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SAMMANFATTNING 

Syfte - Att skapa en djupare förståelse för hur kulturskillnader påverkar arbetet med scrum, 

med specifikt fokus på psykologisk säkerhet.  

Metod – En kvalitativ fallstudie med induktiv ansats har gjorts där semistrukturerade 

intervjuer tillsammans med observationer har använts för att samla in data. Tillsammans 

med litteratur har sedan en innehållsanalys gjorts.   

Resultat – Studien har identifierat tre dimensioner som är viktiga att beakta vid arbetet med 

scrum. Dessa dimensioner är Inställningen till människan, Hanteringen av människan och 

Beteenden av människan, och belyser hur kulturskillnader skapar olika förutsättningar för 

psykologisk säkerhet i scrum-team. Vidare kan dessa insikter leda till ett förbättrat arbete 

med scrum och i förlängningen skapa mer innovativa och konkurrenskraftiga scrum-team 

och organisationer.   

Teoretiska implikationer – Studien bidrar till litteraturen om psykologisk säkerhet med en 

empirisk förankrad teori som visar hur kulturskillnader skapar olika konsekvenser för 

psykologisk säkerhet. Mer specifikt visar den hur dessa kulturskillnader hänger samman och 

påverkar varandra. Ett andra bidrag som den här studien gör är att skapa djupare förståelse 

för hur implementering av scrum och agil övergång med fördel bör ske i en ny kultur, som 

karaktäriseras av hög maktdistans, osäkerhetsundvikande och kollektivism. 

Praktiska implikationer – Studiens resultat visar att de identifierade kulturskillnaderna 

hänger ihop vilket innebär att samtliga behöver adresseras för att skapa ett psykologiskt 

säkert scrum-team i en ny kultur. Psykologisk säkerhet är en förutsättning för 

självorganiserade team, så som scrum-team, och därmed är studiens resultat av intresse för 

gruppchefer på samtliga företag som arbetar med scrum, både i olika nationella kontexter 

och med multinationella team samt i globala virtuella team.  
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1.! INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Inom Informationsteknik, IT, är global agil mjukvaruutveckling idag en växande trend 

(Bannerman, Hossain & Jeffery, 2012) och mjukvaruutvecklingen har blivit allt viktigare 

inom alla aspekter av industrin då produkter, tjänster och mjukvara integreras mer och mer 

(Randall, 2014). Agil mjukvaruutveckling är en övergripande term för de metoder och 

processer som baseras på de värderingar och principer som beskrivs i det Agila Manifestet 

(Agile Alliance, 2017). Förutom att den agila filosofin handlar om att snabbt kunna 

tillgodose kundbehov så skapar den globala arenan möjligheter för att kunna 

erbjuda dygnet-runt-service då utvecklingsteamen befinner sig i olika tidszoner. Syftet med 

global agil mjukvaruutveckling är bland annat att samla kompetens och använda den för att 

minska kostnader, tider och ansträngning för att leverera till marknaden. Att samla 

kompetens ifrån olika länder skapar dock många utmaningar, inte minst med 

kommunikation, koordinering och kulturskillnader. Agil mjukvaruutveckling ställer högre 

krav på människor och deras sociala förmåga, som i sin tur kräver en högre grad av 

kommunikation och lärande (Gholami & Heinzl, 2013). 

En av de ledande agila varianterna är Scrum (Denning, 2013). Scrum definieras som ett 

ramverk inom vilket människor kan adressera komplexa problem, samtidigt som de 

produktivt och kreativt kan leverera produkter med högsta möjliga värde (Sutherland & 

Schwaber, 2016). Ett scrum-team består av olika roller, möten och artefakter. Arbetet är 

organiserat i korta cykler under vilka flera olika möten sker. En cykel, eller sprint, startar 

med ett sprintplaneringsmöte där arbetsuppgifter specificeras och sedan väljs ut av 

gruppen. Under sprintens gång hålls dagliga möten för att se om gruppen stött på några 

problem och i slutet av sprinten utvärderas arbetet och genomförandet. Det är meningen 

att ett scrum-team ska vara självstyrande över vilka uppgifter de vill ta sig an och då får 

gruppen också makten att ta kollektiva beslut (Gholami & Heinzl, 2013). 

Självorganiserade team definieras som en grupp som har friheten att bestämma själva 

över sitt arbete (Gholami & Heinzl, 2013). Därmed ges gruppmedlemmarna stor auktoritet 

och ansvar för sitt arbete. 
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I en longitudinell studie utförd av Googles People Analytics Unit, identifierades psykologisk 

säkerhet som det främsta karaktärsdraget hos framgångsrika och högpresterande team 

(Bergmann & Schaeppi, 2016). Edmondson (1999) beskrev begreppet psykologisk 

säkerhet (Psychological Safety) som en delad uppfattning inom ett team om att teamet är 

säkert för att ta risker. Ledare behöver dock balansera psykologisk säkerhet med ansvarighet 

genom att tydligt kommunicera de förväntningar som ställs på gruppen (Edmondson, 

2002).  

För att bibehålla och skapa konkurrenskraft kräver organisationer idag att de anställda 

bidrar med förbättringar (Edmondson, 1999). General Electrics VD, Jeff Immelt, menar 

att de som idag driver industriella företag kommer imorgon istället att driva digitaliserings- 

och analysföretag (GE, 2017). Detta paradigmskifte ställer ännu högre krav på 

organisationers förmåga att anpassa sig och vara innovativa. En innovativ kultur utmanar 

människor att ta risker i en säker miljö samtidigt som den fostrar lärande och uppmuntrar 

självständigt tänkande (Rao & Weintraub, 2013). Självorganiserade scrum-team förutsätts 

ha hög psykologisk säkerhet tack vare det öppna klimatet som metoden fostrar (Gholami 

& Heinzl, 2013). Att uppnå detta kan dock var svårt om medlemmarna inte förstår varandra 

eller vågar säga ifrån på grund av skillnader i kulturella beteenden och normer.  

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning om globala scrum-team har huvudsakligen fokuserat på de olika tekniska 

svårigheterna, såsom verktyg för kommunikation, att arbeta i olika tidszoner och att tala 

olika språk (Yagüe, Garbajosa, Díaz & González, 2016; Dubé & Paré, 2001). Enligt 

Imamoglu och Gozlu (2008) är anledningen till att många IT-projekt misslyckas inte på 

grund av tekniska faktorer utan istället mänskliga faktorer. Forskare har också undersökt 

utmaningar med kulturskillnader, och bland annat funnit att människors uppfattning eller 

inställning till att börja arbeta agilt har varit det huvudsakliga problemet (Gandomani & 

Nafchi, 2016). Det saknas dock studier som visar på hur kulturella skillnader påverkar den 

psykologiska säkerheten i scrum-team. Scrum är en metod som bygger på självorganiserade 

team, där medlemmarna förväntas fördela arbete, lösa problem och ta initiativ. De korta 

cyklerna innehåller fler möten och moment där gruppmedlemmarna förväntas lyfta sina 
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åsikter och bidra med förslag. Förutsättningen för detta är att gruppen upplever en hög nivå 

av psykologisk säkerhet.  

Enligt Tolfo, Wazlawick, Ferreira och Forcellini (2009) kan de mänskliga aspekterna av att 

arbeta med agila metoder vara ett stort hinder. Enligt författarna krävs det en arbetsmiljö 

som har principer och kulturella värderingar som matchar behoven ifrån de agila 

metoderna. Fram till idag har de flesta studier om hur psykologisk säkerhet påverkar 

arbetsplatsen genomförts i västerländska kulturer, som karaktäriseras av låg nivå av 

kollektivism och maktdistans samt undvikande av osäkerhet (Hofstede, 2001). I dessa 

kulturer är det troligt att människor vågar uttala sig och komma med förslag på 

förbättringar. I andra kulturer som karaktäriseras av det motsatta, höga nivåer av 

kollektivism, maktdistans och undvikande av osäkerhet, är det mindre troligt att människor 

uttalar sig på grund av att de upplever en högre social risk.  

1.3 Syfte och Frågeställningar  

Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion har följande syfte formulerats:  

Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur kulturskillnader påverkar arbetet med scrum, med 

specifikt fokus på psykologisk säkerhet. 

Ett uppfyllt syfte skulle bidra med kunskap som i sin tur skulle kunna guida organisationer 

i arbetet med globala scrum-teams. I den här studien kommer kulturella skillnader att 

undersökas mellan Brasilien och Sverige för att sedan ta reda på hur dessa påverkar arbetet 

med scrum och psykologisk säkerhet i teamet. För att kunna uppfylla syftet har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

!! Vilka dimensioner är viktiga att beakta när scrum-metodik ska användas inom ett 

och samma företag men över olika nationella kulturer? 

!! Vilka konsekvenser kan ovanstående dimensioner tänkas få för psykologisk säkerhet 

i scrum-team?  

Två kulturer som karaktäriseras som olika gällande nivå av kollektivism, maktdistans och 

undvikande av osäkerhet är Sverige och Brasilien. Genom att undersöka psykologisk 

säkerhet i dessa kontexter skulle det visa bättre på hur det skiljer sig mellan individer ifrån 
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olika kulturer. Vidare skulle en identifiering av konsekvenser för psykologisk säkerhet i 

scrum-team kunna bidra med insikter om hur arbetet kan påverkas. Med en ökad förståelse 

kan också innovativa scrum-team skapas, vilket i sin tur är nyckeln till konkurrenskraft och 

framgång för dagens industrier.  
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2.! LITTERATURÖVERSIKT 

2.1 Agil projektledning 

Agil projektledning uppfanns under senare delen av 1990-talet och ansågs vara en lösning 

på de många utmaningar som IT-utvecklingen stod inför (Cooper, 2016). Det finns flera 

olika sorters agila varianter, däribland Scrum, Extreme Programming (XP) och Kanban 

(Agile Alliance, 2017). Agila metoder belyser vikten av en samarbetsvänlig och 

människoorienterad inriktning till projektledning (Hoda & Murugesan, 2016). Metoderna 

är baserade på värderingar och principer som är definierade i det Agila Manifestet och som 

är skapat av en grupp programmerare år 2001. Tillsammans har programmerarna kommit 

överens om följande värderingar och principer (Agile Alliance, 2017): 

De agila värderingarna är 

•! Individer och integrering 

•! Fungerande mjukvara 

•! Samarbete med kunder 

•! Svar på förändring 

De agila principerna är 

•! Tidiga och kontinuerliga leveranser av värdefull mjukvara 

•! Förändring är välkommen 

•! Leverera frekvent 

•! Integrera med människor (affärer och utveckling) 

•! Motivera människor 

•! Ansikte-till-ansikte kommunikation 

•! Fungerande mjukvara är framsteg 

•! Konstant takt 

•! Teknisk excellens och bra design 

•! Enkelhet 

•! Självorganiserade team 
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•! Kontinuerliga förbättringar 

Dessa värderingar och principer yttrar sig i de aktiviteter som agila metoder arbetar efter. 

Till skillnad ifrån den traditionella projektledningen, Vattenfallsmodellen, så är agil 

projektledning iterativ och flexibel. Vattenfallsmodellen bygger på det långsiktiga målet, 

som till exempel en slutprodukt, medan den agila filosofin är mer fokuserade på korta 

processer och mål (Cooper, 2016). Projektledarens roll är att bistå med ett anpassat 

ledarskap, hålla i processen, minska svagheter och motivera teamen (Hoda & Muruguesan, 

2016). Den här managementstilen skiljer sig ifrån den traditionella rollen av en chef, som 

snarare har en styrande och kontrollerande roll (Hoda & Muruguesan, 2016). 

Projektmedlemmarnas roller och aktiviteter är också annorlunda i ett agilt projekt. Där 

förväntas gruppen i hög grad vara självorganiserad och ledaruppgifter fördelas mellan ledare 

och gruppmedlemmar.  

Agila team ska vara självorganiserade, vilket innebär att uppgifter ska delas mellan chefer, 

kunder och teammedlemmar (Hoda & Muruguesan, 2016). Därmed är det teamet som 

sätter mål och gör upp en arbetsplanering. Det finns tre identifierade fördelar med agila 

ramverk: förbättrad kommunikation och koordinering, snabbare produktsläpp och 

snabbare hantering av förändringar (Cooper, 2016).  

