveckling som det också kallas. Bland artiklarna som 
behandlat globala faktorer mer direkt tillhör Herbsleb och Mockus (2003) som dels kommer 
fram till att utvecklare från olika platser inte har problem med gemensamma prioriteringar 
gällande arbetsuppgifter, vilket motbevisade deras hypotes om att så skulle vara fallet. De 
behandlar även beroendeförhållanden mellan distribuerade kontor och kom fram till att 
etablerade beroendeförhållandena mellan olika kontor är ett kroniskt tillstånd och att det 
skulle krävas nyskapande strategier för att ändra på detta, om det ens är möjligt. En annan 
artikel som publicerades samma år fokuserar på tidsaspekterna som uppkommer vid globalt 
arbete, och diskuterar olika variabler gällande detta (Espinosa och Carmel 2003). Förutom 
tidszon-skillnader jämför de också arbetstider mellan USA där det normala är 9-5 mot hur det 
är i Spanien där arbetsdagen börjar senare och fortsätter långt in på kvällen, vilket också leder 
till olika tider för lunch. De tar även upp olika helgdagar i olika kulturer och länder, samt olika 
antal arbetsdagar per år mellan olika platser. 

Samtliga av de senaste fem artiklarna i min studie som alla behandlar de av mig 
kategoriserade globala aspekterna fokuserar på kulturella skillnader. Ó Conchúir et al. (2009) 
kallar det för det socio-kulturella avståndet, som uttrycks genom varierande språkfärdigheter 
och otillräckligt igenkännande med människor från olika kulturer som kan leda till 
missförstånd och en allmän känsla av misstro till varandra. Medarbetare inom geografiskt 
utspridda arbetsgrupper har överlag stora utmaningar att samarbeta och kommunicera med 
varandra vilket ofta påverkar deras prestationer (Daim et al. 2012). 
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Det är inte bara språkliga skillnader som stör utan även skillnader mellan olika kulturer i sättet 
att se på världen, och hur man beter sig i sociala sammanhang (Daim et al. 2012; Richardson 
et al. 2012). 

 
”If the full implications of cultural diversity are not properly understood and 
measures taken to address them it can have serious negative repercussions on 
the operation of global teams” (Richardson et al. 2012, 1187). 

 
En intressant iakttagelse är en konceptidé som handlar om en datorbaserad virtuell 
utbildningsmiljö för blivande mjukvaruingenjörer som innehåller verktyg för att träna 
studenterna i hur de ska interagera med människor från andra kulturer (Monasor et al. 2012). 
Det innehåller bl.a. en ”chatt-simulator” som iscensätter konversationer med människor från 
andra kulturer genom virtuella avatarer som skickar olika meddelanden, där programmet ger 
feedback på ens språkbruk för att anpassas mot kulturella skillnader. 

Förutom utmaningar p.g.a. kulturella skillnader finns det även fördelar. Under en intervju 
av en chef på ett stort IT-företag kom det fram att förutom att hitta billig arbetskraft, 
understrykte chefen även att företaget kunde rekrytera riktiga genier från några länder i Asien 
(Ó Conchúir et al. 2009). En projektledare från samma företag tyckte dock inte att en kulturell 
mångfald mellan arbetare skapade några fördelar, medan en projektledare från ett annat 
företag tyckte att en sådan mångfald var användbart då man kunde få många olika perspektiv 
inom arbetsgrupper. Daim et al. (2012) belyser även en annan form av kulturella skillnader 
som uppstår internt och externt mellan organisationer. Internt på det viset att människor från 
olika yrkesgrupper kan ha generella tankebanor som skiljer sig från andra yrkesgrupper som 
på så vis också kan skapa motsättningar eller möjligheter, och externt genom skillnad i 
företagskultur mellan olika organisationer. 

Den sista artikeln (Søderberg et al. 2013) behandlar global distribuerad utveckling utifrån 
människorna i offshore-kontorens verklighet, vilket är intressant då det ger ett annat 
perspektiv än de flesta andra artiklar som berör de globala aspekterna. I denna studie har de 
bl.a. intervjuat en chef på ett offshore-kontor i Indien som uttrycker vikten av att skapa en 
global gemensam företagskultur istället för att se offshore-kontoren som externa företeelser 
som måste ”hanteras” (ibid.). 

3.2.6 Effektivitet 
Den första artikeln i studien har behandlat effektivitet utifrån olika sätt att effektivisera 
verksamheterna genom att optimera arbetsprocesser och hur dessa fördelas mellan olika 
distribuerade kontor (Gorton och Motwani 1996). De fokuserar bl.a. på hur organisationer på 
bästa sätt kan använda tidszon-skillnader till deras fördel, hur de på bästa sätt ska få ut så 
mycket av medarbetarnas kompetens som möjligt och hur de ska använda sig av kompetent 
personal från låglöneländer. I en undersökning om möten och uppföljning/rapportskrivning 
efter dessa kom de fram till att en distribuerad arbetsgrupp som utnyttjar tidszon-skillnader 
genom att fördela arbetet blev klara 32 procent snabbare än en arbetsgrupp som gjorde allt 
arbete från en och samma arbetsplats, trots att det totala nedlagda arbetet i tid var lika stort 
(Gorton och Motwani 1996). Detta var dock en studie som var väldigt specifik och enligt 
Herbsleb och Mockus (2003) finns det andra faktorer som påverkar effektiviteten negativt, 
som t.ex. försvårad kommunikation och problem att hitta rätt personer vid specifika tillfällen. 
De belyser precis som Gorton och Motwani (1996) också vikten av att optimera hur arbetet ska 
fördelas mellan olika kontor, men kommer förutom det fram till att distribuerat arbete faktiskt 
ökar förseningar. Det finns alltså delade meningar om effektivitet när det handlar om 
leveranstider. Den tidiga litteraturen i min studie som behandlar effektivitet handlar mycket 
om olika tidsaspekter och hur dessa påverkar utvecklingsprocessen, och har visat sig vara en 



 

 

29 

 

komplex faktor att riktigt förstå då det finns så många olika variabler som påverkar utfallen. 
Tidsaspekter innebär inte bara tidszonskillnader, utan tids-skillnad som påverkar den totala 
överlappande arbetstiden mellan kontor har också behandlats (Espinosa och Carmel 2003).   

