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Abstrakt 
 
Studier visar på att mjukvaruutvecklingsprojekt är känsliga och svåra att få i mål. Det blir 
dessutom allt vanligare med multikulturella arbetsgrupper inom mjukvaruutveckling och 
det för med sig ytterligare problem så som konflikter och missförstånd. Den här studien har 
undersökt hur mjukvaruutvecklingsprojekt påverkas av kulturella faktorer i en 
multikulturell arbetsgrupp. Det har dessutom undersökts vad som kan göras för att anpassa 
arbetet så att dessa konflikter kan minimeras. Undersökningen är avgränsad till ett specifikt 
företag och en specifik multikulturell arbetsgrupp som arbetar med mjukvaruutveckling. 
Resultatet visar på att mjukvaruutvecklingsprojekten påverkas av individers 
kommunikations- och tolkningsförmågor, något som går att härleda till det faktum att 
individerna har olika bakgrunder. Det i sin tur skapar problem som dubbelt utfört arbete 
eller missade uppgifter som resulterar i omfattande omarbetningar, att projekt tvingas startas 
om eller att de avslutas i förtid. Arbetet skulle kunna anpassas genom att införa effektivare 
projektstöd som fungerar som en gemensam plattform där utrymme för egna tolkningar 
minimeras och konflikter hanteras effektivare.  
 
Nyckelord: Mjukvaruutveckling, Spelutveckling, Multikulturellt samarbete, Kultur, 
Projektstöd 



   
 

   
 

Abstract 
 
Studies show that software development projects are sensitive and difficult to finish. In 
addition, it is becoming more common with multicultural workgroups in software 
development, which brings additional problems such as conflicts and misunderstandings. 
This study has examined how software development projects are influenced by cultural 
factors in a multicultural workgroup. In addition, how the projects can be changed so that 
these conflicts can be minimized. The study is limited to a specific company and a specific 
multicultural workgroup working with software development. The result shows that 
software development projects are influenced by individuals communication and 
interpretation capabilities, which can be deduced from the fact that individuals have 
different backgrounds. In turn it creates problems such as people doing the same work 
simultaneously or missed data resulting in extensive revisions that projects are forced to 
restart or terminate in advance. The work could be adapted by introducing more efficient 
project management that serves as a common platform, making no room for own 
interpretations and dealing with conflicts more efficiently. 
 
Keywords: Software development, Game development, Multicultural cooperation, Culture, 
Project management
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1 Introduktion  

I detta avsnitt introduceras läsaren till studien genom en diskussion kring bakgrunden till 
uppsatsen samt tidigare forskning. Här presenteras även studiens syfte och de 
frågeställningar som ligger till grund för studien.  

1.1   Inledning 
 
I en artikel på Affärsliv.se (2000) beskriver man att kulturklyftorna börjar märkas av allt 
mer i affärslivet och att det börjar bli ett allt större problem. Exempel ges bland annat på att 
företag expanderas allt snabbare vilket ofta innebär anställning av människor från andra 
länder och därigenom förs främmande kulturer in i företagen. Det innebär att människor 
tvingas samman och det är där man stöter på konflikter. I artikeln ger man exempel på att 
svenskar  och amerikaner är resultatinriktade och öppna för nya idéer, vilket gör att de ofta 
samarbetar bra. Däremot  har svenskar svårt att samarbeta med fransmän och italienare då 
svenskar har svårt med social smidighet och vikten av status. Beroende på vilken bakgrund 
människor har, för man sig och kommunicerar annorlunda. I artikeln poängterar man 
följande: 
 
”Det sämsta man kan göra är att låtsas som om skillnaderna i kulturer inte finns. Det gör 
de - när företag går samman, när tjänsteinslaget i företagen blir allt större, när 
kommunikationen blir allt viktigare.” (Affärsliv.se, 2000, s. 1) 
 
Wassmer (2016) beskriver att kulturella skillnader i multikulturella team kan vara en fälla 
om man inte hanterar dem på rätt sätt. Det beskrivs bland annat att man måste vara 
anpassningsbar till de kulturella skillnader som kan finnas. När man identifierat de 
kulturella faktorer som finns i gruppen är det en fördel att man delar ut ansvar och roller 
baserat på individers kunskaper och kulturella beteende. I en multikulturell grupp är det 
viktigt att ha förståelse och respekt för kulturella skillnader och försöka anpassa sig så 
snabbt det går för att inte påverka arbetet negativt.  
I artikeln menar man att Darwins lag gäller för de flesta multikulturella grupper, att man 
måste anpassa sig för att överleva. (Wassmer, 2016) 
 
Blackburn (2016) skriver i sin blogg att bygga ett effektivt mjukvaruutvecklingsteam är en 
ständigt pågående utmaning. Han menar att det absolut viktigaste för en grupp är att lära 
känna varandra och skapa en förståelse för varandra.  
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Han berättar om flera problem som är vanliga vid mjukvaruutveckling, så som för stora 
arbetsgrupper eller att en individ ansvarar för kvalitetssäkring istället för hela gruppen. 
Chris menar dock att alla dessa problem i slutändan grundar sig i avsaknaden av 
gruppstrukturer och förståelse för varje medlem.  
För att få ett effektivt mjukvaruutvecklingsteam menar författaren att det till stor del handlar 
om förståelse och respekt mellan individerna i gruppen. Finns det kan eventuella problem 
enklare hanteras under arbetets gång (Blackburn, 2016)  
 
Ett spelutvecklingsföretag som utgår från Mumbai, Indien, har givit tillåtelse för en studie 
om hur mjukvaruutvecklingen påverkas av att arbetsgruppen är multikulturell och vad som 
kan göras för att effektivisera arbetet. Genom att identifiera hur mjukvaruutvecklingen 
påverkas av kulturella faktorer, ska företaget via studien kunna göra förändringar i sitt 
arbetssätt som gör att arbetet effektiviseras och gör att problemen relaterade till kulturella 
faktorer enklare hanteras och förebyggs. 
 

1.2   Tidigare forskning 
 
Studier har gjorts som behandlar kulturella skillnader och hur de kan komma att påverka 
samarbeten och multikulturella grupper. Dels har det handlat om hur kulturskillnader 
påverkar arbetet hos en grupp individer med olika bakgrunder (Markström, J. Zreloff, M, 
2013) men även studier kring vilka specifika kulturskillnader som kan finnas i 
affärsrelationer (Kahlström, B. Lindqvist, J. 2008). Stahl, Mäkelä, Zander, & Maznevski. 
(2010) valde att för sin studie fokusera på de positiva effekterna som kan uppnås av 
multikulturella arbetsgrupper och kom fram till att det kan resultera i både bättre 
kommunikation, kreativitet och lärandeförmåga. Comu et al (2011) utförde en studie där 
man undersökte och jämförde multi- och monokulturella projektgrupper. Studien visade att 
monokulturella projektgrupper arbetade bättre i startfasen av ett projekt jämfört med en 
multikulturell grupp. Det handlade främst om att den multikulturella gruppen inledningsvis 
tvingades hantera kultur- och språkskillnader. Resultat av tidigare studier visar på att det är 
viktigt med så kallad kulturell intelligens, att individer har kunskaper och erfarenheter från 
andra människor och kulturer.  

Cerpa & Verner (2009) utförde en studie där man undersökte anledningen till att 
mjukvaruprojekt misslyckades. Resultatet visade på fyra frekventa orsaker till varför dessa 
projekt misslyckades: 

1.   Slutdatum påverkade utvecklingsprocessen 
2.   Projektet underestimerades 
3.   Risker omvärderades, kontrollerades eller hanterades inte under projektets gång 
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4.   Anställda belönades inte för att ha arbetat långa arbetspass 
Resultatet av studien visade på majoriteten av dessa projekt misslyckades på grund av flera 
av dessa faktorer, och hela fyrtiosex procent av projekten som man undersökte misslyckades 
på grund av samtliga ovannämnda faktorer (Cerpa & Verner, 2009) 
 
Iden och Bygstad (2017) undersökte interaktionen mellan utvecklare och drift-personal i 
mjukvaruutvecklingsprojekt. Resultatet visade på att det fanns en rad problem och brister i 
interaktionen mellan dessa två grupper. I grunden handlade problemen om bristen på 
kommunikation och att de inte såg varandra som partners, som därigenom resulterade till 
att man inte delade kunskaper och planering i projekten (Iden, Bygstad, 2017) 

1.3 Problemformulering 
 
Effekterna av kulturella skillnader kan både vara många och variera. Det är därför viktigt 
för mångkulturella företag att ha medvetenhet om vilka skillnader som tenderar att uppstå 
och varför. Dessa effekter skapar problem för såväl arbetsgrupper men även för 
internationella kontakter både när det kommer till samarbete och kommunikation. 
Mjukvaruprojekt har visat sig vara svåra och krävande att slutföra och det finns mycket som 
kan påverka dessa projekt negativt. Eftersom det blir allt vanligare med multikulturella 
arbetsgrupper när det kommer till mjukvaruutveckling för det med sig ytterligare risker till 
att dessa projekt blir svåra att slutföra. Den här studien syftar till att lyfta fram hur 
mjukvaruutvecklingsprojekt påverkas av det faktum att arbetsgruppen är multikulturell och 
vad man kan göra för att hantera det på bästa sätt för att få projekten slutförda.  

1.4 Syfte och frågeställning 
 
Studien syftar till att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur 
mjukvaruutvecklingsprojekt påverkas av kulturella faktorer som finns i en multikulturell 
arbetsgrupp och vad som kan göras för att minimera problem relaterade till kulturella 
faktorer. Genom att öka förståelsen för hur mjukvaruutvecklingsprojekt påverkas av 
kulturella faktorer kan man enklare hantera detta och därigenom minska riskerna för att 
projekt misslyckas.  
 

•   Hur påverkas mjukvaruutvecklingsprojekt av kulturella faktorer som finns i en 
multikulturell arbetsgrupp? 
 

•   Hur kan arbetet med mjukvaruutveckling anpassas för minimera problem relaterade 
till kulturella faktorer?  
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1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till studenter och lärare inom data- och  informatikområdet. Även 
företag med internationell anknytning som kan komma stå inför dilemman kopplade till 
kulturella faktorer, speciellt företag som arbetar med mjukvaruutveckling ska kunna utnyttja 
materialet från studien för att få en djupare förståelse för hur mjukvaruprojekt påverkas av 
det faktum att en arbetsgrupp är multikulturell samt hur man kan hantera det för att minska 
risken att projekt misslyckas.   

Undersökningen har avgränsats till ett spelutvecklingsföretag som utgår från Mumbai, 
Indien. Undersökningen fokuserar dessutom på en specifik arbetsgrupp på företaget där 
individerna kommer från olika bakgrunder och kulturer. Undersökningen syftar enbart till 
att undersöka hur den aktuella arbetsgruppen ser och upplever hur deras mjukvaruprojekt 
påverkas av kulturella faktorer. Empiri kommer samlas in från tre personer som har 
ledningspositioner inom respektive område och analys och egna reflektioner kommer 
baseras på respondenternas svar.  