2.1.1 Agil projektledning i en global kontext 

Att arbeta med agila metoder på en global arena skapar både fördelar och utmaningar. 

Flertalet studier visar på att det finns utmaningar med att arbeta med människor ifrån andra 

kulturer (Zada, Shahzad, & Nazir, 2015; Yagüe mfl., 2016). Olika språk, kunskaper och 

tidsuppfattning kan resultera i att missförstånd uppstår. Är teamen utspridda försvårar det 

dessutom kommunikationen, som enligt det Agila manifestet med fördel ska ske ansikte 

mot ansikte (Yagüe mfl., 2016). Enligt Tolfo mfl. (2009) kan de mänskliga aspekterna av att 

arbeta med agila metoder vara ett stort hinder. Enligt författarna krävs det en arbetsmiljö 

som har principer och kulturella värderingar som matchar behoven ifrån de agila 

metoderna.  
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2.2 Scrum 

”The Scrum Guide” är en sammanställning av ramverket som tagits fram av scrum-

utvecklarna Jeff Sutherland och Ken Schwaber, och innehåller definitionen av scrum 

(Sutherland & Schwaber, 2016). Scrum baseras på det Agila manifestets värderingar och 

principer men har även formulerat sina egna (Sutherland & Schwaber, 2016): 

•! Mod 
•! Fokus 
•! Hängivenhet 
•! Respekt 
•! Öppenhet  

Scrum är byggt på teorin om empirisk processkontroll som innebär att kunskap byggs på 

erfarenhet och att fatta beslut baserat på vad som är känt. De tre pelarna som empirisk 

processkontrollteori vilar på är transparens, inspektion och anpassning. Processen måste 

vara transparent för de som är ansvariga för resultatet, vilket också innebär att 

teammedlemmarna måste ha en gemensam uppfattning om vad resultatet visar. Exempelvis 

så behöver de som utför arbetet och de som accepterar arbetet komma överens om vad 

som menas med att det är ”färdigt” (”The definition of done”). Genom att inspektera 

framstegen kan avvikelser justeras. Detta ska dock inte ske så ofta att det kommer i vägen 

för själva arbetet. Om en avvikelse är så stor att det är oacceptabelt måste arbetet anpassas 

för att undvika ytterligare avvikelser. Scrum är inte en teknik eller en process utan snarare 

ett ramverk inom vilket olika tekniker och processer kan användas. Detta ramverk består 

av scrum-teams och deras roller, möten, artefakter och regler. De artefakter som scrum 

innehåller består av Product Backlog och Sprint Backlog. Product Backlog är en lista på alla 

de funktioner, egenskaper, krav och förbättringar som ska åtgärdas i produkten i framtida 

leveranser. Sprint Backlog är en lista med utvalda uppgifter ifrån Product Backlog. 

(Sutherland & Schwaber, 2016) 

2.2.1 Roller 

Ett scrum-team består av en produktägare, en scrum master och ett utvecklingsteam. 

Teamet är självorganiserat och tvärfunktionellt, vilket innebär att de själva bestämmer hur 

de bäst ska genomföra sitt arbete med den kompletta blandning av kompetens som gruppen 
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besitter. Den här strukturen är skapad för att optimera flexibilitet, kreativitet och 

produktivitet. (Sutherland & Schwaber, 2016)   

Produktägaren är ansvarig för att maximera värdet av produkten och arbetet som utförs av 

utvecklingsteamet. Produktägaren är också ansvarig för att tydligt förklara uppgifterna i 

Product Backlog, välja uppgifter till Product Backlog som leder till måluppfyllelse, försäkra 

att Product Backlog är transparent och att utveckligensteamet förstår den till den grad de 

behöver. (Sutherland & Schwaber, 2016)   

Scrum mastern fungerar lite som spindeln i nätet och har ansvar både gentemot 

utvecklingsteamet och produktägaren men även mot organisationen. Scrum mastern är 

ansvarig för att scrum-ramverket är förstått och efterlevs, coachar utvecklingsteamet i att 

vara självorganiserade, bokar möten, skyddar utvecklingsteamet ifrån yttre 

störningsmoment, planerar scrum-implementering i organisationen och arbetar tillsammans 

med andra scrum masters för att öka effektiviteten av scrum i organisationen. (Sutherland 

& Schwaber, 2016)   

Utvecklingsteamets uppgift är välja hur de vill arbeta för att lösa uppgifter som kan levereras 

inom en sprint. De är självorganiserade och inte ens scrum mastern kan styra hur det ska 

arbeta. Alla i teamet är jämlikar, och det finns inga undergrupper i teamet. Olika individer 

kan ha olika kompentenser och specialiseringar men gruppen som helhet hålls ansvarig för 

allt gruppen gör. (Sutherland & Schwaber, 2016)   

2.2.2 Möten 

Det finns fyra formella möten där inspektion och anpassning sker: Sprint Planning, Daily 

Scrum, Sprint Review och Sprint Retrospective. (Sutherland & Schwaber, 2016)  

Sprint Planning har som syfte att svara på frågorna vad som kan levereras och hur kan det 

uppnås. Hela scrum-teamet samarbetar med att förstå arbetet i sprinten. Antalet uppgifter 

som väljs ut ifrån backloggen är endast utvecklingsteamets uppgift. I slutet av mötet ska 

utvecklingsteamet kunna förklara hur de ska arbeta för att färdigställa uppgifterna i sprinten. 

(Sutherland & Schwaber, 2016) 
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Daily Scrum är ett 15-minuters möte för utvecklingsteamet att synkronisera de aktiviteter 

som ska ske under det kommande dygnet. Scrum mastern ser till att mötet blir av men 

utvecklingsteamet håller själva i mötet. Genom att berätta för varandra om vad man gjort 

igår och vad man ska göra idag för att uppfylla sprintens mål kan arbetet inspekteras och 

anpassas. (Sutherland & Schwaber, 2016) 

Sprint Review hålls i slutet av sprinten för att inspektera och anpassa Product Backlog om 

det behövs. Detta är ett informellt möte och det är meningen att en presentation av vad 

som har gjorts ska resultera i feedback och skapa samarbete. (Sutherland & Schwaber, 2016) 

Sprint Retrospective är en möjlighet för scrum-teamet att inspektera sig själva och skapa en 

plan med förbättringar som kan nyttjas i nästa sprint. Under mötet diskuterar teamet 

definitionen av ”done” för att på så sätt förbättra kvaliteten till nästa sprint. (Sutherland & 

Schwaber, 2016) 

2.3 Psykologisk säkerhet 

Psykologisk säkerhet introducerades under 1960-talet av en grupp pionjärer inom 

organisationsforskning och under 1990-talet fick ämnet en ny skjuts och är aktuellt även 

idag (Edmondson & Lei, 2014). Kahns (1990) definition av psykologisk säkerhet refererar 

till anställdas känsla av att kunna visa sig själv och arbeta utan rädsla för negativa 

konsekvenser för självbilden, statusen eller karriären. Den här definitionen utgår ifrån 

individens perspektiv men det finns författare som menar att psykologisk säkerhet bättre 

beskrivs ur ett grupperspektiv.  

Edmondson (1999) beskriver psykologisk säkerhet som en delad uppfattning inom en 

grupp om att gruppen är säker för att ta personliga risker. På arbetsplatser där den 

psykologiska säkerheten är hög vågar medarbetare uttrycka sina åsikter utan att vara rädda 

för att bli utstötta (Edmondson, 1999). Vidare så menar författaren att ett klimat skapas där 

varandras åsikter respekteras, det finns ett intresse av varandra som människor, 

medarbetare har positiva intentioner gentemot varandra, kan konstruktivt kritisera och 

diskutera med varandra, samt känner att det är säkert att ta risker. 
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Psykologisk säkerhet har studerats på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Kahn 

(1990) studerade hur individernas uppfattning om sig själva och deras arbetssituation 

påverkar om de engagerar sig eller inte. Den data som genererades visade på att fyra olika 

faktorer påverkar psykologisk säkerhet: personliga relationer, gruppdynamik, ledarstil och 

process samt organisatoriska normer. Bienefeld och Grote (2013) fann också att den 

individuella uppfattningen om psykologisk säkerhet spelade roll för hur medlemmar vågade 

uttala sig inom grupper i flygindustrin. Däremot hade uppfattningen om den psykologiska 

säkerheten inom gruppen inte någon effekt på huruvida individer vågade uttala sig mellan 

grupper. Tvärtom visade Kahns (1990) studie att osäkerhet skapades även mellan olika 

grupper samt nya och gamla medlemmar.  

 

Liu, Hu, Li, Wang, och Lin (2014) menar att psykologisk säkerhet kan ses som en länk 

mellan både grupp- och individinlärning. I deras studie av arbetsgrupper i Kina visade det 

sig att en variation av arbetsuppgifter stärker relationen mellan ett delat ledarskap, 

psykologisk säkerhet samt grupp- och individinlärning. Dessutom skapade ett delat 

ledarskap en psykologisk säker miljö i vilken gruppen uppmuntrades att söka information 

och kunskap (Liu mfl., 2014). Ledarskapets roll har även studerats av Deeter och Burris 

(2007), vilka undersökte rollen av ett specifikt ledarskap och hur det har inflytande på 

anställdas beslut om att komma med förslag och kommentarer för att förbättra 

organisationens prestation. Studien visade att en öppenhet i ledarskapet gav bäst 

förutsättningar för att anställda ska våga yttra sig.  

Edmondson (1999) studerade gruppinlärning relaterat till psykologisk säkerhet och fann att 

lärandebeteende inkluderar att söka feedback, dela information, fråga om hjälp, diskutera 

fel och att experimentera. Följden av detta beteende är att gruppen kan lära sig om 

förändringar i miljön, förbättra gruppens kunskaper, lära sig om kunders behov och 

önskemål och upptäcka oväntade konsekvenser av tidigare handlingar. I grupper som 

utvecklar ett klimat där medlemmarna känner sig säkra att dela kreativa, kontroversiella och 

kanske till och med pinsamma idéer med varandra, kan gruppens prestation också öka. 

Bradley, Postlethwaite, Klotz, Hamdani och Brown (2012) studerade sambandet mellan 

uppgiftskonflikter och prestation och fann att ett psykologiskt säkert klimat tillåter 

uppgiftskonflikter att förbättra gruppens prestation.   
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För att bibehålla och skapa konkurrenskraft kräver organisationer idag att de anställda 

bidrar med förbättringar (Edmondson, 1999). Baer och Frese (2003) har undersökt 

förutsättningarna för innovation. Författarna har fokuserat på det organisatoriska klimatet 

och identifierat dimensioner av klimatet som har en positiv påverkan på relationen mellan 

innovation av processer och företagets prestation. Resultat visar att det finns ett samband 

mellan ett företags prestation och ett klimat för initiativtagande och psykologisk säkerhet. 

Därmed hävdar författarna att det inte bara är på gruppnivå som psykologisk säkerhet är 

relaterad till prestation, som Edmondson (1999) hävdar, utan även på en medelstor 

företagsnivå. Bergman och Schaeppi (2016) har också undersökt förutsättningar för 

innovation. De menar att innovation kräver specifika personlighetstyper, karaktärsdrag och 

en miljö som frambringar psykologisk säkerhet. Google firar nedlagda projekt eftersom det 

de ser det som en framgång, vilket i sin tur skapar psykologisk säkerhet och uppmuntrar 

mer risktagande (Bergman & Shaeppi, 2016). !