Lite senare börjar det i litteraturen dyka upp mer aspekter inom agila organisationer, och 
hur och om distribuerade organisationer kan arbeta agilt (Lee et al. 2006; Ramesh et al. 2006). 
De fokuserar således mer på hur organisationer kan vara följsamma och dynamiska, och det 
är enligt mig ett annat mått på effektivitet än direkta tidsstudier. Jag tror också att det har att 
göra med att agila utvecklingsmetoder med tiden blivit allt vanligare och att det inför ett annat 
sätt att se på systemutveckling. Den sista artikeln som behandlar effektivitet tittar mer på 
offshoring och kostnadsbesparingar till följd av detta fenomen (Ó Conchúir et al. 2009). I 
deras undersökning av två olika företag kom de fram till att om man räknar in alla faktorer 
som löner, hyror och administrativa kostnadsskillnader i andra länder blir den totala 
projektkostnaden i Indien 32 procent samt 25 procent av den totala projektkostnaden i USA 
(ibid.). 

Det verkar vara en viss spridning runt effektivitetsfaktorer inom den distribuerade 
systemutvecklingsforskningen och det är ungefär en tredjedel av artiklarna som 
överhuvudtaget behandlar dessa faktorer direkt. Dessa två iaktagningar tror jag beror på att 
distribuerad systemutveckling är en väldigt komplex företeelse med många ingående faktorer 
som kan vara svåra att verkligen förstå och mäta helheten av. 

4. 3D Collaborative Virtual Environments 

För att kunna simulera verkligheten behöver man se till att lura våra sinnen genom att simulera 
företeelser från den fysiska världen. 3D CVEs medför att användaren känner en närvaro i den 
simulerade miljön där denne är omgärdad av datorgenererade omgivningar och förändrande 
sensationer som i sin tur påverkas av användarens handlingar (Montoya et al. 2011). Det blir 
en symbios mellan användaren och världen precis som i verkligheten. 3D CVEs erbjuder 
mycket bättre kommunikationsmöjligheter än traditionella kommunikationsteknologier där 
dessa virtuella miljöer medför visuella representationer av objekt och människor tillsammans 
med en mängd ytterligare kommunikationskanaler som text, ljud och visuella framställningar 
(ibid.). Människor representeras av avatarer som gör det möjligt för användarna att imitera 
karaktärsdrag och handlingar från verkligheten. 

4.1 Analys av faktorer 
Som det går att se i tabell 7 nedan är det ett mindre antal artiklar i denna del av studien, vilket 
bör beaktas när följande siffror presenteras: 

 Sociala Aspekter: 4 

 Kommunikation: 7 

 Koordination: 7 

 Kollaboration: 7 

 Globala Aspekter: 5 

 Effektivitet: 3 
 
Av totalt åtta artiklar är det sju som behandlar kommunikation, koordination och 
kollaboration. Att kollaboration är en av dessa är inte förvånande då CVEs syftar till att 
kollaborera (som ju är en del av namnet) mellan människor i en virtuell miljö, och för att 
samarbeta krävs det oftast även någon form av kommunikation. Koordinationsfaktorn i detta 
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sammanhang syftar mycket till de tekniska plattformar som ligger bakom, och i något fall 
behandlas även organisationsmässig infrastruktur. Det är hälften som fokuserar på sociala 
aspekter, fyra som behandlar globala aspekter, samt tre av åtta som behandlar 
effektivitetsfrågor. Överlag är det ett mer konsekvent mönster än under första delen av studien. 
Intressant är att det är ett större antal faktorer som behandlas totalt sett inom CVE-
litteraturen, något som kan ha att göra med att ämnet är mer tillspetsat och nära mina sedan 
tidigare utvalda faktorer, som dessutom säkert färgats av min subjektiva förförståelse inom 
området. 

 

Tabell 7. Matris över artiklarna inom 3D CVE. Dessa är sorterade i bokstavsordning efter 
författarnas namn. 
 
Eftersom denna delstudie endast fokuserat på förhållandevis ny forskning kommer den inte 
att analyseras utifrån ett tidsperspektiv. Däremot kommer jag utifrån litteraturen att 
behandla de eventuella fördelar och/eller nackdelar som finns inom respektive faktor. 

4.1.1 Sociala Aspekter 
Det finns en del fördelar med 3D CVEs som hjälpmedel för att skapa sociala band. I ett 3D 
CVE-system som är tänkt att användas inom distansbedriven utbildningsverksamhet i ett 
virtuellt universitet finns det funktioner för att uppmuntra till sociala möten i den virtuella 
världen (Monahan et al. 2008). Till exempel finns det mötesplatser som ska imitera verkliga 
företeelser som ett virtuellt café där studenterna kan mötas för att diskutera skolarbeten eller 
andra samtalsämnen. Tanken är att det ska skapa tillfällen för spontana möten och informell 
kontakt med andra människor, precis som i en riktig skola. Syftet med detta är att skapa 
möjlighet att knyta sociala relationer med andra studenter. Det finns även virtuella grupprum 
där studenterna kan dela foton och videoklipp samt prata med sina skolkamrater via röstchatt. 
När detta system utvärderades var det 78 procent av testpersonerna som kände tillhörighet till 
någon form av grupp och ingen av testpersonerna kände sig isolerad under tiden de testade 
den virtuella läromiljön (ibid.). Dessutom var det 89 procent som tyckte att den virtuella 
miljön överlag främjade social interaktion. 
  