1.7 Disposition  

I det första kapitlet (introduktion) presenteras bakgrunden till problemområdet, syftet med 
arbetet och rapportens uppbyggnad. I andra kapitlet (teori) presenteras och diskuteras de 
termer som är nödvändiga att förstå för vidare läsning. Tredje kapitlet (metod) motiverar 
och beskriver genomförandet och plan för analys. Det fjärde kapitlet (resultat) presenterar 
den empiriska undersökning som gjorts i form av intervjuer.  
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2 Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som används i studien. Teorin behandlar kultur 
och hur det formar individer. Därefter förklaras det hur mjukvaruutvecklingsprojekt 
fungerar och vilka faser ett projekt består av. Kapitlet fortsätter med en beskrivning om hur 
multikulturella samarbeten kan fungera och vilka strategier man kan utgå från. 
Avslutningsvis tas olika projektstöd upp som kan användas i projekt för att förenkla arbetet. 

2.1 Kultur 
 
Det är ”den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som tillhör en 
viss grupp eller kategori från andra” – Hofstede (2011). Hofstede talar om kultur med en 
term som han anser förklara innebörden av vad kultur står för, han talar om så kallad mental 
programmering. Mental programmering definieras som de mönster, känslor och möjliga sätt 
att agera som människan lärt sig under sin livstid. Hofstede menar att denna programmering 
börjar redan tidigt i barndomen, där majoriteten lärs in eftersom man i sin barndom är mest 
mottaglig för inlärning och anpassning. Programmeringen fortsätter genom hela livet, från 
de sociala miljöer som vi vuxit upp i, via skola, arbetsplatser och det samhälle som vi lever 
i. Hofstede menar att kultur alltid är ett kollektivt fenomen då människor delvis har den 
gemensamt då man levt i samma sociala miljö. Det innebär att kultur enligt Hofstede inte är 
något som är medfött, utan något man lär sig. 
 
Hofstede menar att kultur bör särskiljas genom tre nivåer; den mänskliga naturen, kultur 
samt personlighet. Den mänskliga naturen innebär det som alla människor har gemensamt. 
Det bestäms av våra gener, som exempelvis våra fysiska och psykiska funktionssätt. Här 
kan man även inkludera människans olika förmågor att känna rädsla, ilska, kärlek och 
glädje, även om sättet hur människor visar dessa känslor i sin tur påverkas av kulturen.  Den 
andra nivån är kultur, vilket förklarats tidigare som något man lär sig under sin livstid, något 
som påverkas av bland annat familj, skola, arbetsplats och samhälle. Den tredje nivån är 
personligheten, vilket innebär människans unika personliga samling av mentala program. 
Detta är en samling från både inlärda och ärvda egenskaper (Hofstede, 2011). Nedan visas 
en figur som tydliggör detta ytterligare:  
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Figur 1 - Tre nivåer av mental programmering (Hofstede, 2011) 

 
Henderson (2014) menar att kultur förs vidare från generation till generation, den är vad han 
kallar själv-organiserande. Med det menar han att kulturen uppstår mellan människor i alla 
sociala sammanhang, den är ständigt närvarande. Henderson (2014) menar att kulturen 
därför förs vidare när nya människor tillkommer. Dessa människor för sedan vidare kulturen 
och så fortsätter det. Därför kan man hitta kulturer och olika former av den överallt; i länder, 
i grupper och i organisationer. Det som skiljer dessa olika slags kulturer är dess 
sammanhang och vilka värden, ritualer och tro som gäller för just den specifika kulturen 
(Henderson, 2014) 
 
Hofstede (2011) talar även om kulturella manifestationer, vilket innebär hur de olika 
kulturerna tar sig i uttryck. Det som har fokus här är fyra fenomen; symboler, hjältar, 
ritualer och värderingar. Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som har betydelse för 
människorna i en viss kultur, men inte för andra.  
Symboler är föränderliga och utvecklas, nya tillkommer och gamla tas bort. Dessutom har 
kulturer en tendens att kopiera varandras symboler. Detta gör att symboler hamnar i det 
yttersta lagret i Hofstedes så kallade Lökdiagram som finns att studera nedan (s.11) i figur 
2. Hjältar är personer, levande eller döda, verkliga eller påhittade. Dessa personer har 
egenskaper som värderas högt inom en viss kultur, de ses alltså som förebilder. Ritualer är 
kollektiva aktiviteter som anses vara socialt viktiga inom en kultur. Det kan vara sätt att 
hälsa, visa respekt för andra, sociala och/eller religiösa ceremonier. Det innefattar även 
diskurs, dvs språkanvändning i tal och skrift i den dagliga interaktionen samt även 
förmedling av trosuppfattningar (Hofstede, 2011). 
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Figur 2 - Lökdiagrammet (Hofstede, 2011) 

 

2.2 Mjukvaruutveckling 
 
Mjukvaruutveckling brukar följa en standardiserad cykel som gäller för de flesta projekt. 
Denna livscykel kallas på engelska för The software development life cycle, (SDLC, och den 
täcker alla de delar som ingår i arbetsprocessen vid mjukvaruutveckling. De delar som ingår 
i SDLC-modellen är krav, design, implementation, verifikation, släpp samt underhåll 
(Stephens, 2015) 
 

 
Figur 3 - The software development life cycle (Stephens, 2015) 
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Krav 
I den här fasen studerar arbetsgruppen användares behov och skapar ett kravdokument 
utifrån det. Detta dokument kan inkludera text, bilder, användningsfall, prototyper eller 
tydliga beskrivningar. Det kan också inkludera UML-diagram som visar applikationens 
struktur, användarnas beteende eller annat som kan hjälpa till att förstå vad som ska göras. 
Här skapar man även tekniska krav som programmeraren utgår från (Stephens, 2015). 
 
Design 
I designfasen skapar gruppen en design som beskriver applikationens struktur. Det kan 
handla om hur applikationens olika delar ska se ut och fungera, dataflöden eller vad som 
önskas av databasen. Designen ska innehålla tillräckligt med detaljer för att en 
programmerare skulle kunna skapa rätt sak (Stephens, 2015). 
Implementation 
 
I den här fasen skapas programkod och därmed växer själva applikationen fram. Här arbetar 
man utefter den design som skapats tidigare och försöker få ihop applikationens alla delar 
till en fungerande applikation (Stephens, 2015). 
 
Verifikation 
 
Under den här fasen ser man till att applikationen möter de krav som sattes på bland annat 
säkerhet och tillgänglighet. Det är även här användarens krav testas för att se att så många 
av dem uppfylls. Många väljer även här att låta användaren testa applikationen för att dels 
se om deras krav uppfyllts, men även se om användaren utför något som utvecklarna inte 
kunnat förutspå. Det är inte sällan utvecklarna får gå tillbaka och ändra i koden för att ändra 
de fel som upptäcktes vid testningen (Stephens, 2015). 
 
Mjukvarusläpp 
 
I den här fasen släpper man mjukvaran och gör den tillgänglig för beställare och/eller 
användare. Det är nu applikationen ses som en färdig produkt, trots att utvecklarnas arbete 
fortsätter in i en ny fas (Stephens, 2015). 
 
Underhåll 
 
När applikationen är släppt måste utvecklarna ständigt utvärdera produkten för att se om 
den behöver repareras, förbättras eller ersättas med en ny version.  
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Därmed börjar applikationens livscykel om till dess att applikationen inte längre är 
efterfrågad och används (Stephens, 2015). 
 
Den främsta och mest kända orsaken till att mjukvaruprojekt misslyckas är avsaknaden av 
projektledning. Den här rollen ska se till att projektet får de resurser som krävs för att det 
ska gå i mål, så som personal, budget, hårdvara och mjukvara. Samtidigt ska projektledaren 
se till att det finns ett realistiskt schema och att det följs, trots att både medarbetare och 
kunder kan vilja flytta fram deadline. De främsta och viktigaste uppgifterna en projektledare 
har vid mjukvaruutveckling inkluderar: 

•   Tillhandahåller nödvändiga resurser (ex, budget, hårdvara, personal) 
•   Fattar så kallade ”go/no go” beslut, samt även om projektet ska avlusats 
•   Ge vägledning vid problem 
•   Ge feedback till utvecklare om implementerade funktioner 
•   Medla mellan användare, utvecklare och andra inblandade i projektet 
•   Hålla sig ur vägen 

Den sista punkten kan verka mindre nödvändig, men är minst lika viktig som övriga punkter. 
Många projektledare tenderar till att detaljstyra ett projekts olika faser, vilket kan skapa 
problem både när det kommer till den sociala faktorn men även för projektets räkning. Som 
projektledare för ett mjukvaruprojekt är det viktigaste att se till att projektet möter sina 
deadlines och andra mål (Stephens, 2015). 

2.3 Multikulturellt samarbete 
 
Ett multikulturellt samarbete är beroende av en individs vilja och förmåga att anpassa sig 
till en annan kultur samt dess motparts vilja och förmåga att anpassa sig till deras kultur. 
Det finns enligt Moore och Woodrow (2010) fem olika vägar att ta vid multikulturellt 
samarbete. Den första vägen adhesiv strategi, vilket innebär att du har låg vilja och förmåga 
att anpassa dig men att din motpart är något mer flexibel att anpassa sig till din kultur. Via 
den här strategin får du möjlighet att hålla dig till ditt föredragna arbetsstil, eftersom din 
motpart anpassar sig. Den andra strategin är undvika-strida, vilket innebär att parterna 
undviker interaktion med varandra och därmed ökar risken för missförstånd, eller att 
parterna tävlar om vems stil som ska användas. Den tredje strategin är anpassa, där båda 
parter har relativt goda kunskaper om varandras kulturer och är någorlunda villiga att 
anpassa sig till varandra. Det innebär att båda parter kompromissar vilket resulterar till en 
blandning av stilar och procedurer. Den fjärde strategin är anta, vilket innebär att din 
motpart inte är villig att ändra sig utan det är du som får anpassa dig till din motparts stil.  
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Den femte strategin, avancera, innebär att båda parter förstår varandras kulturella normer 
och visar en tydlig öppenhet till förändring, det skapar nya vägar genom att kombinera båda 
kulturerna och dess stilar (Moore, C.W. & Woodrow, P.J., 2010). 
 