Det finns idag en del frågor kring om det kan bli för hög grad av psykologisk säkerhet och 

hur i sådana fall detta skulle uttrycka sig. Pearsall och Ellis (2011) menar att grupper som 

har hög psykologisk säkerhet troligare skulle visa ett oetiskt beteende. Författarna menar 

att sådana grupper skulle basera sina val på vad som är fördelaktigt, även om det skulle vara 

oetiskt. Edmondson (2002) hävdar däremot att ledare inte offrar gruppens ansvar genom 

att fostra psykologisk säkerhet. Hon menar att det måste finnas en balans mellan 

psykologisk säkerhet och ansvarighet. Ett psykologiskt säkert klimat uppmuntrar gruppen 

att ta risker men ledaren måste samtidigt kommunicera tydligt vilka förväntningar som finns 

utan att skicka signaler om att de inte vill ha några dåliga nyheter (Edmondson, 2002). Detta 

är en svår balansgång, menar Edmondson (2002), för ledare och kräver naturliga 

ledarskapsförmågor och/eller träning.  

2.4 Teorins koppling till forskningsfrågorna 

Litteraturöversiktens syfte är att beskriva de teorier som är kopplade till forskningsfrågorna 

i den här studien. För att besvara forskningsfråga 1: Vilka dimensioner är viktiga att beakta när 

scrum-metodik ska användas inom ett och samma företag men över olika nationella kulturer? så 

presenteras teori om agil projektledning och scrum. Avsnittet om agil projektledning ger en 

överblick av hur filosofin ser ut i teorin vilket ligger till grund för ramverket scrum. Teorin 
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om scrum ger läsaren en förståelse för ramverket och hur den relaterar till psykologisk 

säkerhet.  För att besvara forskningsfråga 2: Vilka konsekvenser kan ovanstående dimensioner 

tänkas få för psykologisk säkerhet i scrum-team? så har även teori om psykologisk säkerhet 

inkluderats i litteraturöversikten. Teorin om psykologisk säkerhet ligger till grund för 

intervjuguiderna för den tredje fasen av datainsamling. Samtliga teorier tillsammans med 

insamlade data ligger till grund för analys av forskningsfrågorna.   
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3.! METOD 

3.1 Forskningsansats 

Då studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för hur kulturskillnader påverkar 

arbetet med scrum, med specifikt fokus på psykologisk säkerhet, så har den här studien en 

explorativ och kvalitativ forskningsansats. Denna ansats är fördelaktig när en djupare 

förståelse för ett problem önskas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Litteraturen i ämnet 

är begränsad och därför har den här studien analyserats induktivt, vilket innebär att studien 

utgår ifrån verkligheten för att sedan kunna skapa en modell av den istället för att testa en 

redan befintlig teori (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Syftet med den här studien var 

att undersöka ett visst fenomen inom en specifik kontext och därmed valdes en fallstudie 

som strategi.  

 3.2 Fall 

Fallet som undersöktes i den här studien var ett IT-företag som är ett helägt dotterbolag till 

ett stort globalt fordonsföretag med huvudkontor i Sverige. Avdelningen har cirka 53 

anställda som arbetar med att utveckla och underhålla en säljportal för kommersiella 

fordon. Säljportalen används globalt och ska nu även implementeras i Latinamerika. I 

samband med det ska ett nytt scrum-team skapas på IT-avdelningen i Sao Paolo, Brasilien. I 

Sverige finns sju scrum-team, två Scrum Masters och två produktägare. Avdelningen i 

Sverige har arbetat agilt sedan starten av säljportalen för cirka två år sedan. I Sao Paolo har 

IT-avdelningen varken arbetat med den agila filosofin tidigare eller med scrum och 

därmed kommer detta team att bli det första lokalt. Det brasilianska teamet skulle bestå av 

tre utvecklare och en Scrum Master, tillsammans med en produktägare i Sverige.  

3.2.1 Urval 

Den här studien genomfördes under sammanlagt 20 veckor (januari-maj 2017). När studien 

startade fanns det en påbörjad plan över hur upplärningen av det nya brasilianska teamet 

skulle gå till. De fyra brasilianarna skulle komma till Sverige och bli upplärda av tre svenska 

utvecklare. Den blivande brasilianske Scrum Mastern skulle även delvis få följa med en 
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svensk Scrum Master. Nedan följer en beskrivning av det planerade händelseförloppet vid 

studiens start: 

V. 4–7: Det brasilianska teamet besökte Sverige. (Scrum Mastern stannade endast v. 4–5). 

V. 10–11: De tre svenska utvecklarna åkte ner till Brasilien.  

V. 14: Chefen för Brasilienteamet kom på besök till Sverige. 

V. 19–20: Brasilienteamet kom till Sverige.  

Urvalet för den här studien var det brasilianska teamet på fyra personer samt de tre 

utvecklarna ifrån Sverige som ska lära upp teamet. Utöver dessa valdes även chefen för IT-

verksamheten i Latinamerika och en doktorand från Brasilien som är bosatt i Sverige sedan 

ett flertal år. I en kvalitativ studie behöver ett relativt litet urval inte vara en nackdel, utan 

fokus ligger istället på att få insikt i hur människor tänker (Onwuegbuzie & Leech, 2007).  

Tabell 1: Informanter 

Informant Roll 

SM-S, SM-B Scrum Master  

GS Gruppledare  

CH-S, CH-B Chef 

B1, B2, B3, S1, S2, S3 Utvecklare 

D Doktorand 

Informanternas benämning ”B” står för Brasilien och ”S” för Sverige. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde i tre faser. Den första fasen handlade om att sätta mig in i 

problemet, i den andra följde jag det brasilianska teamet på plats i Sverige och den tredje 

och avslutande fasen bestod av uppföljning. Primärdata samlades in genom intervjuer, 

observationer och deltagande på möten och vid genomförandet av en Scrum master-

utbildning. Insamlade sekundärdata bestod huvudsakligen av information om studiens 

fallföretag och har tillhandahållits genom en intern web-portal. 
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Fas 1: Förstudie 

För att först skapa mig en överskådlig bild av situationen och för att kunna identifiera 

problemet började jag med att intervjua nyckelpersoner på avdelningen. Intervjuerna var av 

explorativ karaktär och fungerade mer som ett samtal. Intervjuer hölls med en Scrum 

Master och med en gruppledare tillsammans med avdelningschefen. Även kortare 

informella samtal skedde i korridoren och under lunchen med andra personer på 

avdelningen. Parallellt med dessa intervjuer undersöktes den litteratur inom området som 

kunde vara relevant för studien. Det medförde att problemområdet och dess 

gap kunde synliggöras.  

Fas 2: Problemidentifiering 

Under den andra fasen intervjuade jag det brasilianska teamet vecka för vecka, för att se 

hur arbetet utvecklade sig. De svenska utvecklarna intervjuade jag första och sista veckan 

av besöket. Datainsamlingen gjordes med enskilda semistrukturerade intervjuer med syftet 

att få en större insikt i hur de tänkte och kände kring upplärningen. Frågorna var även 

inriktade mot kulturella skillnader som de eventuellt upplevde. Frågorna var breda och 

öppna vilket även gav öppna svar. Under veckornas gång deltog jag även på några olika 

möten, så som Sprint Planning, Daily Scrum, Retrospective och andra informationsmöten 

på avdelningen. Under dessa kunde jag observera deltagarna och få en klarare bild av 

stämningen mellan medarbetare. Då jag även hade en skrivbordsplats i det öppna 

kontorslandskapet interagerade jag dagligen med informanterna.  

Fas 3: Djupare problemidentifiering 

Den tredje fasen av datainsamling skedde efter att svenskarna kommit tillbaka från sitt 

besök i Brasilien. Vi den här tiden hade brasilianarna och svenskarna arbetat ihop under 

flertalet veckor vilket hade gett erfarenheter och insikter om varandra som var intressanta 

för studien. Intervjuerna var semistrukturerade och ansikte mot ansikte, förutom med det 

brasilianska teamet som intervjuades över telefon. Frågorna var fokuserade på psykologisk 

säkerhet tillsammans med frågor om arbetet med scrum. Genom att ställa frågor specifikt 

om detta först under tredje fasen av datainsamlingen kunde informanterna under de tidigare 
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faserna ge öppna och ärliga svar utan att bli påverkade av att veta exakt vad det var jag ville 

undersöka.    

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade och skedde individuellt med 

informanterna, med undantag för intervjun under fas 1 med gruppledaren och 

avdelningschefen i Sverige som skedde tillsammans. Semistrukturerade intervjuer består av 

övergripande frågor eller teman som intervjuaren vill undersöka djupare och följdfrågor 

kan ställas under intervjuns gång om något intressant kommer upp (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012). Intervjuguider skapades i förväg för att säkerställa att frågorna var 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Denna metod ansågs passande för att 

kunna skapa djupare diskussioner med informanterna. Grupprum bokades inför varje 

intervju och samtalen spelades in, efter informanternas godkännande. På så sätt riskerades 

ingen information misstolkas och det underlättade för mig att hålla fokus på samtalet. 

Intervjuerna transkriberades ord för ord kort efter intervjutillfällena. Andra intryck, så som 

kroppsspråk, ljud, gester och dylikt, antecknades inte i transkriptet då jag valt att inte 

analysera detta. Under studien genomfördes totalt 31 intervjuer. Dessa varade mellan 15 

och 60 minuter. En av de svenska utvecklarna föredrog att genomföra intervjun på engelska 

då han är född i ett annat land. Detta medförde också utförligare och ärligare svar då 

engelskan var ett bekvämare språk. Hans intervjuer översatte jag till svenska. 

3.3.2 Observationer 

Under studiens gång har jag observerat informanterna vid olika möten. Jag har mestadels 

lyssnat aktivt men också antecknat ibland. Då jag hade en kontorsplats i det öppna 

landskapet gav det också mig möjligheten att observera informella samtal kolleger emellan. 

Dessutom har jag vid flertalet tillfällen ätit lunch med informanterna och övriga anställda 

på avdelningen.  

3.4 Analysmetod 

Metoden för att analysera bestod av att göra en innehållsanalys. En innehållsanalys består 

av de tre faserna förberedelse, organisering och rapportering, och beskrivs som ett rätt 
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omfattande arbete (Elo & Kyngäs, 2007). Innehållsanalysens fokus är att tolka olika former 

av data, såsom intervjuer och observationer, som sedan resulterar i koncept eller kategorier 

som beskriver fenomenet (Elo & Kyngäs, 2007).   

I den förberedande fasen bestämde jag mig för vad jag ville analysera. Jag valde bort latent 

innehåll som definieras som tystnader, hostningar, kroppsspråk med mera (Elo & Kyngäs, 

2007), därför att jag inte ansåg det intressant för mitt syfte. Istället fokuserade jag på att 

analysera orden och dess betydelser. Nästa steg var att organisera den kvalitativa data med 

öppen kodning, skapa teman och kategorier. Jag började med att läsa igenom transkripten 

ifrån intervjuerna för att få en överblick av materialet. När jag läste intervjuerna igen 

markerade jag de meningar som jag ansåg viktiga för mina forskningsfrågor. När all data 

var kodad förde jag över meningarna från Word till ett Excel-dokument. En kod är en 

mening eller fras som beskriver dess innebörd. Därefter grupperades kodade data i 

kategorier genom att olika koder lades ihop i grupper som ansågs tillhöra varandra. I den 

sista fasen namngavs kategorierna efter innehållet. Sedan grupperas även dessa ihop från 

underkategorier till huvudkategorier. I figur 1 nedan visas ett exempel ifrån Excel. 

 

Figur 1: Kodning i Exceldokument 

 3.5 Kvalitetshöjande åtgärder 

Studiens trovärdighet har stärkts av att jag under en längre tid har byggt upp relationen med 

företaget och informanterna. För att informanterna skulle få förtroende för mig, särskilt de 

ifrån Brasilien, så socialiserade jag med de under fikapauser och på luncher. Detta 

uppbyggda förtroende uppskattar jag ledde sedan till att informanterna har svarat så ärligt 

och öppet som de kan på de frågor jag ställt. Intervjuerna hölls under en lång period 
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huvudsakligen ansikte mot ansikte och samtidigt kunde jag göra informella observationer. 

På så sätt kunde jag validera den data som samlats in genom intervjuer.   

