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I

Abstract
Traditional systems development is characterized by long systems development processes
that do not meet the requirements of the customer. These systems problem manifests
itself often in such a way that requirements are not met in terms of time requirements,
budget
requirements
and
quality
standards.
To overcome these problems, so apply today systems development methods, the idea of
these methods is to structure work in such a way that it allows management and quality
assurance of the systems development processes are implemented. These methods are
often characterized by the fact that they are designed to fit a so-called ideal case, ie. they
are developed to solve a specific task for a specific situation.
In recent years, the notion that these systems development methods need to be
specialized, ie. situation adapted to suit the unique situation has taken root. This situation
is all about adapting to customize these methods to the unique situation of that through
that achieve the best efficiency of system development methodology.
This paper has taken in this situation need to adapt systems development methodologies
to suit the unique situation. The focus of this paper is that by understanding the goals,
challenges and success factors that influence a situation adaptation formulate a rule of
thumb that facilitate this adaptation work.
Keywords: System, Situational Adaptation, methods of action, systems development
methodology, methods
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Sammanfattning
Traditionell systemutveckling präglas av långa systemutvecklingsprocesser som inte
möter de krav som kunden har. Dessa systemutvecklingsproblem yttrar sig ofta på så sätt
att kraven inte möts vad gäller tidskrav, budgetkrav och kvalitetskrav.
För att komma till rätta med dessa problem så tillämpas idag systemutvecklingsmetoder,
och iden med dessa metoder är att strukturera arbetet på ett sådant sätt så att det
möjliggör styrning och kvalitetssäkring av de systemutvecklingsprocesser som
genomförs. Dessa metoder karaktäriseras ofta av att de är utvecklade för att passa ett så
kallat idealfall, dvs. de är utvecklade för lösa en specifik uppgift för en specifik situation.
Under senare år har uppfattningen om att dessa systemutvecklingsmetoder måste
specialiseras, dvs. situationsanpassas för att passa den unika situationen slagit rot. Denna
situationsanpassning handlar om att specialanpassa dessa metoder för den unika
situationen
för
att
därigenom
uppnå
bästa
möjliga
effektivitet
av
systemutvecklingsmetoden.
Denna uppsats har tagit fasta i detta behov av att situationsanpassa systemutvecklings
metoder för att passa den unika situationen. Fokuseringen uppsatsen är att utifrån
förståelse om de mål, problem och framgångsfaktorer som påverkar en
situationsanpassning formulera tumregel som underlättar detta anpassnings arbete.
Nyckelord: Systemutveckling, Situationsanpassning, metoder i aktion,
systemutvecklingsmetod, metoder
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I dag lever vi i en global ekonomi, länder och organisationer tvingas i allt större grad att
samarbeta och konkurrera med intressenter på den globala marknaden. Som en följd av
denna ökade konkurrens tvingas företag i allt högre grad se över sin verksamhet för att
kunna agera och vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. Detta har lett till en
fokusering av etablerade och nya företag att koncentrera sig på att effektivisera och
rationalisera sin verksamhet för att möta de krav som dagens kunder förväntar sig.
Denna effektiviseringsvåg har nått alla företagets olika delar, inte minst
systemutvecklingsområdet.
I systemutvecklingsområdets barndom skedde utvecklingsarbetet i mångt och mycket på
ett adhoc-mässigt sätt, mycket av arbetet skedde oplanerat. Detta fick till följd att det
regelbundet var svårigheter att möta de krav som ställdes på dessa projekt. Det var
regelbundna svårigheter att möta och nå de krav vad gäller ekonomi, tid och den kvalitén
som beställaren förväntade sig (Russo 2002). Som en följd av detta utvecklades
systemutvecklingsmetoder för att lösa problemen (Russo 2002).
På grund av dessa brister i kvalité, problem att hålla budget och tidsramar har detta fått
tillföljd att det idag finns hundratals, kanske uppemot tusen olika metoder som används i
systemutvecklingsprojekt (Russo 2002). Detta har lett till att dagens projekt ofta utförs på
ett strategiskt och metodanpassat sätt (Tonnquist 2008). Den övergripande orsaken till att
arbeta strukturerat och metodanpassat beror på att man önskar uppnå en ökad effektivitet
för att på bästa sätt utnyttja de begränsade resurser (Tonnquist 2008).
Generellt kan dessa metoder sägas fungera på så sätt att projektet som helhet bryts ner i
mindre delmoment. Tanken är att denna effektivitet ska uppnås genom att rationalisera
och skapa bättre kontroll över systemutvecklingsprocessen (Russo2002). Ofta har dessa
faser olika karaktär, en allmän generell bild av denna nedbrytning går till på så vis att
man bryter upp projektet i tre övergripande faser. Dessa faser karaktäriseras som
initieringsfasen, mellanfasen och avslutningsfasen (Tonnquist 2008).

Initieringsfas

Mellanfaser

Avslut

Figur 1: Samband mellan ett systemutvecklingsprojekts olika faser

Det är dock viktigt att påpeka att denna generella bild inte stämmer överens med alla
projektmetoder, utan här presenteras en generell bild av hur projekt kan vara nedbrutna.
Många projektutvecklingsmetoder skiljer sig från denna generella bild ex RUP, Pejl,
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PROPS, m.fl (Tonnquist 2008). I initieringsfasen ingår normalt förstudien, i mellanfasen
ingår normalt planerings- och genomförandefasen. I avslutsfasen ingår vanligen
avvecklingsfasen (Tonnquist 2008).
Fokuseringen i denna rapport kommer att ta sin utgångspunkt i projektnedbrytning.
Arbetet kommer att fokusera på fenomenet situationsanpassning och hur denna yttrar sig
inom en systemutvecklingsmetod. Det är något som kontinuerligt sker i hela
systemutvecklingsprocessen.
Tanken med denna rapport är att utforska och förklara fenomenet situationsanpassning.
Denna situationsanpassning studeras utifrån ett projektperspektiv där en viss metod
används. Tanken och idén med rapporten är att formulera och presentera tumregler som
ska underlätta situationsanpassningsprocessen av en metod som tillämpas i ett specifikt
systemutvecklingsprojekt. Tanken med dessa hjälpmedel är de ska kunna tillämpas i
praktiken av yrkesverksamma och underlätta för dem i deras dagliga verksamhet vid
arbete med situationsanpassning av systemutvecklingsmetoder.
1.1.1 Ämnesrelatering
Arbetet kommer att fokusera på att formulera och presentera hjälpmedel som är
utvecklade för att underlätta situationsanpassning i ett systemutvecklingsprojekt. Detta
får till följd att det finns en tydlig ämnesrelatering till området informatik.
Ämnesrelatering uttrycks på flera sätt, förutom att systemutvecklingsprojekt är stark
förknippade med informatik, så är även området systemutvecklingsmetoder det. Det får
till följd att alla centrala delar som denna rapport diskuterar är starkt förknippade och
naturligt sammankopplade med ämnet informatik.

1.2 Problematisering
Problematiseringen i denna rapport handlar om att förstå och diskutera hur metoder
situationsanpassas för att passa ett projekts unika situation. Uppsatsen fokuserar kring
den paradox som metoder och situationsanpassning av dessa resulterar i. Det är denna
paradox som står för de grundläggande problem som avser att lösas genom dessa
hjälpmedel som kommer att formuleras och diskuteras i rapporten.
Denna paradox uttrycks på så sätt att metoder är en beskrivning av ett tillvägagångssätt
och således utformade för att vara vägledande kunskap (Goldkulh1993). Metoder är
föreskrifter för hur människor ska handla och de innehåller riktlinjer för hur detta ska gå
till (Goldkulh1993). Tanken och idén med metoder är att de ska ge vägledning för ett
visst handlande i en specifik situation(Goldkulh1993). Detta är modellens starkaste sida,
men också dess svagaste. Det finns så att säga två sidor av varje mynt. Paradoxen som
detta synsätt resulterar i har att göra med situationsanpassning av dessa metoder.
Problemet har att göra med att ju mer en metod specialanpassas för en viss situation desto
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mindre kan den användas för vägledning. Det samma gäller åt andra hållet, ju högre grad
man använder en metod desto mindre kan den specialanpassas (Russo2002).

Användnings
grad av metod

Hög

Metod inflytande

Låg
Hög

Grad av specialanpassning

Låg

Figur 2: Samband mellan metodens användningsgrad och specialanpassning

Det är denna motsägelse som står för den huvudsakliga problematiseringen i denna
uppsats. Studien bygger på att diskutera hur dessa metoder används i verkligheten och
hur dessa metoder situationsanpassas i olika situationer samt att även förstå de
bakomliggande
antaganden
som
skapar
dessa
situationsanpassningar.
Sammanfattningsvis handlar rapporten om att förstå hur företag i verkligheten arbetar
med denna paradox och att förstå hur dessa företag anpassar sig till olika situationer.
Utifrån denna förståelse kommer sedan en modell eller annat hjälpmedel att skapas för att
underlätta för intressenter i en situationsanpassningssituation.
1.2.1 Problemställning
Fram till dagens datum har fokuseringen varit på att dels skapa metoder, men även på att
försöka skapa den ultimata metoden vid varje givet tillfälle. Ett mindre fokus har dock
lagts på att försöka förstå och förklara hur dessa metoder anpassats i verkligheten och då
framför allt vad vilka faktorer som möjliggör en god situationsanpassning.

1.3 Forskningsfrågor
Huvudfråga:
1. Vad bör projektledaren tänka på då han/hon
situationsanpassarsystemutvecklingsmetoder under systemprojektets
genomförande?
Delfrågor:
2. Hur genomförs ett systemutvecklingsprojekt metodanpassat?
3. Hur situationsanpassas systemutvecklingsmetoder under projektets
genomförande?
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4. Vilka faktorer möjliggör en framgångsrik situationsanpassning?
5. Vilka faktorer har en negativ påverkan på situationsanpassning?
6. Vad är det för mål som försöker uppnås genom en situationsanpassning?
Förklaring
Huvudanledningen till att delfrågorna finns beror på att huvudfrågan ska besvaras genom
en förståelse av delfrågorna. Genom att besvara dessa underliggande delfrågor så skapas
tillräckligt med underlag och förståelse för att kunna formulera och besvara huvudfrågan.
Denna indiciekedja är tydligast och lättast att förklara genom att utgå ifrån
frågeställningarna som rör mål, framgångsfaktorer och problem, dvs. frågeställning fyra,
fem och sex. Tanken är att genom att förstå dessa frågeställningar så tydliggörs också den
centrala frågeställningen i denna uppsats, dvs. huvudfrågan fråga ett. Denna förståelse
skapas genom att förstå vilka problem och framgångsfaktorer som påverkar en
situationsanpassning samt vilka mål som avses att uppnås genom en
situationsanpassning, detta framgår även av figur fyra och sex.
Frågeställning två och tre skiljer sig lite från övriga, detta gäller framför allt fråga två.
Fråga två har formulerats för att den ska bidra med underlag för hur den lokala
situationen ser ut i det företag där den empiriska studien är genomförd. Genom att förstå
denna information så skapas även möjligheter för att förstå hur denna ska kunna passa in
i ett större sammanhang och genom det också kunna användas som underlag för
generalisering. Samma resonemang gäller även till viss del för fråga tre. Genom att förstå
hur situationsanpassning yttrar sig i detta lokala fall kan även en jämförelse av denna data
göras med bl.a. vad som beskrivs i teorin och genom detta bidra till att skapa förståelsen
om hur generell den data från empirin som samlats är med populationen i stort. Förutom
att kunna använda fråga tre som underlag för diskussionen om generalisering så används
även det datamaterial som samlats från denna frågeställning som grund för att besvara
fråga fyra, fem och sex, samt slutligen fråga ett, dvs. huvudfrågan, detta framgår även av
figur fyra.

1.4 Syfte
Huvudsyfte:
1. Syftet är att skapa kunskap som kan användas för att skapa en så effektiv
situationsanpassning som möjligt.
Delsyften:
2. Syftet är att förstå hur en metod tillämpas i ett projekt.
3. Syftet är att förstå vad en situationsanpassning är och hur den tillämpas i
verkligheten.
4. Syftet är att förstå vilka framgångsfaktorer som möjliggör en god
situationsanpassning.
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5. Syftet är att förstå vilka problem som kan uppstå i samband med en
situationsanpassning.
6. Syftet är att förstå varför en metod situationsanpassar, dvs. vilka mål som försöker
uppnås genom en situationsanpassning.

Syftet är att skapa kunskap som
kan användas för att skapa en så
effektiv situationsanpassning
som möjligt.

Huvudsyfte
Delsyfte
Syftet är att förstå varför en metod
situationsanpassning, dvs. vilka
mål som försöker uppnås genom
en situationsanpassning

Syftet är att skaffa förstå
vilka framgångsfaktorer
som möjliggör en god
situationsanpassning

Syftet är att förstå vilka
problem som kan uppstå i
samband med en
situationsanpassning

Syftet är att förstå vad en
situationsanpassning är och
hur den tillämpas i
verkligheten

Syftet är att förstå hur en
metod tillämpas i ett
projekt

Figur 3: Samband mellan huvudsyfte och delsyfte

1.5 Förväntat resultat
Huvudresultat:
1. Föreslå och skapa hjälpmedel som underlätta för en projektledare då denna ska
genomföra en situationsanpassning av en systemutvecklingsmetod under
genomförande.
Delresulat:
2. En beskrivning av metoder som används i förstudier.
3. En beskrivning av vad situationsanpassning innebär och hur detta fenomen
tillämpas i verkligheten
4. En beskrivning av de framgångsfaktorer som möjliggör en god
situationsanpassning
5. En beskrivning av de problem som hämmar en situationsanpassning
6. En beskrivning av de mål som försöker uppnås genom en situationsanpassning
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1.6 Kunskapskaraktärisering
Med utgångspunkt i forskningsfrågor, syfte och förväntat resultat framgick vilken typ av
kunskap som efterfrågades. För att på tydligaste sätt presentera denna
kunskapskaraktärisering presenteras den i en tabell. Förutom presentationen i tabellen så
kommer en efterföljande text att beskriva respektive frågeställning individuellt.
Fråga

Frågeställning

Syfte

Förväntat resultat

Kunskapskaraktär

1

Vad bör
projektledaren tänka
på då han/hon
situationsanpassar
systemutvecklingsme
toder under
systemprojektets
genomförande?
Hur genomförs ett
systemutvecklingspro
jekt metodanpassat?
Hur
situationsanpassas
systemutvecklingsme
toder under projektets
genomförande?
Vilka faktorer
möjliggör en
framgångsrik
situationsanpassning?

Syftet är att skapa kunskap
som kan användas för att
skapa en så effektiv
situationsanpassning som
möjligt

Föreslå och skapa
hjälpmedel som underlätta
för en projektledare då
denna ska genomföra en
situationsanpassning av en
systemutvecklingsmetod
under genomförande.

Förklaringskunskap
Vägledandekunskap
Värdekunskap

Syftet är att förstå hur en
metod tillämpas i ett
projekt.
Syftet är att förstå vad en
situationsanpassning är
och hur den tillämpas i
verkligheten.

En beskrivning av metoder
som används i förstudier.

Förklaringskunskap
Kategoriellkunskap
Vägledandekunskap
Förklaringskunskap
Värdekunskap
Vägledandekunskap

2
3

4

5

6

Syftet är att skaffa förstå
vilka framgångsfaktorer
som möjliggör en god
situationsanpassning.

En beskrivning av vad
situationsanpassning
innebär och hur detta
fenomen tillämpas i
verkligheten.
En beskrivning av de
framgångs faktorer som
möjliggör en god
situationsanpassning

Förklaringskunskap
Värdekunskap

Vilka faktorer har en
negativ påverkan på
situationsanpassning?

Syftet är att förstå vilka
En beskrivning av de
Förklaringskunskap
problem som kan uppstå i
problem som hämmar en
Värdekunskap
samband med en
situationsanpassning.
situationsanpassning.
Vad är det för mål
Syftet är att förstå varför
En beskrivning av de mål
Förklaringskunskap
som försöker uppnås
en metod
som försöker uppnås
Värdekunskap
genom en
situationsanpassning, dvs.
genom en
situationsanpassning? vilka mål som försöker
situationsanpassning.
uppnås genom en
situationsanpassning.
Tabell 1: Beskrivning av och förhållande mellan frågeställning, syfte, förväntat resultat och
kunskapskaraktär

Fråga 1
Denna fråga karaktäriseras av tre typer av kunskapstyper, förklaringskunskap,
vägledandekunskap och värdekunskap. Anledningen till att detta är fallet har att gör med
att resultatet från denna frågeställning kommer att vara en vägledning för olika
intressenter då dessa skall genomföra en situationsanpassning, alltså vägledandekunskap.
Denna vägledandekunskap bygger i sin tur på en förklaring av varför något är på något
visst sätt, alltså vilka orsaker som ligger till grund för påståendet om att arbeta på ett
specifikt sätt skulle vara bättre än ett annat. Detta får till följd av att denna frågeställning
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också karaktäriseras av förklaringskunskap. Förutom att denna kunskap som genereras är
karaktäriserad som de två ovan nämnda kunskapstyperna så är det också värdekunskap
orsaken till att detta är fallet är att resultatet från denna fråga avser att beskriva hur man
bör arbeta, dvs. genom de hjälpmedel som denna uppsats skall generera.
Fråga 2
Denna fråga karaktäriseras av att vara förklaringskunskap, kategoriellkunskapoch
vägledandekunskap. Orsaken till att detta är fallet har att göra med att resultatet från
denna fråga kommer att vara en beskrivning (förklaringskunskap) av hur någonting är
(kategoriellkunskap), dvs. ”En beskrivning av metoder som används i förstudier”. Det är
också vägledande kunskap av den anledningen att metoderna som presenteras är av den
typen att det är en beskrivning av hur ett systemutvecklingsprojekt skall genomföras.
Fråga 3
Denna fråga karaktäriseras av att vara förklaringskunskap, värdekunskapoch
vägledandekunskap. Orsaken till att detta är fallet beror på att resultatet från frågan avser
att förklara för läsaren om hur något är. I detta fall innebär detta en förklaring av
situationsanpassning är och vad det innebär, detta är anledningen till att det är
förklaringskunskap. Anledningen till att det är vägledandekunskap är att den kunskap
som förklaras och presenteras i denna uppsats är en beskrivning av hur man bör arbeta
och gå till väga då man arbetar med situationsanpassning av metoder i en
systemutvecklingsmetod. Förutom detta så karaktäriseras även kunskapen i vissa fall som
hur någonting bör vara, dvs. värdekunskap.
Fråga 4, fråga 5 och fråga 6
Fråga fyra, fem och sex representeras av att det är två olika kunskapstyper,
förklaringskunskap och värdekunskap. Anledningen till att detta är fallet är att alla dessa
frågor besvaras och resulterar i en beskrivning av hur någonting bör vara, i detta fall de
mål, framgångsfaktorer och problem som påverkar en situationsanpassning. Alltså är det
värdekunskap. Orsaken till att dessa frågor också är förklaringskunskap har att göra med
att resultatet av dessa frågor presenteras och diskuteras ur ett orsakssamband, se kapitel
2.2 och kapitel 2.5.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis så framgår det av denna kunskapskategorisering att samtliga av
frågorna i denna uppsats karaktäriseras av att vara av förklaringskunskap. Orsaken till
detta är att genomgående i uppsatsen alla frågeställningar så avser dessa förklara varför
något är på något visst sätt, detta framgår bl.a. av huvudfrågan, ”Vad bör projektledaren
tänka på då han/hon situationsanpassar systemutvecklingsmetoder under
systemprojektets genomförande?”. Som framgår av denna fråga så avses det att skapa ett
underlag för hur en situationsanpassning skall genomföras, denna frågeställning bygger
på en förståelse av de underliggande orsakssambanden som denna fråga baseras på, alltså
förklaringskunskap.
Förutom detta så framgår det också tydligt av i denna kunskapskategorisering att alla
frågor är av en värdekunskapskaraktär. Anledningen till detta är att frågorna
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genomgående resulterar i en beskrivning av hur någonting bör vara. Anledningen till att
dessa inte karaktäriseras av att var kategoriellkunskap kan kopplas till uppsatsens metod,
avsikten med denna uppsats är inte att skapa ett statistiskt säkerställt resultat utan istället
skapa en teori som är grundat i ett lokalt fall, se kapitel 2.1. Detta får effekten att resultat
av dessa frågor generellt inte kan sägas var av generell karaktär vilket resulterar i att
dessa frågeställningar generellt inte är av kategoriellkunskap utan istället värdekunskap.