 
Figur 4 - Strategiska val för interkulturella interaktioner (Moore, C.W. & Woodrow, P.J., 2010) 

2.4 Projektstöd 
 
UML 
 
UML (Unified Modeling Language) gör det möjligt att specificera hur olika delar av det 
system som ska utvecklas ska fungera. UML inkluderar både diagram som representerar 
olika delar av systemet, hur objekt i systemet interagerar med varandra och hur data 
strömmar genom systemet. (Stephens, 2015) 
 
De ofta förekommande notationerna som hanteras vid användning av UML är klasser, 
assosiation, attribut och operation. Nedan förklaras dessa ytterliggare: 

-   Klass: beskriver en samling objekt som delar samma specifikationer av funktioner, 
begränsningar och semantik. Med andra ord representerar en klass en samling av 
saker som alla har något gemensamt, dessa kallas för objekt.  

-   Association: beskriver länkar mellan objekt i en klass, dessa länkar kan i sin tur se 
olika ut beroende på relationen mellan objekten. 

-   Attribut: Beskriver egenskaper som objekt har gemensamt i en klass 
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-   Operation: Representerar ett beteende som kan startas hos alla objekt i en klass 
Genom att använda sig av UML notationer kan man göra tydliga kartor och beskrivningar 
för ett systems grundläggande funktion. UML tillhandahåller en stor samling av notationer 
som ger tydliga förklaringar på ett systems olika delar och de blir tillsammans ett komplext 
språk som förenklar utvecklingsarbetet då det täcker stora delar av ett systems tänkta 
funktionalitet (Lano, K., 2009). 
 
Användarberättelser 
 
En användarberättelser är en kort förklaring på hur eller vad en användare kan göra med 
systemet. Varje berättelse bör ha en gräns för hur omfattande den är då de inte bör ta för 
lång tid att implementera. Fördelen med användarberättelser är att de är enkla att skriva och 
förstå samt att de beroende på situation både kan vara enkla och mer komplexa. Nackdelen 
med användarberättelser är att man enkelt kan skriva berättelser som är förvirrande, 
svårförstådda eller inkonsekventa. (Stephens, 2015) 
 
Användarberättelser är ofta korta meningar som beskriver meningen av en liten del av 
systemet, men de kan också vara ett påstående så som ”Användare kan logga in i systemet”. 
Det absolut viktigaste när man arbetar med användarberättelser är att de kan bli 
implementerade under en kort tidsperiod, helst under mindre än två veckor. Det måste vara 
en sammanhängande och identifierbar mjukvarufunktion, som inte är för komplex 
(Holcombe 2008). 
 
Användningsfall 
 
Ett användningsfall är en beskrivning av en serie interaktioner mellan aktörer, dessa aktörer 
kan exempelvis vara användare eller delar av ett system. användningsfall har oftast en större 
omfattning än vad användarberättelse har, då användningsfall ofta inkluderar 
underaktiviteter och mer detaljer (Stephens, 2015). Användningsfall ger dig ett strukturerat 
sätt att fånga de krav som finns på beteendet hos ett system, så att man sedan kan skapa en 
design till dem. Ett användningsfall ska hjälpa dig svara på frågor som: 

-   Vad försöker användarna av systemet att göra? 
-   Vad är användarupplevelsen?  

En stor del av det mjukvaran gör avgörs på hur användarna interagerar med systemet och 
det är något som användningsfall ska belysa (Rosenberg 2007). 
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3 Metod 
I det här kapitlet redogörs de forskningsmetoder som använts för studien och det urval som 
gjorts. En beskrivning ges på hur den empiriska datainsamlingen genomförts samt hur det 
insamlade materialet har analyserats. För kvalitetssäkring diskuteras tillförlitlighet, 
reliabilitet samt etiska överväganden.  
 

3.1   Vetenskaplig ansats 
 
Studien syftar till att undersöka människors upplevelser och erfarenheter när det kommer till 
mjukvaruutveckling i en multikulturell arbetsgrupp. För att få en sådan fördjupning kring ämnet 
valdes kvalitativa metoder för att på så sätt kunna sätta varje individ i fokus och ge dem utrymme 
att uttrycka sig fritt kring ämnet. Kvalitativa metoder för studien resulterade även i fördelar som 
bättre kontakt med respondenter och möjlighet till att komma in på mer personliga plan än vad 
kvantitativa metoder hade gjort. Jacobsen (2011) förklarar att kvalitativa metoder samlar in ord, 
medan kvantitativa metoder samlar in siffror. För att kunna besvara studiens frågeställningar krävdes 
det alltså kvalitativa metoder för att få in korrekt material. Hartman (2004) förklarar att en studie är 
kvalitativ när man undersöker hur en viss situation ser ut från andra människors perspektiv och 
därigenom skapar sig en bild av själva fenomenet. Davidson & Patel (2011) förklarar att kvalitativa 
undersökningar fokuserar på ”mjuk data”, data som fås genom bland annat intervjuer. Motsatsen till 
detta skulle kunna ses som data som kommer från mätningar, alltså från en kvantitativ undersökning. 
Studiens fokus ligger på individers upplevelser vilket innebär att intervjuer är mer passande för 
undersökningen för att kunna gå djupare in på ämnet.  
 
Studien har genomförts med en i grunden deduktivt arbetssätt där bakgrund samt teori har eftersökts 
för att skapa en bild av ämnet. Fördelen med att arbeta deduktivt menar Patel och Davidsson (2011) 
är att forskningsprocessen i stora drag inte påverkas  av forskarens egna uppfattningar . Nackdelen 
däremot menar dem är att forskaren kan missa intressanta områden eftersom fokus grundar sig i 
existerande teori (Patel, Davidsson, 2011). Studien har också fått induktiva inslag på grund av valet 
av kvalitativa metoder som genererar i en större öppenhet för ny information. Induktiv ansats 
förklarar Jacobsen (2002) som att man ut i verkligheten utan några förväntningar, samlar in data, för 
att sedan systematisera den data man samlat in. Problemet med att arbeta induktivt kan vara att 
forskaren har för lite underlag och förståelse för ämnet när teori inledningsvis inte efterforskats. Det 
blir tydligt att både deduktiv och induktiv ansats kommer med sina för- och nackdelar och Jacobsen 
(2011) beskriver ett tredje tillvägagångssätt där en kombination av dessa kan skapa bättre 
förutsättningar för en studie, nämligen abduktion. Genom abduktion kan forskaren växelvis röra sig 
mellan teori och empiri och därigenom låta förståelsen växa fram. Valet av ansats för studien föll 
därför på en abdukiv ansats för att kunna dra nytta av fördelarna hos både deduktiv samt induktiv 
ansats, samtidigt som hänsyn har tagits för dess nackdelar.  
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3.2   Datainsamling  
 
Datainsamlingen för den här studien gjordes genom individuella semistrukturerade 
intervjuer, eftersom önskan om att beröra vissa ämnen fanns krävdes också någon form 
förstrukturering. På så sätt fick jag som forskare stöd under intervjuerna och på så vis 
undveks det att någon punkt som sågs som ett relevant diskussionsämne missades. Då det 
aktuella företaget har utgångspunkt i Mumbai, Indien, blev det svårt att få till personliga 
möten med respondenterna. Därför gjordes alla intervjuer via en internettjänst som erbjuder 
video- och röstsamtal och de dokumenterades både skriftligt samt via inspelning. Jacobsen 
(2002) menar att inspelning av intervju underlättar en naturlig samtalskontakt och gör så att 
forskaren inte ska lägga alltför mycket fokus på att anteckna respondentens svar. Valet av 
intervju föll sig relativt självklart då den här datainsamlingsmetoden skapar ett djup där 
respondenters åsikter och tankar bättre kommer fram än om exempelvis ett frågeformulär 
hade stått för insamling av empiri. Hade ett frågeformulär skapats för insamling av data är 
risken för bortfall av viktigt och relevant data större än vid en intervju, då man under 
intervjuer enklare kan styra in samtalet på önskade samtalsämnen. Jacobsen (2002) förklarar 
att intervjun lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks, samt när vi är intresserade av 
hur individer tolkar saker och ting, något som är högst aktuell för den här studien. Fördelen 
med intervjuer är att man får fram individers åsikter och tankar kring ett fenomen,  och att 
det genom intervjuerna är möjligt att gå på djupet kring fenomenet (Jacobsen, 2002). 
Nackdelen med intervjuer är att det kan vara relativt tidskrävande att både skapa 
intervjumaterial samt utföra de olika intervjuerna (Jacobsen, 2002).  

3.2.1 Urval 

 
Förkunskapen om att den arbetsgrupp som arbetar med mjukvaruutvecklingsprojekt hos 
företaget var multikulturell fanns redan när studien startades.  Därför började arbetet med 
urvalet för studien genom att identifiera respondenter via en kartläggning om vilka som 
arbetade med mjukvaruutvecklingsprojekt hos företaget. Den urvalsmetod som användes 
var självurval eller så kallat bekvämlighetsurval. Jacobsen (2002) förklarar metoden som 
att enheterna själva bestämmer om de vill delta, alltså att de väljer ut sig själva. Med tanke 
på hur deras arbetsprocesser ser ut skulle inte undersökningen på något sätt påverka deras 
arbete. Eftersom den aktuella arbetsgruppen arbetar med tidsmässigt korta projekt var det 
viktigt att intervjuerna utfördes under korrekt fas i projektet för att inte uppsluka dyrbar tid, 
något som de genom den valda urvalsmetoden kunde påverka själva.  
 



 

  18 (41) 
 

3.2.2 Genomförande 

 
Valet av ämne och fokus för studien grundar sig i en vanligt förekommande diskussion 
mellan mig som författare och en anställd på det aktuella företaget. Det har under dessa 
diskussioner talats om att företag idag blir alltmer multikulturella, men att dess effekter 
sällan hanteras eller helt ignoreras hos företagen. Personen i fråga kunde här komma med 
konkreta exempel på hur hans arbete påverkats av det faktum att han arbetar i en 
multikulturell arbetsgrupp. Det väcktes därför ett intresse från min sida att undersöka det 
närmre och även se vad som skulle kunna ändras på företaget för att hanteringen av 
kulturskillnader hanteras bättre. Efter att ha talat med min kontakt på företaget gick denne 
sedan vidare och talade med sin chef samt sina medarbetare om studiens syfte och hur den 
skulle gå till. Efter ett godkännande från samtliga tillfrågade kunde studien sättas igång. 
Inledningsvis studerades tidigare forskning för att se vad andra forskare undersökt om ämnet 
samt vad de kommit fram till. Dessutom undersöktes här vilken kunskapslucka den här 
studien kunde fylla. Därefter formulerades studiens frågeställningar så att relevant teori 
kunde tas fram som skulle fungera som grund till resten av arbetet. Inför datainsamlingen 
skapades en mindre intervjuguide (Bilaga 1: Intervjuguide) för att på så vis identifiera de 
problemområden som skulle täckas under de kommande intervjuerna med medarbetare på 
företaget. Med utgångpunkt för samlad teori samt studiens frågeställningar identifierades 
tre ämnen som var av vikt att beröras under intervjuerna, dessa var utvecklingsprocess, 
multikulturellt samarbete samt projektstöd. Jacobsen (2002) menar att sådan 
förstrukturering inte behöver betyda att datainsamlingen blir sluten, utan att enskilda 
aspekter och områden hamnar i fokus. Det är dessutom ett bra sätt för att hålla 
konversationen flytande.  
 