Urvalet av informanter inkluderade en doktorand ifrån Brasilien för att få ett till perspektiv 

på brasiliansk kultur, utan att personen hade koppling till företaget. Detta var tänkt för att 

höja studiens överförbarhet, då det totala urvalet kunde ge en representativ bild av 

brasiliansk kultur. För att öka studiens pålitlighet så skapades och användes intervjuguider 

till datainsamlingen. På så sätt kunde jag agera konsekvent under studien. Hela avsnittet 

som beskriver studiens metod är också tänkt att förbättra pålitligheten genom att tydliggöra 

hur studien har gått till steg för steg.  

Vid intervjutillfällena informerades informanterna om studiens syfte och att allt som sades 

skulle behandlas som anonymt i studien och endast jag skulle veta vem som sagt vad. Detta 

gav deltagarna en större trygghet att vara öppna och ärliga och var även tänkt som en åtgärd 

för att öka tillförlitligheten. Intervjuerna spelades in och transkriberades kontinuerligt vilket 

gjorde att jag i en kommande intervju kunde följa upp om det fanns några oklarheter från 

en tidigare intervju. På så sätt har missförstånd och oklarheter kunnat redas ut. Intervjuerna 

spelades in för att minska partiskhet och för att säkerställa att citaten i studien skulle vara 

helt sanna, vilket skulle skapa tillförlitliga resultat.   

  



 

19 

 

4.! RESULTAT 

4.1 Scrum över nationella kulturer 

Den analyserade datan har resulterat i olika områden, eller teman, som beskriver respektive 

land. Sverige beskrivs genom: Attityder, Beteenden, Gruppdynamik och Ledning. Brasilien 

beskrivs genom: Attityder, Beteenden och Makt. Dessa har i sin tur åskådliggjort ett antal 

dimensioner som är viktiga att beakta när arbetet med scrum ska användas över olika 

nationella kulturer.  

4.1.1 Sverige 

De tre utvecklarna i Sverige har arbetat i projektet med säljportalen sedan en tid tillbaka 

och har även tidigare erfarenhet av att arbeta med scrum. En av utvecklarna i Sverige är 

född i ett annat land, men har bott här sedan ett par år tillbaka. Detta medför att denna 

utvecklare kan ge ett utomståendeperspektiv på både Sverige och Brasilien, vilket ger en 

bredare syn på länderna. De tre utvecklarna arbetar i olika team och i projektet omgrupperas 

teamen ungefär varje år.  

Attityder 

Den genomgående uppfattningen om det nya brasilianska teamet och utvidgandet av 

projektet med säljportalen är positivt. De svenska utvecklarna beskriver medlemmarna i 

teamet som kompetenta, sociala och att de lär sig snabbt. Det finns en uttryckt ambition 

om att lära ut så mycket som möjligt under upplärningen men samtidigt en förståelse för 

att det tar tid att lära sig allt. En utvecklare beskriver det som: 

”…de är tillräckligt öppna för att ställa frågor och vi försöker ju…jag vet inte hur brasiliansk 
arbetskultur är men vi försöker ju tuta i dem att här är det okej att göra fel att ställa frågor och om jag 
går igenom hundra saker första veckan och de kommer ihåg tre utav de så är det ganska bra och om de 
känner igen resten så kan de alltid ställa frågor på det.” [S2] 

De tekniska IT-kunskaperna upplevs variera mellan de brasilianska utvecklarna men 

inställningen är att allt går att lära sig.  

Att arbeta med scrum anses bra men det finns flera utmaningar med det. Då flera team 

arbetar med samma projekt påverkar man varandras arbete i stor utsträckning. Därav får 
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kommunikationen en central roll i arbetet. En annan utmaning med kommunikationen är 

att gruppmedlemmar inte förmedlar uppriktigt hur de ligger till på grund av att man är 

optimistisk och gärna vill hinna klart. En utvecklare förklarar att ”det är nog det som är svårast, 

liksom att man vill prestera och man vill leverera” [S2].  

Inom teamet anses ansvar gentemot medlemmarna vara viktigt. Det handlar både om att ta 

ansvar för sitt arbete genom att skapa kvalitativ kod, men också om att ta ansvar för sin 

egen kompetensutveckling. Misstag anses vara okej men det är ens eget ansvar att se till att 

lärdom dras och att det inte återupprepas. Det finns en övergripande uppfattning om att 

man inte vill låta sitt eget arbete påverka gruppmedlemmarna negativt. Därför är det också 

varje medlems ansvar att uttrycka eventuella problem som kan påverka teamet. En 

utvecklare förklarar: 

”…behöver man ingen hjälp så förväntar man sig att man blir klar. Så det handlar om att man inte 
sätter teamet i osäkerhet för att man inte vågar ta upp såväl ”det här gick bättre än väntat så jag kan 
hjälpa till” eller ”det här gick sämre än väntat skulle vi kunna prioritera om?” Så att vi alla hinner 
klart med så mycket som möjligt, istället för att två saker blir lidande istället för en.” [S3] 

Att våga uttrycka sig inom teamet är också nyckeln till ett bra gruppklimat enligt 

utvecklarna. Det är viktigt att kunna diskutera och argumentera med vetskapen om att alla 

har teamets bästa i åtanke. Samtidigt är det även viktigt att ha ett klimat där medlemmarna 

vågar berätta om misstag eller problem i arbetet. Att skapa ett bra gruppklimat beskrivs som 

en process som teamet behöver genomgå. I början vågar man inte uttrycka sig i rädsla för 

att uppröra någon annan, men efter ett tag lär man känna varandra och ett bra team har 

skapats. En utvecklare beskriver vad som definierar ett bra team: 

” Ett bra team är människor som du kan…man kan argumentera om en uppgift men du vet att det 
är ditt team så man kan argumentera så mycket man vill, det är inte personligt utan mer om 
innehållet så, jag vet inte om jag uttrycker mig ordentligt men, det är mer som att bra teamwork är 
när man både kan arbeta och tänka och argumentera mer eller mindre som en familj tycker jag.” 
[S1] 

Beteenden 

Uppfattningen om brasilianarnas beteenden är att de är mer raka i sin kommunikation än 

svenskar. De visade också på självständighet i arbetet där de tog stort ansvar för sitt eget 

lärande genom att själva försöka lösa uppgifter och problem innan de frågade om hjälp. 
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Samtidigt upplevdes de inte rädda för att fråga om hjälp. En utvecklare blev överraskad av 

deras snabba acklimatisering:  

” De kom in i den svenska kulturen ganska snabbt, man sitter vid sin dator och kan när som helst 
sträcka på sig och vråla efter nån om man vill ha hjälp eller bara höja stämningen genom att dra ett 
skämt eller nånting, det är inte den här bara sitta och knacka kod utan behöver jag sträcka på mig 
så får jag det. Och det verkar de tillämpa. Jag var lite rädd för att det skulle vara väldigt 
överdisciplinerat eller uppstyrt översittande. Men det var inte ens nära.” [S3] 

För svenskarna påverkas arbetet med scrum i stor utsträckning av stress. Stressiga 

situationer kan medföra att kommunikationen uteblir eller ”vi kan ha ett par sprintar som går 

bra och så blir vi bekväma och får då en mycket stressigare sprint och då börjar man ta lite genvägar för 

att snabba på utvecklingsarbetet…” [S2]. Det finns en strävan på arbetsplatsen om att 

kunskapsdelning ska medföra att alla får en bredare kompetens, men att även denna kan bli 

lidande vid tidsbrist.  

Gruppdynamik 

De tre utvecklarna upplever alla att de har ett bra gruppklimat i respektive team med öppen 

kommunikation. De svenska utvecklarna har suttit i sina respektive team i cirka 8 månader 

nu och har kommit långt i processen kring att skapa en bra gruppdynamik. Medlemmarna 

är trygga med att uttrycka sina åsikter och när det görs så respekteras de av övriga 

medlemmar. Ibland kan det däremot upplevas svårt att säga nej till arbete vid 

sprintplaneringarna. Dock så upplevs det svenska klimatet vara öppet i jämförelse med 

andra nationer, en utvecklare berättar:  

”…jag utgår ifrån att den svenska arbetskulturen är på ett visst sätt och av erfarenhet och av att 
jobbat med indier exempelvis, så är det inte så att man kanske har samma höga tak, som man brukar 
säga, så att man kan ställa frågor att man ställer dumma frågor. Och i alla fall här enligt mig så är 
det mer okej.” [S2] 

Det brasilianska teamet är skämtsamma med varandra, ibland till den grad att det upplevs 

som elakt bland de svenska utvecklarna. Brasilianarna uppfattas inte som trygga med att 

uttrycka sina åsikter i gruppen. De tros också vara bättre på att kritisera än på att ta emot 

feedback i Brasilien. En utvecklare berättar om hur de alltid ser förbättringspotential:  

”Och jag hoppas att de har den mentaliteten med utvecklingen och koden också, att det alltid finns 
saker att förbättra, så nu har vi inte kommit så långt i samarbetet än med hur de ger kritik och hur 
kritiken mottas, tror jag kan vara en sån grej som är skillnad. Dels så har vi skillnader i teamen här 
hur man tar emot kritik det är ju som individuellt, men jag tror att man kanske är mer van i Brasilien 
med mer rak kommunikation uppifrån och ner, skulle jag vilja säga än man är här. För här kan jag 
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ju vända mig till min chef, och liksom ge kritik. Jag kanske inte skulle ställa mig öppet men om det 
är någonting man funderar över så är det ganska lätt… ” [S2] 

Ledning  

I Sverige så upplevs ledarskapet som avslappnat och inte så hierarkiskt. Utvecklarna kan 

skämta lika mycket med sina chefer som med sina gruppmedlemmar. Det upplevs tryggt 

att uttrycka sina åsikter och komma med förslag, men det finns inte någon stor tilltro om 

att det kommer ha någon påverkan. Scrum-teamen arbetar självständigt men det finns ändå 

åsikter om att ledarskapet är viktigt på grund av alla de olika system som ska integreras nu 

när det brasilianska teamet är med i projektet. En utvecklare berättar om sin syn på 

ledarfunktionen som:  

” …det viktigaste är att de kan verksamheten att de kan prioritera om åt verksamheten så 
rent krasst, om man ska titta på att Brasilien har egna problem att lösa, för det kommer de 
ju att ha eftersom de har andra system som ska integreras med, så behöver man nån som kan 
de systemen väldigt väldigt bra. Men samtidigt nånstans så behöver man någon som håller 
ihop det. Dels så att man alltid ska veta vad som pågår här och där så vi inte gör dubbel 
utveckling eller rent av onödig utveckling. Man kommer behöva nån sorts koordinerande 
funktion sen vart den sitter, det vet jag inte. Men troligtvis här eftersom det är här den mesta 
kompetensen finns. ” [S2] 

Efter ett besök i Brasilien hade de svenska utvecklarna en gemensam uppfattning om att 

den brasilianska arbetsplatsen är mer hierarkisk. Det var mer formellt och det fanns en stor 

respekt för cheferna. Detta förvånade svenskarna med tanke på hur skämtsamma 

brasilianarna hade varit med varandra. Med cheferna var det en helt annan kommunikation. 

Det hierarkiska klimatet upplevdes också påverka kommunikationen i organisationen. I 

Sverige så diskuteras det fritt mellan olika positioner i organisationen men i Brasilien så, 

”[chefen i Brasilien] gör väl samma sak men har väl inte riktigt den genomslagskraften för där handlar det 

mycket om att vem som helst får inte gå och prata med vem som helst. Det ska gå en viss väg.” [S3]. I 

tabell 2 och 3 nedan beskrivs de tema som analyserats fram om Sverige. Tabellerna 

innehåller också illustrativa citat som representerar respektive tema.   
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Tabell 2: Sammanställning av Sverige 

Tema
  

Beskrivning Illustrativa citat 

Attityder 
Brasilianska teamet 
Inställningen till det brasilianska teamet är 
positivt. Bilden av de är att de är kompetenta, 
sociala och att de lär sig snabbt.  