1.7 Avgränsning
Arbetet handlar som tidigare nämnts om hur en situationsanpassning av metoder som
tillämpas i ett projekt utförs. Detta får till följd att en avgränsning görs på så sätt att
situationsanpassning diskuteras inom ramarna av fenomenet projekt. Alltså kommer delar
som sker utanför projektets ramar, diskuteras i väldigt liten utsträckning. I de fall där
fenomen sker utanför projektet kommer dessa endast att tas upp för att skapa en förståelse
för det fenomen som i stort diskuteras. Analysen och resultatet av detta kommer ej att
diskuteras utanför vad som karaktäriseras som projekt.
Vad gäller tillämpning av arbetets resultat så kommer detta också att vara avgränsat. Idén
är att resultatet inte kommer att vara applicerbart på hela den population som arbetar med
systemutveckling. Arbetets resultat kommer istället karaktäriseras på så sätt att en lokal
teori skapas. Orsaken till att uppsatsens resultat inte avser att vara tillämpbart i alla
systemutvecklingsprojekt har att göra med att arbetets empiriska del kommer att vara
fokuserat på en eller ett mindre antal källor. Detta resulterar i att det inte är ett tillräckligt
stort empiriskt underlag för att kunna påstå att resultatet är applicerbart i hela
populationen. Också denna begränsning har gjorts som ett resultat av en relativt
begränsad tidsallokering samt att det finns relativt begränsade resurser att tillgå. Dock
kan det mycket väl vara så att delar av resultatet eller resultatet som helhet kommer att
kunna vara tillämpbart i andra liknande situationer, detta är dock inte idén med arbetet.

1.8 Intressenter
Uppsatsen riktar sig huvudsakligen till två målgrupper, den akademiska målgruppen och
till praktiker. När det gäller den akademiska målgruppen så riktar sig denna uppsats
främst till studenter på högskolan i Borås. Detta är relativt naturligt då det är dessa
intressenter som i första hand får tillgång och tar del av denna uppsats. Förhoppningsvis
kommer uppsatsen att bidra till den befintliga teorimassan att komma till nytta för
framtida studier. Denna uppsats kommer även att presentera förslag på fortsatt forskning
och det finns förhoppningar om att någon kommer att ta tillvara på dessa insikter och på
så sätt undersöka detta område ytterligare.
Uppsatsen riktar sig också till praktiker på så sätt att den syftar till att producera och
förmedla hjälpmedel. Dessa/detta hjälpmedel är utformade för att underlätta för praktiker
då han/hon genomför en situationsanpassning i en förstudiesituation. Idén är att utforma
en modell som kan användas som riktlinje och ramverk då en situationsanpassning
genomförs.
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1.9 Författarens bakgrund
Orsaken till att jag valde att skriva om detta ämne beror på att jag länge har varit
intresserad av att undersöka och förstå hur en situationsanpassning fungerar, som framgår
av problemdiskussionen så är detta något som diskuteras i litteraturen men som inte
presenterats på någon djup nivå tidigare. Detta ämne passar också väldigt bra med den
inriktning jag valt, jag läser tredje året på dataekonomutbildningen vid högskolan i Borås
och jag har valt informatik som huvudämne. Detta innebär att jag skulle skriva en
avslutande uppsats inom ämnet informatik och då såg jag detta som ett ypperligt tillfälle
att undersöka och försöka få klarhet i vad situationsanpassning innebär och hur detta
fenomen tillämpas i verkligheten. Därför valde jag att skriva om ämnet systemutvecklig
med fokusering på situationsanpassning av systemutvecklingsmetod.

1.10 Begreppsförklaring
Systemutveckling
Är den process då ett system av någon form utvecklas (1998 Axelsson Goldkuhl).
Projekt
Projekt pågår ofta under en begränsad period, tanken med projekt är att parallellt med den
övriga organisationen frikoppla resurser och parallellt utveckla en viss uppgift (2008
Tonnquist).
Systemutvecklingsprojekt
Är då en systemutveckling sker i projektform
Projektledare
Projektledaren är den person som leder och har ansvaret för projektet.
Faser
Faser innebär uppdelning av en viss sak, exempel projektfaser (se figur 1).
Subfaser
Subfaser innebär en ännu mindre uppdelning, Exempel på det kan vara en vidare
uppdelning av projektfaser (se figur 1) i förstudie, planering, genomförande och avslut.
Subfaserna är således förstudie, planering osv.
Metoder
Metoder är en föreskrift som beskriver ett visst tillvägagångssätt. Det är således
vägledande kunskap(1993 Goldkulh). Exempel på en metod är RUP, en
systemutvecklingsmetod som används som vägledning för att genomföra en
systemutveckling (2005 Hoffer).
Ramverk
Ramverk är i denna mening en metafor för en byggnads ramverk (SAO), Tanken är att
-9-

denna metafor kan appliceras på olika saker. Exempel är ordet metod och då avser
ramverk den avgränsning och uppbyggnad som metoden består av.
Principer
Principer utgör den yttersta grunden för något (SAO). Exempel kan vara de principer som
en viss metod baseras på t.ex. att en viss metod ska vara flexibel. Då kan flexibel vara en
av de grundläggande principerna för denna metod.
Riktlinjer
Riktlinje avser att något riktas mot en viss riktning (SAO). Exempel på detta kan vara att
en metod representerar en viss riktlinje, alltså att den föreskriver ett visst angreppssätt
och tillvägagångssätt för att uppnå en viss uppgift.
Synsätt
Innebär sättet att se på saker, kan vara olika uppfattningar, åsikter (SAO). Ett exempel
kan vara att metoder ses på olika sätt, t.ex kan vissa uppfatta att metoder bör följas
slaviskt medans andra uppfattar dessa snarare som något som kan följas men som inte
behöver följas.
Formaliserademetoder
Formaliserade metoder representerar den traditionella synen på metoder. Här ser man
metoder som formaliserade statiska metoder. Dessa finns ofta dokumenterade i
organisationen (2002 Russo).
Metoder i aktion (Methods in Action)
Metoder i aktion avser i stället hur metoder används i verkliga situationer. Metoder
används sällan i dess helhet, istället används de som riktlinjer för arbetet som ska utföras.
Metoder i aktion diskuterar alltså hur metoder används i verkligheten och hur dessa
metoder formas och påverkas av dess omgivning (2002 Russo).
Modell
Modellen illustrerar samband och relationer entiteter. Exempel kan vara en illustration av
förhållande mellan olika entiteter i ett projekt (se. Figur 1).
Process
Process avses då något genomförs alltså genomförandeprocessen. Exempel på en process
är då förstudien genomförs.
Idealtypiskt
Idealtypiskt innebär en beskrivning av idealfallet. Det är en förenkling av fenomenet som
ska beskrivas och studeras, denna förenkling innebär att man bortser ifrån den påverkan
som omvärlden har och beskriver fenomenet istället så som det är tänkt att se ut i teorin
(1998 Axelsson Goldkuhl). Exempel på idealtypiskt kan vara då litteraturen presenterar
och beskriver en viss metod ex PROPS, RUP, m.fl.
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Situationsanpassning
Situationsanpassning avser den process i vilken en viss metod anpassas för att passa en
viss situation. Exempel på detta kan vara då en systemutvecklingsmetod anpassas för att
därigenom passa den givna situationen på ett bättre sätt.

1.11 Disposition
Kapitel 1 – Inledning
I detta inledande kapitel diskuteras ämnet metoder och situationsanpassning kortfattat.
Fokus är att förklara varför ämnet valts och varför detta ämne behöver utforskas. Förutom
dessa delar så presenteras även forskningsfrågor, syfte och förväntat resultat. En
redogörelse för hur studien avgränsats samt en beskrivning av intressenterna kommer
även att presenteras.
Kapitel 2 – Metoder och Genomförande
I detta kapitel beskrivs vilket upplägg och övergripande metod studien kommer att anta.
Här presenteras bl.a. tillvägagångssätt, valda metoderna för insamling, analys,
utvärdering och presentationen. Avslutningsvis kommer även det vetenskapliga
perspektivet och förhållningssättet som studien ska baseras på att presenteras.
Kapitel 3 – Teori
Detta kapitel karaktäriseras av en beskrivning av den teoretiska referensramen. Här
presenteras resultatet från litteraturstudien. I denna del kommer ett flertal områden att
diskuteras som är kopplade till ämnet. Förutom att skapa ett underlag som kommer att
användas i resultatdiskussionen så är även syftet med detta kapitel att skapa en överblick
av ämnet i stort.
Kapitel 4 – I Praktiken (empiri)
I detta kapitel diskuteras och presenteras uppsatsens empiriska data. Initialt i denna del
kommer en presentation av företaget där intervjuerna ägde rum att göras. Detta görs för
att skapa förståelse om den lokala platsen i vilken empirin är införskaffad ifrån. Efter
presentationen kommer en beskrivning av hur detta företag praktiskt arbetar med metoder
och situationsanpassning i ett projekt.
Kapitel 5 – Analys
I detta kapitel kommer materialet ifrån intervjuerna att diskuteras, denna diskussion
kommer att ta sin utgångspunkt i att diskutera och analysera företeelserna
framgångsfaktorer, problem och mål. Dessa kommer att diskuteras ur ett
situationsanpassnings perspektiv. Avslutningsvis kommer resultatet av rapporten att
presenteras och analyseras i form av tumregler som representerar de hjälpmedel som
huvudfrågan avser att besvara.
Kapitel 6 – Resultatdiskussion och Kunskapsbidrag
I detta kapitel kommer resultatet, dvs. tumreglerna att diskuteras och vägas ihop med den
avslutande intervjun och teoridelen
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Kapitel 7 – Slutats, utvärdering och fortsatt forskning
I detta kapitel diskuteras kvalitén på uppsatsen som helhet, samt de individuella delarna.
Förutom detta så kommer förslag på fortsatt forskning och en slutsats att presenteras.
Kapitel 8 – Källförteckning
Här presenteras de källor som används då uppsatsen genomförts.
Bilagor
Här presenteras transkriberingen av de genomförda intervjuerna.
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2 Metoder för genomförande
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Inom vetenskapen diskuteras två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt, dessa är
Positivism och Hermeneutik. Dessa två presenteras ofta som varandras raka motsatser
(Patel 2003 s.28).
Hermeneutiken används ofta för att tolka, förstå och studera mänskliga grundbetingelser.
Detta vetenskapliga förhållningssätt har sitt ursprung i tolkning av bibeltexter under
1600- och 1700-talet. Det var en metod för att tolka och förstå bibeltexter. Idag används
de tankar och idéer som hermeneutiken består av i många olika vetenskapliga discipliner,
främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen (Patel 2003 s.28-9).
Hermeneutiken kännetecknas av att förstå det som undersöks och förståelsen skapas
genom att tolkningar görs av olika företeelser. Det är viktigt att förstå och tolka alla de
intentioner och avsikter som yttrar sig igenom människors handlande. Det
hermeneutikiska synsättet kopplas ofta ihop med den kvalitativa forskningsansatsen och
det abduktiva tillvägagångssättet inom forskning (Patel 2003 s.29-30).
Positivismen skiljer sig från det hermeneutiska synsättet på så sätt att intresset är att
förklara en företeelse medans hermeneutiken syftar till att förstå och tolka företeelser
(Patel 2003 s.29). Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapliga traditionerna och då
med fysiken som förebild. Tanken var att kunskapen baserades på iakttagelser som var
logiskt prövbara (Patel 2003 s.26-7). Positivismen bygger på två grundläggande
uppfattningar, att vår värld är förutsägbar, inte oförutsägbar samt att vi kan undersöka
den objektivt (Oates 2006 s.283). Detta synsätt sammankopplas ofta med den kvantitativa
forskningsansatsen och är ofta hypotesprövande alltså deduktiv till sitt tillvägagångssätt,
resultatet ska också vara så generellt som möjligt (Oates 2006 s.286).
I denna studie kommer det hermeneutiska perspektivet att anammas och tillämpas.
Anledningen till detta kan kopplas till den kunskapskaraktärisering som presenterats i
denna uppsats, kapitel 1.6. Karaktären av de forskningsfrågor som ligger till grund för
denna uppsats har en stark förankring i det hermeneutiska perspektivet. Som framgår av
karaktäriseringen så kommer forskningsfrågorna att vara av förklaringskaraktär, detta
innebär att fokus kommer att läggas vid att förstå de underliggande orsakssambanden
som leder till ett vist resultat. Arbetet kommer att fokusera på ett fall istället för att
studera populationen i stort vilket då skapar möjligheter till att verkligen förstå och tolka
fenomenet på djupet och där igenom att uppnå en väldigt rik och nyanserad bild av den
problematik som påverkar en situationsanpassning av metoder i ett
systemutvecklingsprojekt (Patel 2003 s.30), vilket stämmer överens med det som
beskrivs i kunskapskaraktäriseringen som värdekunskap, se kapitel 1.6. Uppsatsen
kommer således inte att presentera en absolut sanning som kan tillämpas i populationen i
stort, utan istället på djupet förstå, beskriva och analysera ett specifikt fall, dvs. skapa en
lokal teori, vilket stämmer överens med det hermeneutiska perspektivet (Oates 2006
s.286: Patel 2003 s.29).
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Vad gäller tillvägagångssättet för data inhämtning som tillämpas i denna uppsats så är
denna också starkt förankrad i det hermeneutikiska synsättet. Arbetssättet kommer att gå
till på så sätt att författaren tolkar informationen utifrån sin egen förståelse och tidigare
kunskap, vilket stämmer överens med vad som betraktas som ett hermeneutikiska synsätt
(Patel 2003 s.30).
Den hermeneutiska spiralen kommer även att tillämpas i denna uppsats och kommer att
användas för att skapa en större förståelse för ämnet som helhet. Denna spiral fungerar på
så sätt att materialet först görs tillgängligt, sedan tolkas och utifrån denna tolkning skapas
en förståelse vilket i sin tur skapar en ny helhet. Utifrån denna ny upptäckta helhet skapas
det sedan en ny tolkning och slutligen en ny förståelse för problemet och ämnet som
helhet (Patel 2003 s.31). Denna spiral kommer främst att användas vid tolkningen av
intervjuerna och eventuell förändring av forskningsfrågorna. Orsaken till att
hermeneutiska spiralen tillämpas på dessa två delar är att intervjuerna kan leda till ny
insikt och denna insikt kan leda till förändrade forskningsfrågor.

2.2 Metodansats
Det finns tre typer av forskningsansatser, dessa är deduktion, induktion och abduktion.
Deduktion kännetecknas av att vara hypotesprövande, tanken är att ur befintliga teorier
härleda hypoteser och testa dessa i empiriska undersökningar (Patel 2003 s.23). Induktion
kännetecknas istället av att utan förankring i tidigare vetenskap studera och undersöka det
empiriska underlaget och ur detta insamlade material upptäcka och formulera nya teorier
(Patel 2003 s.24). Abduktion innebär en kombination av dessa två. Först formuleras en
teori ur det insamlade materialet alltså induktion. Därefter testas denna teori i empiriska
undersökningar alltså deduktion (Patel 2003 s.24-5).
Metodansatsen som kommer att tillämpas i denna uppsats är deduktion och induktion.
Arbetets initiala delar kommer att ha en stark anknytning till induktion, arbetet kommer
att ta sin utgångspunkt i att skaffa tillräckligt med underlag för att kunna formulera en
lokal teori. Detta underlag inhämtas främst från en empiriskundersökning, men även en
litteraturstudie kommer att genomföras. Som nämnt tidigare så kommer den
hermeneutiska spiralen att tillämpas i detta arbete, det är framför allt i denna inledande
induktiva fas som denna kommer att vara avgörande.
Arbetet kommer att börja med att en kortfattad litteraturstudie genomförs, detta görs för
att författaren skall vara tillräckligt påläst i ämnet så att denna kan ställa relevanta frågor
under intervjun tillfällena. Den data som framkommer i denna inledande litteraturstudie
kommer att ligga till grund för de frågeställningar som formuleras inför den inledande
empiriska studien. Baserat på den information som framkommer ur denna initiala
empiriska undersökning så genomförs ytterligare en litteraturstudie som ligger till grund
för uppsatsens andra empiriska undersökning, i enlighet med den hermeneutiska spiralen.
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Denna litteraturstudie har två syften den första är att möjliggöra för författaren att skaffa
sig mer kunskap baserat på det som kommit fram i den empiriska undersökningen och där
igenom att skapa sig ytterligare förståelse och på så sätt skapa sig en bättre förståelse om
det lokala fallet, dvs. tillämpa den hermeneutiska spiralen. Den andra anledningen är att
hitta fakta i litteraturen som stödjer det som framkommigt av den empiriska
undersökningen och på så sätt styrka dessa påståenden. Detta kommer att genomföras två
empiriska undersökningar som genomförs på detta sätt, se kapitel 2.4.
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Figur 4: Arbetets olika tillvägagångssätt

När väl den lokala teorin är utformad då övergår arbetet till en ansats som är mer lik den
deduktiva forskningsansatsen, dvs. hypotes prövande, se figur 5. Som framgår av texten
så är denna deduktiva fas starkt förankrad i hypotesprövning och det är också det som
skall göras i denna del av uppsatsen.
Arbetet i denna fas kommer att ta sin början med att den lokalt framtagna teorin testas i
verkligheten. Detta kommer att göras i en annan organisation än den som undersökts
detta för att säkerställa viss generallitet av den framtagna teorin. Förutom detta så
kommer även den tidigare analysen till vis del kunna säga att den bidrar till att säkerställa
viss generallitet av den utformade teorin. Anledningen till detta har att gör med att
analysen görs dels baserat på den empiri som hämtats i det lokala fallet, men även baserat
på den information som framtagits ur litteraturstudien. Då litteraturstudien är det som
uppfattas som den vedertagna korrekta informationen i systemutvecklings området så
bidrar det till att öka generaliseringen av resultatet.

2.3 Övergripande metod
Det finns två övergripande forskningsmetoder, kvalitativ inriktad forskning och
kvantitativ inriktad forskning. Kvalitativ inriktad forskning fokuserar på datainsamling i
form av mjuk data så som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Kvantitativ
inriktad forskning fokuserar istället på datasamling i form av mätningar och statistiska
bearbetnings och analysmetoder (Patel 2003 s.14). Förutom dessa två övergripande
metoder finns det även så kallad mixade forskningsmetoder vilka innebär att en
kombination av kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning görs i samma kontext. Idén
är att genom en kombination av dessa två forskningsmetoder få en högre trovärdighet och
relevans av det som studeras (Cronholm, Hjalmarsson s.2).
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Denna uppsats kommer att anamma den kvalitativa forskningsmetodiken. Anledningen
till att detta är fallet är att denna metod har en väldigt bra överensstämmelse med det
hermeneutiska perspektivet vilket tillämpas i denna uppsats (Patel 2003 s.29), se kapitel
2.1. Som framgått i detta metodkapitel så är idén med denna studie att tolka och förstå ett
givet problem för att därigenom skapa en teori baserat på denna information. Detta är
någonting som den kvalitativa ansatsen möjliggör på ett ypperligt sätt. Orsaken till detta
är att den kvalitativa ansatsen fokuserar på att förstå ”mjuka data”, dvs. förstå det lokala
fallet utifrån användarnas perspektiv och kunna tolka deras uppfattningar och tankar
(Patel 2003 s.14).