3D Collaborative Virtual Environments

Behandlandet av tidigare identifierade centrala faktorer inom distribuerad systemutveckling

# Författare SA COM CORD COLL GLOB EFF

P1 Binh Ta och Zhou (2007) X X

P2 Brown et al. (2011) X X X

P3 Bosch-Sijtsema och Haapamäki (2014) X X X X X X

P4 De lucia et al. (2009) X X X X

P5 Monahan et al. (2008) X X X X X

P6 Montoya et al. (2011) X X X X X X

P7 Prasolova-Førland (2008) X X X X

P8 Rosenman et al. (2007) X X X

Totalt antal artiklar per kategori 4 7 7 7 5 3

SA = Social Aspects; COM = Communication; CORD = Coordination; COLL = Collaboration;

GLOB = Global Aspects; EFF = Effectiveness
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“One of the most important elements of learning which is absent from a 
traditional text based learning system is social interaction with other students” 
(Monahan et al. 2008, 1347). 
  

Även i en studie som undersökt människors upplevelser av virtuella arbetsmiljöer var det flera 
deltagare som tyckte att virtuella miljöer hjälpte till att bygga sociala nätverk och förbättra 
deras relationer till andra människor (Bosch-Sijtsema och Haapamäki 2014). I likhet med det 
virtuella universitetet var det flera deltagare som diskuterade hur virtuella arbetsmiljöer kunde 
uppmuntra till spontana möten och informella aktiviteter i virtuella fikarum och parker. En till 
fördel som belyses i litteraturen är att deltagare i kollaborativa virtuella miljöer generellt sätt 
känner en social trygghet i den virtuella miljön och att de vågar vara sig själva, eller till och 
med vågar söka upp andra deltagare som de annars inte hade vågat närma sig (Bosch-Sijtsema 
och Haapamäki 2014; De Lucia et al. 2009). 
 

”The environment facilitates the perception of social spaces with attributes as 
trust and belonging. Also a deep sense of community is perceived, in general.” 
(De Lucia et al. 2009, 231) 

 
En fara med hänsyn till de sociala aspekterna med utvecklingen av nya 3D CVEs är ifall de 
endast blir fokuserade på funktionalitet som ett grafiskt kommunikationsverktyg (De Lucia et 
al. 2009). Då blir det inte en sann virtuell miljö eftersom de sociala aspekterna inte tas hänsyn 
till, och således blir det ingen skillnad mot redan förekommande videokonferensverktyg 
(ibid.). 

4.1.2 Kommunikation 
För kommunikationsaspekten och dess förutsättningar finns det stora möjligheter inom 3D 
CVEs då den virtuella miljön dels medför att många individer kan interagera med varandra 
samtidigt, men också att den kommunikation som utförs blir rikare jämfört med traditionella 
kommunikationsteknologier (Montoya et al. 2011). Detta eftersom s.k. avatarer i den virtuella 
miljön kan simulera rörelser och beteenden som inte går att simulera i varesig text- eller 
ljudform. Kommunikationen berikas av att det både är verbal och visuell information som 
förmedlas (De Lucia et al. 2009).  Skillnaden mot videokonferens- och videochattverktyg som 
också medför en rik form av kommunikation är att i ett 3D CVE uppstår det ytterligare en 
dimension då deltagarna kan interagera med världen och dess virtuella objekt. På så vis kan 
t.ex. riktningen på en avatar och var denne tittar någonstans medföra indirekt kommunikation 
som inte hade gått att föra över via ett vanligt videosamtal (Montoya et al. 2001; Brown et al. 
2011). Precis som i verkligheten finns det alltså stora möjligheter för indirekt kommunikation 
inom den virtuella miljön. 

”Nonverbal communication is a fundamental component of human interaction 
and current mediated communication hinders this feedback channel” (Montoya 
et al. 2001, 454) 

Även den tredimensionella miljön i sig främjar att ytterligare information förs över och fångas 
upp av dess deltagare, och i enlighet med forskningsområdet proxemics grundläggande 
principer påverkar den fysiska ytan mellan skickare och mottagare hur meddelandet tolkas (De 
Lucia et al. 2009; Montoya et al. 2001). Kort och gott finns det många möjligheter med att 
kommunicera inom virtuella världar då det går att implementera många former av mänsklig 
kommunikation ur den verkliga världen, som t.ex. användandet och interagerandet av gester, 
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objekt, text och tal (Brown et al. 2011). Min egen reflektion om detta är att det är svårt att veta 
hur väl den totala kommunikationen fungerar i 3D CVEs gentemot i verkligheten eftersom 
vissa företeelser från verkligheten i dagsläget inte går att implementera virtuellt. 