”Jag tycker att de väldigt skickliga, de är faktiskt smarta för först lyssnar de mycket. Jag tror att de också liksom ser det utifrån 
hur skickliga vi är för de har mycket erfarenhet, särskilt några av dem är väldigt duktiga men de lyssnar först och pratar sen.” 
[S1] 
“Positiv, allt som tillför oliktänkande är bra. Även om det kan vara växtvärk. ” [S2] 
”…deras öppenhet och sociala förmågor var lite bättre än väntat…och hur snabbt de kom in egna sprint-uppgifter.” [S3] 

 
Upplärningen 
Det finns uttryckta ambitioner om att vilja lära 
ut så mycket som möjligt. Samtidigt är det viktigt 
att lära sig hur de arbetar för att förstå de bättre. 
Instruktioner behöver ibland anpassas men 
gäller generellt och har med individen att göra 
snarare än nationaliteten.   

”Jag vill ju lära de så mycket om möjligt i hur vi jobbar med FE [Front End] och min förväntning var att jag skulle ha tid att 
göra det, sitta ner med de och visa att så här ser ett typiskt FE-arbete ut.” [S3] 
”Nej inte som jag har tänkt på, på det sättet, ibland få man ju försöka omformulera med det gäller ju alla situationer det har 
inte så mycket att göra med vad man kommer ifrån utan snarare på individnivå.” [S2] 
”De är inte så bekanta med några metoder som vi använder och Back-end kod som vi behöver implementera bättre. Samtidigt, 
som jag ser det, behöver vi också lära oss hur de arbetar så vi kan förstå dem lite bättre.” [S1] 

 
Ramverket Scrum 
Det finns flera saker med Scrum som är 
utmanande. Det är många som är inblandade i 
arbetet och samtidigt påverkas man av varandras 
delar. Överenskomna förbättringsåtgärder 
implementeras inte fullt ut.  

”Det är svårt att vara många människor som gör samma sak. Alltså det är det här gamla begreppet att många kockar…vi har 
ju mycket utveckling som pågår samtidigt och mycket affärslogik samtidigt. Det är svårt att hålla isär, svårt o få det att fungera 
som det ska för det påverkar vartannat.  ” [S2] 
”Jag är lite kritisk till the way we work-mötena. Jag tycker att problemet är att vi inte implementerar mötena som vi borde, 
och vi kommer gå igenom över en miljon olika typer av arbetssätt för det fungerar inte när vi inte implementerar det. Och jag 
vet flera som tycker likadant men det är…svårt att göra. Jag tycker det är typ omöjligt, vi har trettio personer som jobbar med 
olika saker och det är väldigt svårt." [S1] 

 
Ansvar 
Det finns en uppfattning om att det är viktigt att 
ta sitt individuella ansvar gentemot kollegorna. 
Misstag är okej, så länge de inte återupprepas.  

“…om det är ett misstag som händer en gång så måste vi ta reda på hur det inte ska kunna hända igen. Men om det händer 
igen är det inte okej. Men folk hjälper varandra.” [S1] 
“Jag tycker väl alltid att det är viktigt att lämna nånting efter sig som man kan stå för, om man säger på det sättet.” [S2] 
“Det beror sig på typen av arbete jag gör. Mina utvecklingskollegor kommer veta om jag skriver dålig kod.”[S1] 

 
Gruppklimat 
Att skapa ett bra gruppklimat är en process. Ett 
bra gruppklimat är när man kan uttrycka sina 
åsikter och argumentera men med vetskapen om 
att alla har teamets bästa i åtanke. Det är också 
viktigt att alla vågar berätta om eventuella 
misstag.  

”Jag känner att i börjar när vi har ett nytt team så är det som att du inte vill…du vill inte göra någon upprörd så du är inte helt 
uppriktig så då fungerar man inte riktigt som ett team. För mig känns det som att man är ett team när man kan argumentera 
om någonting men alla vet att man argumenterar för att man tycker det är det bästa sättet för teamet.” [S1] 
“Teamet ska ändå vara så tryggt att man kan uttrycka det man tycker inte funkar. Är man dålig på att uttrycka sig på ett sätt 
som inte är personligt så får man väl öva på det.” [S2] 
” Öppenhet, alltså öppen kommunikation och sen öppenhet för, som sagt om man gör fel att man alltid kan ha en dialog om 
det och det innebär ju åt båda hållen, jag menar, dels så ska ju dem alla gången kunna ifrågasätta vad vil håller på med på 
samma sätt att de kan säga att de har problem eller att vi kan vända oss till de.” [S2] 
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Tabell 3: Sammanställning av Sverige (fortsättning) 

Tema Beskrivning Illustrativa citat 

Beteenden 
Intryck av brasilianare 
De upplevs som självgående och mer direkta i 
sin kommunikation än svenskar. 

”Även om det inte är jättestor kulturskillnad så är de mer direkta och då kan man vara mer direkt med de också. ” [S2] 
”…om de hade en fråga så ställde de den, och oftast före de frågade så tänkte de mycket på hur de skulle göra, och det gillade 
jag.” [S1] 
“Att de kunde göra någonting själva sen så var väl det tack vare att de var så självgående snarare än att vi har gett de en hel 
drös med support liksom i att komma igång, så att säga.” [S2] 

 
Scrum arbetssätt 
Stress leder till att genvägar tas i arbetet och att 
kommunikationen försämras.   

”Man kan se samma tema ibland men det går ofta i cykler. Vi kan ha ett par sprintar som går bra och så blir vi bekväma och 
får då en mycket stressigare sprint och då börjar man ta lite genvägar för att snabba på utvecklingsarbetet, då blir det…” [S2] 
” Jag är inte jättenöjd med de senaste sprintarna, så nej vi har inte varit jättekommunikativa. Det går snarare in i en stagnerande 
fas, när vi bara gör vårt eget, nån vrålar då o då.” [S3] 

Gruppdynamik 
Gruppkllimat 
Uppfattningen om gruppernas klimat är bra. 
Medlemmar är trygga med att uttrycka sina 
åsikter och åsikter respekteras.  

”I mitt team är vi det. Men ibland är det svårt att säga nej.” [S1] 
“Det teamet som jag sitter i nu skulle jag nog beskriva som ganska hög-fungerande, vi har en ganska öppen och bra 
kommunikation,” [S2] 
”…där har vi ju lite fri röst o man får säga vad man vill. Det var en 2/10 sprint för att…och så får man frågan vad kan man 
göra för att göra det bättre, så det är inte så där att ”sådär är det inte” utan det är snarare ”okej, så tycker du”. Så det är 
jättebra. ” [S3] 

 
Intryck av brasilianska teamet 
Det brasilianska teamet skämtar mycket med 
varandra och ibland upplevs det som elakt. De 
är bättre på att kritisera än att ta emot feedback 
och de upplevs inte vara bekväma med att 
uttrycka sina åsikter. 

“Jag tror att man är bättre på att kritisera alltså att man är mer öppen på det sättet men jag tror inte att det tas emot på samma 
sätt.” [S2] 
“De skämtar mycket om varandra. Typ väldigt elaka saker. Och jag var liksom, okej…Jag tror att det är kulturellt för jag har 
träffat andra brasilianare och det var likadana.” [S1] 
”Jag tror inte att de är bekväma med det.” [S1] 

Ledarskap 
Brasilianska ledningen 
Den brasilianska arbetsplatsen upplevdes 
hierarkisk och formell med stor respekt för 
cheferna. Det var förvånande med tanke på hur 
skämtsamma brasilianarna var med varandra.  
 

”Det jag var mest förvånad över där på arbetet var hur extremt hierarkiskt det var, liksom på många ställen att det var väldigt 
strikt och väldigt lite flexibilitet med tanke på hur skojsamma de var annars,” [S2] 
”Alla var väldigt formella. Cheferna ansåg sig själva vara chefer och alla respekterade de för att vara chefer.” [S1] 
”Det är en förvånande sak. De är väldigt så [skämtsamma] på deras egna nivå men med deras chefer…de var förvånade över 
hur lätt vi pratar med våra chefer. I Brasilien är de mycket mer hierarkiska.” [S1] 

 
Ledning i Sverige 
Här skämtas det lika mycket med cheferna som 
med kollegorna. Det finns en trygghet med att 
uttrycka åsikter men lite hopp om att de ska 
kunna påverka. Förändringar skapar förvirring i 
kommunikationen.   

”Det var en helt annan hierarki där. Det tog ett tag innan de förstod att vi skämtade lika mycket med våra chefer som med 
våra närmsta kollegor.” [S3] 
”Jag känner mig jättetrygg med att uttrycka mig men jag är mindre…jag tror ju aldrig att det kommer att slå igenom för att vi 
försöker ju i varje sprint.” [S3] 
”…sen kan de ändra sig under resans gång till någonting som blir inte nödvändigtvis svårare men att bara att göra ändringen 
är att ställa om hela teamet på vad som ska göras och det skapar mycket förvirring ofta i kommunikation,” [S2] 
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4.1.2 Brasilien 

Det brasilianska teamet är nyligen sammansatt och de flesta medlemmarna har inte arbetat 

ihop tidigare. De befinner sig därför i början av processen av att skapa en bra 

gruppdynamik. Medlemmarna har varierade kunskaper om IT, som skiljer sig ifrån knappt 

några erfarenheter till mer än tio års erfarenhet. Några av medlemmarna har lite erfarenhet 

av en viss del av scrum, men ingen har arbetat med det fullt ut.  

Attityder 

Det svenska arbetssättet upplevs vara i linje med företagets arbetssätt. Den gemensamma 

uppfattningen är att det är bra och att det skiljer sig på flera sätt ifrån det brasilianska. Det 

svenska arbetssättet upplevs som öppet då cheferna delar det öppna kontorslandskapet med 

utvecklarna. Det upplevs också som mindre pressat, vilket en utvecklare berättar om:  

”Efter att ha bott här i två veckor kan man givetvis känna av det förhållandet. Chefen och 
företaget pressar dig inte lika mycket till att leverera, det är mer som att man har självkontroll 
och mäter sig själv. För mig är det när man hör det ”åh trevligt”, men det låter långt bort för 
oss.” [SM-B]  

En skillnad som upplevs negativ är att storleken på organisationen i Sverige medför att 

kommunikationen blir betydligt omständligare. I Sverige behöver man prata med många 

fler och arbetet upplevs som mer byråkratiskt.  

Inställningen till svenskarna är positiv. De upplevs som gästvänliga och inte så annorlunda 

ifrån brasilianarna. Det finns en uppfattning om att förtroende innebär olika saker i Sverige 

och i Brasilien. I Sverige så litar man mer på sina anställda än i Brasilien, vilket också yttrar 

sig i arbetssättet. En uppfattning om skillnader i värderingar uttryckte en utvecklare som:  

”Ni bryr er mer om familjelivet, hur ni…om ni är lyckliga eller inte utanför arbetet, om ni är 
lyckliga eller inte kan vi ibland höra svenskar säga ”åh jag slutade jobba för jag bryr mig om 
min familj” eller ”jag började arbeta på ett annat ställe eftersom jag inte var lycklig här”. Det 
är vanligt. Den poängen med familjer är väldigt olika. Självklar bryr vi oss om familjen men 
kanske för att vi är ett ganska fattigt land, Sao Paolo är en bra plats att bo på, men vi bryr 
oss mer om jobbet, därför att om du inte har ett jobb kan du inte betala och din familj kan 
inte förbli i en bra situation eller ett bra tillstånd. Så du…självklar kan killarna byta företag, 
det händer men är inte lika vanligt som här, eftersom vi har inte lika många möjligheter som 
ni, så jag kan säga att fokus ligger på pengar, det är inte bra men slutfokus ligger på familjen 
som är ditt liv.” [SM-B] 
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Det finns en uppfattning om att brasilianare saknar känslan av ansvar och om de inte 

kontrolleras så kommer de inte att arbeta, alternativt begå misstag. En utvecklare beskriver 

brasilianare som:  

“…de har inte den här känslan av ansvar för något de inte är engagerade i. Det är väldigt 
svårt att hitta någon som är engagerad att leverera, så de håller saker under kontroll. Jag 
tycker att det är annorlunda i Sverige. De har inte lika mycket kontroll och du har, du får 
ett uppdrag och du måste leverera något så är du engagerad i det. I Brasilien har vi en 
annorlunda kultur, du måste följa reglerna. Här tycker jag att det är annorlunda, Jag tycker 
att folk är mer ansvarsfulla.” [B1] 

Den allmänna uppfattningen om brasilianare, ibland brasilianare själva, är ganska negativ. 