Eftersom det aktuella företaget utgår från Mumbai, Indien kunde inte personliga möten för 
intervjuer genomföras utan de har skett via en internettjänst som erbjuder video- och 
röstsamtal. Intervjuerna utfördes i mars och april 2018. Inför intervjutillfällena fick 
respondenterna information om vilka ämnen och områden som önskades diskuteras så att 
de på så sätt kunde förbereda sig. De forskningsetiska principerna gällande konfidentialitet 
har varit högst aktuella under arbetsprocessen och respondenterna fick tidig information om 
att deras uppgifter behandlades högst konfidentiellt för att de inte på något sätt ska kunna 
identifieras via namn i det här arbetet. Dessutom skedde inspelning av ljud under 
intervjuerna för att jag som forskare ska kunna gå tillbaka till upptagningen vid den senare 
bearbetningen av data som framkom via intervjuerna. Även detta informerades 
respondenterna om. Då urvalsmetoden var bekvämlighetsurval var det mycket upp till 
arbetsgruppen om vilka som hade möjlighet att delta.  
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Totalt tre personer hade möjlighet att ställa upp på intervjuer, samtliga med ledarpositioner 
för respektive område vilket utgjorde en bra blandning för empirins räkning. En respondent 
arbetar som chef över produktion av applikationer, spel samt attraktioner. En annan 
respondent arbetar som chef över ”special projects” där man främst arbetar med de mest 
komplicerade spelen. Den tredje respondenten är företagets ägare som har kontroll över allt 
som sker och ser till att företaget är konkurrenskraftigt. Av konfidentiella skäl nämns inte 
respondenter via namn, ålder eller ursprung. Under arbetets gång har även kompletterande 
frågor skickats ut till respondenterna via mail för att få ytterligare information om ämnen 
och tydligare förklaringar om de fenomen som framkommit ur arbetet.  

3.3   Analys 
 
Jacobsen (2002) nämner två fokus som en kvalitativ analys kan ha, nämligen fokus på 
enskilda individen eller person-och situationsövergripande ämnen. När fokus ligger på den 
enskilda individen betraktas varje enhet som ett självständigt helt. Det innebär att man inte 
jämför individer eller situationer. När fokus istället ligger på person-och 
situationsövergripande ämnen görs oftast en analys tvärs över flera fall, där man exempelvis 
kartlägger hur flera personer ser på en viss situation. Jacobsen (2002) menar att den bästa 
kvalitativa analysen kombinerar dem båda då de kompletterar varandra. Tillsammans bidrar 
de båda till en större helhet i förståelse för det material som samlats in. Det är en sådan 
kombination som har använts för den här studien och nedan förklaras arbetets tre faser.  
 
Beskrivning 
Det första steget i analysen var att renskriva det insamlade materialet, i det här fallet 
intervjumaterial. Efter renskrivning av material lades även kommentarer in för att poängtera 
viktig data som var relevant att få med. Efter att kommentarer lagts in i det renskrivna 
materialet gjordes en sammanfattning av varje intervju. Det inspelade material som fanns 
från intervjuerna fungerade som ett komplement i den här processen för att undvika att 
relevant informations missades. 
 
Systematisera och kategorisera 
Nästa steg i analysen var att kategorisera data, där man lyfter blicken från de enskilda fallen 
till de ämnen som datan behandlar (Jacobsen, 2002). Kategorier skapas för att få en 
överblick av de olika fenomenen som tagits upp i intervjuerna. Enligt Jacobsen (2002) är 
kategorisering en förutsättning för att man ska kunna jämföra olika intervjuer, vilket är av 
vikt för den här studien.  
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Kombination 
Det sista steget i analysen var att hitta samband i den data som samlats in. I det här steget 
blir det möjligt att koppla samman enheterna och de olika kategorierna. Det kan handla om 
olika fenomen som diskuterats under varje intervju eller andra likheter eller olikheter mellan 
intervjuerna.  
 
Efter analysen ställs resultatet mot den teori som tagits upp i rapporten. Dels för att belysa 
samband med teori men kanske även kunna hitta avvikelser. I det sista steget har 
gemensamma teman skapats som kopplar samman empiri och teori för att tydligare förklara 
och tydliggöra samband och skiljaktigheter. Dessa teman kommer finnas som rubriker i 
resultatkapitlet.  
 

3.4   Tillförlitlighet 
Jacobsen (2002) talar om två begrepp som är viktiga att ha i åtanke för att uppnå god 
vetenskaplig kvalité, dessa är reliabilitet och validitet. 

För att en kvalitativ studie ska uppnå god vetenskaplig kvalitet är både validitet och 
reliabilitet två viktiga begrepp. Sandberg & Faugert (2016) förklarar att samma metod för 
datainsamling och analys ska kunna användas av andra personer och resultera i likvärdigt 
resultat. Validitet förklarar dem handlar om att det som undersökts och analyserats 
motsvarar det syfte som finns för studien (Sandberg & Faugert, 2016).  

För att få kvalificerade respondenter användes självurval för att respondenterna på så vis 
skulle kunna avgöra vem eller vilka i gruppen som hade mest information och kunskap att 
bidra med till studien. Det för i sin tur med sig att korrekt material har kunnat samlas in som 
överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar. De respondenter som medverkat 
är kvalificerade till att generera tillförlitlig data som stämmer överens med verkligheten och 
arbetet hos det aktuella företaget och därför anses de giltighetskrav som ställs på studien 
vara uppnådda.  

3.5 Etiska överväganden 
Forskare bör vara väl medveten om de forskningsetiska reglerna som finns vid en studie, 
nämligen att skaffa sig tillåtelse, behandla information konfidentiellt och skydda identiteter 
(Denscombe, 2000). 
 
I den här studien har såväl det aktuella företaget samt respondenter valts att hållas anonyma 
för att inte på något sätt påverka deras arbete.  
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Då studiens huvudämnen kan betraktas som känsliga var det därför viktigt att de deltagande 
respondenterna inte skulle gå att identifiera via namn. Respondenter skulle även få 
information om studiens syfte för att på så sätt frivilligt avgöra om de ville delta eller ej. 
Detta gjordes genom ett mailutskick till samtliga individer i arbetsgruppen där information 
fanns om studiens syfte, frivilligt deltagande samt möjlighet att avbryta medverkan. 
Information fanns även angående konfidentialitet och behandling av data för att göra 
individerna medvetna om att identifiering och informationsspridning inte skulle vara någon 
risk vid eventuellt deltagande.  
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4   Resultat 
 
Nedan presenteras en sammanställning av det insamlade materialet från de intervjuer som 
genomförts. Resultatet presenteras utifrån de teman som uppkom under sammanställningen 
av det empiriska materialet. Därefter tillkommer en analys där empiri ställts mot teori för 
att belysa olika samband och fenomen.  

4.1   Empiri 

4.1.1 Utvecklingsprocess 

 
Ur intervjuerna framkom det att respondenternas arbetsgrupp arbetar under ett väldigt högt 
tempo. Det beror främst på själva spelen som de utvecklar då de ofta skapas under en två 
veckors period. En respondent förklarar att företaget i regel producerar två spel i månaden 
och att det sätter stor press på arbetsgruppen att leverera kvalitativa spel samtidigt som de 
håller sig inom utsatt deadline. I intervjuerna framkommer det från samtliga respondenter 
att processen från idé till färdig produkt är oftast väldigt slumpmässig och man kan aldrig 
förutspå huruvida det aktuella spelet kommer bli en hit eller inte. I inledningsfasen av ett 
projekt brukar samtliga gruppmedlemmar komma samman för att på plats bolla idéer med 
varandra. Respondenterna berättar även att de vid dessa tillfällen kommer på idéer till flera 
spel då det inte alltid är lätt att skapa tillfällen då alla kan komma ner till Indien samtidigt. 
De passar därför på att samla på sig idéer så att de kan arbeta under en längre period utan 
att ses på plats och det kan bli upp till 20 spel som uppkommer under dessa möten, berättar 
en respondent. Vid en idé brukar spelets skissas upp på ett papper för att se till så att samtliga 
gruppmedlemmar förstår syfte och funktioner i spelet. Efter att en skiss har gjorts på ett spel 
kan gruppmedlemmarna börja arbeta på respektive håll för att sedan mot slutet komma 
samman och se till att sammanföra spelets alla olika komponenter, förklarar dem. 
 
En respondent förklarar att det finns vissa komponenter som de måste se till att spelen 
inkluderar för att utvecklingsprocessen ska nå sitt mål, dessa är: 
-   Möjlighet för multi-player 
-   Repeterbarhet  
-   Interaktivitet 
-   Uppgraderbarhet 
-   Modularitet  
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Går det att integrera dessa punkter i spelet handlar resten av arbetet om att skapa ett roligt 
och exalterande spel, där man alltså tillslut sammanför hårdvara och mjukvara, förklarar 
han. Respondenterna berättar även att efter implementeringen går spelet sedan genom 3-4 
steg av testning för att säkerhetsställa att det fungerar som tänkt och att de roliga elementen 
når upp till den standard man satt. Respondenterna berättar att tester utförs både av 
medarbetare men även av kunder om möjligheten och tiden finns till. Spelen hamnar sedan 
i ett eller flera av företagets olika spelcenter som de har runt om i världen. Dessa spel 
uppdateras eller ändras med tiden och ibland tas några spel bort för att ersättas med nya, 
förklarar en respondent.. 

4.1.2 Multikulturellt samarbete 

 
I intervjuerna framkom det att kulturella skillnader spelar en viktig roll i spelbranschen och 
det krävs både tid och tålamod att anpassa sig till det. En av respondenterna förklarar att det 
är viktigt att inte dra förhastade slutsatser och börja diskutera innan man förstår bakgrunden 
och logiken till varför ett problem har uppstått. Kulturella skillnader kan vara väldigt 
känsliga och det är därför viktigt att man försöker hålla ett öppet sinne för alla involverade, 
menar han. Respondenten förklarar att det är viktigt att kommunicera och utbilda människor 
om kulturella skillnader och hur och varför de kan uppkomma. Dessa problem kommer 
alltid att finnas i spelbranschen eftersom den involverar människor från hela världen, menar 
en respondent. Det är dessutom viktigt att man själv alltid försöker möta människor 
halvvägs för att på så vis underlätta och minska friktionen vid eventuella skiljaktigheter, 
förklarar han. Kulturella skillnader kan öppna upp för kreativitet och minska gränser, menar 
respondenten.  
 