4.1.3 Koordination 
Det finns två delar av denna aspekt i relation till 3D CVEs: den virtuella ”inomvärlds”-
koordinationen och den externa koordinationen i den fysiska verklighet vari den virtuella 
miljön baseras och verkar i. Ibland går dessa två delar ut och in i varandra då funktioner eller 
koncept som ska existera virtuellt, även måste vara förankrat rent tekniskt i den fysiska 
världen. Att koordinera arbetet visades sig vara en komplex och vital företeelse inom vanligt 
distribuerat arbete, och det blir det likaså i en virtuell miljö. I studien om utvecklandet av ett 
virtuellt universitet har de infört funktioner för att hantera mötesplanering, hur material ska 
levereras till studenterna, tilldelning av roller och se till att tider, datum och platser 
kommuniceras ut (De Lucia et al. 2009). 

En stor utmaning vid användningen av 3D CVEs ur ett företagsperspektiv är just hur 
integrationen ska gå till mellan den virtuella miljön och organisationens övriga IT-system 
(Bosch-Sijtsema och Haapamäki 2014; Montoya et al. 2011). Även om det finns många 
möjligheter med att använda 3D CVE i organisationer är det i dagsläget en väldigt varierande 
kvalitet på systemen och huruvida de innehåller organisationsmässigt essentiella funktioner 
och verktyg (Montoya et al. 2011). Tekniken bakom 3D CVE-systemen är ett område som 
medför stora utmaningar. I en studie med människor som använt 3D CVE i sitt arbete var det 
72 procent av de intervjuade som i någon form diskuterade de tekniska problem som uppstått 
eller iakttagits (ibid). Bl.a. hur väl IT-infrastrukturen är utbyggd i olika länder och skillnad i 
bandbredd; faktorer som haft negativ påverkan på att arbeta i 3D CVEs (ibid). Om 
användandet av 3D CVE ökar i framtiden och det skulle innebära att väldigt många deltagare 
skulle vara inne samtidigt blir det ännu större tekniska utmaningar. Binh Ta och Zhou (2007) 
har utvecklat en serverarkitektur m.h.a. avancerade algoritmer och uträkningar. Det blir 
många faktorer som måste tas hänsyn till när virtuella miljöer ska verka globalt, som t.ex. 
latenstider, bandbredd, servrars placering och även hur den virtuella miljön ska delas upp över 
de olika servrarna (ibid.). 

  
 “First, organizations need to be aware that 3D CVEs tend to vary along 

several infrastructure-related dimensions, including the demands placed on 
network bandwidth and connectivity, as well as computer processing power, 
memory, and graphics card requirements” (Montoya et al. 2011, 467). 

 
Koordination fortsätter vara en komplex faktor, och förutom den koordination som utförs inuti 
de virtuella världarna verkar det vara ungefär samma generella problem och förutsättningar i 
relation till koordinationsfrågor mellan distribuerad systemutveckling och kollaborativa 
virtuella miljöer. Ur den aspekten blir ett 3D CVE-system bara en i raden av olika IT-system 
som ska samverka med varandra i en komplex värld. 

4.1.4 Kollaboration 
Om man ska beskriva en form av kollaboration som gör företeelsen förståelig på ett generellt 
plan tycker jag att man kan ta upp traditionell produktutveckling som ett exempel. Deltagarna 
i ett 3D CVE kan skapa, modifiera och interagera med tredimensionella objekt i den virtuella 
världen (Montoya et al. 2011). Montoya et al. (2011) sammanfattar viss forskning om 3D CVE 
som specifikt riktat in sig på 3D CVE-system som varit specifikt framtagna för just industriell 
design- och produktutveckling. Där skapar deltagarna virtuella prototyper tillsammans i det 
virtuella rummet. Jag kan se vissa fördelar med denna typ av produktutveckling då deltagarna 
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kan röra sig det virtuella rummet och titta på objektet från olika vinklar, vilket tillsammans 
med möjligheten till det kreativa skapandet och kommunikationsmöjligheten gör det till en 
intressant företeelse. ”The richness of 3D CVEs allows teams to work together in ways that 
are not possible with traditional communication technologies” (Montoya et al. 2011). 

Det är inte bara skapandet av tredimensionella modeller som kan göras virtuellt, även andra 
företeelser som vanligtvis görs i kontorsmiljöer kan utföras. I en av artiklarna har de studerat 
hur man kan göra affärsmodellering virtuellt (Brown et al. 2011). I deras miljö kan en 
avancerad affärsmoddelering göras på golvet inuti det virtuella rummet där deltagarna kan 
samarbeta och bygga ut och lägga till delar och/eller kopplingar till diagrammet (ibid.). Här 
kan alltså flera medarbetare arbeta samtidigt på samma arbetsuppgift, de kan röra sig fritt runt 
diagrammet och zooma in eller ut på det de för tillfället vill fokusera på. Samtidigt med detta 
har de som exempel tagit in virtuella projektionsytor som fungerar som skärmar där relevant 
information kan finnas med. 

 
”Our qualitative analysis of the case study data received indicates a consistent 
theme to become evident, namely that the novel method of collaborative process 
modeling indeed facilitated a truly collaborative experience (Brown et al. 2011, 
558). 

 
Det här är ett direkt exempel på en företeelse som jag tror skulle kunna användas inom 
distribuerad systemutveckling; om det så rör sig om just processmodellering eller andra 
former av diagramskapande tror jag att det är något som skulle kunna vara väldigt användbart 
under vissa steg av en systemutvecklingsprocess. I en annan studie av 3D CVE inom arbetslivet 
där de främst använt sig av chefer inom olika verksamheter; kom de fram till att cheferna tyckte 
överlag att virtuella arbetsmiljöer var bra verktyg för kollaboration och lärande inom 
arbetsgrupper (Bosch-Sijtsema och Haapamäki 2014). I många av företagen i den studien 
användes 3D CVE-miljön för brainstorming för att hitta nya strategier och/eller andra 
nyskapande idéer inom företagen (ibid). Om man bortser från direkta kollaborativa 
arbetsuppgifter finns det även ett fokus på team-awareness som också var ett central tema 
inom kollaboration inom distribuerad systemutveckling. 3D CVEer kan främja att skapa ett 
större kontextuellt medvetande inom distribuerade arbetsgrupper, om dess medlemmar och 
arbetsuppgifter (ibid.). 
 