De beskrivs som ansvarslösa och arbetsskygga människor som måste kontrolleras. 

Brasilianare tenderar också att inte dela med sig av information vilket ibland utvecklarna 

uppfattas som negativt. Bilden av scrum och dess arbetssätt är positiv, och inställningen är 

att det är ett bra sätt att organisera sig på och ett fördelaktigt sätt att leverera på. Den 

närmsta chefen i Brasilien är också positivt inställd till scrum och hans inställning är att det 

kommer att innebära mindre kontroll från hans sida.   

För att skapa ett bra gruppklimat behöver medlemmarna dela med sig av åsikter och 

information. De anser sig också behöva hjälpa varandra och arbeta som en grupp. En 

utvecklare beskriver den viktigaste nyckeln till ett bra gruppklimat: 

”Jag tycker kommunikationen. Men när vi arbetar i små team som agila så är 
kommunikationen väldigt enkel för alla arbetar tillsammans och du är väldigt nära dina 
kollegor, så om du har problem med någonting och en annan person har mer tid kan han 
hjälpa till. Det är det bästa sättet för att uppnå målet. Eftersom alla arbetar tillsammans och 
är engagerade att leverera, så att arbeta som ett team tror jag är det bästa sättet för att uppnå 
målet.” [B1]  

Förväntningarna på arbetet med upplärningen var att få lära sig mer om projektet och 

arbetssättet. Det fanns en uppfattning om att det skulle vara svårare än vad det visade sig 

vara. Utvecklarnas inställning till upplärningen och arbetet med scrum är positivt. Däremot 

är deras åsikt att det inte är alla i Brasilien som är lika positiva. Flera äldre anställda är mer 

tveksamma till det nya arbetssättet. Chefen förklarar:   

”Det finns många chefer som säger att det är de som gör allt eftersom de leder, men jag 
tycker att det är en förändring, och de känner att de är väldigt viktiga och stolta över vad de 
gör. Jag tror inte att den största utmaningen är ibland de [utvecklarna] utan med det andra, 
ledarskapet, cheferna, organisationen, även kunderna, vanliga projektledare – de personerna! 
De är…eftersom de behöver förändra sitt tankesätt och gör saker annorlunda…” [CH-B] 



 

27 

 

Det finns en uppfattning bland utvecklarna att implementeringen av scrum måste ske 

genom ömsesidig anpassning, det vill säga både från Sverige och Brasilien. Distansen mellan 

länderna ses inte som ett hinder i arbetet eftersom tekniska lösningar, så som Skype, kan 

lösa det.  

Beteenden 

Brasilianska företag influeras av amerikanska sätt att leda företag. Doktoranden förklarar 

två skillnader i beteenden som han själv har upplevt: 

”Det första vi måste förstå är att södra Brasilien är ett land och den norra delen är ett land. 
Jag arbetade i åtta år för ett amerikanskt företag i södra Brasilien, så det är speciellt i min 
bakgrund. Det andra är att vi är öppna för konflikter. Jag tycker om att ha konflikter på ett 
bra sätt, att ha olika åsikter. Jag tycker att det är positivt, om vi respekterar varandra och 
brasilianare är mer öppna för konflikter, tycker jag, i jämförelse med Sverige.” [D] 

Brasilianare beskrivs också som ärliga och ibland till den grad att det sårar andra människor. 

De är bättre på att lyssna än att prata och framföra kritik på ett konstruktivt sätt, vilket 

resulterar i konflikter. Samtidigt finns det ett socialt värde i att alla ska dela sin åsikt, även 

om man inte har någonting att säga.  

Uppfattningen om svenskars beteenden är att de pratar med varandra och skämtar på 

samma sätt som med chefen oavsett nivå, och man har likadan vänskap. Det syns i 

organisationen att det är mindre hierarkiskt då cheferna sitter tillsammans med utvecklarna 

och arbetar. Integreringen mellan chefer och anställda är mer frekvent och tydlig än i 

Brasilien. Även om detta kan visa på en låg maktdistans så menar doktoranden att det ändå 

finns en distans i Sverige. Han förklarar:  

”Vi har en distans men den är inte lika stor som i Brasilien, den är mindre. Anledning till att 
jag säger detta är för att när du har en kollega kan du skämta med denna personen ”du är för 
fet”, man har den här typen av skämt, men du kan inte göra samma sak med din chef i 
Brasilien. Och ibland har vi det här avståndet även här, vi måste hålla koll på det.” [D] 

Det brasilianska teamet har visat på teamwork genom att lösa problem på egen hand 

tillsammans i gruppen. De beskriver också att de har en vänskap som liknar andra team. 

Under möten har de öppna diskussioner och arbetet med scrum går bättre och bättre. 

Scrum Mastern berättar:  

“När jag kom tillbaka till Brasilien för några månader sen, kunde jag implementera daily’s 
och killarna var väldigt engagerade i mötena, vi har väldigt bra sprintplaneringar där vi kan 
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detaljera och uppskatta alla behov, det är väldigt bra, och vi arbetar hela tiden med sprinten 
och det är väldigt bra.” [SM-B] 

Makt 

I Brasilien har ledningen stor kontroll på de anställda. Varje anställd behöver stämpla in vid 

arbetsdagens början och ut vid slutet. Under arbetstiden ska de anställda redogöra i sin 

kalender hur de spenderar sin arbetstid. Kontrollen upplevs som viktigare än leveransen. 

Det nya scrum-teamet har dock fått dispens och behöver inte följa dessa regler. 

Organisationen och kunderna uppfattas inte som riktigt redo för detta nya arbetssätt. 

Brasilianska chefer kan sabotera implementeringen om de inte känner sig trygga med det 

eller ser värdet av det. Under ett möte i Brasilien där de svenska cheferna skulle berätta om 

scrum synliggjordes tveksamheten bland ledningen. Den brasilianska chefen berättar:  

”Vi hade en väldigt intressant situation för en månad sedan, när [CH-S] och [GS] var där, 
och vi hade organiserat ett tvåtimmarmöte där de fick dela med sig av sina erfarenheter av 
agilt arbete. Agilt arbete är ganska nytt där och alla pratade om det men ingen visste riktigt 
vad det handlade om. Det är svårt nu. Jag föredrar att säga okej det här är agilt enligt er och 
det kan vi leva med. Jag hade gjort en introduktion så folk kunde komma och lyssna på de. 
Under mötet var det väldigt tydligt vilka som mer attackerade och försökte bevisa att det 
inte var ett bra arbetssätt, mer än att försöka förstå hur det skulle kunna fungera. Och det 
var bara chefer på mötet. Efter mötet pratade jag med andra chefer och frågade hur vad de 
kände om mötet. Det var som ”okej, men vad ska vi [chefer] göra nu?” Och han är en typisk 
kontrollerande chef du vet, han vill kontrollera vad utvecklarna har gjort osv. Jag agerade 
aldrig så, det var hans sätt. För honom är det en enorm förändring, jag var aldrig sån så för 
mig är det ganska okej. Men för några specifika ledarskapsstilar är det svårt.” [CH-B] 

De anställdas sätt att hantera maktutövandet visar sig genom att man är väldigt noga med 

att följa uppsatta regler. Genom att vara påläst kan man vara trygg med att dela sina åsikter. 

Brasilianare beskrivs som lojala och följer alltid det som chefen säger. Ett beteende som 

dock påvisar ett maktmotstånd är att inte dela information. Genom att hålla den för sig 

själv behåller man på så vis en liten makt. En utvecklare förklarar sin åsikt om detta: 

“Ibland tycker folk inte om att dela information. Jag såg detta i Brasilien att vissa människor 
behöll information för dem själva. Jag vet att detta inte är positivt för teamet, du 
behöver…det är väldigt viktigt att dela information om arbetet och lära varandra. Detta är 
väldigt viktigt.” [B2] 

I tabell 4 och 5 nedan beskrivs de tema som analyserats fram om Brasilien. Tabellerna 

innehåller också illustrativa citat som representerar respektive tema.   
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Tabell 4: Sammanställning av Brasilien 

Tema Beskrivning Illustrativa citat 

Attityder 
Arbetssätt i Sverige och Brasilien 
Utvecklarna är positiva till skillnaderna i 
arbetssätt mellan länderna, där det svenska 
uppfattas som mer öppet och mindre 
pressat. Skillnaden i storlek på 
organisationerna medför dock att arbetet 
upplevs vara mindre effektivt i Sverige. 

”Här har jag märkt att killarna arbetar utan press, i Brasilien har vi lite mer press att arbeta och de arbetar mer lättsamt…vi får se hur 
det fungerar med SP [Sales Portal] i Brasilien. Jag hoppas att det blir som i Sverige.” [B2] 
”En sak som är ganska bra, eftersom högsta chefen och chefer och alla har öppna rum så högsta chefen har samma rum som alla andra 
så kan man prata med vem som helst.” [B3] 
”Jag har arbetat med IT i tio år och jag kan säga att man inte behöver prata med så många människor. När man har så många steg är 
det inte effektivt.” [SM-B]   
 

 
Intryck av svenskar 
Svenskarna upplevs som gästvänliga och 
inte så annorlunda. I Sverige uppfattas 
förtroende som något annat än i Brasilien 
och företaget i Sverige är mer lyhört för 
enskildas åsikter.     

“Inget särskilt som är annorlunda, men de vi har här, de är väldigt mysiga och behandlar oss väldigt bra. De är inte så, hur kan jag 
uttrycka det…direkta. Inte raka människor. De ignorerar oss inte, de försöker göra allt trevligt för oss.” [B3] 
”Jag tror, generellt sätt, att förtroende är något väldigt väldigt olika här och där.” [CH-B] 
”Det är mitt första intryck, att ni alltid lyssnar och överväger. Det spelar ingen roll om din åsikt är dålig eller inte, ni överväger alltid den. 
Det är bra. Det är mitt huvudsakliga intryck.” [SM-B] 
 

 
Brasilianskt beteende 
Brasilianare tenderar att inte dela 
information, vilket uppfattas som ett 
negativt beteende. De kontrolleras också 
hårdare eftersom det finns en inställning 
till att de annars inte arbetar och/eller att 
de begår misstag.  

“Jag vet inte, kanske är de rädda för…sin position. Men jag tycker att det är ett dumt sätt att tänka på, jag vet inte varför människor gör 
så. Jag tror att ju mer du delar din kunskap, desto mer kan du lära. Jag tror det, det är min erfarenhet.” [B2] 
”…kontroll för oss är viktigare än uppgiften och leveransen. Men det är så brasilianare arbetar. Cheferna är inte knäppa, de har en 
anledning för det. För om du inte kontrollerar, så kanske inte killarna har engagemanget och för normala brasilianare är det ganska stort. 
Men ibland en del av brasilianarna ser vi den här sortens icke-kontroll som en möjlighet att inte arbeta så mycket.” [SM-B] 
”Så, om de har en möjlighet att göra något fel, så kommer de göra det.” [B1] 
 

 
Ramverket Scrum 
Inställningen till Scrum är positiv. Chefen 
beskriver hur hans/hennes roll kommer 
att förändras och innebära mindre 
kontroll. 

“Mindre kontroll ifrån min sida. De är mer…de ska vara mer ansvarsfulla för vad de gör. Såklart, förut var de det med. Men jag tror att 
vi brukade göra mer uppföljning och sådana saker. Jag skulle säga mer kontroll på sätt och vis, sådana saker.” [CH-B] 
”…jag tycker att det är väldigt bra att använda scrum, det hjälper dig att organisera dig själv och teamet.” [B2]  

 
Ett bra gruppklimat/teamwork 
Dela med sig av åsikter, hjälpa varandra 
och dela information skapar ett bra 
gruppklimat. 