”Vi alla är skapta av samma hårdvara och samma operativsystem, vi har bara olika start-

up-program” 
 
En respondent berättar att det arbetslag som han nu arbetar i är väldigt sammansluten och 
har ett bra samarbete. Det tog däremot ungefär fyra års arbete på plats för att lära och 
utveckla ett sätt att arbeta tillsammans, förklarar han. Han nämner att den främsta kulturella 
skillnaden han stötte på när han började arbeta för företaget var arbetstiderna. I Indien 
arbetar man 10-12 timmar per dag, 6 dagar i veckan medan man i Sverige arbetar 8 timmar 
per dag, 5 dagar i veckan. En annan respondent berättar att han ser sig själv som 
internationaliserad då han under sin uppväxt rest runt och aldrig haft en fast punkt. Med det 
ser han sig själv ha präglats av en universell världskultur eftersom han aldrig riktigt haft en 
fast hållpunkt under sin uppväxt.  
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Det i sig har varit en enorm fördel när han nu hamnade i spelbranschen, då han både har 
erfarenhet och förståelse för andra människor och hur de präglats av de kulturer som de växt 
upp i, förklarar han. 
 
En respondent berättar att utveckling av programvara alltid och ofta är en katastrof och att 
det egentligen inte spelar någon roll vad personerna som man arbetar med har för bakgrund, 
friktionen finns där ändå. Det han ser som största problemet med kulturella skillnader är 
främst att ”alla är lata – bara på olika sätt”.  Han ger exempel som att fransmän inte arbetar 
på helger, att man i USA ”organiserar” för att på så vis slippa arbeta, i Indien tar man lång 
tid på sig att börja arbeta, och att programmerare från Europa alltid försöker arbeta med 
något annat vid sidan av. Samtliga respondenter lyfter fram språkskillnader som ett ofta 
förekommande dilemma. En respondent har upplevt att engelskan varit det språk som 
använts när han arbetar runt om i världen. Dock säger han att anledningen till detta är kanske 
för att han själv enbart talar engelska och därför inte kunnat tolka eller förstå andra språk. 
Det säger han både kan vara en nackdel och en fördel eftersom det kan ha varit andra som 
haft problem att kommunicera med honom men att det inte upplevts från hans sida.  
 
En respondent berättar att av hans erfarenhet tenderar problem relaterade till kulturella 
skillnader uppstå i kravfasen av ett projekt vid brainstorming då idéer utbyts. Han menar att 
alla har sin mentala bild och att dessa sällan överensstämmer. Detta upptäcks sedan när 
spelet är färdigt och om möjligheten finns ser man till att lösa detta genom uppdateringar, 
göra om spelet eller i värsta fall helt lägga spelet på hyllan, förklarar han. En respondent 
förklarar att mjukvaruutveckling är känslig på grund av att det handlar om 
programmeringskod, och att den inte alltid är lika öppen för ändringar då den kräver ett visst 
mönster. Det innebär att de gånger som det inte gått att ändra i koden, har de antingen 
tvingats starta om eller helt lägga spelet på hyllan. Det vanligaste problemen som 
respondenterna fått erfara har handlat om språkbarriärer samt människors oförmåga att 
uttrycka sig korrekt för att föra fram sina tankar och åsikter. Den senare punkten menar han 
är det största problemet när det kommer till just mjukvaruutveckling. Det är på grund av 
bristerna i kommunikationen som spel tvingas göras om eller göra onödiga uppdateringar 
just på grund av att personer inte uttryckt sig tydligt och på ett sådan sätt så att resterande 
gruppmedlemmar förstått vad som sagts. De fördelar som respondenterna ser med kulturella 
skillnader är att människan alltid stävar efter att bli bättre, vilket innebär att man ofta 
försöker förstå och lära sig nya saker. De förklarar att om man då ser till kulturer förstår 
man snabbt att det kommer många fördelar med att vara nyfiken till det man själv inte är 
van vid. Det som i slutändan är viktigast är att man ska arbeta med kulturella skillnader, inte 
emot dem, menar en respondent.  
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Låt saker ta sin tid och förstå betydelsen och vikten av det, menar han. Respondenten 
förklarar att det är viktigt att komma ihåg att det sällan finns rätt eller fel och att så länge 
man respekterar andra kommer man långt. 
 

“Be open to anything. But that does not mean be accepting of everything.” 
 
En respondent menar att just öppenhet är viktigt för hela utvecklingsprocessen, både när det 
kommer till människors åsikter, men även för själva mjukvarans skull. Trots att man har en 
egen bild på hur slutprodukten ska se ut, kan det komma nya idéer och tankar under vägen 
som kan göra att slutprodukten blir en annan än vad som var tänkt från början. Han menar 
att man måste arbeta för att överkomma eventuella barriärer som finns mellan människorna 
i gruppen, för att kunna ta fram den absolut bästa versionen av mjukvaran. Trots att 
mjukvaran alltid bör och ska vara i fokus, hamnar fokus lätt istället på konflikter eller 
missförstånd mellan människor i gruppen. Det är här det största problemet finns och han 
skulle önskat att alla i gruppen arbetade mot mer tydlighet och precishet när de uttrycker sig 
för att dessa problem inte ska uppstå i utvecklingsprocessen. Eftersom gruppen arbetar 
under en sådan tidspress är det av yttersta vikt att de förstår varandra. Eventuella 
missförstånd kan göra att de måste arbeta extra för att ta igen den tid som slösats på att lösa 
konflikten, något som är tufft då de redan arbetar runt 10 timmar per dag. Alternativet är att 
skjuta på deadline, något som i stort sett är omöjligt, förklarar samma respondent. Det 
innebär att minsta lilla konflikt eller missförstånd måste klaras ut direkt annars äventyras 
hela spelets framtid, något som inte alltid är helt enkelt, förklarar han.  

4.1.3 Projektstöd 

 
En respondent berättar att gruppen i stort saknar hierarki och att det i sig fört med sig 
positiva effekter som att individerna nu tvingas ta ansvar för sitt arbetsområde. Han förklarar 
att utan hierarkin får alla samma ställning och ansvar och det är av yttersta vikt att alla bidrar 
med sin del för att få projektet i mål. En respondent berättar att med tanke på hur deras 
arbetssätt ser ut och att deras projekt ofta inte pågår längre än två veckor, så saknar 
arbetsgruppen struktur både när det kommer till kommunikation och arbetsindelning. På 
grund av de korta projekt som de arbetar med har man inte tagit sig tid till att skapa mer 
struktur i arbetssättet eftersom fokus hela tiden varit på att möta deadline, förklarar han. Han 
påpekar även att det har inneburit ett väldigt fritt arbetssätt som ibland resulterat i kaos 
eftersom de inte utgår från några direkta riktlinjer förutom en utsatt deadline. Respondenten 
berättar att deras projekt inleds med ett möte där gruppen samlar på sig idéer för olika spel 
och att man sedan skriver ner detaljer om respektive spels funktioner. Det är sedan det 
dokumentet som de utgår från under själva mjukvaruutvecklingen. 
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Under intervjuerna framkom det även att individerna arbetar under stor frihet efter det att 
dessa möten har varit. En respondent berättar att den enda formen av struktur som de sedan 
har är det Excel-dokument som de skapade vid det inledande mötet. Dokumentet innehåller 
samtliga spel med respektive funktioner samt slutdatum. Det är sedan upp till varje individ 
att ha koll på vad som ska göras, vilka spel som ska prioriteras och helt enkelt se till så att 
man möter deadline, förklarar en respondent. En respondent berättar att det mesta av 
kommunikationen efter dessa möten sker via mail, eventuellt via telefon om det uppstått 
något på vägen som kräver snabbare kommunikation. Vid frågan på om detta inte skapar 
problem säger respondenterna att det helt klart förekommer. I deras Excel-dokument står 
inget om arbetsbeskrivningar eller vem som gör vad, utan det är något de själva får avgöra, 
berättar en respondent.  
 
Det innebär att det ofta blir missuppfattningar, och det främsta problemet som en respondent 
nämner är att man inte vet vem som äger en uppgift eftersom man inte kommunicerat fram 
det. Det innebär att moment i spelen kan falla mellan stolarna och i slutändan innebär det 
mycket extra arbete på grund av att man tvingas gå tillbaka och rätta till det som saknas, 
förklarar en respondent. Dessutom har det ibland genererat i att två personer utfört samma 
uppgift eller att funktioner varit så inkonsekventa att det varit svårt att sammanföra 
mjukvara och hårdvara. Problemet med detta är att det inte alltid går att ändra i koden hur 
som helst, utan programmeraren kan tvingas göra stora omarbetningar eller i värsta fall börja 
om helt med spelet, berättar en respondent. I intervjuerna framkommer det att saknaden av 
struktur gör dem extra känsliga för yttre påfrestningar, så som kulturella skillnader. Det kan 
dels handla om att vissa inte går att kontakta under helger, då de är uppväxta med att 
helgerna ska vara fria från arbete, berättar en respondent. Dessutom blir arbetsmoral här 
högst aktuell eftersom de arbetar under så stor frihet, menar en respondent. Individerna i 
gruppen är alla beroende av att man ser till att tillföra sin del till projektet och hamnar någon 
individ efter blir hela projektet påverkat, förklarar en respondent. Deras nuvarande 
arbetssätt är starkt beroende av att samtliga förstår vad som för stunden sker i projektet och 
det är här som respondenterna tydligt påpekar är ett problem. 

4.2   Analys 
 
Nedan presenteras en analys av det insamlade materialet som analyserats efter Jacobsens 
(2002) kvalitativa analysmetod – beskriva – systematisera & kategorisera – kombination. 
Analysen presenteras utefter de kombinerade teman som framkom genom analys av teori 
och empiri – Kultur & samarbete, Mjukvaruutveckling & Projektstöd. 
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4.2.1 Kultur & samarbete 

 
Hofstede (2011) talar om mental programmering när det handlar om vad kultur står för. Han 
definierar mental programmering som de mönster, känslor och möjliga sätt att agera som 
människan lärt sig under sin livstid. Programmeringen börjar redan i tidig barndom och 
fortsätter under uppväxten och även i vuxen ålder. Hofstede (2011) menar dock att även om 
vi präglas mycket redan från barndomen så är kultur ett kollektivt fenomen, och den uppstår 
när människor lever i samma sociala miljö. I intervjuerna framkom det att den sociala miljön 
är extremt viktigt för att arbetsgruppen ska fungera. Den aktuella arbetsgruppen tvingades  
under de fyra första åren att tillsammans arbeta på plats för att lära känna varandra och skapa 
förståelse för varandras egenheter. Efter dessa fyra år hade de växt sig till en stark och 
välfungerande arbetsgrupp där tid och tålamod krävts för att nå dit där de är idag.  
 