“Awareness is also supported when it is possible to see where the interest of a 
person is focused and what a person is doing. In particular, action awareness 
enables the users to be informed about what is happening to objects they care 
about, what actions are being taken to investigate or modify them, and who is 
carrying out such actions.” (De Lucia et al. 2009, 222) 

 
I litteraturen är det överlag mycket fokus på lärande inom de virtuella miljöerna; både rena 
virtuella universitet, men även som sätt att utbilda personal i arbetsgrupper inom olika företag. 
Det verkar överlag som att det finns stor potential i denna typ av kollaborativt arbete för vissa 
arbetsuppgifter, men det är inte särskilt klart vilka dessa är eller huruvida företag verkligen 
skulle tjäna på att arbeta kollaborativt på det här sättet överhuvudtaget (Montoya et al. 2011). 
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4.1.5 Globala faktorer 
När det handlar om denna faktor är det i litteraturen ett spritt fokus på både geografisk 
utspriddhet, socio-kulturella fenomen samt organisationskulturmässiga. Först och främst är 
ett viktigt incitament för varför man överhuvudtaget ska använda 3D CVEer att medarbetare 
ska slippa besöka varandra för att kunna jobba tillsammans. Det kan leda till minskade 
resekostnader och mindre miljöpåverkan med förhoppningen att det distribuerade 
kollaborativa arbetet ändå ska kunna utnyttja samma fördelar som det platsspecifika (Montoya 
et al. 2011). I förra avsnittet nämnde jag hur människor kan arbeta med virtuell 
processmodellering vilket är en process i sig som brukar innehålla olika intressenter som i sin 
tur kan vara geografiskt utspridda. Ett 3D CVE möjliggör således att de kan arbeta tillsammans 
utan att behöva resa någonstans (Brown et al. 2011). 

Om det finns tidszon-skillnader mellan olika kontor kan ett 3D CVE dra fördel av detta 
genom att medarbetare vid ett kontor lämnar det de påbörjat i ett virtuellt ”skapanderum” t.ex. 
där deras kollegor i en annan tidszon kan ta över (Bosch-Sijtsema och Haapamäki 2014). När 
sedan individerna från det första kontoret kommer tillbaks nästa dag har deras idéer utvecklats 
vidare ytterligare, och på vis kan det fortsätta. Ytterligare en viktig global aspekt är kulturella 
skillnader och dess konsekvenser. Ett 3D CVE kan användas för att skapa förståelse för andra 
kulturer, och det finns ett exempel på ett globalt företag som använt ett sådant för att utbilda 
sin personal och öka deras kulturella förståelse för medarbetare från andra kulturer (Bosch-
Sijtsema och Haapamäki 2014). I denna specifika 3D-värld var människor från olika kulturer 
representerade som avatarer med landspecifik klädsel, och de fick sedan intervjua varandra i 
miljöer som skapats för att likna deras respektive hemländer (ibid.). 

 
”Interviewees also mentioned the importance of identity and cultural identity 
in order to help creating a shared awareness and context within a team of 
different cultural backgrounds” (Bosch-Sijtsema och Haapamäki 2014, 397). 

4.1.6 Effektivitet 
En del effektivitetsaspekter inom 3D CVEs behandlas på samma sätt som för distribuerad 
systemutveckling, vilket jag tror beror på att de delar många egenskaper. I detta avseende är 
det för att de som använder den virtuella miljön samtidigt också arbetar distribuerat, vilket 
innebär samma effekter på t.ex. kostnadsbesparingar (Montoya et al. 2011) och responstid 
(Binh Ta och Zhou 2007). En av artiklarna har fokuserat mycket på effektiviteten av att 
använda 3D CVEs inom arbetslag för hur de presterat utifrån denna användning (Montoya et 
al. 2011). De testade dock inte i en arbetskontext utan använde sig istället av 
problemlösningsutmaningar och virtuella pussel som de deltagande lagen skulle lösa, varefter 
de studerade olika variabler för att få fram data om och hur det samarbetades för att lösa dessa 
problem (ibid.). Ett av resultaten som denna studie kom fram till var oväntat och skiljde sig 
från tidigare forskning inom distribuerade arbetslags effektivitet; nämligen att högpresterande 
lag hade kommunicerat mindre inom gruppen när de löst problemen (ibid.). De hade mätt 
detta genom att titta på mängden text i chatten, vilket var kommunikationskanalen som 
användes inuti den virtuella världen. Vad detta resultat indikerar är att 3D CVEs har effektiva 
och unika egenskaper för kollaboration (ibid.) och det är intressant att fundera på vad som 
exakt var orsaken. 3D CVE har ju förmågan att fånga deltagarna i en situation som känns 
närvarande och det kanske har påverkat gruppen som helhet som i sin tur kunnat agera mer 
intuitivt baserat på indirekt kommunikation och en ”gruppnärvarokänsla”. 