 “De behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra och dela information. Detta är väldigt viktigt, för att ha framsteg i ditt arbete…” 
[B2] 
”Jag tror att det handlar om människor. Attityder. De borde verkligen försöka arbeta som ett team, och vara väldigt öppna för det. Sen 
tror jag att andra saker hänger ihop, de bör kunna kommunicera, fråga om hjälp när de behöver, och de som team bör kunna hjälpa den 
som behöver, men de bör vara ansvariga för vad de har tagit på sig att leverera.” [CH-B]  

 
Förväntningar 
Lära sig om projektet och arbetssättet. Det 
fanns förväntningar om att arbetet skulle 
vara svårare än vad det visade sig vara. 

“Jag tror det är att lära sig hur de arbetar här, eftersom att i Brasilien har vi en annorlunda organisation där vi gör allting, vi kodar vi 
testar, vi analyserar och vi gör allting. Här har de olika roller…eller alla har en sak de är ansvariga för…” [B1] 
”Jag trodde koden skulle vara svårare, delen vi såg i Brasilien gjorde oss lite rädda, men nu är det bara kul.” [B3] 
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Tabell 5: Sammanställning av Brasilien (fortsättning) 

Tema Beskrivning Illustrativa citat 

Attityder 
Implementering av scrum 
Somliga är positivt inställda och andra 
äldre anställda är mer restriktiva. 
Implementeringen måste ske med 
anpassning från båda länder. Distansen 
anses inte vara ett bekymmer. 

”Det finns några som är skeptiska om det men några ser det som en bra grej. Jag tror att det mest är de äldre, de äldre anställda på [the 
company], som är lite skeptiska till det eftersom, jag tror att det har de har gjort samma jobb i kanske 10-15 år och de är inte villiga att 
ändra på det som de är bekväma med.” [B3] 
”Vi måste prata mer er och dela information, så vi måste anpassa oss. Från båda håll.” [SM-B] 
”Jag tror att teknologin river dessa murar som distansen bygger upp, det är mer en psykologisk grej att man kan prata med människor 
och se vad de ser…” [B1] 

Beteenden 
Brasilianska beteenden 
Brasilianska företag efterliknar de 
amerikanska. Det finns ett socialt värde i 
att alla ska dela sin åsikt, även om detta 
inte alltid görs. Människor är ärliga till den 
grad att andra kan ta illa upp.  

“Normala brasilianska företag följer mer hur USA arbetar, utveckla ekonomin, pengar…Det är ganska normalt.” [SM-B] 
”Jag tror…först är det personliga beteenden, vi har människor om inte tycker om att dela. Men i Brasilien måste vi på något sätt, även 
när vi inte vad vi gör, säga något. Det är mer av socialt värde, att du måste säga någonting.” [D] 
”De är ärliga till den grad att det sårar andra människor, de är inte…Det är svårt i Brasilien, de vet hur man lyssnar men de vet inte hur 
de ska uttrycka sig. Ibland slåss det med varandra.” [B3] 

 
Uppfattning om svenskars beteenden 
Svenskar skämtar på samma sätt och har 
likadan vänskap. Organisationen ser 
annorlunda ut i och med att cheferna 
sitter med utvecklarna och arbetar. 

”Likheterna är hur vi pratar med varandra, på ett vänligt sätt, antingen här eller i Sao Paolo är det samma sorts skämt och samma sorts 
vänskap som vi har. Det är trevligt.” [B3] 
”Vi har en mer hierarkisk organisation i Brasilien, kan jag säga. Här har ni chefer men det är mer platt. Det är annorlunda, du kan se 
[CH-S] sitta med de andra killarna tillsammans och [GS] testa i SP [Sales Portal] tillsammans med killarna, det är ganska annorlunda.” 
[SM-B] 

 
Teamwork 
Beteenden som visar på teamwork är 
samarbete, vänskap och öppna 
diskussioner. 

”Jag tror att problemet vi fann var lite komplext så ingen kunde riktigt hjälpa oss, för det är något väldigt specifikt. Alla vi frågade om 
hjälp var bara: eh..okej. Fick förslag men vi fick klura ut det själva.” [B1] 
”Jag tror att teamet…vi har liksom samma sorts vänskap mellan killarna i teamet.” [B3] 
”Ja, vi har en öppen diskussion under retrospektivet, ibland väldigt öppet haha. ”Jag gillar inte denna”. ”Jag gillar denna”. Det är bra.” 
[SM-B] 

Makt 
Ledning 
Personalens arbetstid kontrolleras 
noggrant. Om ledningen inte ser värdet i 
en förändring kan de sabotera. 
Organisationen beskrivs som inte riktigt 
redo för denna process ännu. 
 

“Jag vet inte om det är så här som vi kommer att arbeta men…en skillnad kan vara till exempel med våra kort, att vi måste stämpla in 
och ut. Varför? För att slutföra din kvot med timmar. Till ex. så måste vi slutföra 40h/v, men där är kontrollen viktigare än leveransen.” 
[SM-B] 
”Och om de inte känner sig säkra i den här situationen kan de till och med sabotera implementationen. Om de inte ser värdet och det 
är ett problem för dem. Och de kommer säga, ja de har det här i Europa men vi behöver inte bry oss hör i Brasilien, vi ska producera.” 
[CH-B] 
”Organisationen är inte helt redo för denna sorts process än. Jag kan säga att kunden inte håller med om ett fixerat pris än.” [SM-B] 

 
Förhållningssätt till makt 
Genom att följa regler, vara påläst och 
kontrollera att man gör rätt saker så 
förhåller man sig till maktutövandet. 
Dessutom följer man chefens direktiv 
utan ifrågasättande.   

“När jag kan mer om affärsreglerna och koden, när jag känner mig bekväm med det så ger jag min åsikt. Men generellt så delar jag inte 
min åsikt så mycket.” [B2] 
”Och brasilianare, det här är en kulturell sak, de följer chefen. Om chefen säger gå till höger, så går det till höger.” [D] 
”…den brasilianska kulturen är ganska komplicerad för vi försöker alltid att kontrollera att vi följer reglerna.” [SM-B] 
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4.1.3 Dimensioner att beakta 

De tema och kategorier som presenterats ovan för Sverige och Brasilien har analyserats och 

formulerats som tre övergripande dimensioner som är viktiga att beakta när scrum ska 

användas över olika nationella kulturer inom samma företag. Den första dimensionen är 

Inställning till människan och den innefattar kategorierna Brasilianskt beteende, Arbetssätt i 

Sverige och Brasilien samt Implementering av scrum. Den andra dimensionen är Hanteringen 

av människan som inkluderar kategorierna Ledning och Förhållningssätt till makt. Den tredje 

dimensionen är Beteenden av människan och inkluderar kategorierna Brasilianska beteenden 

och Förhållningssätt till makt.  

4.2 Konsekvenser för psykologisk säkerhet i scrum-team 

Inställning till människan 

Den brasilianska synen på människan som individ är att hon i grund och botten är 

arbetsskygg, det vill säga om chansen ges väljer att inte arbeta såvida hon inte övervakas. 

Hon anses också begå misstag om hon inte kontrolleras ordentligt och har inte en stor 

känsla för ansvar. Det finns alltså ett lägre förtroende för individens förmåga och egna 

omdöme, och hon anses vara beroende av sin omgivning för att göra rätt saker. Detta 

medberoende skapar tydliga incitament för att omgivningen, exempelvis ledningen, ska få 

en auktoritär roll. Detta återspeglas i hierarkin och på arbetsplatsen bland annat genom 

planeringen av kontorets ytor samt att det finns olika personalmatsalar för anställda och 

chefer.  

Den här synen på individen kan få konsekvensen att medlemmarna i scrum-teamet inte litar 

på varandra. Scrum-teamet, som består av både utvecklare, produktägare och scrum master, 

behöver kunna diskutera och argumentera samt förlita sig på varandra för att arbetet ska 

fungera. En misstro till varandra skulle påverka den psykologiska säkerheten på ett negativt 

sätt genom att medlemmarna inte vågar uttrycka åsikter. Inställningen kan även leda till att 

individen hålls till svars i för stor utsträckning, när i själva verket gruppen ska hållas 

ansvarig, vilket kan få konsekvensen att misstag inte redovisas. Dessa konsekvenser blir 

särskilt synliga under de möten som en sprint innefattar.    
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Hanteringen av människan 

Med denna inställning till människan följer olika sätt att hantera detta på. En noggrann 

kontroll av arbetstid och aktiviteter sker dagligen. Att rapportera och stå till svars för sina 

resultat skapar en stor arbetspress. De anställda hanterar i sin tur ledningen genom att följa 

de direktiv som ges och själva ansvara för att ha den kunskap som arbetet kräver. 

Organiseringen av arbetsplatsen visar vem som har vilken auktoritet med olika stora kontor 

och olika personalmatsalar. Det nya scrum-teamet i Brasilien har blivit undangömda i ett 

konferensrum för att inte ”störa” de andra anställda, vilket visar på inställningen till det nya 

arbetssättet. Genom att kontrollera det nya teamet på det här sättet kan medlemmarna inte 

få samma utrymme att sprida filosofin om scrum. En spridning av information och kunskap 

som ledningen själva inte har skulle kunna påverka deras maktställning och auktoritet på ett 

negativt sätt.  

Att hantera sina anställda på det ovan beskrivna sättet är inte fördelaktigt för att skapa ett 

psykologiskt säkert klimat. Scrum-teamet som fått lov att arbeta självorganiserat kan ändå 

komma att påverkas av den omgivande miljön som karaktäriseras av arbetspress och 

kontroll. Detta skulle ha störst påverkan på produktägaren och scrum mastern, som håller 

kontakt med intressenter utanför teamet. Konsekvensen kan bli att yttre press sprids via 

produktägare och scrum master in i scrum-teamet där den psykologiska säkerheten blir 

lidande. Den undangömda placeringen av scrum-teamet kan också få konsekvenser för den 

psykologiska säkerheten i teamet. Scrum-teamet befinner sig i en organisation som är 

tveksam till dess existens och arbetssätt. Detta kan skapa problem för legitimiteten av 

rollerna och arbetet som i förlängning kan få negativa konsekvenser för den psykologiska 

säkerheten i teamet samt mellan teamet och organisationen. Flera utvecklare har berättat 

att de inte vill dela med sig av åsikter om de inte känner sig trygga med att de har kunskap 

om regler och arbetssätt.  

Beteenden av människan 

De olika beteenden som identifierats är bland annat tendensen av att inte dela med sig av 

information. Att hålla inne på information skulle kunna ses som ett sätt att göra 

maktmotstånd. Det finns en tydlig skillnad på hur man beter sig mot sin chef och hur man 
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beter mot sina kollegor. Med kollegorna kan man skämta och föra en öppen 

kommunikation. Skämten och graden av ärlighet kan ibland gå över gränsen och upplevas 

sårande. Brasilianarna är inte konflikträdda men är bättre på att ge än ta emot kritik. Om 

inte ledningen är övertygad om ett nytt arbetssätt kan det leda till sabotage av 

implementeringen.  

Beteenden som att inte dela information påverkar gruppens inlärning och därmed den 

psykologiska säkerheten. Ett grundläggande ledord i scrum är transparens, vilket innebär 

att information och arbete ska vara öppet så att alla kan fatta informerade beslut. Under de 

olika möten som hålls under en sprint är det särskilt i Retrospektivet som den psykologiska 

säkerheten är viktig för gruppinlärningen. Att skämta på andras bekostnad och ge och ta 

kritik på ett icke-konstruktivt sätt resulterar i ett ohälsosamt klimat i utvecklingsteamet och 

hela scrum-teamet. Dessa beteenden får konsekvenser för den psykologiska säkerheten på 

så sätt att medlemmar kanske inte vågar uttrycka åsikter eller diskutera uppgifter av rädsla 

för att bli skämtade om.  
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5.! DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse för hur kulturskillnader påverkar 

arbetet med scrum, med specifikt fokus på psykologisk säkerhet. Resultatet ifrån en 

kvalitativ fallstudie visar på tre dimensioner som är viktiga att beakta när scrum-metodik 

ska användas inom ett och samma företag men över olika nationer. Dessa dimensioner är 

Inställningen till människan, Hanteringen av människan och Beteenden av människan. Resultatet 

visar också på hur dessa dimensioner får konsekvenser för psykologisk säkerhet i scrum-

team. Mer specifikt visar studiens resultat att de identifierade dimensionerna hänger ihop 

vilket innebär att samtliga behöver adresseras för att skapa ett psykologiskt säkert scrum-

team i en ny kultur.  