2.4 Metoder för insamling
Det finns en mängd olika metoder för insamling av material. Allt ifrån
enkätundersökningar till fallstudier. I denna uppsats kommer det att användas tre metoder
för insamling, intervju, dokumentstudie och litteraturstudier.
2.4.1 Urvalskriterier
Tanken med denna uppsats är att skapa en lokal teori för ett givet problem och inte skapa
en generell teori för en större population, se kapitel 2.1 och kapitel 2.2. Dock kommer
teorin att testas för att se ifall den är tillämpbar utanför den lokala situationen, se avsnitt
kapitel 2.2. Denna undersökning där teorins tillämpbarhet undersöks kommer att utföras i
en annan verklighet, skild från den i vilket den lokala teorin basers på. Detta görs för att
kunna påvisa att teorin kan vara tillämpbar i en större population än endast i det lokala
fallet i vilken den empiriska undersökningen baseras på. Resultatet kommer dock inte
kunna sägas vara generellt då den inte har statistiskt säkerställts (Oates 2006 s.97). Det
är inte heller meningen att resultatet skall vara generellt för populationen i stort, som
framgår i kapitel 2.1 så har ett hermeneutiska perspektivet tillämpats i denna uppsats, det
framgår också i detta kapitel att en lokal teori skall skapas.
Genom att teorin bara skall vara en lokal teori så får detta effekter på vilken urvalsmetod
som tillämpas. Urvalsmetoden som tillämpas i denna uppsats kommer att vara en mix av
bekvämlighets- och syftesurval, genom att tillämpa dessa metoder så kan man inte säga
att resultatet av denna uppsats kommer att vara tillämpbart på hela populationen (Oates
2006 s.97). Orsaken till att bekvämlighets-urval kommer att användas har att göra med att
tid är en brist vara i denna undersökning, detta får till följd att respondenter som är villiga
att hjälpa till också får göra detta. Det finns dock ett krav, nämligen att respondenterna
som väljs också ska ha erfarenheter och kunskap som motsvarar de krav som uppsatsen
kräver, där av kommer syftes urval också att användas. Med syftes urval menas att
respondenten besitter den kunskap och erfarenhet som undersökaren eftersöker (Oates
2006 s.98).
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2.4.2 Intervju
Intervju är en teknik som används för att samla information från empirin. Det som
kännetecknar intervju som insamlingsteknik är att den bygger på frågor. Denna form av
insamlingsteknik går ofta till så att intervjuaren och intervjupersonen träffas och under
detta möte genomförs intervjun. I vissa fall kan intervjun göras via telefon (Patel 2003
s.69). Vid utformning av intervjufrågorna så är det två saker som måste tas hänsyn till,
frågornas grad av standardisering och frågornas garad av strukturering. Med
standardisering diskuteras frågornas utformning och inbördes ordning och vid
strukturering diskuteras frågornas tolkningsgrad (Patel 2003 s.71). En kvalitativ
forskningsansats kännetecknas av hög grad av strukturering och hög grad av
standardisering. Vid en kvalitativ ansats är det istället en låg grad av strukturering och en
låg grad av standardisering (Patel 2003 s.72).
I intervjuförfarandet under denna studie kommer den kvalitativa ansatsen att användas
och vara dominerande. De första två intervjuerna kommer helt att domineras av detta
tillvägagångssätt. Orsaken till detta beror på att avsikten med dessa intervjuer är att skapa
förståelse för ämnet och upptäcka nya insikter och nyanser som bidrar till att skapa en
lokal teori, tanken är att försöka hitta nya aspekter och nya infallsvinklar som bidrar till
att kunna skapa en ny teori. Detta genomförs genom att frågorna under dessa
intervjutillfällen kommer att karaktäriseras av en låg grad av strukturering och en låg
grad av standardisering. Frågorna kommer då att utformas på så sätt att det finns stora
möjligheter till tolkning av svarsalternativen, frågorna är så att säga ”öppna” för tolkning.
Intervjufrågorna kommer inte heller att följa någon specifik ram vad gäller inbördes
ordning.
Vad gäller den avslutande intervjun i som kommer att genomföras i den deduktiva delen
av studien så skiljer sig denna från de övriga två. Som framgår av kapitel 2.2 så är tanken
med denna intervju att säkerställa tillämpbarheten av den skapade teorin. Detta får till
följd att utformningen av frågorna inför denna intervju skiljer sig något från de övriga
intervjuerna. I denna intervju så kommer frågorna vara utformade på så sätt att ha en hög
grad av strukturering och en låg grad av standardisering. Anledningen till detta ligger i
sakens natur, avsikten med denna intervju är att säkerställa att det huvudsakliga
forskningsresultatet, dvs. resultatet av forskningsfråga ett är tillämpbar i verkligheten
alltså kommer samtliga delar av teorin att gås igenom, vilket resulterar i en hög grad av
strukturering. Orsaken till att det är en låg grad av standardisering är att inom ramen av
dessa frågor så kommer respondenten att få möjlighet att utrycka sig på precis vilket sätt
denna tycker är bäst, där av en låg standardiserings grad (Patel 2003 s.72).
Orsaken till att intervju har används som primär insamlingen av empirin i denna uppsats
beror på att det har funnits tillgång till respondenter som har varit villiga att intervjuas.
Anledningen kan kopplas till kapitel 2.4.1 urvalskriterier, det är samma orsak som ligger
till grund för varför intervju har valts, dvs. att det beror på tidsbrist och att
respondenterna som fanns att tillgå kunde tänka sig en intervju. Förutom detta så är
intervju som insamlingsmetod också väldigt bra för denna typ av forskning som
genomdrivs i denna uppsats, dvs. att skapa en lokal teori. Denna insamlingsmetod är bra
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för att den möjliggör att intervjupersonen kan tala öppet vilket bidrar till att skapa en
större helhetsuppfattning om ämnet och förståelse för vad intervjupersonen menar vilket
stämmer överens med det hermeneutiska synsättet och det kvalitativa tillvägagångssättet.
Genom att tillämpa dessa ”öppna” intervjuer så leder detta till att ytterligare insikter kan
hittas som i sin tur kan ligga till grund för ett bättre och bredare resultat.
2.4.3 Litteraturstudier
Litteraturstudie i detta sammanhang är synonymt med vad som beskrivs som
dokumentstudie. Litteraturstudie som namn har använts för att förmedla och förtydliga att
det är litteratur som är den huvudsakliga typ av dokument som kommer att användas i
dokumentstudien. Förutom litteratur så kommer även artiklar av olika slag att användas i
dokumentstudien. Med dokument avses data i form av bl.a. bandupptagningar, officiella
handlingar, privata handlingar, litteratur och tidningar. Detta är bara ett axplock av de
olika delar som kallas dokument (Patel 2003 s.63-64).
Litteraturstudien i denna uppsats kommer att vara den data som används för att
genomföra den teoretiska referensramen. Som framgår av kapitel 2.2 så kommer denna
teoretiska referensram att användas för olika syften den kommer dels att användas för att
bidra till en ökad generalisering av det slutgiltiga resultatet av denna uppsats genom att
den används att analysera resultatet tillsammans med empirin.
Förutom detta så har den också en sekundär uppgift, nämligen att orientera läsaren i det
aktuella forskningsområdet. Den kommer således att vara en bakgrundsbeskrivning av
området systemutveckling och andra viktiga områden som skapar en förståelse hos
läsaren om uppsatsens ämne och hur detta hänger ihop med systemutvecklingsområdet.
Den bidrar alltså att skapa en rödtråd mellan systemutvecklingsområdet och det studerade
ämnet som är centralt för denna uppsats, dvs. situationsanpassning av metoder i ett
systemutvecklingsprojekt.
2.4.4 Dokumentstudier
Förutom denna litteraturstudie så kommer även en begränsad dokumentstudie att
genomföras. Denna dokumentationsstudie baseras på den data som införskaffas vid
intervjutillfällen i form av pdf-filer, PowerPoints, m.fl. Denna dokumentstudie kommer
att tillsammans med intervjun att stå för den empiriska delen av uppsatsen.
2.4.5 Triangulering
Triangulering innebär att data genereras ur flera olika källor samtidigt, exempelvis ur
intervju och enkät samtidigt. Tanken är att genom att använda flera källor samtidigt kan
resultatet från dessa användas för att förstärka validiteten från de olika källorna (Oates
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2006 s.37). Detta tillvägagångssätt för validering används i kvalitativa studier (Patel 2003
s.104).
Triangulering kommer i denna uppsats kommer att tillämpas i analysens avslutande del.
Det empiriska resultatet av huvudfrågeställningen kommer i detta kapitel trianguleras
med teoretisk data som diskuterats i uppsatsens teorikapitel. Detta görs för att förstärka
tillförlitligheten av huvudfrågans resultat.
Då denna initiala triangulering genomförts i uppsatsens induktiva del så kommer
ytterligare en triangulering att genomföras. Denna avslutande triangulering kommer att
genomföras i uppsatsens deduktiva del. Här kommer resultatet från analysen att
triangulers gentemot den data som framkommer genom den avslutande intervjun. Denna
avslutande triangulering görs för att ytterligare säkerställa att resultatet från denna
uppsats är korrekt och tillämpbar i verkligheten. Som framgår av bl.a. kapitel 2.4.1 så
kommer denna triangulering inte att vara tillräcklig för att säga att den skapat teorin är
generell, dock ger denna triangulering en fingervisning om att det finns vissa tecken på
att den skapta teorin kan vara tillämpbar i en större population.

2.5 Metoder för analys
Metoden för analys kommer att vara FA/SIM, förändringsanalys/samverkan genom
ifrågasättande och idéutveckling med stöd av metodik. Orsaken till att detta är fallet är att
den passar väldigt bra ihop med uppsatsens tillvägagångssätt som helhet och många av de
frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. Metoden utvecklades
ursprungligen för att underlätta vid förändringsarbeten av och i organisationer (Goldkuhl
1988 s.11). FA/SIM fungerar på så sätt att den försöker åtgärda de upplevda problem som
finns och lösa dessa på ett strukturerat sätt (Goldkuhl 1988 s.11). Denna process går till
på så sätt att den data som finns tillgänglig successiv preciseras i form av mål, problem,
och styrkor preciseras.
Orsaken till att denna metod för analys används har till viss del att göra med att den
stämmer överens med det vetenskapliga förhållningssättet som tillämpas i denna uppsats,
speciellt tillämpandet av den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen
fungerar på så sätt att forskaren inleder arbetet med att tolka den data som samlats i den
empiriska undersökningen. Det skapar förståelse vilket leder till ny textproduktion, ny
tolkning och ny förståelse och så vidare (Patel 2003 s.31). Samma tillvägagångssätt
kommer också att användas och tillämpas i analysen. Arbetet med att genomföra denna
analys kommer utföras efter denna spiral.
Denna analysmetod kommer att användas för att besvara frågorna fyra, fem och sex, dvs.
mål, problem och framgångsfaktorer som påverkar en situationsanpassning. Dessa
frågeställningar bygger i sin tur på den data som framkommer av frågeställning tre, se
figur 4.
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Det underlag som kommer ut ur det empiriska materialet, dvs. resultatet från forsknings
fråga tre kommer sedan att analyseras baserat på denna metod. Detta kommer att göras på
så sätt att materialet från forskningsfråga tre, bryts ner i enlighet med forskningsfråga
fyra, fem och sex, vilka i sin tur kommer att struktureras enligt FA/SIM, detta för att
möjliggöra en strukturerad analys av de individuella målen, framgångsfaktorerna och
problemen som en situationsanpassning utsätts för. Dessa frågeställningar kommer sedan
också individuellt att analyseras utifrån den hermeneutiska spiralen och vägas ihop med
den genomförda litteraturstudien. Anledningen till detta är att det skapar en bättre och
mer grundlig analys utav dessa frågeställningar. Då analysen är klar kommer
frågeställning fyra, fem och sex att vara besvarade på ett tydlig och strukturerat sätt,
besvarade enligt en anpassad form av FA/SIM.
Denna strukturerade analys kommer sedan att användas för att besvara
huvudfrågeställningen, dvs. ”Vad bör projektledaren tänka på då han/hon
situationsanpassar systemutvecklingsmetoder under systemprojektets genomförande?”,
alltså kommer hjälpmedel att skapas baserat på de insikter som framkommer genom att
forskningsfråga fyra, fem och sex besvaras.
Som framgår av figur 6 så kommer fokuseringen av analysen var baserad på den data
som presenters i empirin, som nämnts tidigare i denna uppsats så kommer teori, dvs.
litteraturstudiens data att vara sekundär. Dessa data kommer endast att tillämpas för att
öka generaliseringen och att öka tillförlitligheten av det som framgår av empiristudien,
den kommer alltså helt att styras av den empiriska studien och endast stötta det resultat
som framkommer genom denna empiriska studie, dvs. förslag på hjälpmedel.

MÅL

Förslag på
Hjälpmedel

PROBLEM

STYRKOR

Teori

Empiri

Figur 5: Samband mellan projektets olika delar

- 20 -

2.6 Utvärderingsmetod
Som framgått av tidigare kapitel (kapitel 2.1) i denna uppsats så har denna uppsats
anammat det hermeneutiska synsättet. Detta får ett antal effekter på de utvärderings
metoder som bör tillämpas i denna uppsats (Starrin 1994 s. 164-5). Som ett resultat av
detta så kommer denna uppsats att anamma och använda sig av de utvärderings kriterier
som Larsson presenterar i sin bok (Starrin 1994 s. 165). Där av följande
utvärderingskriterier:
Kvaliteter i framställningen som helhet:
Perspektivmedvetenhet
Detta kriterium handlar om att förmedla det perspektiv forskaren anammat i forskningen,
detta för att möjliggöra för läsaren att kritiskt granska arbetet och resultatet(Starrin 1994
s. 165). I denna uppsats kommer detta kriterium att ta fasta på att diskutera de olika
perspektiv som anammats och hur väl dessa har tillämpats i uppsatsen som helhet.
Intern logik
Detta kriterium handlar om att det skall vara en logik mellan forskningsfrågor,
datainsamling och analystyp. Forskningsfrågan bör vara styrande och bestämma den
insamlings metod och analystyp som tillämpas (Starrin 1994 s. 169). Det bör dock
påpekas att det också bör vara en harmoni mellan ansatsen som tillämpats i uppsatsen, i
detta fall det hermeneutiska synsättet (Starrin 1994 s. 170).
Etisktvärde
Detta kriterium diskuterar den etiska aspekten av forskningen som genomförts. Här
diskuteras bl.a. sanningshalten i de undersökningar som genomförts samt även skyddet av
de personer som deltagit under den empiriska undersökningen (Starrin 1994 s. 171). I
denna uppsats kommer respondenternas roll diskuteras ur en etisk synvinkel, samt
sanningshalten av den forskning som genomförts och hur författaren kan ha påverkat
denna.
Kvaliteter i resultaten:
Innebördsrikedom
Detta kriterium handlar om och diskuterar hur innebörden i det som presenteras, dvs. i
detta fall innehållet i uppsatsen utformas (Starrin 1994 s. 172). I denna uppsats kommer
detta att diskuteras utifrån hur två olika fenomen gestaltas, dels hur väl analysen är
uppbyggd vad gäller innehåll och substans samt också hur väl fallstudien presenters.
Struktur
Struktur handlar i detta fal om att det bör vara en klar och tydlig struktur av resultatet
som helhet (Starrin 1994 s. 175). I denna uppsats så kommer strukturen att tillämpas på
hur väl resultatet i arbetet är strukturerat
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Teoritillskott
Detta kriterium handlar om en bedömning av teoritillskottets värde för området i stort, är
tillskottet av sådan natur att det kan anses av avgörande betydelses eller bara av ringa
(Starrin 1994 s. 177). I denna uppsats så kommer fyra fenomen att diskuterats med
utgångspunkt i detta kriterium, dessa är resultatet från forskningsfråga ett, fyra, fem och
sex.
Validitetskriterier:
Diskurskriteriet
Detta kriterium handlar om att en hög validitet uppnås genom att argumentationen i
forskningen anses vara hög. Ifall argumenten och påståenden hålled då de prövas så är
detta tecken på att det är en hög validitet (Starrin 1994 s. 178). I denna uppsats så
kommer detta att diskuteras genom att en argumentation om att arbetet är viktig för
vetenskapen i stort förs.
Heuristiskt värde
Detta kriterium handlar om huruvida den kunskap som produceras kan beräknas som ny
(Starrin 1994 s. 179). Detta påvisas genom framställningen av resultatet kan denna
framställning på visa en ny syn på verkligheten (Starrin 1994 s. 180). Denna uppsats
kommer i detta fall att diskutera steget mellan analysen av forskningsfrågorna fyra, fem
och sex och hur resultatet från dessa bidrar till ny information i form av utformandet av
resultatet för fråga ett.
Empirisk förankring
Detta kriterium handlar om överensstämmelsen mellan verklighet och tolkning (Starrin
1994 s. 180). Ett verktyg som kan användas för att säkerställa att tolkningen är korrekt
dvs. trovärdigheten i materialet är triangulering (Starrin 1994 s. 181). Detta är också den
metod som kommer att tillämpas i denna uppsats, se även kapitel 2.4.5 för närmare
beskrivning.
Konsistens
Detta kriterium handlar om förståelsen av att en tolkning byggs upp av samspelet mellan
delarna och helheten (Starrin 1994 s. 183). I denna studie kommer detta fenomen att
diskuteras med utgångspunkt i forskningsfrågorna och resultaten från dessa. Samspelet
kommer att utvärderas med utgångspunkt i hur de underliggande forskningsfrågorna
bygger upp och skapar ett gemensamt resultat, dvs. uppsatsens huvudfråga, för närmare
beskrivning se figur 4.
Det pragmatiska kriteriet
Detta kriterium handlar om vilken betydelse resultatet som framkommit av forskningen
kan tillämpas i verkligheten och vilken betydelse detta resultat har för verkligheten i
stort(Starrin 1994 s. 185). Denna uppsats kommer att ta fasta på att diskutera resultatet
från forskningsfråga ett, fyra, fem och sex utifrån detta perspektiv, med en särskild fokus
på resultatet från huvudfrågan i denna uppsats dvs. forskningsfråga ett.
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2.7 Presentationsmetod
Presentationsmetoden kommer att vara anpassad så att den passar den grupp som
rapporten avser att presenteras för. Metoden kommer att presenteras på ett sådant sätt så
att den tilltalar den grupp människor som den ska presenteras för, metoden kommer att
karaktäriseras av tydlighet och överensstämmelse med uppsatsen som helhet, det ska så
att säga var en röd tråd mellan rapporten och presentationen.
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3 Teori
3.1 Teorins roll
Som framgår i metodkapitlet (kapitel 2.2) så handlar teorin i denna uppsats om att skapa
en överblick för ämnet systemutveckling i allmänhet, detta görs för att möjliggöra för
läsaren att orientera sig i ämnet systemutveckling och på så sätt bättre ta till sig den
information som avser att genereras genom denna uppsats. Detta är också det som
forsknings fråga två handlar om, dvs. ”Hur genomförs ett systemutvecklingsprojekt
metodanpassat?”. Avsikten med denna fråga är att orientera och introducera läsaren i det
ämnet som diskuteras i denna uppsats. Genom att skapa förståelse för dessa fenomen så
skapas också en förståelse för uppsatsens huvudämne, dvs. hur en
systemutvecklingsmetod situationsanpassas, vilken också är huvudfrågeställningen i
denna uppsats, “Vad bör projektledaren tänka på då han/hon situationsanpassar
systemutvecklingsmetoder under systemprojektets genomförande?”. Det framgår tydligt
att en förståelse för vad systemutvecklingsmetod innebär är grundläggande kunskap för
att förstå vad situationsanpassning av dessa systemutvecklingsmetoder innebär och hur
dessa genomförs.
Avsikten med detta teorikapitel är alltså att delfråga två skall besvaras för att på så sätt
också möjliggöra att uppsatsens huvudfråga se figur 4, samt att också orientera läsaren i
ämnet som helhet för att på så sätt skapa förståelse hos läsaren hur detta ämne passar ihop
med verkligheten i stort.
Som framgår av metodkapitlet (kapitel 2.2) så har detta teorikapitel också en sekundär
roll. Förutom att besvara forskningsfråga två så kommer även resultatet från detta kapitel
användas för att styrka de påstående som framkommer av den empiriska studien. Data
från denna teori del kommer att analyseras ihop med resultatet från den empiriska studien
och på så vis styrka det resultat som genereras genom denna analys.
3.1.1 Tidigare forskning
Som nämnts tidigare i problematiseringen och problemformuleringen så finns det väldigt
lite material skrivet om fenomenet situationsanpassning, se kapitel 1.2 och 1.2.1.
Det som beskrivs i litteraturen är att situationsanpassning av systemutvecklings metoder
görs, problemet är bara det att det inte finns någon information om hur denna
situationsanpassning av systemutvecklings metoder skall genomföras. Detta framgår bl.a.
av följande litteratur, i denna bok diskuterar författaren att en projektmodell inte bör
användas i sin helhet utan att denna bör anpassas (Tonnquist 2008 s.332). Här framgår
det tydligt att metoder bör anpassas, det framgår dock inte hur och varför dessa metoder
bör anpassas. Samma problematik framgår även av följande diskussion, i denna bok där
diskuteras behovet av att det kan behövas göra förändringar i de systemutvecklings
metoder som tillämpas systemutvecklingsprojekt (Fitzegerald 2002 s.13). Inte heller i
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detta fall diskuterar författaren hur denna skall genomföras utan bara en diskussion om att
den behöver anpassas till den unika situationen.
Detta får ett antal konsekvenser för vilka områden som kommer att diskuteras i denna
uppsats, som framgick av föregående kapitel (3.1) så kommer den data som genereras i
detta teorikapitel få två olika roller. Den första är att besvara forskningsfråga två och den
andra var att skapa underlag som skall användas för att styrka de påståenden som den
empiriska undersökningen resulterar i. Som framgått av föregående stycke så finns det
inte någon direkt information i litteraturen som diskuterar hur en situationsanpassning
genomförs. Detta får till följd att många av de områden som diskuteras i detta kapitel inte
direkt kan kopplas till situationsanpassning direkt, utan dessa ämnet är i många fall
sådana som tangerar fenomenet situationsanpassning men som ändå kan anses vara
relevanta för ämnet.

3.2 Systemutveckling
Systemutveckling är synonymt med informationssystemutveckling vilket handlar om att
skapa och utveckla informationssystem (Andersen S 1994 s.9, Goldkuhl 1998 s.23).
Ett informationssystem är ett datorbaserat system som hanterar information (Goldkuhl
1998 s.18). Det kan ses som ett system för insamling/inmatning, bearbetning, lagring,
återsökning, överföring och presentation av information. Sammanfattningsvis kan man
sammanfatta detta i ett informationssystem som innehåller följande två delar,
informationshanterande funktioner och information (Goldkuhl 1998 s.19-20).
Systemutvecklingsprocessen kan ske på två sätt, det kan utföras på ett strukturerat och
planerat sätt eller så kan det ske adhoc- mässigt, dvs. på ett ostrukturerat och oplanerat
sätt (Goldkuhl 1998 s.18). Systemutvecklingsprocessen kännetecknas dock av att den
övertid har blivit mer och mer komplex vilket har lett till att systemutvecklingen idag
utmärks av att det är en strukturerad process (Andersen S 1994 s.26). Arbetet i en
systemutveckling utförs av systemutvecklare och dessa måste känna till och ha kunskap
om metoder, tekniker, verktyg och arbetsformer som är ändamålsriktiga i ett
systemutvecklingsarbete (Andersen S 1994 s.26). Arbetet med att ta fram och utveckla
dessa informationssystem kännetecknas ofta av att arbetet utförs i form av projekt, dvs.
systemutvecklingsprojekt (Andersen S 1994 s.111).