Ser man sedan på Hofstedes (2011) diagram för de tre nivåerna av mental programmering 
(se Figur 1, s.10), ser man att kultur och personlighet står väldigt nära varandra. Människor 
kommer alltid ha sina unika personligheter och det är inget som direkt går att påverka 
utifrån. Trots att man präglas genom hela sin uppväxt, finns alltid det där unika för varje 
individ. Den del av den mentala programmeringen som präglas av kulturen är däremot inte 
alls unik för varje individ. Hofstede (2011) nämner familj, skola, arbetsplats och samhälle 
som exempel på vad som ingår i kulturen. Det innebär att genom att byta miljö kommer 
man hitta helt annorlunda mentala programmeringar, och det är just den här biten som gör 
att det går att identifiera skiljaktigheter mellan individer från olika länder. Det här 
identifierades även tydligt via intervjuerna, då samtliga gav exempel på skiljaktigheter som 
är starkt anknyta till det Hofstede (2011) talar om. Ett exempel är arbetstiderna, för personer 
från Indien är det självklart att arbeta 10-12 timmer per dag, 6 dagar i veckan. Precis som 
att det är en självklarhet att de flesta i Sverige arbetar måndag-fredag, 8 timmar per dag. Det 
här exemplet går därför att koppla till samhällets påverkan på våran mentala 
programmering.  
 
Henderson nämner att kulturer är själv-organiserande, att kulturer växer fram i alla sociala 
sammanhang. Ser man på den aktuella arbetsgruppen visar det sig stämma, då de vid start 
stod helt utan någon form av gemensam kultur. Genom att arbeta på plats deras första fyra 
år, växte även en gemensam kultur fram och ett sätt att arbeta tillsammans. Det visar att 
trots att människor har olika bakgrunder, skapas nya kulturer som blir specifik för den 
gruppen i sitt specifika sammanhang.  
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För personer som ständigt exponeras för nya miljöer och människor går det att lära sig att 
tydliggöra sådant som skapar skiljaktigheter. Hofstede (2011) talar om kulturella 
manifestationer, sätt som de olika kulturerna tar sig i uttryck. Det handlar främst om fyra 
fenomen. Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som har betydelse för människorna i 
en viss kultur. Hjältar är personer som värderas högt inom en kultur. Ritualer är kollektiva 
aktiviteter som anses vara socialt viktiga inom en kultur. Värderingar innebär människans 
tendens att föredra något framför något annat, handlar främst om känslor som kan vara 
positiva eller negativa. Genom att ha förståelse för dessa fenomen får man även förståelse 
för hur de kan komma att tas i uttryck i verkliga livet. En av respondenterna sa sig själv vara 
internationaliserad, att han varit runt om i världen under sin uppväxt. Det har gjort att han 
exponerats för en mängd olika människor, samhällen och kulturer. Denna respondent var 
den som sa sig ha upplevt minst problem och dilemman som var en effekt av kulturella 
skillnader och att det troligtvis hade ett starkt samband med hans uppväxt då han exponerats 
för andra kulturer i tidig ålder. Detta går då att koppla till det Hofstedes (2011) kulturella 
manifestationer och att respondenten exponerats för många olika symboler, hjältar, ritualer 
och värderingar under sin uppväxt.  
 
Moore och Woodrow (2010) förklarar att ett multikulturellt samarbete är beroende av en 
individs vilja och förmåga att anpassa  sig till en annan kultur. Han nämner fem strategier 
som en individ och hens motpart kan förhålla sig till vid ett sådant samarbete och dessa fem 
strategier påverkar både samarbetet och det fortsatta arbetet i olika utsträckningar. Ur 
intervjuerna framkom det att arbetsgruppen inledningsvis arbetat fyra år för att lära känna 
varandra och skapa ett bra samarbete. Det innebär att samtliga individer sannolikt gått in 
med en adhesiv-, undvika-strida- eller anta-strategi, som alla har minst ett värde som är låg 
om man ser på Moore och Woodrows modell (se Figur 4, s.14). Eftersom det tog närmre 
fyra år att skapa ett gemensamt arbetssätt för gruppen innebär det att de konflikter som 
uppstår via dessa strategier tvingats hanteras. Det innebär också att det under dessa år 
resulterat i att samtliga individer mer eller mindre övergått till antingen anpassa- eller 
avancera-strategin, eftersom samarbetet i gruppen idag är betydligt bättre än vad det var 
inledningsvis. För att ett multikulturellt samarbete ska fungera innebär det alltså att samtliga 
individer är villiga att göra förändringar, enligt Moore och Woodrows modell (se Figur 4, 
s.14) krävs det att båda parter försöker anpassa sig för att få ett fungerande samarbete som 
båda känner sig bekväma med. Wassmen (2016) nämner även att det råder Darwins lag i 
sådana grupper, det gäller att anpassa sig för att överleva. Hade individerna i gruppen inte 
försökt anpassa sig skulle gruppen får svårt att klara sina projekt.  
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4.2.2 Mjukvaruutveckling 

  
Under intervjuerna framkom det att arbetsgruppen arbetar under ett väldigt högt tempo med 
relativt korta projekt, sällan längre än två veckor.  
Ser man på Stephens  SDLC-modell (se Figur 3, s.11) blir det tydligt att arbetsgruppen i 
stora drag följer de arbetsprocesser som modellen visar. Trots att arbetsgruppen följer 
modellens olika faser har det blivit tydligt att det saknas struktur inom respektive fas. I 
intervjuerna gav det exempel på vad som skulle kunna ses som insamling av krav, där 
individerna i gruppen samlades och gav idéer på nya spel. Spelen i sin tur skissades upp, 
vilket kan ses som övergång till designfasen. Arbetsgruppen skapade även här ett dokument 
som i stora drag beskrev spelets olika funktioner. Under implementationen framkom det att 
arbetsgruppen arbetar väldigt utspritt och att deras arbete utgår från den korta beskrivning 
av spelet som skapades under designfasen. Det var här som problem kunde uppstå genom 
att individerna inte visste vad som hade gjorts eller vem som ägde vilken uppgift. Det kunde 
resultera i dubbelt utföra uppgifter, att omarbetningar tvingades göras på grund av att något 
missförståtts eller missats eller att spelets olika delar i slutändan inte gick att sammanföra. 
Går allt vägen fortsätter sedan arbetsgruppen enligt Stephens modell (se Figur 3, s.11) med 
verifikation, där de utför 3-4 tester av spelet, för att sedan släppa spelet om testerna blir 
godkända. En respondent berättar även att de ständigt måste underhålla spelen för att de ska 
hålla sig aktuella och välfungerande. 
 
Stephens (2015) berättar att den mest kända orsaken till att mjukvaruprojekt misslyckas är 
avsaknaden av projektledning. Ur intervjuerna framkom det att arbetsgruppen i stort saknar 
hierarki och att samtliga individer ansvarar för sitt huvudområde. Det innebär att det inte 
finns någon som de kan vända sig till för att reda ut konflikter utan de får själva ansvara för 
att identifiera och lösa konflikter och missförstånd inom gruppen. En respondent berättar att 
det är en av de största problemen som uppstår i ett projekt och att mycket tid läggs ner på 
att uppklara konflikter som uppstått. Genom att de själva tvingas identifiera och lösa 
konflikter stannar projekten upp och det i sin tur skapar problem längre fram när deadline 
för projektet börjar närma sig. Stephens (2015) nämner att en projektledare bland annat ska 
ge vägledning vid problem och medla mellan individer i ett projekt. På så vis störs inte 
individernas arbete utan de kan fortsätta att arbeta under tiden som konflikten uppklaras.  

4.2.3Projektstöd  

 
Ur intervjuerna har det framkommit att arbetsgruppen arbetar med en form av projektstöd 
under sin utveckling. Det projektstödet är ett Excel-dokument där man fyller i ett spel samt 
dess mest väsentliga funktioner.  
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Det här dokumentet innehåller inte ansvarsområden eller vem som ska utföra vilket uppgift, 
utan de ”plockar” uppgifter under utvecklingens gång. Samtliga respondenter har uttryckt 
att de anser att detta är ett problem då man sällan vet vem som gör vad, vad som har gjorts 
och vad som återstår att göra. Det har resulterat i problem som dubbelt utförda 
arbetsuppgifter, att saker fallit mellan stolarna och helt missats och att det mot slutet inte 
gått att sammanföra spelets olika delar på grund av att missförstånd uppstått. Lano (2009) 
förklarar att UML (Unified Modeling Langugage) är ett effektivt sätt att dokumentera att 
systems olika delar. Han förklarar att man kan skapa tydliga kartor och beskrivningar av ett 
system som skapar väldigt bra förutsättningar för utvecklingsarbetet. Genom ett gemensamt 
och tydligt projektstöd undviks missförstånd och att detaljer missas och Lano (2009) menar 
att UML är ett effektivt medel för att dokumentera och tydliggöra detaljer av ett systems 
tänkta funktionalitet.  
 
Respondenterna berättar att det dokument som de utgår från vid utveckling innehåller en 
beskrivning och funktioner för ett spel. Stephens (2015) förklarar att användarberättelser 
ofta är en kort förklaring av hur eller vad en användare kan göra med ett system. Det innebär 
att arbetsgruppens projektstöd med stora mått kan ses som användarbersättelser. Stephens 
(2015) förklarar även att användarberättelser är enkla att skriva och förstå, men att det kan 
resultera i förvirrande, svårförstådda eller inkonsekventa berättelser. Respondenterna 
berättar att det via dessa förklaringar stundvis uppstår problem då något har missförståtts. 
Det innebär att enkelheten i projektstödet skapar förutsättningar för feltolkning och 
missförstånd. Stephens (2015) förklarar att användningsfall har en större omfattning än vad 
just användarberättelser har då de inkluderar underaktiviteter och fler detaljer. Rosenberg 
(2007) förklarar att användningsfall ska svara på frågor som: 

-   Vad försöker användarna av systemet att göra? 
-   Vad är användarupplevelsen?  

Respondenterna ger en tydligt bild av att det grundläggande problemet med deras projekt 
uppkommer i bristen på projektstöd och att det skapar ytterligare förutsättningar för 
konflikter och problem inom gruppen. Underförstått behöver de en bättre grund att stå på 
inför implementering, speciellt med tanke på att de arbetar väldigt utspritt och på distans.  
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5   Diskussion  
 
Nedan följer en diskussion kring empiri och det resultat som kommit fram från 
undersökningen. Här besvaras de frågeställningar och syfte som undersökningen utgått 
från och diskuteras i relation till resterande resultat från undersökningen.  
 