”Higher-performing teams appear able to leverage the affordances offered by 
the 3D environment, particularly visual cues, environmental feedback, and a 
sense of presence” (Montoya et al. 2011, 468). 
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5. Diskussion 

I en systemutvecklingskontext är det svårt att säga exakt vilka arbetsuppgifter som skulle 
kunna utföras i den virtuella miljön. Det skulle kunna röra sig om sociala och kommunikativa 
funktioner som ska kunna utföras på distans, som att hålla möten eller prata med sina kollegor 
vid den virtuella kaffeautomaten. Det kan också vara totalt immersiva virtuella kontor där alla 
arbetsuppgifter och/eller andra företeelser från verkliga kontor kan simuleras. Samma 
utmaningar som vi står inför idag för hur olika IT-system ska samverka och dess tekniska 
förutsättningar kommer fortfarande finnas i den virtuella miljön. Det blir snarare att se 3D 
CVE som en parallell verklighet. Oavsett om och hur detta fenomen kommer användas inom 
distribuerad systemutveckling i framtiden återstår att se, men en aspekt inom distribuerad 
systemutveckling som är en utmaning är den mellanmänskliga kommunikationen mellan 
geografiskt åtskilda medarbetare, och den påverkan det har på deras sociala relationer. 

Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av en rikare kommunikation som kan 
överföra olika nyanser i uttryck och känslor (Herbsleb et al. 2000). Detta beror delvis på att 
skriven och formell kommunikation lätt skapar missförstånd, speciellt när det handlar om 
människor från olika länder och/eller socio-kulturell bakgrund som ska tolka denna 
information (Ågerfalk et al. 2008). Det som fortfarande verkar vara ett problem inom den 
distribuerade systemutvecklingen är avsaknaden av den informella kommunikationen (ibid.). 
Kommunikation är den näst största faktorn i min studie där 9 av 15 artiklar inom distribuerad 
systemutveckling behandlar den, och inom den är det nästan uteslutande den informella 
kommunikationen som behandlas. Daim et al. (2012) hävdar t.ex. att människor till stora delar 
kommunicerar med kroppsspråk och olika tonlägen på rösten. Detta innebär att en rikare form 
av kommunikation skapar förutsättningar för att ta del av den totala kommunikationen som 
en människa förmedlar, och det är svårt att se om någon ljuger eller skämtar om vi bara får ta 
del av textbaserad kommunikation (ibid.). 

I min studie har kommunikation genomgående varit en central faktor över tid, men den har 
tillsammans med sociala och globala aspekter börjat behandlas mer de senaste åren. Det tror 
jag beror på att fokuset har ändrats något, där kommunikationen även är en central del inom 
de sociala och globala aspekterna. Detta resultat har stöd i forskningen inom distribuerad 
systemutveckling då denna forskning har gått från att vara deskriptiv och definierande till att 
succesivt börja behandla fler faktorer och hur dessa samverkar med varandra (Sarker et al. 
2011). Några av dessa samverkande faktorer är t.ex. tilltro och kommunikation, och den effekt 
dessa samverkande faktorer har på de distribuerade arbetslagens prestationer (ibid.). 

Även socio-kulturella skillnader har i likhet med indikationerna från denna studie 
behandlats i relation till kommunikation och sociala aspekter. De olika perspektiv och/eller 
skillnad i språkförståelse som kulturella skillnader för med sig kan leda till missförstånd som 
i sin tur påverkar tilltro och lagkänsla inom arbetsgrupper (Cavrak et al. 2012; Ågerfalk et al. 
2008). Å andra sidan finns det dock indikationer på att viss typ av rik kommunikation inte är 
att föredra, eftersom t.ex. telefonsamtal kan skapa ytterligare missförstånd p.g.a. otillräckliga 
språkkunskaper (ibid.). Det är ett komplicerat läge och sammankopplingen mellan sociala- och 
globala aspekter gentemot kommunikation är något som är en utmaning. Detta stämmer 
överens med resultatet i denna studie och oavsett vilken typ av idag förekommande 
kommunikation som används påverkar det distribuerade arbetet tilltron till medarbetare 
negativt (Kotlarsky och Oshri 2005). 

Den faktor som varit behandlad mest inom ramen för min studie är koordinationsfrågor, 
och det verkar vara genomgående så att det är problematiskt, eftersom traditionella 
koordinations- och/eller kontrollmekanismer är svåra att applicera på distribuerade 
utvecklingsprojekt (Herbsleb och Mockus 2003). Koordinationsfrågor är komplexa redan i 
icke-distribuerade systemutvecklingsprojekt men det finns forskning som bekräftar att det är 
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ännu mer komplext i.o.m. de faktorer som tillkommer p.g.a. det distribuerade arbetssättet 
(Sengupta et al. 2006). Geografisk åtskiljdhet, tidszon-skillnader och kulturella skillnader har 
förvärrat några av de koordinationsmässiga utmaningarna, samt även infört nya utmaningar 
under tiden (ibid.). 

Med fokus på kollaborationsfrågor visar denna studie på att behandlandet av dessa avtar 
något under de senaste åren. Däremot påverkas kollaboration direkt och/eller indirekt av 
andra faktorer (Espinosa och Carmel 2003). Jag tolkar det som att detta är en faktor som är 
svår att egentligen urskilja då den är så invävd med de andra faktorerna och är ofta slutresultat 
och summan av de andra faktorernas samverkan. Kotlarsky och Oshri (2005) sammanfattar 
forskningen om kollaboration genom att hävda att det är en komplex företeelse som 
karaktäriseras av ingående faktorer som kommunikation, koordination, sociala relationer, 
tilltro och struktur. Utifrån de formulerade centrala faktorerna i denna studie har jag funnit 
att kollaboration om än inte så ofta direkt behandlats, indirekt har blivit det då det är slutmålet 
för all form av utveckling och således påverkas av alla ingående faktorer under processen. 
 