3.3 Systemutvecklingsprojekt
Ett projekt som arbetsform kännetecknas av att det är en specifik och avgränsad uppgift
som ska genomföras. Dessa uppgifter är ofta karaktäriserade av att de är av
engångskaraktär med ett specifikt slutresultat (Jansson 2004 s.28, Andersen S 1994
s.111). Ett projekt karaktäriseras även av att de har specifika tids- och kostnadsramar
(Tonnquist 2008 s.5, Jansson 2004 s.28). Ett exempel på ett projekt kan vara att en
projektledare i samråd med en tillfällig organisation löser en specifik uppgift (Jansson
2004 s.28). Bra exempel på uppgifter som utförs i projekt är till exempel då en
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organisation ska införa nytt arbetssätt, etablera verksamhet på ny ort etc. Gemensamt för
dessa uppgifter är att de är av stark engångskaraktär (Jansson 2004 s.33).
Ett projekt kan utvecklas på olika sätt t.ex. kan det vara ett projekt som utvecklas enligt
en dynamisk utvecklings metod eller en seriell utvecklingsmetod (Tonnquist 2008 s.107,
108). En seriell utveckling innebär att de olika stegen i ett projekt måste genomföras
innan ett annat steg kan påbörjas (Tonnquist 2008 s.107). Idén med denna modell är att
utföra ett grundlig arbete i respektive steg som sedan ligger till grund för allt annat arbete
i projektet, samt att hela projektprodukten levereras i ett stycke (Hoffer 2005 s.17).
Dynamisk utveckling skiljer sig från seriell utveckling på en mängd olika punkter.
Dynamisk utveckling fungerar så att projektet växer fram allt eftersom, istället för att hela
projektet planeras från början så som vid seriell utveckling när arbetet planeras dynamiskt
allt eftersom och i mindre delar (Tonnquist 2008 s.109). Framgångsfaktorn med denna
modell har att gör med att det görs täta avstämningar och att det ofta är leverans av de
delar som blir klara efter hand (Tonnquist 2008 s.110).

Seriell utveckling

Dynamisk utveckling

Förstudie
Planering
Planering

Förstudie

Genomförande

Avslut

Avslut
Genomförande

Figur 6: Seriell utveckling och Dynamisk utveckling

Som framgick av föregående stycke så genomförs projektet ofta som en process, med en
viss startpunkt och ett specifikt slut (resultat) (Hoffer 2005 s.50). Orsaken till att
arbetsformen projekt diskuteras i form av process är för att säkerställa att projektet
genomförs på ett förutbestämt sätt, dvs. genom att dela in projektet i processer så ska det
möjliggöra bättre styrning av projektet. Detta resulterar i att projektet kan genomföras på
ett strukturerat, likartat och förbestämt sätt (Tonnquist 2008 s.15). Det finns givetvis
skillnader mellan olika projekt och hur dessa är uppdelade vad gäller utförande
processen, exempelvis kan det vara skillnader mellan olika branscher (Jansson 2004
s.83). Som ett resultat av dessa olikheter mellan projekt finns det också olika sätt att
genomföra projekt (Tonnquist 2008 s.16). Generellt beskrivs dessa projekt på så sätt att
den över övergripande processen bryts ner i mindre del processer, så kallade faser
(Tonnquist 2008 s.15). Många organisationer använder standardiserade metoder då de
arbetar med projekt (Hoffer 2005 s.10). Exempel på sådana metoder är RUP, SCRUM
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och RAD (Tonnquist 2008 s. 338, Hoffer s.17, 23) Generellt beskrivs fyra olika delfaser
och dessa benämns förstudie, planeringsfasen, genomförande fasen och slutligen
avslutsfasen (Tonnquist 2008 s. 16, Jansson 2004 s. 83).

Förstudie

Planering

Genomförande

Avslut

Tid

Figur 7: Förhållande mellan projektets olika processer, (generell beskrivning)

Förstudiefas
I förstudien analyseras förutsättningarna för projektet, förutom detta så specificeras även
projektuppdraget (Tonnquist 2008 s.16). Baserat på det underlag som samlats in tas även
beslut ifall projektet ska läggas ner eller ifall det ska fortgå (Jansson 2004 s.84).
Planeringsfas
Planeringsfasen karaktäriseras av att planer för hur genomförandet ska gå till formuleras
(Tonnqusit 2008 s.16), förutom detta så förbereds även organisationen för det kommande
projektgenomförandet (Jansson 2004 s.84).
Genomförandefas
I genomförandefasen sker själva arbetet med att skapa det förutbestämda resultatet
(Tonnqusit 2008 s.16). Detta arbete baseras på den planering som gjorts i
planeringsfasen, i många fall delas denna fas ner i ytterligare mer specifika projektfaser.
Dessa är realisering, överlämning och i vissa fall ingår även avslutningsfasen som en
projektfas under genomförandefasen (Jansson 2004 s.84).
Avslutningsfas
I avslutningsfasen utvärderas och avslutas projektet (Tonnqusit 2008 s.16).
Utvärderingen sker genom att erfarenheter från projektet sammanställs och utvärderas.
Förutom detta så återlämnas resurserna som projektet använt sig av till organisationen
(Jansson 2004 s.84).

3.4 Hjälpmedel för systemutvecklingsarbete
3.4.1 Metod
En metod är en detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt som används för att lösa ett
visst problem, exempelvis ett systemutvecklingsproblem (Andersen S 1994 s.102). Dessa
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problem som en metod avser att lösa kan karaktäriseras av många olika typer av problem.
Problem kan vara att systemutvecklingen inte slutförs inom den planerade tidsramen,
systemutvecklingen håller inte den uppsatta budget som var allokerad för projektet och
att kvalitén på den slutgiltiga produkten är otillräcklig (Russo 2002 s.22).
Metoder har således som ett resultat av dessa problem skapats för att möjliggöra
strukturering, formalisering och dokumentation i utvecklingsprocessen (Russo 2002
s.43). Metoder kan ses som en idealtypisk beskrivning av ett visst arbetssätt. Detta
arbetssätt karaktäriseras av att det är skapat för att föra vidare kunskap mellan olika
likartade specifika situationer. Tanken och idén med metoder är att de ska ge vägledning
för ett visst handlande i en specifik situation, exempelvis lösa ett visst problem. Denna
vägledande kunskap som en metod representerar karaktäriseras av att den är en
beskrivning på en generell nivå problem (Goldkuhl G 1993 s.6). En metod bör dock vara
en så pass exakt beskrivning av fenomenet att två separata användaren av denna metod
kommer fram till samma resultat oberoende av varandra (Andersen S 1994 s.102).
En metod karaktäriseras av att den innehåller föreskrift och en beskrivning om hur
handlande i en viss situation ska utföras. Metoder karaktäriseras av att de är vägledande,
metoden beskriver ett visst tillvägagångssätt som används för att utföra en specifik
uppgift. En metod är uppbyggd av tre delar (Goldkuhl G 1993 s.4).
1. Arbetssätt
2. Begrepp
3. Notation

METOD
Notation

Arbetsätt

Begrepp

Figur 8: Förhållanden mellan en metods olika delar

Med arbetssätt avses hur respektive del i arbetet ska genomföras. Med notation avses
regler för hur beskrivning och dokumentation ska genomföras. Avslutningsvis så
kategoriseras begrepp som något som ingår i både notation och arbetssätt, det är de olika
företeelser som utförs i de olika delarna av arbetsprocessen (Goldkuhl 1993 s.4).
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Ytterligare en beskrivning av metod och vad det innehåller presenteras av Andersen. Han
beskriver också att en metod innehåller tre separata delar, nämligen (Andersen S 1994
s.102):
1. Användningsområde
2. Arbetet som ska utföras
3. Beskrivningstekniker
Med ”användningsområde” menas de olika typer av problem som metoden kan tillämpas
på och användas till. Med ”arbete som ska utföras” avser och beskrivs hur och vilket
arbete som ska utföras samt i vissa fall även hur detta arbete ska organiseras.
”Beskrivningstekniker” avser en beskrivning av de tekniker som ska användas och hur
dessa ska användas i den givna situationen (Andersen 1994 s.102).
Ytterligare en viktig sak att tillägga är att många av dessa metoder ofta representerar en
idealbild. Detta innebär att idealbild representerar den teoretiska bild som författarna
förmedlar, alltså den eller deras bild av verkligheten som utrycks genom den utvecklade
metoden (Axelsson 1998 s.29). Detta kan utryckas så att då en metod appliceras i en
verklig situation kan det vara tvunget att specialanpassa denna för att göra den tillämpbar
i den specifika situationen. Exempelvis kan det vara på det sättet att tillägg läggs till eller
att vissa delar tas bort i den valda metod detta för att på bästa möjliga sätt möjliggöra en
bättre match mellan den situation där metoden ska tillämpas och metoden i sig
(Tonnquist 2008 s.332).
3.4.2 Modell
En modell kan användas för att presentera och förmedla en uppfattning om en viss
företeelse. Modellen är ofta en beskrivning av relationerna mellan de viktiga begrepp
som den beskrivna företeelsen består av (Patel 2003 s.23). Dessa modeller skapas för att
skapa förståelse för det som presenteras med hjälp av modeller. Exempel på en modell
kan vara flödesdiagram (Oates 2006 s.108)
Ytterligare en beskrivning av vad fenomenet modell innebär presenteras av Andersen.
Enligt Andersen är en modell en övergripande och grov beskrivning av ett visst fenomen,
i vissa fall är modell synonymt med ramverk. Denna beskrivning presenterar i grova drag
vilket arbete som ska utföras och beskrivning av vem som bör utföra detta arbete
(Andersen 1994 s.99).
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3.5 Företeelser som påverkar ett systemutvecklingsarbete
3.5.1 Kvalité
Kvalité handlar om hur bra en viss sak är och skall vara. Det finns inget specifikt mått för
kvalité då kvalité är olika från situation till situation (Jansson 2004 s. 215). Kvalité mäts i
någon specifik skala som är unik för varje specifik situation, exempel på kvalitets mått
kan vara tillförlitlighet, felfrihet, långvarighet, m.fl. Det beror helt och hållet på vad
kvalité innebär i den unika situationen (Jansson 2004 s. 215).
Vad gäller kvalité i ett systemutvecklingsprojekt så kan kvalité definieras enligt följande
modell, kvalité är överensstämmelsen mellan ett färdigt informationssystem och de
förväntningar beställaren och användaren har på systemet. En god överensstämmelse
mellan dessa två innebär i detta fall en god kvalité. En annan definition av kvalité kan
vara
överensstämmelsen
mellan
kravspecifikationen
och
det
slutgiltiga
informationssystemet (Andersen 1994 s.468). I vissa fall finns även kvalité definierade i
olika standarder, internationella överenskommelser, m.fl. (Tonnqusit 2008 s.152,
Andersen 1994 s.215). Kvalitetsnivån bör dock bestämmas utifrån de projektmål som
projektet har (Tonnqusit 2008 s.154).
Oavsett vad man har för definition av vad kvalité innebär i den givna situationen så är det
viktigt att man definierar denna på ett tidigt stadium för att på så sätt kunna styra kvalitén
i projektet som helhet (Andersen 1994 s.469). Anledningen till att det är viktigt att
definiera vad kvalité i ett projekt är beror på att det är viktigt att alla intressenter har en
gemensam bild av vad kvalité innebär vilket på så sätt möjliggör kvalitetsstyrning
(Andersen 1994 s.470).
3.5.2 Risk
Det finns en mängd olika risker som påverkar ett projekt. Dessa är olika från projekt till
projekt vilket innebär att dessa risker måste identifieras inför och under varje projekt, det
kan dock vara klokt att använda information från tidigare projekt och undersöka vilka
risker och potentiella risker som dessa påverkades av (Tonnqusit 2008 s.147).
Ett sätt att undersöka och analysera vilka risker som finns och som kan påverka projektet
är att genomfara en så kallad riskanalys (Andersen 1994 s.132). Denna riskanalys är en
arbetsbeskrivning av hur projektmedlemmarna skall gå till väga för att upptäcka och
uppmärksamma alla de risker som påverkar projektet (Andersen 1994 s.141).
När dessa risker är identifierade så värderas de. Detta görs för att undersöka hur stor
sannolikhet det är att en viss riskhändelse inträffar (Tonnqusit 2008 s.149). Denna
sannoliks undersökning används sedan för att utvärdera vilka risker som har högst
sannolikhet att inträffa och vilka som har lägst sannolik att inträffa. Denna data ligger
sedan till grund för den åtgärdsplan som konstruerats och upprättats för att ta i tu med
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dessa potentiella risker. Denna åtgärdsplan används sedan i händelse av att någon av de
identifierade riskerna inträffar (Tonnqusit 2008 s.151).
3.5.3 Deltagarmedverkan
För att ett projekt skall bli framgångsrikt krävs det att alla deltagare i projektet känner sig
delaktiga och involverade i projekt (Ricciardi 2005 s.143). Det finns många exempel på
projekt som misslyckats då projektdeltagarna inte har varit delaktiga, exempel på orsaker
då projekt har misslyckats är att projektmedlemmarna inte fick delta vid planeringen av
projektet, projektledaren utsågs sent och ingick inte i planeringsarbetet (Ricciardi 2005
s.143). Det är således viktigt att deltagarna i projektet involveras i projektet och
projektgruppen tidigt för att på så sätt också kunna starta upp projektet så snabbt som
möjligt (Tonnqusit 2008 s.91). Detta är viktigt för att projektgruppen skall bli effektiv
som möjligt genom att projektdeltagarna tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter
(Tonnqusit 2008 s.89).

3.6 Roller i systemutvecklingsarbetet
3.6.1 Projektledaren
En av de roller som finns inom systemutvecklingsarbetet är rollen projektledare.
Projektledarens huvuduppgift är att leda projektet (Tonnqusit 2008 s.77). Det är
projektledarens uppgift att leda projektet så att det avsedda projektresultatet kan uppnås
och detta görs genom att projektledaren leder projektgruppen mot önskat resultat
(Jansson 2004 s. 67). Under projektets gång så kan projektledaren betraktas som
projektets vd (Tonnqusit 2008 s.77). I större projekt kan det finnas behov av att
projektledaren delegerar ansvar till andra personer som controller, teknisk samordnare,
m.fl. (Jansson 2004 s. 68).
För att bli en framgångsrik projektledare så bör projektledaren ha ett människointresse
och projektledaren bör också ha en god kommunikativ förmåga (Tonnqusit 2008 s.77).
Projektledaren bör ha förmåga att leda och styra projektgruppens energi mot en
gemensam riktning (Lennéer-Axelson 1991 s.84).
3.6.2 Projektgruppen
Projektgruppen representerar de personer som är involverade i projektet. Projektgruppen
har som huvuduppgift att utföra arbetet i projektet, dvs. utföra de aktiviteter som leder till
att projektresultatet uppnås (Tonnqusit 2008 s.77).
Personerna som ingår i denna projektgrupp bör väljas baserat på den erfarenhet dessa
personer besitter. Anledningen till att det är viktigt med erfarenhet är kopplat till
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kompetens. Kompetens är något som skapas genom erfarenhet, kompetens byggs upp
över tid genom tillämpning av den kunskap som personer har, dvs. genom erfarenhet
(Tonnqusit 2008 s.77). Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är
samarbetsförmågan, det är viktigt att utvärdera hur väl samarbetsförmågan fungerar
generellt i gruppen, men även individuellt (Tonnqusit 2008 s.77, 81).
Då gruppen sätts ihop så är det också viktigt att tillsätta individer med olika läggning för
att det ökar möjligheterna att tackla problemet från olika vinklar och förhållningssätt och
på så sätt öka möjligheten till en bra lösning (Tonnqusit2008 s.81). Det är också viktigt
att projektmedlemmarna känner sig delaktiga i gruppen och får en gruppkänsla. Orsaken
till att detta är viktigt är att ju snabbare gruppmedlemmarna känner att de tillhör gruppen
ju snabbare kan samarbetet och projektet startas (Tonnqusit 2008 s.91). Idén är att skapa
så effektiva gruppuppsättningar som möjligt och på så sätt uppnå bästa möjliga
effektivitet vad gäller det som ska utföras (Lennéer-Axelson 1991 s.24).
3.6.3 Beställare
Beställaren är den person eller organisation som beställer och äger projektet (Tonnqusit
2008 s.76, Andersen 1994 s.70). Beställaren har ofta en beslutsfattande roll, det är ofta
han eller hon som tar beslutet ifall ett projekt skall startas. Ofta är beställaren och kund
inte den samma person utan beställaren representeras av uppdragsgivaren, dvs. kunden
som köper projektet (Tonnqusit 2008 s.76).
Det är ofta så att beställaren har kontakten mellan kund och projektledaren, beställaren
representerar uppdragsgivaren och projektledaren representerar uppdragstagaren, alltså
leverantören (Tonnqusit 2008 s.76). Beställaren har som ett resultat av detta de
affärsmässiga relationerna mellan projektet och uppdragsgivaren (Andersen 1994 s.71).
Beställaren förväntas normalt kunna ställa krav på projektet och vara tillräckligt kunnig
och ha tillräcklig kompetens inom området för att kunna ställa högre krav på projektet.
Ofta har också beställaren befogenheter för att bestämma över hur mycket resurser som
ett projekt använder sig av (Tonnqusit 2008 s.76).
3.6.4 Uppdragsgivare
Som framgick av föregående stycke så är kund synonymt med uppdragsgivare (Tonnqusit
2008 s.76). Uppdragsgivaren är alltså den funktion som skall betala och ta emot projektet
(Andersen 1994 s.70).
Det framgick också i föregående stycke så är normalt beställaren den funktion som sköter
kontaken mellan beställare och utförare, dvs. mellan uppdragsgivaren och projektet.
Det finns dock de situationer då detta inte är fallet, i vissa fall så kan det vara på så sätt
att projektledaren har en nära kontakt med uppdragsgivaren. Denna kontakt uppstår ofta i
anslutning till tekniska frågor på detaljnivå, då kan det vara på så sätt att beställaren ger
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projektledaren mandat till att lösa denna typ av frågeställningar direkt med
uppdragsgivaren. I större projekt är det också vanligt att personal från kunden samarbetar
och arbetar i projektet ihop och då är det naturligt att projektledaren arbetar nära och
samarbetar direkt med uppdragsgivaren (Andersen 1994 s.72).
3.6.5 Användare
Användare är de personer som i slutändan kommer att använda den slutgiltiga produkten,
exempelvis informationssystemet. I vissa fall kan det vara på så sätt att uppdragsgivaren
och användaren är samma person eller organisation (Andersen 1994 s.70, Tonnqusit 2008
s.80).
Ofta är denna roll i systemutvecklingsprocessen begränsad, det kan dock finnas tillfällen
då denna grupp blandas in i projektet det kan exempelvis vara då projektet behöver få
återkoppling från användarna i olika frågor så som gränssnittsutformning,
produktutformning, m.m. (Andersen 1994 s.74).