5.1   Resultatdiskussion 
 
Resultatet av undersökningen visar på att mjukvaruutveckling står för en rad utmaningar 
och att mycket kan ske mellan ett projekts start och slut. Det blev snabbt tydligt att de 
problem som uppstår i ett projekt främst beror på individer och deras tolkningsförmågor 
samt kommunikationsförmågor. Dessa förmågor grundar sig i sin tur av att individerna 
kommer från olika bakgrunder samt ursprung och att de helt enkelt inte tänker på samma 
sätt som sina medarbetare. Moore och Woodrow (2010) menar att ett multikulturellt 
samarbete är beroende av att individer är villiga att förändra sitt sätt att tänka och arbeta, 
och är villig att anpassa sig till andra individers sätt att tänka och arbeta. Det innebär att den 
mentala programmering som Hofstede (2011) talar om ställs på prov när en individ möter 
en annan individs mentala programmering. Respondenterna berättade att de la ner fyra år 
på att förstå och anpassa sig till varandra, något som de nu i efterhand är tacksamma att de 
gjorde. Trots dessa fyra år framkom det att de fortfarande får arbeta mycket med de interna 
konflikter som uppstår i gruppen, och vem vet hur det hade varit om de inledningsvis inte 
tagit sig tid att lära känna varandra. Det visar alltså att den mentala programmeringen är så 
starkt förankrat hos varje individ och att man i grund och botten alltid utgår från sin mentala 
programmering trots att man lärt att anpassa sig.  
 
Det visar sig även handlar mycket om människors olika egenheter och personligheter som 
kan komma att skapa friktion i en arbetsgrupp. En respondent drar en tydlig koppling till 
Hofstedes (2011) definition av mental programmering, där han via datatermer säger:  
 

” Vi alla är skapta av samma hårdvara och samma operativsystem, vi har bara olika 
start-up-program” (s.23) 

 
Det innebär att beroende på vilken bakgrund och uppväxt som människor har, går det att 
märka skillnader genom personligheter och människors sätt att agera och föra sig. 
Respondenterna nämner att just den här biten av kulturell skillnad kräver både tid och 
engagemang att förstå. 
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Mjukvaruutvecklingsprojekten visade sig påverkas mycket av de olika missförstånd och 
konflikter som uppstår i arbetsgruppen. Respondenterna berättade att det under projekten 
tenderade till att uppstå feltolkningar under själva idéprocessen då arbetsgruppen samlades 
för att bolla idéer och komma på nya spel. En respondent menade att problemet här är att 
alla individer har olika bild av hur ett spel ska se ut och fungera och om man inte kan 
kommunicera fram det till resterande i gruppen kommer det uppstå problem längre fram i 
projektet. Det kan innebära att en individ drar åt ett håll medan resterande i gruppen har en 
gemensam bild av slutprodukten. Alternativt att viktiga funktioner missats under 
idéprocessen som sedan upptäcks under implementering. Samtliga respondenter talade om 
problem som gick att härleda till just kravfasen i projekten och majoriteten grundar sig i det 
faktum att individerna har olika bakgrunder som gör att de tänkte och kommunicerar olika. 
Det viktigaste att notera här är att när det uppstår missförstånd och problem i kravfasen, 
kommer dessa bli större och svårare att hantera längre in i ett projekt. En respondent 
förklarar att missförstånd ibland upptäcks så sent som i implementationsfasens slutskede, 
alltså när hård- och mjukvara ska sammanföras. Det innebär att de antingen behöver gå 
tillbaka och göra ändringar, vilket inte alltid är lätt eller ens går. Går det inte att göra 
ändringar står dem istället inför valet att börja om eller att lägga spelet på hyllan för att de 
ska hinna med nästa projekt. En respondent förklarar att det kanske inte skulle varit ett så 
stort problem i vilket annat projekt som helst, men eftersom de arbetar med 
programmeringskod som är beroende av följd och korrekt mönster så blir det genast mycket 
svårare med missuppfattningar och feltolkningar, då koden inte alltid tillåter en snabb 
ändring utan att behöva ändra resterande kod också.  
 
Studien har visat att kulturella skillnader har en stark påverkan på arbetet med 
mjukvaruutveckling. Det främsta har att göra med att gruppen är multikulturell och att 
individerna både har olika bakgrunder samt nationaliteter. Detta skapar direkt 
skiljaktigheter i både beteende och språkkunskaper. Hade gruppen istället varit 
monokulturell, det vill säga att alla individer har samma bakgrunder och växt upp i samma 
kultur, hade förmodligen inte kulturella skillnader varit ett så aktuellt och stort fenomen som 
det visat sig vara. Precis som studien som Comu et al (2011) gjorde där en monokulturell 
och en multikulturell grupp jämfördes, hade arbetet förmodligen flutit på betydligt bättre 
från början om det varit en monokulturell grupp. Då hade gruppen inte behövt ta de där fyra 
första åren till att lära känna varandra och skapa sig ett gemensamt arbetssätt, eftersom deras 
inlärda beteenden hade sett någorlunda detsamma ut. Problemet med en monokulturell 
grupp kan istället bli att de har svårt att hantera de internationella samarbeten som företaget 
har, vilket istället kan påverka arbetet i senare skeden. Därför är det förmodligen mer 
positivt att arbeta i en multikulturell grupp från början, även om startfasen kräver lite mer 
tid.  
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Den multikulturella arbetsgruppen har här förmodligen en större fördel i slutändan då de 
redan lärt sig tolka, förstå och anpassa sig till andra människor. Friktioner kommer alltid att 
finnas mellan individer och det är svårt att säga vilka problem som skulle kunna uppstå i en 
monokulturell grupp när det inte finns lika tydliga skillnader som i en multikulturell grupp. 
Fokus hade kanske hamnat mer på personliga skiljaktigheter som i sig kan vara svårare att 
hantera då det inte lika enkelt går att härleda dessa särdrag till dess ursprung.  
 
Ur intervjuerna framkom det att arbetsgruppen idag utgår från ett dokument med krav och 
funktionalitet vid utvecklingen. Det framkom även att det har skapat problem under 
projektens gång som har gjort att projekten blivit svåra att slutföra. Det har dels berott på 
att dokumenten saknar tydlig struktur som dels inte visar vem som äger vilken uppgift eller 
vilka uppgifter som slutförts. Det har fört med sig problem så som dubbelt utfört arbete, 
uppgifter som fallit mellan stolarna eller annat som gjort att ändringar tvingats göras längre 
fram i projekten. Cerpa & Verner (2009) nämner bland annat i sin studie att orsaken till att 
mjukvaruutvecklingsprojekt misslyckas är för att man sätter för kort deadline eller inte 
dokumenterar risker. Det blir alltså även här tydligt att arbetsgruppens förarbete hade behövt 
bättre struktur och dokumentation, för att på så vis bli medvetna om vilka risker som finns 
för att på så vis kunna undvika dem. Via en riskanalys skulle gruppen få tydliga instruktioner 
på hur de ska hantera problem som uppstår och det hade med en sådan ökat chanserna för 
att projekten kommer i mål. Det dokument som arbetsgruppen idag använder kan ses som 
en form av en användarberättelse. Stephens (2009) förklarar att en användarberättelse är en 
kort förklaring hur eller vad en användare kan göra med ett system. Respondenterna berättar 
att det på grund av den lilla information som finns om varje spel, så finns det utrymme för 
individerna i gruppen att tolka vad de betyder. Det har resulterat i både missförstånd och att 
funktioner i spel blivit fel.  
 
Det arbete som gruppen idag utför upplevs som öppen för förändring. Det finns idag inga 
direkta rutiner som skulle bli alltför svåra eller omständliga att förändra, eftersom det i grund 
och botten handlar om ett enda dokument. Eftersom individerna ofta arbetar självständigt 
och sällan i samma stad eller ens land, skulle det med fördel gå att implementera ett tydligare 
och effektivare projektstöd. Det skulle dels behövas ett projektstöd som inte ger utrymme 
till egna tolkningar samt ett projektstöd där man tydligt ser vem som ska göra vad, vad som 
gjorts och vad som återstår att göras. På så vis undviks dubbelt arbete, missförstånd och det 
ökar därmed chanserna att möta utsatt deadline. Stephens (2015) nämner att en projektledare 
ska finnas till för att bland annat medla mellan individer i en grupp. Ser man på 
arbetsgruppen idag hade det med fördel gått att anställa en projektledare för att på så vis låta 
dem helt fokusera på sitt arbete istället för att lösa konflikter.  
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På så sätt riskeras inte projekten i lika stor utsträckning tidsmässigt, eftersom individerna 
inte behöver stanna upp med sitt arbete för att reda ut missförstånd eftersom det i så fall 
skulle varit projektledarens ansvar. 
 
Ett alternativ skulle vara att utöka användarberättelserna till användningsfall. På så vis blir 
det ingen jättestor förändring utan det blir mer en slags fördjupning på det de redan arbetar 
med. Användningsfall förklarar Stephens (2015) som en mer omfattande metod av 
användarberättelser. Dessa inkluderar underaktiviteter och mer detaljer vilket gör att risken 
att en individ feltolkar minskar. Ett annat alternativ skulle vara att använda sig av UML 
(Unified Modeling Language) för att få en betydligt tydligare och mer omfattande bild av 
hur systemet ska fungera. Det innebär att individerna får ett mycket detaljrikt projektstöd 
som ger ytterst lite utrymme till egna tolkningar och som förtydligar olika ansvarsområden 
vilket gör att uppgifter inte missas eller görs två gånger . Lano (2009) menar att UML 
förenklar utvecklingsarbetet då det täcker stora delar av ett systems tänkta funktionalitet. 
Projektstöd är precis vad namnet insinuerar, ett stöd, och det innebär inte att det ska förbli 
detsamma genom hela utvecklingsprocessen. Det är även viktigt att arbetsgruppen ser till 
att arbeta med själva projektstödet under utvecklingens gång genom att göra uppdateringar 
för vad som sker i arbetet, så som utförda uppgifter eller vem som arbetar med vilken 
uppgift. Problemet idag handlar mycket om att det dokument som man arbetar med förblir 
detsamma genom hela projektet och det blir därmed svårt för individerna att avgöra var i 
projektet man är utan att behöva ta kontakt med sina medarbetare. Det i sin tur resulterar i 
ovannämnda problem samt att dyrbar tid slösas på en sak som egentligen skulle kunna vara 
så enkel att få reda på om man bara haft ett fungerade projektstöd.  

5.2 Metodreflektion 
 
Genom att använda abduktion kunde de nackdelar som kom med induktiv samt deduktiv 
ansats enklare hanteras. En kombination av dessa minskade risken att fokus hamnade på 
befintlig teori och att intressanta områden missades, samt att insamlad data påverkades av 
egna tankar och åsikter. Via abduktion gavs istället möjligheten att pendla mellan teori och 
empiri vilket gjorde att jag som forskare inte blev lika låst. 
 