5.1 Teoretiskt bidrag 

Ett första bidrag som studien gör till litteraturen är en empirisk förankrad teori som visar 

hur kulturskillnader skapar olika konsekvenser för psykologisk säkerhet. Den teori som idag 

finns om psykologisk säkerhet är mestadels byggd på kvantitativa studier där nivån av 

psykologisk säkerhet har mätts samt hur nivån har påverkat bland annat prestation och 

inlärning (Edmondsson, 1999; Bradely mfl., 2012; Baer & Frese, 2003). Den här teorin visar 

både vilka dimensioner som finns och att de hänger ihop och påverkar varandra. Urvalen 

har övervägande gjorts ifrån västerländska länder. I den här studien har istället en kvalitativ 

studie gjorts i ett västerländskt och latinamerikanskt land och bidrar på så sätt både med en 

mer nyanserad bild, baserad på kvalitativa data, av en kultur som karaktäriseras av hög 

maktdistans, osäkerhetsundvikande och kollektivism, och med dess urval.  

Ett andra bidrag som den här studien gör är att skapa djupare förståelse för hur 

implementering av scrum och agil övergång med fördel bör ske i en ny kultur, som 

karaktäriseras av hög maktdistans, osäkerhetsundvikande och kollektivism. Studiens teori 

om de tre dimensioner som är viktiga att beakta bygger vidare på Gandomanis och Nafchis 

(2016) teori om agil övergång, genom att belysa de kulturella utmaningar som nämns på ett 

tydligare sätt. Tidigare studier om scrum implementering och agil övergång har visat på 

olika faktorer som påverkar, såsom ledarskap, inställning och kunskap. Den här studien 
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bidrar med insikt i vilka dimensioner som ligger till grund för dessa faktorer och som kan 

skilja sig kulturer emellan. 

5.2 Praktiska bidrag och rekommendationer 

Resultatet av studien bidrar med en ökad förståelse för hur innovativa scrum-team kan 

skapas genom att ta hänsyn till kulturella skillnader och på så sätt skapa psykologiskt säkra 

team. Resultatet av studien instämmer med Tolfos m.fl. (2009) tes om att de är de mänskliga 

aspekterna snarare än de tekniska som kan vara utmanande. De mänskliga utmaningarna 

beskrivs i den här studien utifrån tre dimensioner och studien visar på hur dessa hänger 

ihop, vilket får praktiska konsekvenser på så sätt att alla tre dimensioner behöver tas i 

hänsyn samtidigt. Psykologisk säkerhet är en förutsättning för självorganiserade team, så 

som scrum-team, och därmed är studiens resultat av intresse för gruppchefer på samtliga 

företag som arbetar med scrum, både i olika nationella kontexter och med multinationella 

team samt i globala virtuella team. Då agil projektledning och scrum idag inte bara används 

inom mjukvaruutveckling bidrar den här studien även till att andra branscher berörs.  

Baserat på studiens resultat vill jag ge följande rekommendationer till berörda gruppchefer: 

•! Fokusera på att alla i scrum-teamet förstår sina roller 

Genom att samtliga medlemmar i scrum-teamet kommer in i sina roller och förstår 

respektive innebörd skapas legitimitet. Att gå in i respektive roll kräver att individerna 

förändrar attityder, beteenden och arbetssätt. När det väl har gjorts kommer det att skapa 

legitimitet tack vare att man ha kunskap om sin roll och sina rättigheter, som i sin tur 

kommer ge medlemmarna tryggheten att uttrycka sig. Därmed kommer ett psykologiskt 

säkert klimat att skapas i teamet.  

•! Förändra beteenden för att skapa ett tryggt gruppklimat 

När samtliga medlemmar i teamet förstått sina roller behöver teamet som helhet börja 

arbeta fram ett hälsosamt gruppklimat. Här kommer de kulturella skillnaderna i hur man 

ser på varandra som människor och hur man beter sig mot varandra få stora konsekvenser 

för den psykologiska säkerheten. Teamet behöver träna på att ge och ta kritik på ett 

konstruktivt sätt, att diskutera och argumentera utan att det blir personliga angrepp. Under 
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scrum-arbetets gång så är psykologisk säkerhet en förutsättning för att ha framgångsrika 

och produktiva möten med diskussioner och utvärderingar av arbetet. Då mötena utgår 

ifrån allas gemensamma insatser i form av åsikter och lösningsförslag är det viktigt att 

samtliga medlemmar i teamet känner att de kan dela med sig av dessa.  

•! Få med ledningen på förändringen för att ge teamet legitimitet 

I det brasilianska fallet så skapar de kulturella skillnaderna störst utmaningar för just 

ledningen i företaget. De behöver förändra sitt sätt att se på och hantera sina anställda, då 

dessa ska fungera som självorganiserade team. Implementeringen innebär också en omvänd 

hierarki, vilket hotar individuella positioner och status. Att vara ett scrum-team i en 

organisation som karaktäriseras av en hierarkisk kultur, och där det finns kulturella 

beteenden som att man blint lyder chefen, är utmanande. Produktägaren och Scrum 

Mastern som har mest interaktion med den omgivande organisationen har en tuff uppgift 

att bibehålla gruppens legitimitet och arbetssätt. Genom att få med ledningen på 

förändringen kan de ge legitimitet till teamet.  

5.3 Begränsningar 

En begränsning som studien har är att urvalet av informanter inte inkluderar produktägare. 

Detta innebär att infallsvinklar ifrån denna roll inte har kommit med vilket hade kunnat ge 

en mer komplett bild av hur hela scrum-teamet fungerar tillsammans samt gett en tydligare 

bild av hur relationerna mellan rollerna kommit i uttryck. I det här fallet fanns det inte 

någon brasiliansk produktägare än, och eftersom studien fokuserat mycket på 

kulturskillnader hade inte dessa ändå kunnat belysas. En annan begränsning är att studien 

endast har haft en författare, vilket kan ha lett till subjektiva resultat. För att undvika detta 

har studien kontinuerligt granskats av andra uppsatsförfattare och handledare vid flera 

seminarier. 

5.4 Förslag på framtida studier 

Den här studien följer det brasilianska teamet endast under några månader i uppstarten och 

därför hade det varit intressant att göra en längre studie som kan följa utvecklingen och 

identifiera hur den psykologiska säkerheten förändras över tid. Ett annat förslag är att 
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upprepa studien i ett annat latinamerikanskt land för att undersöka huruvida resultaten ifrån 

denna studie går att upprepa. Ett tredje förslag är att studera scrum-team som inkluderar 

både män och kvinnor. Den här studien har endast haft män och det vore intressant att 

undersöka om genus påverkar psykologisk säkerhet, särskilt i olika kulturer. Slutligen skulle 

framtida studier kunna utföras på plats i det nya landet som undersöks. På så sätt kan 

observationer göras som kan bidra med en djupare förståelse för kulturen.  

5.5 Slutsats 

En allt mer globaliserad och konkurrenskraftig värld medför att företag behöver vara 

innovativa och flexibla. Att arbeta agilt med ramverket scrum förutsätter ett psykologiskt 

säkert klimat. Detta är i sin tur en framgångsfaktor för innovativa team. När företag vill 

utöka sin globala verksamhet och sätta upp ett nytt scrum-team i en ny kultur innebär detta 

flera utmaningar. Den här studien har undersökt de kulturella utmaningarna för arbete med 

scrum med specifikt fokus på psykologisk säkerhet. Resultatet har visat på tre dimensioner 

som är viktiga att beakta vid scrum-arbete: Inställningen till människan, Hanteringen av 

människan och Beteenden av människan. Dessa dimensioner skapar en djupare förståelse för 

hur kulturskillnader påverkar psykologisk säkerhet och är av stor praktisk relevans för alla 

företag som vill skapa innovativa och globala scrum-team i länder som karaktäriseras av 

hög maktdistans, osäkerhetsundvikande och kollektivism.   
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDER 

Intervjuguide Fas 2, v.1: 

o! What are your expectations for this visit?  
o! Did you prepare yourself in any way before arriving here?  
o! Is this your first visit to Sweden?  
o! Have you met any Swedish people before? In Brazil or elsewhere? If yes:  

What was your impression of them?   
o! How do you imagine that Swedes work?  
o! If you would imagine good teamwork, what are the characteristics?   
o! What differences do you think there is between the way of working in Sweden and Brazil?   
o! What similarities do you think there is between the way of working in Sweden and Brazil?   
o! What is your impression of Sweden so far? 
o! How do you feel about soon being a part of a scrum team?   
o! Do you have any prior experience with scrum?  If yes:  
o! What is your opinion of scrum? What are the benefits and challenges?  !

Intervjuguide Fas 2, v.2 och v.3:! 

o! How is everything going?  
o! What have you done during the past week?  
o! What have you learned?  
o! Have you discovered something new about Swedish culture?  
o! Is there anything else that you have thought about since last week?  
 

Intervjuguide Fas 2, v.4 = Intervjuguide v.2 +: 
  
o! Now that you have spent 4 weeks at the company in Sweden, how would you describe 

the differences and similarities between the company in Sweden and the company in Sao Paolo?  
o! What has been the most surprising during your stay here?  
o! What are the three biggest challenges that you have faced here?  

Intervjuguide Fas 3, svenskarna: 

o! Hur har tiden i Brasilien varit?  
o! Hur har samarbetet med brasilianarna gått? Vad har ni gjort?  
o! Vad har varit mest förvånande?   
o! Vad har du lärt dig?  
o! Har du upplevt några kulturskillnader?  
o! Hur upplevde du arbetsplatsen?  

!
 (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective)!
 !

o! Enligt dig, vad är det viktigaste under en        ?  
o! Hur trygg känner du dig med att säga din åsikt under en           ?  
o! Vad är det svåraste under en _____? Och när inträffar det?  
o! Har du någon gång gjort ett misstag? Isf, hur mottogs det?  
o! Till vilken grad upplever du att teamet delar information om vad som fungerar och inte fungerar 

med varandra?  
o! På vilket sätt känner du ansvar för arbetet?   

Kan du exemplifiera hur det yttrar sig i ditt arbete?  



 

ii 

 

Skulle du säga att det är kulturellt betingat (dvs att det är vanligt att vi gör så i Sverige) eller 
handlar det mer om dig som person?   

 !
Intervjuguide Fas 3, Brasilianarna:  
!

o! How has the visit been?  
o! How has the cooperation with the swedes worked? What have you done?  
o! What has been the most surprising?  
o! What have you learned?  
o! Have you discovered any differences in culture?  
o! How did your workplace react to the visit?  

 !
 (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint review, Retrospective) !
 !

o! In your opinion, what is the most important during a          ?  
o! How safe do you feel to voice your opinions during a     ?  
o! What is the most difficult during a ____? And when does that happen?  
o! Have you ever made a mistake? If yes, how was it received?  
o! To what extend do you feel that the team is sharing what works and doesn´t work?  
o! In what way do you feel accountable for your work?  

Could you give examples of how it shows in your work?  
Would you say that it is culturally connected (common to do so in Brazil) or is it more about you 
as a person?   

Intervjuguide Fas 3, CH-B: 

o! Is this your first visit to Sweden?  
o! Have you met any Swedish people before? In Brazil or elsewhere?   

If yes:   
What was your impression of them?   

o! How do you imagine that Swedes work?   
o! What differences do you think there is between the way of working in Sweden and Brazil?   
o! What similarities do you think there is between the way of working in Sweden and Brazil?   
o! Do you have any prior experience with scrum?    

If yes:   
What is your opinion of Scrum? What are the benefits?  
o! What are the biggest challenges…  

-! for you as a manager  
-! for the development team  
-! for the organization  

…with implementing scrum in Sao Paolo?  
o! How do you measure the performance of your employees?  
o! What do you think is critical for a successful team?  

 

Övriga intervjuer (Fas 1 med SM-S, GS, CH-S samt Fas 3 med D) har varit av explorativ karaktär och har 

inte haft en intervjuguide.  