”Successful collaboration is the process through which a specific outcome, such 
as a product or desired performance, is achieved through group effort” 
(Kotlarsky och Oshri 2005, 38). 

5.1 Vilka behov finns? 
För att utreda huruvida 3D CVEs kan användas inom distribuerad systemutveckling är ett 
första steg att identifiera vilka behov som finns, alltså vilka faktorer som under den senaste 
tiden varit under fokus i forskningen. Därefter kan man titta på vilka av dessa faktorer som har 
någon relevans inom 3D CVE. För att slutligen jämföra dessa och utkristallisera eventuella 
möjligheter eller begränsningar med att använda 3D CVE inom distribuerad systemutveckling. 

Sociala aspekter, kommunikation och globala aspekter är de faktorer som behandlats mer 
och mer de senaste åren enligt denna studie, vilket tyder på att det är de faktorer som det 
arbetas mycket inom för att lösa de problem som dessa faktorer medför. Det verkar också vara 
så att många nya tekniska verktyg och andra angreppssätt testas för att lösa dessa problem 
(Gutwin et al. 2004). Trots att det finns tekniska verktyg som videokonferenser som är tänkta 
att skapa förutsättningar för informell kommunikation, visar det sig ändå enligt denna studie 
att de inte alltid är tillräckliga. Även när tekniken fungerar felfritt är det svårt att hålla 
långtgående diskussioner när det är många deltagare involverade (Lanubile 2009). Att det 
finns förbättringsbehov inom kommunikation samt sociala/globala aspekter och i 
förlängningen kollaboration är tydligt enligt denna studie. 

Det är också här potentialen finns med att utveckla ny teknik för att lösa dessa problem. 
Teknik som fokuserar på sociala relationer och kommunikation mellan geografiskt utspridda 
individer med olika kultur. Kopplingen mellan ny teknik och systemutvecklare är relevant 
eftersom det innefattar en yrkesgrupp som redan använder datorer väldigt mycket i sitt arbete. 
Ofta har de också en bra teknisk kunskap och är vana vid att ta sig an nya arbetssätt och 
tekniker med datorn som hjälpmedel. Däremot är det svårt att svara på ifall ny teknik är rätt 
väg att gå, och det finns andra faktorer som spelar in för hur lyckad användningen blir av dessa 
tekniska verktyg; som IT-infrastruktur och underhåll av denna teknik, samt kostnaderna det 
medför (Lanubile 2009). 
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5.2 Möjligheter 
Enligt denna studie är de största möjligheterna med att använda 3D CVEer inom distribuerad 
systemutveckling just inom de tre faktorer som var mest behandlat under senare år inom 
distribuerad systemutveckling: sociala aspekter, kommunikation och globala aspekter. I en av 
artiklarna framkom det att i de företag som de undersökte, där alla använde 3D CVEer i någon 
form; använde 100 procent av dessa 3D CVEer för att bygga sociala nätverk inom 
organisationen (Bosch-Sijtsema och Haapamäki 2014). En del av företagen såg stora fördelar 
i hur dessa sociala nätverk även räckte ut globalt och skapade bättre sammanhållning mellan 
arbetskamrater trots geografiska och kulturella avstånd. 

Vid rent kollaborativt och synkront arbete är t.ex. processmodellering, som kan vara en del 
inom en systemutvecklingsprocess (Brown et al. 2011) möjlig att utföra i den virtuella världen. 
Relaterad forskning om 3D CVE inom andra yrkesområden belyser att ett 3D CVE skapar 
möjligheter för direkt synkront arbete inom bl.a. kollaborativa designprocesser 
(Shirmohammadi och Georganas 2001). Det verkar således finnas vissa typer av 
arbetsuppgifter inom systemutveckling som skulle kunna dra fördel av 3D CVEer. T.ex. 
arbetsuppgifter under designprocessen av ett utvecklingsprojekt. 

Kommunikationsaspekten är en faktor som lägger grund för stora möjligheter inom 
användandet av 3D CVE. Däremot blir den snarare en viktig komponent för att stödja den 
sociala interaktionen mellan användarna inuti den virtuella världen, snarare än ett separat 
fenomen med separata verktyg. Enligt den tidiga forskningen om virtuella världar bör dessa 
designas utifrån dess förmåga att främja social interaktion och kommunikation mellan 
människor (Bowers et al. 1996). 3D CVEer kan främja den kommunikation som är så viktig för 
systemutvecklingsprojekt överlag, speciellt den typ av kommunikation som utförs i början av 
projekt där det idag är vanligt att träffas F2F på samma plats. Fördelarna som 3D CVEer kan 
skapa inom teambuilding och utbildning av medarbetare kan påverka den generella 
kollaborationen inom arbetslagen positivt, och kan således användas mer generellt för att 
främja det totala samarbetet. 

5.3 Utmaningar 
Även om större delen av den valda litteraturen inom 3D CVE är allmänt positiva till fenomenet 
går det att urskilja vissa utmaningar. Dels rent tekniska sådana, när det handlar om IT-
infrastruktur och IT-strategier som ska stödja dessa virtuella miljöer (Binh Ta och Zhou 2007). 
Även hur andra IT-system som SCM, CM, versionshantering etc. ska kunna interagera med 
den virtuella miljön kan vara väldigt komplicerat att lösa (Bosch-Sijtsema och Haapamäki 
2014). En till utmaning är hur människor ska ta till sig tekniken och i en av artiklarna 
behandlas den inlärningskurva som kan vara problematisk för människor som inte är vana vid 
att använda virtuella miljöer (Brown et al. 2011). I den relaterade forskningen finns t.ex. 
uppgifter om att vissa deltagare i virtuella miljöer har svårt att navigera i denna miljö (Ibáñez 
et al. 2013). 