3.7 Situationsanpassning och systemutveckling
I vissa fall kan det behövas göra förändringar i de metoder som tillämpas i ett
systemutvecklingsprojekt för att den ska passa den unika situationen (Fitzegerald 2002
s.13). Det är detta synsättet metoder i aktion tar avstamp i, metoder bygger på
iakttagelsen om att formaliserade metoder inte tillämpas i sin helhet i verksamheter då
dessa metoder tillämpas i verkligheten (Fitzegerald 2002 s.13). Erfarenheten är den att
dessa formaliserade metoder inte tillämpas i organisationer på så sätt som var tanken med
dessa metoder, metoderna används i vissa fall snarare som riktlinjer istället för att
tillämpas i sin helhet (Fitzegerald 2002 s.13).
Idén och fokuseringen med synsättet metoder i aktion är alltså att metoder aldrig
tillämpas i verkligheten som ursprungligen var tanken. Olika utvecklare och olika
utvecklingssituationer kräver olika typer av hjälpmedel, därför kommer aldrig metoder att
tillämpas på exakt samma sätt då de används i verkligheten (Fitzegerald 2002 s.13). Det
är just denna tanke som synsättet metoder i aktion handlar om, dvs. att olika utvecklare
och utvecklingssituationer har olika behov och således tillämpas hjälpmedel unikt i olika
situationer (Fitzegerald 2002 s.13).
Synsättet metoder i aktion tar även fasta vid uppfattningen om att formaliserade metoder
kan tillämpas i anslutning till synsättet metoder i aktion, men det är inget måste
(Fitzegerald 2002 s.13). Uppfattningen är att då delar av en metod i aktion tillämpas så
kan basen av denna baseras på formaliserade metoder, men detta är inget måste
(Fitzegerald 2002 s.13). Detta framgår av följande modell som kommer ifrån boken
Information Systems Development, (Fitzegerald 2002 s.12). Denna modell visar
förhållandet som metoder i aktion har till dess omgivning i vilken den existerar.
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Figur 9: Samband mellan metoder i aktion och dess omgivning i vilken den existerar

3.8 Lärdomar från teoristudien
Som framgick i det inledande del kapitlen i detta teorikapitel (kapitel 3.1 och 3.1.1) så
framgick det att detta teorikapitel skapades av tre anledningar. Den första anledningen
var att besvara forskningsfråga två, den andra var att ge läsaren en allmän orientering av
ämnet i stort och avslutnings vis så har detta kapitel också till uppgift att stötta och
bekräfta den data som genereras av den empiriska undersökningen.
Detta kapitel har på ett tydligt och bra sätt besvarat forskningsfråga två, dvs. ”Hur
genomförs ett systemutvecklingsprojekt metodanpassat?”. Detta framgår tydligast av
kapitel 3.3 systemutvecklingsprojekt, i detta delkapitel så framgår det tydligt vad ett
systemutvecklingsprojekt innebär vilka metoder som normalt tillämpas i dessa projekt.
Vad gäller den andra uppgiften som detta kapital avsåg att besvara, dvs. beskriva området
i stort och på så sätt orientera läsaren om ämnet så har denna också beskrivits på ett
strukturerat och tydligt sätt. Det finns en klar struktur mellan de olika ämnena inom som
är intressanta ur denna uppsats perspektiv. Förutom denna klara struktur så framgår det
tydligt hur dessa olika delämnen relaterar tillvarandra, detta framgår bl.a. av steget
mellan vad systemutveckling innebär (kapitel 3.2) och hur arbetet utförs inom detta
område (kapitel 3.3).
Avslutnings vis så har detta kapitel också resulterat i en god beskrivning av ämnen som
kan tillämpas och styrka de påståenden som formuleras i den empiriska undersökningen.
Detta framgår tydligt av analys kapitlet (kapitel 5). I dessa kapitel framgår det tydligt hur
resultatet i detta teorikapitel styrker resultatet ifrån den empiriska undersökningen.
Som framgick av kapitlets initiala delkapitel (kapitel 3.1.1) så finns de begränsad
information om hur en situationsanpassning genomförs. Som ett resultat av denna brist så
kommer en empirisk undersökning att genomföras, fokuseringen på denna empiriska
undersökning är just att besvara de frågeställningar som rör fenomenet
situationsanpassning och då framförallt hur en sådan genomförs. Således kommer
frågeställning fyra att besvaras genom denna empiriska undersökning, alltså ”Hur
situationsanpassas systemutvecklingsmetoder under projektets genomförande?”
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4 Empirisk studie
4.1 Empirins roll
Som framgick av i föregående kapitel (kapitel 3.8) så avser forskningsfråga tre att
besvaras genom denna empiriska undersökning, dvs. ”Hur situationsanpassas
systemutvecklingsmetoder under projektets genomförande?”. Anledningen till att denna
fråga besvaras genom en empiriskstudie beror på att det inte finns någon existerande
forskning som diskuterar detta fenomen, se kapitel 3.8 för närmare diskussion.
Ytterligare en roll som detta empirikapitel har i denna uppsats, nämligen att presentera
och orientera läsaren om det undersökta företaget. Detta görs för att skapa förståelse om
den verklighet som företaget verkar inom samt även skapa förståelse om vilket typ av
företag som har undersökts.
Avslutnings vis så kommer även en presentation av ytterligare en empirisk studie att
presenteras. Denna empiriska studie skiljer sig från den huvudstudie som genomförts i
denna uppsats. Tanken med denna andra studie är att undersöka hur väl resultatet från
denna uppsats kan tillämpas i andra organisationer, för närmare diskussion se kapitel 2.2.
I detta delkapitel (kapitel 4.6 Volvo) kommer endast en orienterande bild av företaget att
beskrivas, detta kommer att göras för att orientera läsaren om företaget och den
verklighet i vilken den verkar. Diskussionen vad gäller hur väl resulterat från denna
uppsats stämmer överens med detta företag kommer inte att diskuteras i detta kapitel,
utan detta resultat kommer att diskuteras i kapitel 6 (Resultatdiskussion och
kunskapsbidrag).

4.2 Företaget
Fallföretaget som den empiriska studien har utförts på är LM Ericsson. LM Ericsson är
ett multinationellt företag med kunder i över 175 länder. Ericsson har över 80 000
anställda med en omsättning på ca: 200 miljarder kronor. Företaget grundades 1876 som
ett telefonreparatörsbolag. Idag är det ett av de ledande bolagen inom telekommunikation
och handhar mer än 40% av världens mobiltrafik, förutom detta har bolaget har 27000
patent vilket är ett av industrins starkaste portföljer. Företagets produkter är bl.a. nätverk,
där 50% av alla kommersiella mobilnätverks operatörer har valt Ericsson som leverantör.
Företaget arbetar även med services där Ericsson bl.a. erbjuder tjänster där de driver
mobiloperatörernas nätverk. Andra områden är arbete med multimedia och
mobiltelefoner (Ericsson.com).
Ericssons huvuduppgift precis som många andra börsnoterade bolag är att skapa så
mycket avkastning och värde som möjligt för bolagets ägare, dvs. aktieägarna. Detta ska
bl.a. uppnås genom att fulfölja och uppnå Ericsson vision av att det ska finnas 50
miljarder telekom noder i världen. Tanken är att dessa ska vara en del av vår vardag, de
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ska finnas i bilar, köket, datorer, m.m. Detta bidrar till värde för Ericsson på så vis att
dessa telekom noder genererar mycket datatrafik vilket förmedlas genom bolagets
nätverk och på så vis bidrar till att öka Ericssons omsättning på längre sikt. För att nå
detta mål försöker företaget vara marknadsledande, och hitta nya marknadsnischer som
man utvecklar och tillhandahåller infrastrukturen på. Denna marknadsledande position
uppnås bl.a. genom att Ericsson är med i internationellt harmoniseringsarbete av
internationella standarder. Förutom att vara delaktig i detta standardiseringsarbete så
arbetar bolaget mycket med att ta patent och sedan licensiera ut dessa patent till aktörer
på den marknaden som skapats. Ett exempel på detta är smartphones, dessa telefoner
innehåller många av de patent som Ericsson tagit, detta gäller även telefoner som inte
tillverkas av Ericsson. Alla dessa delar, harmonisering av standarder, utvecklandet av
patent, m.m. bidrar till att skapa en marknadsledande position där bolaget har möjlighet
att driva marknaden.
För att kunna nå målet med 50 miljarder enheter så arbetar bolaget kontinuerligt med att
hitta nya affärsmöjligheter. För att hitta dessa affärsmöjligheter så arbetar bolaget
kontinuerligt med att hitta nya affärsnischer, dessa nischer karaktäriseras starkt av att
vara globala i sitt omfång. Ericsson är ett så stort bolag att fokus gällande
affärsmöjligheter är att bolaget ska utveckla produkter för den globala marknaden.
Förutom att dessa nischer har karaktären av global nivå inriktar sig dessa nischer också
mot stora affärsområden med mycket kapital i omlopp. Exempelvis är bilindustrin,
transportindustrin och säkerhetsindustrin affärsområden som uppfyller kravet på storlek
vad gäller köpkraft och storlek.
Arbetet med att utveckla och ta fram produkter inom dessa olika affärsområden görs
normalt i projekt. Generellt inom bolaget är det mycket stor spridning vad gäller tid,
pengar och resursåtgång mellan de olika projekten som utförs inom organisationen.
Projektet på Ericsson är av den karaktären att de minsta projekten startar i
miljonkronorsklassen och sen fortsätter det bara uppåt. Exempelvis finns det projekt som
engagerat tusentals personer, kostar många miljarder kronor och som pågått under många
år.
Projektet som stora delar av denna uppsats empiriska del ligger till grund för är inte
riktigt i den storleksklassen. Detta projekt är betydligt mindre, det är en vidareutveckling,
en release av en ny uppdatering av en redan existerande produkt. Denna release är en
vidareutveckling av sos-systemen, som är en produkt inom affärsområdet national
security. Det är en vidareutveckling av det systemet som sos- alarm använder sig av då
man ringer 112. Produkten fungerar på så sätt att det automatiserar processen då en
person ringer 112. Det fungerar så att när ett samtal inkommer till sos-alarm kopplar
automatiskt operatör mot den som ringer, denna operatör kan sedan automatiskt skicka ut
den typen av resurs som behövs i det specifika fallet, så som ambulans eller brandkår. I
dagens läge arbetar totalt 50- 60 personer med detta projekt. Orsaken till att det är relativt
få personer har att göra med att produkten redan är utvecklad och det som nu görs är en
uppdatering, vilket inte är lika resurskrävande som att utveckla en helt ny produkt.
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4.3 Respondenterna
Den empiriska delen av denna uppsats baseras uteslutande på erfarenheter och kunskaper
om projektledning och situationsanpassning ifrån två respondenter. Båda dessa personer
har lång erfarenhet av att arbeta och leda projekt. De har också stor erfarenhet av att
situationsanpassa metoder som tillämpas i projekt, detta är ett resultat av att båda dessa
personer under lång tid haft ledande funktion inom projekt av olika slag och som ett
resultat av detta genomfört många situationsanpassningar. Dessa två respondenter vars
erfarenhet och kunskap legat till grund för denna uppsats har båda liknande bakgrund,
båda är ingenjörer och har utbildats på Chalmers. Detta är något som går igen genom
organisationen som helhet, dvs. att det är en väldigt stor andel av personalen som arbetar
på Ericsson har en liknande bakgrund. Det är något som faller sig naturligt då Ericsson är
ett företag i framkant vad gäller teknisk utveckling och kunnande. Detta tekniska
kunnande är också något som personalen förväntas ha och därför är det naturligt att
Ericsson anställer personer med denna bakgrund, dvs. personal med teknisk bakgrund
och kunnande.
Som nämndes i tidigare i detta stycke så har respondenterna en liknad bakgrund, båda är
ingenjörer och utbildade på Chalmers. De skiljer sig dock ifrån varandra på så sätt att de
idag har olika arbetsuppgifter. Den ena personen arbetar idag som projektledare, medan
den andra arbetar med marknads- och produktutveckling. Projektledaren arbetar bl.a. som
projektledare för de projekt som presenterades i föregående stycke, dvs. utvecklingen av
sos-systemen. Respondenten som arbetar med marknads och produktutveckling arbetar
idag med att utveckla och hitta nya affärsområden.

4.4 Företagets arbetssätt
Som nämnts i föregående stycke så kännetecknas arbetssättet i organisationen av att vara
en projektorganisation. Orsaken till att Ericsson kan sägas vara en projektorganisation är
att bolaget driver mycket utveckling i just projekt. Förutom detta så generas mycket av
omsättningen just som ett resultat av dessa utvecklingsprojekt.
När ett projekt genomförs på Ericsson går det till på så sätt att projektet bryts ner i mindre
delar. Projektnedbrytningens form och struktur baseras på det som står föreskrivet i den
projektmetod som Ericsson använder sig av. Projektmetoden som Ericsson använder sig
av är utformad på så sätt att den föreskriver dels hur arbetet i ska utföras under projektet.
Förutom detta så beskriver även denna metod vilken typ av dokument som ska
produceras i respektive moment.
Metoden som tillämpas i projektsammanhang på Ericsson heter PROPS. Metoden
utvecklades ursprungligen av Ericsson men är idag allmänt spridd och används av flera
olika aktörer. Metoden som Ericsson tillämpar kännetecknas av att den är utformad på så
sätt att den snarare är som ett ramverk än ett strikt regelverk. Detta får resultatet att det är
en flexibel metod som kan anpassas till olika situationer. Det är till och med på så sätt att
i vissa fall så genomförs ett metodarbete. I detta metodarbete så specialanpassas metoden
för att den på bästa möjliga sätt passar den givna situationen. PROPS används och
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tillämpas på en övergripande nivå. Inom denna metod kan sedan andra metoder tillämpas
i de olika underprocesserna. Det är detta som är tanken med PROPS. Exempel på detta är
att i vissa underprocesser tillämpas SCRUM som utvecklingsmetod inom ramen för
PROPS.
PROPS fungerar på så sätt att projektarbetet är uppdelat i ett antal mindre delprocesser.
Samtliga av dessa delprocesser avslutas med en så kallad TG, tollagate. Dessa tollgates är
beslutspunkter i vilka det tas strategiska beslut som påverkar projektets framtida
inriktning och existens. När arbetet kommit så långt att det är framme vid en tollgate
finns det tre möjliga alternativa beslut att fatta. Dessa beslut är antigene att projektet ska
fortgå, eller att projektet ska fortgå dock med vissa eller många förändringar och
avslutningsvis så kan beslut tas om att projektet bör läggas ner. Orsaken till att dessa
beslutspunkter finns är kopplade till risk och då framför allt att försöka minimera denna
risk. Idén är att så tidigt som möjligt ha möjlighet att avsluta ett projekt ifall det på något
sätt visar sig att projektet inte kan uppnås, detta kan bero på en massa olika saker det kan
vara ekonomiska aspekter, tidsaspekter, resursaspekter, m.fl. Anledningen till att det är
bra att avsluta projekt som inte kommer att kunna uppnås inom de satta ramarna så tidigt
som möjligt har att göra med att efter varje tollgate så ökar resursåtgången som projektet
kräver och kan man tidigt avsluta projektet så kan det innebära stora besparingar.
Skillnad av hur dessa tollgates kan tillämpas skiljer dock mellan olika typer av projekt.
R&D projekt, alltså sådana projekt som organisationen själv driver utan påverkan från
andra parter där fungerar dessa tollgates precis som presenterats i föregåendes stycke.
Skillnaden är ifall projekten som drivs är av kund typ, dvs. det är ett beställt projekt från
kundens sida. I denna typ av projekt finns det inte möjlighet att avsluta projekten då dessa
är beställda och avtalade på förhand. Att avbryta dessa skulle vara kontraktsbrott och de
är inte lika lätta att stoppa som egna projekt.
Projektet är uppdelat på så sätt att det är fyra större generella processer som genomförs.
Det näst sista av dessa fyra processer skiljer sig från de andra genom att det innehåller ett
antal underliggande processen. Förutom dessa tre processer som nämnts så genomförs
ofta en process som ligger utanför projektmetoden PROPS. Detta är den så kallade OA,
OpportunityAnalysis och denna process genomförs innan projektet som sådant startas
upp. Den är dock sammankopplad med projektet på så sätt att resultatet från denna OA är
ett buisnescase vilket resultatet ifrån till stor del stämmer överens vad TG0 representerar,
alltså ingångsvärdena som ligger till grund för det som ska utföras i analysfasen. De tre
stora processerna är:

Figur 10: Beskrivning av relationerna mellan olika underprocesser projektmetoden PROPS
(Bilaga 4)

- 38 -

Opportunity Analysis (OP)
I denna inledande fas så lokaliseras och specificeras nya projekt. Denna projektspecificering görs med utgångspunkt från det affärsområde i vilken det lokala projektet
tillhör, exempelvis inom affärsområdet national security. Idén är att inom dessa
affärsområden hitta nya produkter som sedan kan ligga till grund för ett nytt projekt. Det
som genomförs i denna del är bl.a. en inledande behovsanalys, samt budget och
tidsramar. Sammanfattningsvis så kan denna del sammanfattas med att arbetet går ut på
att genomföra en inlindande analys för att undersöka ifall det är möjligt att omvandla idé
till verklighet, samt ifall detta är fallet tillhandahålla en inledande ram för vad som ska
utföras i det potentiella projektet.
Projektanalysfasen(Prestudy)
I prestudyn genomförs den inledande analysen av vad projektet kommer att innebära.
Bl.a. ska lönsamhetsanalyser ha genomförts. Förutom detta så skapas även en
kravspecifikation med de individuella kraven prioriterade. Dessa krav karaktäriseras av
att vara på en relativt hög allmän nivå. Det ska också ha genomförts en kostnadsskattning
där de olika intressenterna och enheterna har medverkat för att få kostnadsuppskattningen
så exakt som möjligt. Förutom detta så ska också en kravspecifikation vara klar.
Projektplaneringsfasen (Feasabilitystudy)
Då man avslutat arbetet i denna fas och kommit till tollgate TG2 så är det flera saker som
ska vara färdigställda. Dessa är bl.a. att det ska ha formulerats en övergripande
design/arkitektur för projektet. Det ska också ha genomförts en kostnadsskattning i detta
skede där de olika intressenterna och enheterna har medverkat för att få
kostnadsuppskattningen så exakt som möjligt. Förutom detta så ska också en
kravspecifikation vara klar.
Projektexekveringsfasen (Establichment, Realization och Handover)
Denna fas karaktäriseras av att arbetet genomförs som kommer att ligga till grund för det
som projektet avser att uppnå. Arbetet kännetecknas av systemarbeten, designarbete,
kodning, testning, m.fl. Sammanfattningsvis själva arbetet med att utveckla en produkt.
PROPS karaktäriseras av att det är en projektlednings modell som arbetar på en relativt
hög nivå, idén är att skapa ett ramverk som ska underlätta styrningen av arbetet på en
övergripande nivå. Denna projektmetod är inte utformad för att diktera hur arbetet ska
utföras på detaljnivå utan är istället utformad för att styra arbetet på en hög generell nivå.
Detta får tillföljd att många olika arbetssätt och metoder kan tillämpas inom ramarna för
PROPS. Exempelvis kan metoden SCRUM tillämpas inom exekveringsfasen, vilket
också görs idag.

4.5 Situationsanpassning
Som framgick i föregående stycke så tillämpas PROPS på en övergripande generell nivå.
Denna metod är utformad på ett sådant sätt att de delar som föreskrivs i metoden dvs.
vilken dokumentation som ska produceras och när, vad som ska göras och när m.m. är av
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en generell karaktär för att PROPS ska kunna vara tillämpbar i många olika typer av
projekt. Som ett resultat av metoden är så pass generell i sin natur så måste den också
anpassas till den unika situationen i vilken projekt ska utföras. Detta arbete med att
situationsanpassa metoden för att passa den unika situationen kallas för specialisering,
men är dock synonym med vad situationsanpassning innebär .
Det finns två olika typer av anpassningar, den första är ett så kallat metodarbete och den
andra är kontinuerlig anpassning över tid av metoderna som tillämpas i projektet. Det
som skiljer dessa två anpassningar från varandra kan kopplas till flera olika aspekter.
Metodarbete kännetecknas av att det är något som utförs i början av ett projekt, i detta
arbete så anpassas metoden övergripande och i samråd med projektdeltagarna bestäms
vilka delar som ska vara kvar i metoden och vilka som ska tas bort och läggas till. Idén är
alltså att bygga upp ett ramverk som är anpassat till den unika situationen och som på
bästa sätt stödjer ledningen och styrningen av projektet. Det som karaktäriserar detta
metodarbete är att resultatet även i detta fall är ett ramverk som tillämpas på en relativt
hög nivå som dock anpassats till den unika situationen. Vad gäller styrning och planering
av vilket arbetssätt och dylikt som ska användas i projektet så görs det inte i
metodarbetet. Utan det är det som utförs i den andra typen av situationsanpassningen,
dvs. det arbete som sker kontinuerligt över tid.
Företaget tillämpar i första hand inte situationsanpassning av typen metodarbete för att
styra den dagliga verksamheten, utan denna används snarare till att anpassa den
övergripande metoden till den specifika situationen. I detta fall handlar det om att anpassa
PROPS för att passa den unika situationen. Som diskuterades i föregående stycke så är
det främst den typen av stationsanpassning som sker kontinuerligt och övertid som
påverkar den dagliga verksamheten. Det är i denna som olika arbetsmetoder väljs och
tillämpas på så sätt att bästa möjliga effekt uppnås av dessa tillämpade metoder. Ett
exempel på en sådan metod är SCRUM vilket är en utvecklingsmetod som tillämpas för
att kunna styra projektet på en lokal nivå, dvs. inom de olika delmomenten inom projekt.
Denna metod anpassas på olika sätt för att passa olika situationer som råder vid olika
tillfällen.
Det är dock inte på det sättet att det aldrig sker några förändringar över tid av det
övergripande ramverket efter att ett metodarbete har utförts. Även i detta görs
förändringar allteftersom arbetet fortgår och man ställs inför nya problem. Det är dock
inte den förändringsverksamhet som är det är fokus på då det talas om kontinuerlig
situationsanpassning utan detta är något som representerar en liten del av det totala
arbetet av denna typ av anpassningar. Fokus är att förändra och anpassa den lokala
situationen för att på så sätt uppnå möjlig effektivitet av det som förändras och anpassas.
I vissa fall tillämpas ingen metod i bolaget vilket oftast uppstår i samband med att mindre
projekt ska genomförds i delprocessen Opportunity Analysis. Denna utvecklingsprocess
kännetecknas av att det rör sig om små systemutvecklingsprojekt som ska resultera i
någon form av produktförevisning, exempelvis en demoprodukt eller liknande. Idén är att
denna produkt ska användas för att förevisa och skapa förståelse hos kunder som avser att
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genomföra ett större systemutvecklingsprojekt, dvs. det är en del som ingår i
säljprocessen.