Valet av en kvalitativ studie grundar sig i ett intresse för ett enskilt fall och hur 
problemområdet uppträdde för den aktuella arbetsgruppen. Intervjuer var för den här studien 
en självklarhet då det fanns en önskan om att kunna gå på djupet kring olika fenomen och 
ämnen, något som inte kunnat göras om exempelvis en enkät hade stått för insamling av 
empiri. I slutändan visar det sig ha varit ett bra metodval och det material som framkom 
genom intervjuerna gav en tydligt bild av individernas tankar och åsikter.  
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Att intervjuerna dessutom hölls relativt öppna, med viss form av styrning från mig som 
intervjuar, gjorde att individerna enklare kunde föra fram sina tankar och på så sätt inte blev 
begränsade på något sätt. Samtalen flöt på mer naturligt och respondenterna kunde dela sina 
erfarenheter utan att känna sig tvingade till att hålla sig till ett visst ämne under hela 
intervjun. På grund av distansen gick det dessvärre inte att boka in personliga möten för 
intervjuerna, utan de fick utföras via en tjänst som erbjuder röst- och videosamtal. Självklart 
hade det varit ett trevligare sätt att kunna göra intervjuerna ansikte mot ansikte, men via 
internettjänsten blev det ändå relativt detsamma eftersom jag och respondenterna både 
kunde se och höra varandra. Fördelen med att utföra intervjuerna på distans är att de inte är 
lika tidskrävande, både för mig som intervjuar och för respondenterna. Det var av yttersta 
vikt att studien inte fick påverka det dagliga arbetet och genom distansintervjuer kunde 
deltagarna enklare planera in passande tid för intervjuerna.  
 
Respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval så att den aktuella arbetsgruppen 
själva skulle kunna avgöra vilka som hade möjlighet att kunna delta. Eftersom de arbetar 
med snabba projekt var det viktigt att arbetet kunde fortgå utan att påverkas av studien. 
Därför skulle de själva få avgöra och planera vilka som skulle delta. Tillslut kunde tre 
respondenter ta sig tid för intervjuer och med tanke på deras arbetssituation var det fler än 
vad man kunnat hoppas på. Företaget var i sig väldigt positiv till studien och de såg därför 
till att välja respondenter med stor och bred erfarenhet för att de på så vis skulle kunna bidra 
med så mycket information som möjligt. Därför låg inte vikten i antalet respondenter, utan 
vad de faktiska respondenterna kunde tillföra. Det material som samlades in var både 
djupgående och gav en klar bild över individernas åsikter och tankar kring fenomenen. 
Resultatet av studien hade kanske sett annorlunda ut om fler respondenter kunnat delta, 
däremot var antalet deltagande respondenter mer än 50% av den aktuella arbetsgruppen och 
därför ses materialet tillräckligt starkt och tillförlitligt för att överensstämma med 
verkligheten. 
 
Validitet och reliabilitet för den här studien ses som hög då de metoder som valts har fått 
fram önskat resultat. Studien skulle kunna utföras igen och resultatet skulle med all 
förmodan bli väldigt snarlig. Eftersom fokus varit på ett enskilt fall beror mycket av studiens 
resultat på den avgränsning som gjordes i tid och rum och det är något som man bör vara 
medveten om ifall liknande studie önskas göras i framtiden och att resultaten därför kanske 
skiljer sig åt.  
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6   Avslutning 
 
Följande kapitel är en avslutande del där slutsatser som framkommit av studien belyses 
samt ett avsnitt som ger förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1 Slutsats 
 
Studiens syfte var att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur 
mjukvaruutvecklingsprojekt påverkas av kulturella faktorer som finns i en multikulturell 
arbetsgrupp och vad som kan göras för att minimera problem relaterade till kulturella 
faktorer. Resultatet av studien visar att mjukvaruutvecklingsprojekt är väldigt känsliga för 
yttre distraktioner och att dessa ofta går att härleda tillbaka till kulturella faktorer. Projekten 
påverkas främst av individers kommunikationsförmågor och tolkningsförmågor, vilka 
sällan är desamma för en multikulturell grupp. Det resulterar i olika bild av slutprodukt som 
i sin tur skapar problem längre fram i projekten så som dubbelt utförda uppgifter eller 
missade uppgifter. När dessa problem upptäcks startas arbetet med att hantera dem, vilket 
sätter projektet på spel då det, beroende på vilket problem som hanteras, minskar chanserna 
att möta deadline.  
 
Det som skulle kunna göras för att minimera dessa problem är att införa ett mer tydligt och 
detaljrikt projektstöd som minimerar utrymmet för egna tolkningar samt ger en bättre bild 
på vad som ska göras, vad som gjorts samt vem som gör vad. Det skulle dels gå att utöka 
det befintliga projektstödet från användarberättelser till användningsfall utan att arbetet 
skulle behöva förändras i större utsträckning. Det skulle även gå att använda sig av UML 
för att få en ännu tydligare bild över hela systemet för att på så vis kunna avgöra 
ansvarsområden och få mer detaljerade beskrivningar på funktioner. För att ytterligare 
förenkla arbetet för arbetsgruppen skulle det med fördel gå att anställa en projektledare som 
ser till att hantera problem under projektens gång och även medla mellan individer om en 
konflikt uppstår. Det innebär att individerna i gruppen inte behöver stanna upp i sitt arbete 
för att själva lösa konflikter som de gör i dagsläget, utan det skulle i så fall vara 
projektledarens ansvar. I grund och botten handlar det om att den multikulturella 
arbetsgruppen behöver en gemensam plattform och hjälpmedel att utgå från för att minimera 
missförstånd och på så vis öka möjligheterna till att mjukvaruprojekten lyckas och möter 
deadline.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Den här studien syftade enbart till att undersöka en specifik arbetsgrupp från ett specifikt 
företag. Det innebär att inga jämförelser med andra grupper eller företag har gjorts, något 
som hade varit intressant vid vidare forskning. Det hade dessutom varit intressant att 
jämföra mjukvaruutvecklingsprojekt i en multikulturell arbetsgrupp respektive 
monokulturell arbetsgrupp för att se vilka sociala problem som påverkar 
mjukvaruutvecklingen i en monokulturell arbetsgrupp.  
 
Det hade även varit intressant med en fördjupning i ett mjukvaruprojekts olika faser för att 
tydligare se hur och när kulturella faktorer blir tydliga, något som respondenterna i den här 
studien kanske själva inte uppmärksammar. Det hade med fördel gått att göra egna 
observationer för att på så vis även få en egen bild av verkligheten och sedan jämföra med 
respondenternas upplevelser.  
 



 

  38 (41) 
 

Referenser 
 

Affärsliv.se (2000) – När kulturer krockar 
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/nar-kulturer-krockar-
6741960 (2000-01-26) 
 
Blackburn, C (2016) 7 Problems to Avoid When Building a Software Team 
https://www.madetech.com/blog/7-problems-to-avoid-when-building-a-software-team 
 
Cerpa, N. & Verner, J., 2009. Why did your project fail? Communications of the ACM, 
52(12), pp.130–134. 
 
Comu, Semra, Unsal, Hakan I. & Taylor, John E., 2011. Dual impact of cultural and 
linguistic diversity on project network performance.(Author abstract)(Report). Journal of 
Management in Engineering, 27(3), pp.179–187. 

Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund. Studentlitteratur. 

Fey, T. (2011). Bossypants. New York, Little, Brown and Co. 
 

Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2:a uppl. 
Lund: Studentlitteratur  

Henderson, M. (2014). Above the line : How to create a company culture that engages 
employees, delights customers and delivers results. Wiley. 
 
Hofstede, G. et al., 2011. Organisationer och kulturer 3., [utök.] uppl. / översättning: Sara 
Nordfeldt., Lund: Studentlitteratur 
 
Holcombe, W.M.L., 2008. Running an agile software development project, Hoboken, N.J.: 
Wiley. 
 
Iden & Bygstad, 2018. The social interaction of developers and IT operations staff in 
software development projects. International Journal of Project Management, 36(3), 
pp.485–497. 
 



 

  39 (41) 
 

Jacobsen, D., Sandin, G., & Hellström, C. (2002). Vad, hur och varför : Om metodval i 
företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 
 
Lano, K., 2009. UML 2 semantics and applications, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
 
Lindqvist, J., & Kahlström, B. (2008). Affärer över sundet  : En studie av 
kulturskillnader i svensk-danska affärsrelationer  
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala. 
 
Moore, C.W. & Woodrow, P.J., 2010. Handbook of global and multicultural negotiation 1st 
ed., San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
 
Myrén Zreloff, M., & Markström, J. (2013). Projektdeltagarnas upplevelser av 
kulturskillnader i ett multikulturellt projekt  : En fallstudie genomförd inom 
mjukvarubranschen 
 
Patel, R. & Davidson, B., 2011. Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning 4., [uppdaterade] uppl.., Lund: Studentlitteratur. 
 
Rosenberg, D. & Stephens, M., 2007. Use Case Driven Object Modeling with UML Theory 
and Practice2.. ed., Apress. 

Sandberg, B. & Faugert, S. (2016) Perspektiv på utvärdering. Upplaga 3. Stockholm: 
Studentlitteratur.  

Stahl, Mäkelä, Zander, & Maznevski. (2010). A look at the bright side of multicultural 
Scandinavian Journal of Management  

Stephens, R., 2015. Beginning software engineering, Wrox. 
 
Wassmer, M (2016) Challenges of Managing a Multicultural Team 
https://www.linkedin.com/pulse/challenges-managing-multicultural-team-marcelo-
wassmer 
 
 
 

 
 
 



  
 

   
 

Bilagor
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Informera om: 

•   Anonymitet 
•   Konfidentialitet 
•   Inspelning av intervju 

 
Arbetsbefattning: 
År i bransch: 
Utbildning: 
Erfarenheter från bransch: 
 
Diskussionsämne: 
 

•   Spelbranschen 
-   Varför intresserad 
-   Hur den fungerar 
-   Internationell bransch – åsikter & erfarenheter 

 
•   Utvecklingsprocess 

-   Hur arbetar företaget  
-   Hur fungerar projekt -faser 
-   Arbetsupplägg 
-   Upplevda problem vid utveckling 

 
•   Kultur 

-   Personlig bakgrund, uppväxt 
-   Kultur i branschen – erfarenheter 
-   Kulturella skillnader 
-   När märks kulturella skillnader av 
-   Effekter av kulturella skillnader – positiva & negativa 
-   Motverka effekter av kultur 

 



 

   
 

 
•   Kommunikation & samarbete 

-   Hur kommunicerar på arbetet 
-   Hur fungerar samarbetet 
-   Vilka är inblandade i projekt 
-   Upplevda problem i multikulturell grupp 
-   Konfliktlösning 

 
•   Projektstöd 

-   Arbetsupplägg 
-   Gemensam plattform 
-   Kommunikationsteknologier 
-   Hjälpmedel 

 
 
 
 