Även om VR-tekniken håller på att utvecklas i stormsteg känns det som att det är långt kvar 
tills den kan användas för att verkligen förmedla människors olika uttryck och föra över dessa 
till en avatar i den virtuella miljön. I den tidigare forskningen inom VR belyses det att virtuella 
miljöer är kalla, inhumana platser där avatarerna saknar känslor (Guye-Vuillème et al. 1999). 
En till aspekt är att även om man har bra tekniska verktyg är det inte säkert att de verkligen 
används. Det finns andra verktyg för kollaboration där användningen av dessa studerats i 
relaterad forskning. Trots att det finns verktyg för specifika arbetsuppgifter som t.ex. 
kravhantering är kollaborationsfunktionerna begränsade och det leder ofta till att medarbetare 
använder andra verktyg för kommunikation (Sengupta et al. 2006). Dessutom är det så att 
trots tillgång till avancerad videokonferensutrustning, blir det ofta att dessa ändå inte används 
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p.g.a. strukturella svårigheter och/eller kostnadsfrågor med att använda dessa från 
distribuerade kontor (Lanubile 2009). Detta är såklart något som även skulle vara ett hinder 
för de komplexa förutsättningar som ett 3D CVE-system kräver. Ytterligare en faktor som 
medför utmaningar är i likhet med distribuerad systemutveckling de fysiska hinder som är 
svåra att ta sig förbi, som t.ex. tidszonskillnader (Daim et al. 2012).  

Ett problem inom de valda forskningsområdena för denna studie är att det inte finns någon 
forskning i anknytning till reellt fullbordat användande av 3D CVEs inom distribuerad 
systemutveckling, vilket gör det svårt att på riktigt bedöma ifall ett sådant användande kan 
vara framgångsrikt. Det behövs utförlig forskning med riktiga arbetslag som verkar i riktiga 
projekt för att verkligen veta hur och om dessa områden kan samverka (Montoya et al. 2011). 

6. Slutsats 

Den här studien har visat att 3D CVEer kan användas inom distribuerad systemutveckling för 
att skapa starkare sociala band och öka kulturell förståelse inom distribuerade arbetslag. Det 
kan leda till att utvecklare inte behöver resa lika mycket och kanske slipper åka till sina kollegor 
i början av projekt för att lära känna varandra och istället kan göra detta i en virtuell värld. Det 
kan vara bra om grupper utsätts för kollaborativa uppgifter i den virtuella världen, men endast 
i form av olika pussel och inte riktiga arbetsuppgifter. Det kan då skapa en grund för en bättre 
gemenskap inom arbetsgruppen som lär sig att lösa problem tillsammans generellt, som sedan 
kan föras över till de riktiga arbetsuppgifterna och hur de löser dessa. Undantaget är vissa 
arbetsuppgifter under designprocessen av systemutvecklingen som skulle kunna utnyttja 3D 
CVE-miljöer, men det är än så länge inget förekommande fenomen om än på konceptstadiet. 

6.1 Personliga reflektioner 
Även om de tekniska utmaningarna går att lösa tror jag att det finns mycket motstånd hos 
människor för att inkludera den i sin vardag. Jag tror att vi kommer fortsätta vilja gå till jobbet 
och vara i närheten av riktiga människor då det handlar om centrala mänskliga behov. Än så 
länge verkar avatarerna vara ganska stela i sitt utförande och även om det går att simulera 
rörelser och visa olika humör tror jag att det inte går att få ut den rikhet som verkligheten 
erbjuder. Det går t.ex. att censurera sig och sitt humör genom att man inte behöver visa det. 
Något som inte går under ett riktigt möte t.ex. och då tror jag också att man missar mycket 
indirekt kommunikation och subtila signaler. 
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Appendix A 

Första skissen t.v. är de faktorer jag 
funderade om endast utifrån min 
förförståelse och att ha börjat studerat 
bakgrund och relaterad forskning. 
Nedan kommer de två första stegen av 
den slutgiltiga faktorsuppdelningen. 
Den slutgiltiga versionen står i del 3.1 i 
huvuddokumentet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             = Överlappande 

                 faktorer 

* 

SCM = Software Change 

Management 

RM = Requirement 

Management 

CDE = Collaborative 

Development Environments 

 

Social Ties 

 Group awareness 

 Trust 

 Knowledge 
sharing 

Cultural differences 

 Status 

 Language 

 Norms 

 Work ethic 

 philosophy of life 

 Authority 

Informal Communication 

 Face 2 Face 

 Computer-mediated 
communication 

Coordination 

 Formal communication 

 Tools 
 Modularity 

Time-zone differences 

 Group awareness 

 Trust 

 Knowledge 
sharing 

Andra skiss om faktorer 

Social aspects 

 Social ties 

 Trust 

 Cultural 
differences 

Communication 

 Formal 

 Informal 

 Face 2 Face 

 Computer-
mediated 

Global factors 

 Time-zone 

 Costs 

 Cultural 
differences 

 Working hours 

Collaboration 

 SCM* 

 CDE* 

 (Other tools) 

Coordination 

 SCM* 

 RM* 

 IT-Strategy 

 IT-Infrastructure 

Tredje skiss om faktorer 

Kommunikation Känsla av närvaro Samarbete 

Kulturella skillnader Tekniska verktyg 

Första skiss om faktorer 