4.6 Volvo it
Den avslutande intervjun vilket resultatet från denna uppsats verifierades mot,
genomfördes på Volvo it.
Volvo it är ett globalt it bolag som finns runt om i världen. Bolaget tillhör Volvo gruppen
och är ett helägt bolag till Volvo AB. Företaget har en omsättning på ca:7,5 miljarder
kronor år 2009. Idag arbetar ca 5000 anställda runt om i världen på Volvo it (volvoit.se).
Företaget har under lång tid arbetat med it-lösningar och utveckling. Projektstorleken på
delprojekt som utvecklas inom organisationen är alltifrån små projekt i
hundratusenkronorsklassen till projekt med mångmiljonsbelopp.
Företaget arbetar också metodanpassat och organisationen har en stor erfarenhet av att
arbeta på detta sätt. Förutom detta så tillämpas också situationsanpassningar av dessa
metoder för att på så sätt få metoden att passa den unika systemutvecklingssituationen.
Detta genomförs för att uppnå bästa möjliga effekt av de metoder som tillämpas.
Respondenten som intervjuades i denna slutgiltiga undersökning har också långvarig
kunskap inom systemutvecklingsområdet. Han har en teknisk utbildning och mångårig
erfarenhet av att arbeta i projekt, både som deltagare men även som projektledare. Nu för
tiden så arbetar han dock inte i projekt utan arbetar istället med att starta upp och driva
projekt på en strategisk nivå.

4.7 Lärdomar från empirin
Som framgick i det inledande delkapitlet i detta empirkapitel (4.1) så diskuterades det att
detta empirikapitel har tre roller. Den första rollen var att besvara forskningsfråga tre, den
andra var att presentera det företag av vilken den empiriska undersökningen baseras på
samt avslutningsvis också presentera det företag där resultatet ifrån denna uppsats
jämfördes mot.
Detta kapitel har på ett tydligt och strukturerat sätt besvarat den forskningsfåra som avsåg
att besvaras genom denna empiriskundersökning, dvs. ”Hur situationsanpassas
systemutvecklingsmetoder under projektets genomförande?”. Detta framgår tydligt av
kapitel 4.5, här framgår det tydligt att bolaget arbetar med situationsanpassning. Förutom
detta så presenteras även en kortfattad diskussion om hur denna genomförs och tillämpas
i verkligheten, en mer detaljerad beskrivning av detta kommer att presenteras i
analyskapitlet (kapitel 5).
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Vad gäller den andra uppgiften, dvs. att orientera läsaren om det undersökta bolaget så
har denna besvarats på ett ypperligt sätt. Alla de viktiga delar som kan tänkas vara av
intresse för läsaren har på ett tydligt och strukturerat sätt presentrats i detta kapitel. Det
framgår även tydligt hur dessa olika delar relaterar till varandra, det är ett tydligt flyt i
texten.
Avslutnings vis så avsågs det också att genom detta kapitel presentera det företag där den
avslutande empiriska undersökningen genomfördes. Även denna avsikt har på ett
tillfredsställande sätt presentrats i detta kapitel. All den information som anses vara
intressant för att förstå detta bolag i vilken den avslutande undersökningen genomfördes
har presenterats, det framgår bl.a. vad bolaget arbetar med, vilken kompetens
respondenten besitter, m.m. (kapitel 4.6).
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5 Analys
5.1 Analysens roll
Analysens huvudsakliga roll är att besvara huvudfrågan i denna uppsats, dvs. ”Vad bör
projektledaren tänka på då han/hon situationsanpassar systemutvecklingsmetoder under
systemprojektets genomförande?”. Denna frågeställning skall besvaras genom att
forskningsfråga fyra, fem och sex besvaras, dvs. undersöka vilka mål, problem och
framgångsfaktorer som påverkar en situationsanpassning besvaras, se figur 4.
Dessa tre forskningsfrågor baseras på det resultat som framkom i den empiriska
undersökning dvs. resultatet av frågeställningen ”Hur situationsanpassas
systemutvecklingsmetoder under projektets genomförande?”. Detta resultat kommer att
användas som underlag för att besvara forskningsfråga fyra, fem och sex. Förutom detta
empiriska underlag så kommer även det teoretiska underlaget användas för att styrka
huvudfrågans resultat.
Sammanfattnings vis kan man säga att detta kapitel har för avsikt att besvara
forskningsfråga ett, fyra fem och sex, där forskningsfråga ett också trianguleras med data
från den teoretiska undersökningen.
Forskningsfrågor som avser att besvaras i denna analys:
1. ”Vad bör projektledaren tänka på då han/hon situationsanpassar
systemutvecklingsmetoder under systemprojektets genomförande?”
4. ”Vilka faktorer möjliggör en framgångsrik situationsanpassning?”
5. ”Vilka faktorer har en negativ påverkan på situationsanpassning?”
6. ”Vad är det för mål som försöker uppnås genom en situationsanpassning?”
Dessa frågeställningar skall besvaras främst genom resultatet från den empiriska
undersökningen, dvs. resultatet från forskningsfråga tre, ”Vad bör projektledaren tänka
på då han/hon situationsanpassar systemutvecklingsmetoder under systemprojektets
genomförande?”. Förutom detta så kommer även data från den teoretiska
undersökningen även att användas för att styrka de påståenden som ligger till grund för
forskningens huvudfråga.

5.2 Situationsanpassning
I intervjuerna så framgick det att företeelsen situationsanpassning genomförs som en del i
systemutvecklingsprocessen i den organisation i vilken det empiriska underlaget baserats
på. Detta framgick bl.a. av följande diskussion ”tyvärr är det mycket
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specialanpassningar, men vi försöker köra på samma”1. Som framgick av detta citat så
genomförs situationsanpassningar inom bolaget. Det genomförs två typer av
situationsanpassningar inom bolaget, den första är metodarbete, ”projekt med tillräckligt
stor självaktning genomför ett metodarbete”2, detta metodarbete är något som genomförs
i början av ett projekt och som handlar om att anpassa de övergripande ramverken som
styr projekt artbetet och vad som skall genomföras. Den andra typen av
specialanpassning skiljer sig från det föregående på så sätt att denna typ av anpassningar
sker övertid allt efter som projektet fortgår, ”dessa måste specialanpassas beroende på
vad som skall genomföras”3. Som framgick här är att projekt måste specialanpassas för
att passa den unika situationen, det som också framgick av denna diskussion var att detta
är något som sker övertid, denna analys kommer att fokusera på att förklara och diskutera
de situationsanpassningar som sker över tid.
Under intervjuerna så framgick det att en situationsanpassning påverkas av en mängd
olika faktorer, både sådana av positivnatur med även sådana som har en negativ påverkan
på projektet. Under intervju så framkom det också att det finns ett antal mål som försöker
uppnås genom att tillämpa dessa situationsanpassningar. Det är också dessa tre fenomen,
mål, framgångsfaktorer och problem som kommer att diskuteras i denna analys. I det
empiriska materialet så kunde totalt 18 sådana faktorer påvisas, sex av dessa var av
karaktären framgångsfaktorer, sex var problem och sex var mål. I följande kapitel
kommer dessa faktorer att diskuteras mer djupgående och individuellt men en
sammanfattning av dessa visas i tabell två.
Framgångsfakto
rer
Små förändringar

Källa

Problem

Källa

Mål

Källa

I2,R1

Kvalitets problem

I2,R1,IN

Avkastning till ägarna

I1,I2,R1

Känner varandra
Erfarenhet

I2,R2
Osäkerhet
I2,R1,R2 Olika agendor

I2,R2
I2,R1,R2

Konkurrenskraftigt bolag
Tjäna pengar

I2,R2,IN
I1,I2,R1,R2

Tillit
Gemensam
begreppsbild
Hög kvalité

I2,R1
I2,R2

Stora projekt
I2,R1,R2 Kostnadseffektivt
Arbetar
i
flera I2,R2
Optimering av resurser
projekt samtidigt
I2,R1,IN Bristfälliga resurser I2,R1,R2 Inget onödigt arbete
Tabell 2: Lokaliserade faktorer, framgångsfaktorer, problem och mål

I2,R1,R2
I2,R1,R2
I2,R2

Det som framgår av denna tabell är vilka framgångsfaktorer och problem som påverkar
en situationsanpassning. Förutom detta så presenteras även källan till dessa faktorer, (I)
betyder intervju, (R) betyder respondet, (IN) betyder intervjuare. Ettan och tvåan syftar
till intervjutillfället, dvs. den första och den andra intervjun. De syftar också till vilken
respondent det är som har yttrat sig, det intervjuades totat två respondenter.
I följande figur påvisas sambandet mellan de olika framgångs-, problem- och
målfaktorerna. I denna figur påvisas också förhållandet och påverkan från de olika

1

Intervju 1 (I1), respondent 2 (R2)
Intervju 1 (I1), respondent 1 (R1)
3
Intervju 1 (I1), respondent 1 (R1)
2

- 44 -

faktorerna, den faktorn som har en pil till sig påverkas av den faktorn som pilen kommer
ifrån.

Små förändringar

Känner varandra

I2,R1

I2,R2

Avkastning till
ägarna

Erfarenhet

I1,I2,R1

I2,R1,R2

Konkurrenskraftigt
bolag

Gemensam
begreppsbild

Tillit
I2,R1

I2,R2,IN

I2,R2

Tjäna pengar
I1,I2,R1,R2

Hög Kvalité
Kostnadseffektivt

I2,R1,IN

Påverkar

Framgångsfaktorer

Strategiska
mål
Situationsanpassnings
mål

I2,R1,R2

MÅL

Situationsanpassning

Optimering av
resurser

Problem

ö
rs
Fö

Påverkar

I2,R1,R2

ke

Inget onödigt arbete

ru
nd

I2,R2

vi k
a

Kvalitetsproblem
I2,R1,IN

Försöker uppnå

Osäkerhet
I2, R2

Olika agendor
I2,R1,R2

Stora projekt
I2,R1,R2

Arbetar i flera
projekt parallellt
I2,R2

Bristfälliga resurser
I2,R1,R2

Figur 11: Påverkandeförhållande mellan problem, framgångsfaktorer och mål
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5.3 Problem
I detta avsnitt kommer de problem som påverkar en situationsanpassning att diskuteras.
Dessa kommer att diskuteras på en individuell basis.

Påverkar

Situationsanpassning

Problem

Kvalitetsproblem
I2,R1,IN

Osäkerhet
I2, R2

Olika agendor
I2,R1,R2

Stora projekt
I2,R1,R2

Arbetar i flera
projekt parallellt

Bristfälliga resurser

I2,R2

I2,R1,R2

Figur 12: Beskrivning av de problem som påverkar situationsanpassningen

Olika agendor
Detta problem yttrar sig på så sätt att ibland möter situationsanpassningen problem
genom att personer involverade i situationsanpassningen har olika agendor, dvs.
personerna vill åstadkomma olika saker med situationsanpassningen. Ibland blir det
friktioner mellan personer som grundar sig i att dessa individer har olika agendor, ”Man
sitter och bedömer tillsammans, då gör projektledaren sina bedömningar om vad som
behövs medans andra tar och gör sina bedömningar av vad som behövs för
testverksamhet och bedömer vad som är lagom mängd, en gör inte allt utan alla gör det
tillsammans, problem kan dock uppstå då ingen vill granska andras discipliner”4. Som
framgår av denna diskussion så kan det bli slitningar inom projektgruppen som ett
resultat av att ingen vill gransak andras discipliner. Det framgick även av denna intervju
att detta problem kan leda till att personer känner sig kränkta ifall förändringar inom
deras område görs. Detta framgår av följande diskussion, ”många vill inte ändra sig, en
4

Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
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ändring kostar ju. Om man vill genomför en ändring som möter man motstånd, det har vi
aldrig gjort förr och det blir obekvämt, det är en svårighet”5. Som framgår av dessa
diskussioner så är detta ett problem, dvs. att det finns olika agendor inom gruppen som
skall genomföra en situationsanpassning vilket kan leda till problem.
Stora projekt
Problemet stora projekt var ytterligare ett problem som diskuterades under intervjun.
Problemet som skapas är kopplat till kommunikation, det tar helt enkelt längre tid att
förmedla ett budskap i en större organisation än en mindre, ”återkoppling tar längre tid,
vart vi står i ett projekt”6. Som framgår av detta citat så är problem i detta fall
återkoppling, det tar helt enkelt längre tid att kommunicera ett budskap i en stor
organisation. Detta kan skapa problem på så sätt att det tar längre tid att förändra
potentiella problem som uppstår inom systemutvecklingsprojektet då återkopplingen är
långsam vilket kan leda till att potentiella problem inte åtgärdas i tid och kan då leda till
att onödigt mycket skador kan skapas på systemutvecklingsprojektet. Detta påstående
styrks även av detta citat, ”Om projektet inte är större än 9 personer är det stor
sannolikhet att resultatet blir bra, då sitter de ihop och kan prata ihop sig med varandra.
Men är det ett projekt som gör att man måste vara 3000 personer för att klara av det
inom tiden, då är det svettigt. Vad som händer är att ju fler man blir desto mer
kommunikation behövs för att sprida informationen mellan varandra”7. Det som framgår
här är just att det tar längre tid att förmedla ett budskap, kommunikationen går
långsammare och det tar längre tid att styra ett stort projekt än ett litet. Detta styrker även
påståendet om att det kan ta längre tid att förändra och lösa ett potentiellt problem som
uppstår inom en organisation som ett resultat av att det tar lång tid att kommunicera ett
budskap.
En annan faktor som kan påverka stora systemutvecklingsprojekt negativt är att det är en
större personalruljans än i mindre projekt, ”ju längre tid ett projekt tar desto fler
människor kommer att bytas ut”8. Detta påverkar också kommunikationen och styrningen
negativt, genom att ny personal tillkommer och gammal försvinner. Den nya personalen
måste läras upp om vad som skall göras i systemutvecklingsprojekt. Det är även svårare
för ny personal att upptäcka fel och brister som skapats genom situationsanpassningar
vilket kan bidra till att det tar längre tid att åtgärda dessa och där av kan det potentiellt bli
större skadeverkningar av anpassningen än vad som skulle varit fallet problemet åtgärdats
vid ett tidigare tillfälle.
Sammanfattnings vis kan det sägas att i stora projekt så tar återkoppling längre tid. Detta
beror på två anledningar som nämnts ovan, dvs. i stora projekt så tar det allmänt längre
tid med återkoppling, det ligger i projektets natur och att stor personalruljans bidrar till att
skapa oförståelse om vad som är korrekt och vad som är fel i ett projekt. Gemensamt är
dock att dessa två anledningar bidrar till att det tar längre tid att kommunicera i ett stort
systemutvecklings projekt än vad det tar i ett litet. Detta kan innebära problem då det tar
5

Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
7
Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
8
Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
6
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lång tid att förändra potentiella problem som uppstår i ett projekt, bl.a. sådana problem
som skapas av en felaktig implementering av en situationsanpassning. Generellt kan
sägas att stora projekt blir mer otympliga och svårare att förändra och styra än om det
skulle varit mindre och mer lättrörliga projekt. Detta ökar osäkerheten vid en
situationsanpassning då dessa stora projekt är mer komplexa och det är fler saker som
behöver tas hänsyn till, vilket också ökar osäkerheten generellt då en
situationsanpassning skall genomföras.
Arbetar i flera projekt parallellt
Ett annat problem som framkom genom intervjun var att i vissa fall så ingår personal
ifrån projektteamen i flera systemutvecklingsprojekt samtidigt. Detta kan resultera i att
det som uppfattades som självklara för vid tillfället delaktiga personer i projektet kan till
stora delar vara bortglömda då personerna tar upp arbetet igen. ”Sen behövs dokument tas
fram för som beskriver vad som hänt så att när man ett år senare skall underhålla denna
produkt med annan personal så vet man vad som skall göras, det är det viktigaste
dokumentet av allt. Det är lätt att slarva med denna, att man tycker att man kan grejerna
men efter ett halvår då man jobbat med något annat har man glömt van man jobbade
med”9. Det som framgår av denna diskussion är att det lätt slarvas med dokument som
behövs som ligger till grund för arbetet. Detta skapar en osäkerhet om vad som skall
genomföras i projektet, och således blir det svårare att situationsanpassa då man har
bristfällig kunskap om de delar som har och som skall utföras i arbetet samt även en dålig
kunskap som har utförts i projektet.
Bristfälliga resurser
Ofta är det på så sätt att projekten tilldelas bristfälliga resurser i anslutning till att ett
projekt skall startas upp. Detta leder då också till att inte heller situationsanpassningarna
får tillräckliga medel för att kunna utföras på ett tillförlitligt sätt. ”Det är ledtider kontra
kostnader och det är där det krigas, det är väldigt sällan man har tid, tillräckligt med
resurser, dvs. personal och ekonomi för att kunna göra allt rätt från början”10. Detta
citat är ett bevis som styrker att ett problem som man står inför är just bristfälliga resurser
i anslutning till projekt. Det framgår tydligt att det ofta är brist på både pengar och
personal i anslutning till projekt, detta får konsekvenser på alla delar i ett projekt
inklusive situationsanpassas potentiellt blir lidande. Detta framgår bl.a. av följande citat
”Man vet att detta kommer att vara ett problem och att detta kommer att kosta mycket
pengar, då önskar man att man skulle varit mer noggrann”11. Det som styrks genom
detta citat är att ibland så kan det vara så att bristfälliga resurser oavsett ifall det rör sig
om tid, personal eller pengar kan leda till att det kostar mer pengar i slutet av projektet.
Detta är ett resultat av att otillräckligt arbete har lagts ner i under projektets gång och att
detta leder till att framtida förändringar behöver genomföras, vilket kostar pengar.
Osäkerhet
Alla dessa underliggande problem som diskuterats bidrar gemensamt till att öka de
osäkerheter som kopplas till och som beror på situationsanpassning. Förutom dessa
9

Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
11
Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
10
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osäkerheter så finns det även sådana osäkerheter som är generiska, dvs. som alltid på
verkar en situationsanpassning. Dessa framgår tydligt av följande citat: ”man vet inte
svaret, är det rätt väg att gå?”12. Det som framgår av detta citat är att det finns en
osäkerhet då en situationsanpassning genomförs och denna bygger just på att man inte vet
hur framtiden ser ut, vilket styrks av följande resonemang ”Då man utgår från ett
ramverk och försöker definiera en praxis av vad som är lagom, det är svårt då det
svänger upp och ned hela tiden. Ibland har man haft med för lite och då upptäcker man i
slutet att det här borde man ha haft med och så bygger man på. Rätt som det är
upptäcker man att har haft med för mycket och då gör man saker som man inte har
användning av, eller dokument som ingen har användning av”13. Även i detta fall
förtydligas problematiken att det finns en generisk osäkerhet som påverkar arbetet med
situationsanpassningar. Denna problematik diskuterades även vid ytterligare ett tillfälle
”Då man utgår från ett ramverk och försöker definiera en praxis av vad som är lagom,
det är svårt då det svänger upp och ned hela tiden. Ibland har man haft med för lite och
då upptäcker man i slutet att det här borde man ha haft med och så bygger man på. Rätt
som det är upptäcker man att har haft med för mycket och då gör man saker som man
inte har användning av, eller dokument som ingen har användning av”14. Gemensamt för
dessa citat är att de påvisar den inbyggda problematik som är inbyggd i
situationsanpassnings arbeten, nämligen att framtiden är osäker och att ingen vet hur
morgon dagen är, man kan bara gissa. Förutom detta så bidrar också alla andra problem
till att öka osäkerheten vad gäller situationsanpassningar, detta framgår tydligt av figur
13.
Kvalitets problem
Dessa osäkerheter som dels är generiska i en situationsanpassningssituation men även
som beror på de underliggande problem som diskuterats i detta kapitel leder till att det
finns en risk att kvalitén på situationsanpassning blir bristfällig. Detta framgår bl.a. av
följande citat, ”Man vill göra så lite som möjligt, men ändå tillräckligt mycket. Detta kan
dock leda till problem då kunderna får tillgång till materialet och upptäcker att detta är
bristfälligt, då måste man rätta till detta”15. Detta citat diskuterade denna problematik ur
ett kundperspektiv, dock framgår det klart att målet med att undvika så mycket onödigt
arbete som möjligt kan leda till att det blir bristande kvalité på resultatet av en
situationsanpassning. Detta påstående styrks ytterligare av följande citat ”man kan höfta
fel”16, detta var ett direkt svar på frågan ”vilka svårigheter står ni inför vid en
situationsanpassnings situation”17. Det som framgår utav dessa citat är att det finns risk
för att resultatet efter denna situationsanpassning kan vara bristfällig och som ett resultat
av denna bristfällighet lida av bristande kvalité, dvs. kvalitets problem. Generellt kan det
sägas att alla de osäkerheter som diskuterats i detta kapitel leder till att det finns en ökad
risk att kvalitén på situationsanpassningen blir bristfällig.

12

Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
14
Intervju 2 (I2), respondent 2 (R2)
15
Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
16
Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
17
Intervju 2 (I2), intervjuare (IN)
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5.4 Framgångsfaktorer
I detta kapitel kommer de framgångsfaktorerna som påverkar en situationsanpassning att
presenteras och analyseras. Även i detta fall kommer de individuella problemen att
diskuteras var för sig.

Små förändringar

Känner varandra

I2,R1

I2,R2

Erfarenhet
I2,R1,R2

Gemensam
begreppsbild

Tillit
I2,R1

I2,R2

Hög Kvalité
I2,R1,IN

Påverkar

Framgångsfaktorer

Situationsanpassning

Figur 13: Beskrivning av de framgångsfaktorer som påverkar situationsanpassningen

Känner varandra
Att personerna som jobbar tillsammans i projektet känner varandra lyftes fram som en av
framgångsfaktorer för att lyckas med att situationsanpassa, ” framgångsfaktor är att man
känner varandra”18. Här framgår det tydligt att en framgångsfaktor är att personerna i
projektet känner varandra. Detta framgår även av följande citat ”Det är det viktigaste, att
man känner varandra gränsöverskridande att man litar på vad någon säger och vad
någon levererar, tidsuppskattningar och sådant”19. Dessa citat påvisar båda behovet av
att projektmedlemmarna känner varandra. Anledningen till att detta är viktigt har att göra
med att tillit finns och att personerna inom projektgruppen förstår varandra, dessa två
18
19

Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
Intervju 2 (I2), respondent 1 (R1)
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anledningar diskuteras mer djupgående senare i detta kapitel. Ytterligare en anledning är
att arbetet generellt går lättare ifall man känner varandra sedan tidigare, det går helt
enkelt smidigare att arbeta ifall projektgruppen har arbetet ihop vid tidigare tillfälle,
vilket framgår av följande diskussion, fråga: ”försöker man hålla ihop
projektteamen?”20, svar: ”framgångsfaktor!”21.
Här framgår det tydligt att
projektteamen känner varandra seden tidigare är en framgångs faktor.
Tillit
En av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna som bidrar till att skapa en lyckad
situationsanpassning är att personerna som är involverade i projektet känner tillit till
varandra ”Det är det viktigaste, att man känner varandra gränsöverskridande att man
litar på vad någon säger och vad någon levererar, tidsuppskattningar och sådant”22.
Som framgår av vad som sades här så är det främst tilliten som är det viktigast och att det
är något som man får som skapas då man känner varandra. Tillit är något man får då man
känner varandra. En anledning till att detta är fallet är bl.a. till att personer vars område
utsätts för en potentiell anpassning inte känner sig trampade på tårna, detta är ett resultat
av att personerna känner varandra och förstår att ingen vill varandra illa. Detta leder till
en potentiellt bättre tillämpning av situationsanpassningen då risken är mindre att någon
projektmedlem känner sig överkörd, och andra faktorer som är kopplade till personkemi.
Ytterligare en anledning framgår av följande citat, ”Det är det viktigaste, att man känner
varandra gränsöverskridande att man litar på vad någon säger och vad någon levererar,
tidsuppskattningar och sådant”23. Här framgår det att det är viktigt att man litar på
varandra inom projektet, det är viktigt att alla gör vad de säger att de skall göra.
Möjligheten till detta ökar genom att personerna i projektet litar på varandra.
Gemensam begreppsbild
Förutom att tillit är en av de effekterna som skapas av att personerna i projektet känner
varandra så presenteras ytterligare en framgångsfaktor som ett resultat av att personerna
känner varandra, nämligen att personerna förstår varandra. ”Det är viktigt att man menar
samma sak när man säger något, programvarumodul kan betyda något helt annat mellan
olika personer, man vill ha en gemensam begreppsbild”24. Som framgår av denna
diskusson så är det viktigt att projektmedlemmarna förstår varandra. Anledningen till att
detta är viktigt är att det skapar effektivitet i det arbete som skall genomföras. Detta
möjliggör att förstålelse skapas om det som skall förändras genom en
situationsanpassning vilket ökar möjligheten till att det blir en mer effektiv och bättre
tillämning av anpassningen. Anledningen till att detta är fallet är att det är mindre risk för
missförstånd inom projektgruppen. En gemensam begreppsbild möjliggör även att
personalen inom projektteamet som arbetar med situationsanpassningen i fråga har större
möjlighet att förmedla vad som är deras åsikt och vad de tycker borde förändras. Detta
bidrar till att skapa en mer mångfacetterad bild av problemet och på så sätt öka
möjligheten till att hitta fler alternativa lösningar och situationsanpassningsmodeller.
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Erfarenhet
Ytterligare en framgångsfaktor som möjliggör en framgångsrik situationsanpassning är
att personerna involverade i projektet har erfarenhet från tidigare projekt och
situationsanpassningar och att de på så sätt har förståelse för hur saker och ting görs inom
organisationen. Detta var något som framgick vid ett flertal tillfällen underintervjun, ”ju
mer erfarenhet man har av att göra liknande saker, ju större är också sannolikheten att
man lyckas inom den angivna tiden och uppnå den givna funktionaliteten”25. Som
framgår här så är det just erfarenhet av att göra liknade saker som är det väsentliga. Det är
erfarenhet som möjliggör att en situationsanpassning kan genomföras, detta ligger i
anpassningens natur, vad som skall genomföras i en situationsanpassning bygger helt och
hållet på den erfarenhet som projektteamet har att tillgå det är den enda fakta som kan
stödjas mot och som kan användas som underlag i en anpassningssituation. Detta framgår
bl.a. av följande citat, ”sen bygger det också på erfarenhet”26. Här framgår det att
situationsanpassningar bygger på erfarenhet.
Små förändringar
Framgångsfaktorn små förändringar innebär att en situationsanpassning bör utföras i små
steg snarare än stora. Orsaken till att detta är fallet har att göra med risk, genom att
tillämpa små steg istället för stora så undviks att stora problem uppstår som ett resultat av
allt förstora förändringar utförs. Genom att då arbeta i mindre steg så minimeras de
potentiella riskerna, ”det är Toyota då, de små ständiga förbättringarna är bra att göra,
tar man förstora steg så är det svårt att göra”27. Som framgår av detta citat så är det
uppenbara problem att tillämpa stora steg, risken som diskuteras här är att det innebär
svårigheter att genomföra förändringar ifall stegen är förstora. Ytterligare ett citat som
pekar på dessa risker är ”man kan inte, man skall inte förändra för mycket då blir det
bara kaos”28. Här framgår det tydligt att arbetet med situationsanpassningar inte skall
utföras i att förstora steg, då detta skapar kaos i projektet. Det framgår tydligt att små steg
är att föredra framför stora.
Hög kvalité
Gemensamt för alla dessa nämnda framgångsfaktorer är att dessa individuellt och
gemensamt leder till en potentiellt högre kvalité på de situationsanpassningar som
genomförs. Anledningen till att detta är fallet har att göra med att de risker som påverkar
en situationsanpassning minimeras. Det är denna risk minimering som försöker uppnås
genom att utnyttja de positiva effekter som skapas genom tillämpning av dessa
framgångsfaktorer. Detta framgick under intervjun vid flera tillfällen bl.a. talades det om
generellt om framgångsfaktorer, det framgår bl.a. av följande diskussionsfråga: ”försöker
man få in personer med erfarenhet i projekten, håller man ihop projektteamen?” 29 svar:
”framgångsfaktor”30. Detta var bara en av de framgångsfaktorer som diskuterades under
25
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intervjun, generellt kan sägas att alla de individuella framgångsfaktorer som diskurerats i
detta kapitel individuellt bidrar till att skapa risk minimering. Anledningen till att detta är
fallet har att göra med att alla dessa faktorer har diskuterats ur synvinkeln att dessa bidrar
till att minimera de risker som finns och påverkar en situationsanpassningssituation.

5.1 Målsättningar
Målen som presenteras i denna modell representerar de orsaker som ligger till grund för
varför en situationsanpassning genomförs. Som framgår av figuren så har två
huvudgrupper av mål lokaliserats ifrån det empiriska materialet. Dessa två grupper
representerar två olika typer av mål, dvs. strategiska- och situationsanpassningsmål.
Strategiska mål har den karaktären att de är av strategisk betydelse, dessa mål är
kopplade till verksamheten som helhet och går igen i företagets alla delar, dvs. dessa mål
representerar de övergripande målen som kopplas till varför organisationen finns och
verkar. Situationsanpassningsmål är de målen som direkt kan kopplas till
situationsanpassning, målen representerar de anledningar till varför en
situationsanpassning genomförs. Dessa mål är kopplade till de strategiska målen på så
sätt att dessa strategiska mål uppnås indirekt genom att dessa situationsanpassningsmål
uppnås, detta framgår av följande figur.
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Figur 14: Beskrivning av de mål som försöker uppnås genom situationsanpassning
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Avkastning till ägarna
Under intervjun togs detta mål upp vid ett flertal tillfällen, det diskuterades under båda
intervjuerna både i samband med projekt som arbetsform men även under den
efterföljande intervjun om situationsanpassning: ”Jag brukar raljera med att vi skall
skapa största möjliga nytta för våra aktieägare31”. Detta mål karaktäriseras av att det är
ett genomgående generellt mål som försöker uppnås i alla företagets olika handlingar,
alltifrån i en situations anpassnings samband till varför man jobbar enligt props, exempel
på detta är: ”syftet och målet är att skapa så mycket välfärd som möjligt för aktieägarna,
det är det som är målet”32, vid detta tillfälle diskuterades detta ur ett projektlednings
situation. Sammanfattningsvis kan detta mål sammanfattas med att det är det yttersta
målet som bolaget försöker uppnå, detta mål genomsyrar alla de underliggande mål som
organisationen har, detta mål är orsaken till varför de andra målen finns.
Konkurrenskraftigt bolag
Det andra målet som bolaget har är som av en strategisk karaktär är att bolaget skall vara
konkurrenskraftigt, detta mål kan sägas till viss del möjliggöra för bolaget att nå det
slutgiltiga målet, dvs. avkastning till ägarna. Också detta mål karaktäriseras av att det är
ett generellt mål som gäller verksamhetens alla olika delar detta framgår av följande citat:
”vad är orsaken till att ni situationsanpassar metoder”33, ”Det är därför vi skall tjäna
pengar, vi skall vara konkurrenskraftiga. Det är egentligen främsta syftet”34. Som
framgår i denna diskussion så är det en stark koppling mellan målet konkurrenskraftigt
bolag och tjäna pengar, målet tjäna pengar anses i detta samband möjliggöra att bolaget
är konkurrenskraftigt.
Tjäna pengar
Som nämnts under föregående målbeskrivning så framgår det av intervjun att det är en
stark koppling mellan målet konkurrenskraftigt bolag och målet tjäna pengar. Del målet
tjäna pengar möjliggör att bolaget kan vara konkurrenskraftigt. Detta mål är likt de
tidigare nämnda målen på så sätt att detta mål är ett mål som tillämpas i organisationen
som helhet, det är ett generellt mål som diskuteras i många olika situationen inom
bolaget. Detta framgår tydligt av följande citat som är tagna ur olika intervjuer och vid
diskussion av olika företeelser det första citatet handlar om vad som genomförs i ett
buisnescase: ”man skall kunna tjäna pengar på det”35 , samt: ”man måste klargöra att det
finns ekonomi i en produkt eller fiture så att den skall gå vidare till en formell
förstudie”36. Det som framgår tydligt i dessa citat är att det alltid finns en ambitionen
inom bolaget att tjäna pengar på det som genomförs oavsett vad som genomförs, det är
alltså ett generellt mål som tillämpas i organisationens alla verksamheter.
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Förutom dessa starka indicier om att bolaget tillämpar målet att tjäna pengar generellt i
hela verksamheten så framgick det ytterligare en sak, nämligen att bolaget uppnår detta
genom att utföra aktiviteter och uppnå mål som har med den dagliga verksamheten att
göra. Citat: ”Det är för att vi skall tjäna pengar, vi skall vara konkurrenskraftiga. Det är
egentligen främsta syftet, vi skall inte göra något onödigt arbete, ändå skall kvalitén vara
tillräckligt god”37. Det som framgår av detta citat är att målet att tjäna pengar uppnås
genom effektivisering, i detta fall att ”inget onödigt arbete skall utföras”, dvs. mål som
härrörs och som kan säga påverka bolaget i dess dagliga varsamhet. Alltså att bolaget
genom att tillämpa och uppnå mål i den dagliga driften skall genom dessa uppnå
överliggande mål om att tjäna pengar och i slutändan även uppnå målet att vara
konkurrenskraftigt och att generera avkastning till ägarna.
Kostnadseffektivt
Även detta mål diskuteras som att det är ett underliggande mål som möjliggör att nå det
övergripande mer generella, i det här fallet så presenteras detta mål som en förutsättning
för att kunna skapa bästa möjliga nytta för aktieägarna. ”Jag brukar raljera med att vi
skall skapa största möjliga nytta för våra aktieägare, så är det ju med all kommersiell
verksamhet. Det gäller att göra det så kostnadseffektivt som möjligt”38. Detta citat är
svaret på frågan varför en situationsanpassning skall genomföras. Det som tydligt
framgår i denna diskussion är att kostnadseffektivitet är det som möjliggör avkastning till
ägarna. Detta får till följd att ett av de målen som försöker uppnås genom
situationsanpassning är just kostnadseffektivitet. Förutom denna specifika hänvisning till
kostnadseffektivitet så presenteras även effektivitet generellt som en anledning till att
genomföra situationsanpassning, ”vi skall jobba så effektivt som möjligt för att få ett bra
resultat”39. Även fast effektivitet diskuteras generellt i detta citat så kan man säga att
denna ingår i målet kostnadseffektivitet. Orsaken till detta är att alla olika typer av
effektivisering generellt till slut leder till kostnadsbesparingar och därför kan detta citat
styrka påståendet att kostnadseffektivitet är ett av målen som bolaget försöker uppnå med
situationsanpassning.
Optimering av resurser
Optimering av resurser kan sägas vara nära sammankopplad med effektivisering, och i
detta fall är målet kostnadseffektivisering. Då det diskuterades under intervjun så
diskuterades optimering just i samma sammanhang som effektivitet. Citat: ”Optimera
kallar man det, vi optimerar”40 och respondent 2 svarade ”vi skall jobba så effektivt som
möjligt och ändå få ett bra resultat”41 detta var svar på frågan vad situationsanpassning
innebär. Det innebär alltså att optimera och arbeta så effektivt som möjligt det är också
målen som ligger till grund för situationsanpassning. Optimering diskuterades även som
ett svar på de problem som kan uppstå i en situationsanpassning, ”Organisationen vill
optimera sig, man vill använda så lite resurser som möjligt för att nå resultatet”42.
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Gemensamt för dessa två citat är att de båda diskuterar optimering som ett mål som
försöker uppnås, detta gäller framför allt i det sista citatet då respondenten diskuterar
användandet av så lite resurser som möjligt som en framgångsfaktor. Baserat på dessa
indicier så har målet optimering av resurser lokaliserats och presenterats som ett av de
driftsmål som försöker uppnås genom situationsanpassning.
Inget onödigt arbete
Detta sista mål är egentligen det som står närmast situationsanpassning och är det målet
som direkt avses att lösas med situationsanpassning. Metoder specialanpassas just för att
slippa onödigt jobb, vilket i sin tur leder till att nå målet optimering, man kan säga att
undvika onödigt arbete är direkt sammankopplat med att uppnå det överliggande målet
optimering av resurser, vilket i sin tur leder till att övriga mål uppnås, ”det är för att vi
skall tjäna pengar, vi skall vara konkurrenskraftiga. Det är egentligen enda syftet, vi
skall inge göra något onödigt arbete”43. Målet att undvika onödigt arbete framgick även
då respondent 2 berättade en händelse som han varit med om ”Jag jobbade på ett företag
som använde en amerikans milstandard, det var svårt att förstå och det var mängder av
dokument som skulle fram. Vi fick hjälp av en amerikan som jobbat med detta tidigare
som skulle hjälpa oss, han sa att man måste anpassa jobbet och kan inte ta med allt rakt
upp och ned, det fungerar inte. Man måste skalla ner så att allt det väsentliga kommer
med”44. Det som framgår av denna historia är att det är viktigt att bara ta med det
väsentliga och inte alla delar då detta skulle ta för lång tid och kosta för mycket pengar.
Gemensamt för dessa två citat är att båda pekar på att det mål som direkt uppnås med
situationsanpassning är just att undvika onödigt arbete och således så är det sista målet
som försöker uppnås, inget onödigt arbete.
Denna målsättning med att inget onödigt arbete skall utföras framgår också av följande
citat, ”det är jus så att vi människor är lite lata, vi tycker inte om att dokumentera, det är
inte så roligt, det är det ju inte”45. Det som framgår här är ytterligare en aspekt som kan
kopplas till detta mål, nämligen att arbete som inte behövs försöker undvikas som ett
resultat av lathet. Det är onödigt att tvinga folk till något som inte behöver göras detta
skapar omotivation, det är bättre att minimera arbetsbördan för att där igenom uppnå
bästa möjliga effektivitet inom systemutvecklingsprojektet. Detta resonemang påpekades
även av följande citat, ”man vill göra så lite som möjligt men ändå få ut tillräckligt
mycket”46 . Även detta citat pekar på att ett av målen är just att undvika onödigt arbete.

5.2 Tummregler
Tumregler i detta sammanhang är synonymt med de förslag och riktlinjer för en effektiv
situationsanpassning som avses att skapas genom denna uppsats. De är en form av
riktlinjer som är skapta för att underlätta ett effektivt situationsanpassningsarbete. Idén
med dessa tumregler är att försöka minska påverkan från de problem som lokaliserats
43
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under intervjuerna och maximera de framgångsfaktorer som lokaliserats i analysen.
Tanken är att genom att tillämpa dessa tumregler så är chansen större att
situationsanpassningen blir effektiv, dvs. av en hög kvalité och som ett resultat av denna
effektivitet är chansen också större att nå de mål som avses att uppnås.
Totalt har fyra tumregler formulerats baserat på det som kommit fram under analysen,
dessa fyra presenteras i tabell 3, se nedan. I denna tabell presenteras även de
framgångsfaktorer som styrks genom tumreglerna samt de problem som minimeras
genom att tillämpa dessa. Dessa tumregler kommer också att diskuteras och trianguleras
mot den data som framkom av den teoretiska undersökningen.

Tummregler
1.Relation sedan
tidigare
2.Små och många
situationsanpassningar
3.Tillräckliga resurser

Framgångsfaktorer
som styrks
Känner varandra, Tillit,
Gemensam begreppsbild och
Hög Kvalité
Små förändringar och Hög
kvalité
Hög Kvalité

Problem
som minimeras
Olika agendor, Stora
projekt och Osäkerhet

Mål som uppnås
Onödigt arbete och Optimering av
de tillgängliga resurserna

Osäkerhet

Onödigt arbete och Optimering av
de tillgängliga resurserna
Bristfälliga resurser,
Onödigt arbete, Optimering av de
Arbetar i flera projekt
tillgängliga resurserna och
samtidigt och Osäkerhet
Kostnadseffektivitet
4.Erfarenheter från
Erfarenhet, Gemensam
Osäkerhet
Onödigt arbete och Optimering av
liknande situationer
begreppsbild och Hög kvalité
de tillgängliga resurserna
Tabell 3: Lokaliserade tummregler samt vilka framgångsfaktorer som styrks, problem som
minimeras och mål som uppnås

Samtliga tumregler presenteras även i figur 16, här framgår det hur relationerna mellan de
olika framgångsfaktorerna respektive problemen påverkar varandra och hänger ihop. I
nästkommande delar av denna analys så presenteras även tumreglerna individuellt. I
dessa individuella presentationer görs en djupare analys där effektiviteten av tumregler
presenteras och diskuteras.
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Figur 15: Samtliga tummreglers påverkan vad gäller problem respektive framgångsfaktorer
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5.2.1 Tumregel 1: Relationer sedan tidigare
Denna tumregel handlar om att lyfta fram och belysa betydelsen av att det är viktigt att
personerna i ett projekt känner varandra sedan tidigare. Detta tankesätt är något som
organisationen i viss utsträckning redan följer, och på så sätt styrks detta påstående. Det
framgår även av följande diskussion, fråga: ”försöker man hålla ihop projektteamen?”47,
svar: ”framgångsfaktor!”48. Som framgår av denna diskussion så anses det viktigt att
hålla ihop de redan existerande teamen och orsaken till att detta kan kopplas till följande
argument, fråga: ”skulle man kunna säga att ju mer man känner varandra, ju bättre
situationsanpassning”49svar: ”ja och det gäller hela vägen från toppen av
projektledningen till alla som jobbar. Att ha en relation uppåt och nedåt i kedjan
möjliggör att alla förstår vad som skall göras”50. Som framgår av denna diskussion så
försöker man hålla ihop teamen på grund av att de känner varandra och har en relation
sedan tidigare.
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Figur 16: Beskrivning av vilka framgångsfaktorer respektive problem som
tumregel 1 baseras kring

Detta fenomen är också något som diskuteras i det teoretiska kapitlet i uppsatsen. I
kapitel 3.6.2 diskuteras behovet av att personerna involverade i projektet bör lär känna
47
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varandra så fort som möjligt, då det innebär att projektet snabbare kan startas upp
(Tonnqusit 2008 s.91).
Som framgår av modellen så bidrar framgångsfaktorn ”känner varandra”, till att ”tillit”
skapas, ”gemensam begreppsbild” och att en ”hög kvalité” skapas. Orsaken till att detta
är fallet är att ”tillit” och ”gemensam begreppsbild” skapas som en effekt av att
personerna känner varandra, ”det är viktigast, att man känner varandra
gränsöverskridande. Att man kan lita på vad någon säger och vad någon
levererar”51samt följande citat ”att man menar samma sak när man säger någonting”.
Programvarumodul kan betyda något helt annat olika personer, gemensam
begreppsbild”52. Dessa två citat fångar och beskriver essensen av vad som uppstår genom
att intressenterna känner varandra, nämligen att relationer skapar förståelse.
Genom att uppnå denna förståelse så möjliggör det även att en högre kvalité av
situationsanpassningarna kan uppnås genom att minimera de effekter som potentiellt
skapas som ett resultat av att personerna involverade i situationsanpassning inte förstår
varandra, dvs. minimering av de risker som kan påverka en situationsanpassning de så
kallade osäkerheterna i projektet. Detta diskuteras också i teorin, i kapitel 3.6.2 framgår
det att det är viktigt att ta hänsyn till projektmedlemmarnas samarbetsförmåga. Genom att
tillämpa denna tumregel så innebär detta att det redan finns en god samarbetas förmåga
inom projektet vilket resultatet i att projektet potentiellt blir mer effektivt (Tonnqusit
2008 s.77).
Många av dessa osäkerheter kan som nämndes i föregående stycke kopplas till att
intressenterna involverade i en situationsanpassning inte känner varandra, se analysens
tidigare kapitel och figur 17. Som framgår av figur 17 är det två problem som direkt kan
kopplas till att personerna involverade i situationsanpassning inte känner varandra, dvs.
problematiken som uppstår i ”stora projekt” och problematiken som uppstår som ett
resultat av att personerna har ”olika agendor”. Dessa problem bidrar i sin tur till att öka
”osäkerheten” som påverkar kvalitén på situationsanpassningen, vilket också framgår av
figur 17.
Genom att tillämpa tumregeln att projektmedlemmarna bör ha en relation sedan tidigare
så minimeras effekterna av med att personerna kan ha olika agendor. Anledningen till
detta är att genom att personerna tidigare har jobbat med varandra så har en förståelse
växt fram och på så sätt minskas problemen med missförstånd mellan
projektmedlemmarna. Tumregeln minimerar de risker som är kopplade till den
mänskligafaktorn. Genom att personerna förstår varandra så ökar också möjligheter till
att genomföra situationsanpassningar som skulle påverka en viss enskild person, det blir
helt enkelt lättare att förmedla förståelse mellan parterna om varför en viss uppgift eller
sak måste förändras. Detta påstående styrks även av följande diskussion, fråga: ”skulle
man kunna säga att ju mer man känner varandra, ju bättre situationsanpassning”53Svar:
”ja, och det gäller hela vägen från toppen av projektledningen till alla som jobbar. Att ha
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en relation uppåt och nedåt i kedjan möjliggör att alla förstår vad som skall göras”54.
Det som framgår här är att relationer och insikter möjliggör en bättre förståelse för vad
som skall uppnås och på så sätt möjliggör en effektiv situationsanpassning. Detta bidrar i
sin tur till att minska de osäkerheter som finns då en situationsanpassning skall
genomföras. Resonemanget framgår också av den teoretiska undersökningen, i kapitel
3.6.2 diskuteras behovet av samarbete och att detta samarbete uppnås genom att
projektmedlemmarna som är involverade i projektet känner varandra (Tonnqusit 2008
s.91).
Osäkerheten minskar genom att det blir lättare att styra större projekt genom att
personerna i projektet har kännedom om varandra. Problemet som uppstår i stora projekt
är att de är svåra att styra, det tar tid att förmedla ett budskap och det tar tid för
återkoppling. Detta kan minimeras genom att personerna involverade i projektet känner
varandra. Vid större projekt kan det vara svårare med personkännedomen. Lösningen är
då att de olika delmomenten utförs med personer som har kännedom om varandra. Detta
är en viktig del för att öka effektiviteten av en situationsanpassning på lokalnivå. Denna
tankegång är också något som redan tillämpas och praktiseras i organisationen, vilket
framgår av följande diskussion, fråga: ”försöker man hålla ihop projektteamen?”55, svar:
”framgångsfaktor!”56. Som framgår av denna diskussion är att detta förslag redan något
som tillämpas vilket i sin tur styrker påståendet. Samma resonemang gäller även för
ledningen inom projektet. De som styr de olika delarna av projektet bör också känna
varandra av precis samma anledning som gäller på lokalnivå för att det möjliggör en
effektiv styrning och återkoppling. Påståendet styrks också i teorin, i kapitel 3.6.2
framgår att genom att personer känner varandra så ökar samarbetsförmågan och
därigenom också effektiviteten inom projektet (Lennéer-Axelson 1991 s.24). Gemensamt
för både lokal och strategisk nivå är att personer som känner varandra bidrar till ett lättare
informationsflöde och bättre återkoppling inom projektet. Det leder i sin tur till att
situationsanpassning genomförs effektivt tillämpade i projektet.
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Figur 17: Förhållande mellan relationer och kvalité på situationsanpassningen
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Genom att tillämpa denna tumregel minskas inte bara riskerna med projektet utan det är
också en större möjlighet till att målen med situationsanpassning uppnås, det är något
som tydligt styrks både av det empiriska och det teoretiska materialet. Det är framför allt
två mål som kan sägas var direkt kopplade till denna tumregel, nämligen att undvika
onödigt arbete och optimering av de tillgängliga resurserna. Orsaken till att det är större
möjlighet att dessa mål uppnås vid tillämpning av denna tumregel är att chansen är större
att uppnå bättre kvalité på de situationsanpassningar som genomförts under projektet.
Det blir en optimering av resurser och undvikande av onödigt arbete vilket framgår av
figur 18 och figur 15 (mål figur).
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5.2.2 Tumregel 2: Små och många situationsanpassningar
Denna tumregel handlar om att det är viktigt att genomföra små men många
situationsanpassningar under tiden ett projekts genomförande. Orsaken till att det är
viktigt med mindre och många iterationer är att det minimerar osäkerheten i projektet och
genom att dessa osäkerheter minimeras så minimeras även riskerna, ”man kan inte, man
ska inte göra för mycket för då blir det kaos”57. Detta resonemang var en del i ett större
resonemang där diskussionen handlade om hur situationsanpassningar bör genomföras.
Tydligt av detta resonemang är att det finns tydliga problem om det görs för stora
situationsanpassningar. För att undvika detta kaos görs istället mindre förändringar.
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Figur 18: Beskrivning av vilka framgångsfaktorer respektive problem som
tumregel 2 baseras kring

Modellen ovan visar att ”högre kvalité” uppnås genom att ”små förändringar” genomförs.
Genom att stora förändringar undviks minimeras också stora risker. Denna
framgångsfaktor innebär att små iterationer möjliggör att situationsanpassningar kan
genomföras till små risker, allt för att undvika större risktagande som skulle kunna
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påverka projektet negativt. Detta fenomen lyfts även fram i den teoretiska delen. I kapitel
3.3 diskuteras detta utifrån ett projektperspektiv och två olika typer av
systemutvecklingsmetoder beskrivs. Dessa två utvecklingsmetoder är seriell utveckling
och dynamisk utveckling. Seriell utveckling innebär att ett fåtal stora iterationer
genomdrivs i projektet medan dynamisk utveckling innebär att mindre men fler
iterationer genomdrivs. Det som framgår av litteraturen är att seriell utveckling ses som
en tungrodd och otymplig process då det är svårt att förändra något som redan är bestämt
(Tonnquist 2008 s.110). Som framgår av litteraturen kan få och många stora iterationer få
en negativ effekt på projektet, precis som stora iterationer också kan få negativa effekter
på en situationsanpassning i enlighet med den data som framkommit i den empiriska
undersökningen. Dessa problem är bl.a. att det anses vara svårt att tillämpa feedback i en
seriell utveckling och dessutom är det väldigt dyrt och tar lång tid att genomföra
förändringar i denna typ av systemutvecklingsmetod (Russo 2005 s.17-8). Detta är också
anledningen till att systemutvecklingsmetoder av dynamisk karaktär skapades (Tonnquist
2008 s.110).
Ytterligare en effekt som skapas genom tillämpning av denna tumregel är att genom
tillämpning av små steg så undviks de problem som kan kopplas till stora steg. Det r
dessutom även lättare att förändra och förbättra små situationsanpassningar än stora,
”man kan inte, man ska inte göra för mycket för då blir det kaos”58och ”de små ständiga
förbättringarna är bra att göra, tar man förstora steg så är det svårt att genomföra”59.
Det är alltså viktigt att genomföra små ständiga förändringar för att undvika kaos för att
lättare kunna genomföra en situationsanpassning. Detta är framför allt viktigt i en
situationsanpassning där det är svårt att på förhand veta utfallet vilket även framgår av
följande citat: ”Det finns ingen sanning, svart på vitt. Utan det är en känsla man får ha,
det är lätt att överarbeta saker”60. Som framgår av detta citat kan man aldrig i förväg
riktigt veta hur en situationsanpassning kommer att bli och därför är det viktigt att
använda sig av små steg kontinuerligt istället för att tillämpa ett stort som kan visa sig ge
problem. Detta kan öka kvalitén på situationsanpassningen som ett resultat av att riskerna
minimeras genom denna tumregel.
Som framgår av figur 19 så är det problemet osäkerhet som avses att elimineras eller i
alla fall förminskas genom att tillämpa denna tumregel. Anledningen till detta är samma
anledning som anser att kvalitén anses höjas genom användande av denna tumregel, dvs.
genom att riskerna minskar med att ta små steg istället för stora kliv. Genom att minimera
dessa risker minimeras också osäkerheten vad gäller hur effektiv situationsanpassningen
verkligen är. Detta framgår också av figur 20, dvs. att ju bättre tillämpning av tumregeln
små och många förändringar ju större är också chansen att det blir en högre kvalité på
situationsanpassningen som helhet.
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Figur 19: Små och många förändringars påverkan på kvalitén av situationsanpassningen

Även denna tumregel bidrar till att det är större möjlighet att nå de mål som försöker
uppnås genom en situationsanpassning. Det gäller i första hand två mål som direkt är ett
resultat av en god situationsanpassning, nämligen att undvika onödigt arbete och
optimering av de tillgängliga resurserna, se figur 15. Genom att tillämpa denna tumregel
så minimeras riskerna som påverkar en situationsanpassning och på så sätt ökar även
möjligheterna till att nå de mål som avses att uppnås genom situationsanpassning.
.
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5.2.3 Tumregel 3: Tillräckliga resurser
Denna tumregel handlar om att det är viktigt att ett projekt får tillräckliga resurser i form
av tid, pengar och personal för att på ett bra sätt kunna genomföra en
situationsanpassning, ”Det är ledtider kontra kostnader och det är där det krigas, det är
väldigt sällan man har tid, tillräckligt med resurser, dvs. personal och ekonomi för att
kunna göra allt rätt från början”61. Som framgår av detta citat är att det är brist på många
olika typer av resurser. Detta påverkar situationsanpassningen negativt då det kan bidra
till att situationsanpassningen blir bristfällig.
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Figur 20: Beskrivning av vilka framgångsfaktorer respektive problem som
tumregel 3 baseras kring

Denna tumregel skiljer sig från de andra på så sätt att de andra har tumregeln i första
hand tar avstamp i att maximera framgångsfaktorernas påverkan och genom dessa
minimera problemens påverkan på situationsanpassningen.
Tillvägagångssättet vad gäller denna tumregel är tvärtom, i detta fall utgår tumregeln
utifrån de lokaliserade problemen och genom att minimera dessa också nå en högre
kvalité, dvs. genom att minimera problemens påverkan nå kunna uppnå framgångsfaktorn
hög kvalité. Denna framgångs faktor skall uppnås genom att de osäkerheter som påverkar
situationsanpassning skall minimeras och därigenom minimeras också de risker som
påverkar situationsanpassning vilket i sin tur leder till en generellt högre kvalité på
situationsanpassningen som helhet.
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De problem som avses minimeras genom att tillämpa denna tumregel har gemensamt att
dessa är kopplade till resursåtgång, dvs. problemet att ”arbeta i flera projekt parallellt”
och problemet ”bristfälliga resurser”. I föregående kapitel (kapitel 5.3), framgår det att
bristfälliga resurser är kopplade till att ett projekt och därigenom också
situationsanpassningar ibland inte får de resurser som behövs för att genomföra projekt
och därigenom en situationsanpassning på ett tillförlitligt sätt, citat ”Det är ledtider
kontra kostnader och det är där det krigas, det är väldigt sällan man har tid, tillräckligt
med resurser, dvs. personal och ekonomi för att kunna göra allt rätt från början”62.Detta
påverkar situationsanpassningar negativt och som ett resultat av att dessa resursbrister
kan det leda till att underlaget som situationsanpassningen bygger på är otillräckligt vilket
i sin tur leder till att osäkerheterna blir fler och en potentiellt lägre kvalité på
situationsanpassningsarbetet som genomförts.
Som framgår av citatet ovan så består resursbristerna ofta i ekonomi och personal. Dessa
är ovärderliga då en situationsanpassning skall genomföras då situationsanpassningar
bygger på kunskap från kompetent personal med erfarenhet och kunskap från liknande
situationer. Är denna tillgång, dvs. kunnig personal, bristfällig är det också större risk att
resultatet av en situationsanpassning blir bristfälligt. Projektet kan påverkas negativt om
nämnda resurser är otillräckliga.
Även kortsiktiga resursbrister kan också påverka projektet negativt längre fram, citat:
”Man vet att detta kommer att vara ett problem och att detta kommer att kosta mycket
pengar, då önskar man att man skulle varit mer noggrann”63. Enligt citatet kan
kortsiktighet vad gäller en för liten tilldelning av resurser innebära bristande kvalité på
lång sikt och där igenom också extra kostnader.
Detta fenomen är också något som indirekt styrks av den teoretiska data som samlats in i
denna uppsats, dvs. att det är viktigt att ett projekt får tillräckligt med resurser. I kapitel
3.2 diskuteras behovet av att ett projekt behöver tillräckliga resurser för att bli framgångsrikt. I litteraturen framgår även att ett projekt bör vara gediget planerat och utvärderat.
Detta är något som genomförs i projektets initiala delar, dvs. i förstudien och
planeringsarbetet (Tonnquist 2008 s.16). I och med att situationsanpassning till stor del
handlar om hur ett projekt skall planeras och anpassas så tyder det på att även i dessa fall,
dvs. i situationsanpassnings sammanhang så anses det viktig att tillräckliga resurser finns
tillgängliga för att genomföra projektet på ett bra och genomtänkt sätt.
Det andra problemet som bidrar till att skapa en större osäkerhet är ”att personalen
arbetar i flera projekt samtidigt”. Detta får till följd att det är stor risk att personerna som
jobbar på detta sätt missar uppgifter som var självklara då de arbetade i projektet. Detta
kan få till följd att personer som hoppar mellan olika projekt inte är delaktiga i tillräckligt
hög utsträckning och inte heller är medvetna om de förändringar som gjort vilket kan leda
till att effekterna av situationsanpassningarna som tillämpas till viss del urholkas.
Behovet av att ett projekt skall tilldelas personal och att dessa bör vara engagerade i
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projektet diskuteras även i teori kapitlet i denna uppsats. I kapitel 3.5.3 framgår det att
projektmedlemmarna skall vara delaktiga i projektet för att det skall bli framgångsrikt
(Ricciardio 2005 s.143).
Genom att tillämpa denna tumregel, dvs. att använda tillräckliga resurser, så kan problem
i viss mån minimeras och på så sätt också bidra till att öka kvalitén i
situationsanpassningen. Självklart är det inte alltid möjligt att använda sig av samma
resurser uteslutande i ett projekt, exempelvis specialister som kan behövas i olika projekt,
men genom att i högsta möjliga mån bara använda resurser i ett projekt åt gången undviks
de potentiella problem som kan uppstå när en resurs används parallellt i flera projekt.
Sammanfattningsvis kan sägas att genom att projektet tilldelas tillräckliga resurser ökar
också möjligheterna för att uppnå bästa möjliga kvalité på situationsanpassningen, vilket
även framgår av figur 22.
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Figur 21: Resursers påverkan på kvalitén på situationsanpassningen

Genom att tillämpa denna tumregel så uppnås framförallt ett mål, dvs. optimering av
tillgängliga resurser. Orsaken till att detta är att genom att minimera antalet personer som
är i flera parallella projekt samtidigt minimeras också behovet av att denna personal
måste lära sig samma sak vid ett flertal tillfällen när kunskapen om projektet redan kan ha
fallit i glömska sedan personen sist arbetade i projektet. Ytterligare mål som uppnås
genom att tillämpa denna tumregel är att situationsanpassningen bidrar till att inget
onödigt arbete utförs och genom detta mål också till kostnadseffektivitet. Genom att
tillämpa tillräckligt med resurser från projektets början bidrar detta också till lägre risk att
tillägg med extra kostnader som följd.
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5.2.4 Tumregel 4: Erfarenhet ifrån liknande situationer
Innebörden av denna tumregel är att de personer som kommer att vara involverade i
projektet och i förlängningen även situationsanpassningar bör ha erfarenhet från liknande
projekt. Detta framgår av intervjuerna, ”Ju mer erfarenhet man har av att göra liknande
saker, ju större är också sannolikheten att man lyckas”64. Detta citat representerar den
syn företaget har och uppfattning kan sägas styrka påståendet om att det är viktigt med
erfarenhet. Orsaken till att detta är viktigt kan kopplas till fenomenet
situationsanpassning, det ligger i anpassningens natur att det är erfarenheten som ligger
tillgrund för om man lyckas eller inte. Det är bara erfarenhet som kan användas som källa
då en situationsanpassning utformas, ”sen bygger det också på erfarenhet”65. Enligt
citatet är en av byggstenarna till att lyckas med en framgångsrik situationsanpassning just
denna tumregel, dvs. erfarenhet. Det är kvalitén på en erfarenhet som personen har som
genomför situationsanpassningen som bestämmer hur väl denna anpassning blir.
Resonemanget om behovet av erfarenhet diskuteras i kapitel 3.6.2. Här framgår att det är
erfarenhet som skapar kompetens inom ett visst område (Tonnqusit 2008 s.77).

Små förändringar

Känner varandra

I2,R1,R2

Erfarenhet

I2,R2

I2,R1,R2

4
Gemensam
begreppsbild

Tillit
I2,R1

I2,R2

Hög Kvalité
I2,R1,R2

Påverkar

Framgångsfaktorer

Påverkar

Situationsanpassning

Problem

Kvalitetsproblem
I2,R1,IN

Osäkerhet
I2, R2

Olika agendor
I2,R1,R2

Stora projekt
I2,R1,R2

4

Arbetar i flera
projekt parallellt
I2,R2

Bristfälliga resurser
I2,R1,R2

Figur 22: Beskrivning av vilka framgångsfaktorer respektive problem som
tumregel 4 baseras kring
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Detta resonemang styrks även av följande argument ”ju mer erfarenhet man har av att
göra liknande saker, ju större är också sannolikheten att man lyckas”66. Här framgår det
tydligt att erfarenhet är direkt kopplad till hur väl resultatet av en situationsanpassning
blir.
Erfarenhet bidrar också till förståelse mellan projektmedlemmarna. Genom att personerna
har erfarenhet från liknande situationer så har de också byggt upp en gemensam
begreppsbild och kan som ett resultat av detta förmedla sin vilja och förstå andra på ett
tydligt sätt. Detta bidrar till att kvalitén ökar på så sätt att det är mindre risk att det är
kommunikationssvårigheter inom gruppen vilket potentiellt leder till en mer effektiv och
snabb kommunikation inom projektgruppen, citat, fråga: ”försöker man få in personal
med erfarenhet i projekten?”67, svar: ”det är viktigt för att man skallförstå varandra, att
man menar samma sak när man säger någonting, programvarumodul kan betyda något
helt annat mellan olika personer, gemensam begreppsbild”68. Av denna diskussion så
framgår det tydligt att gemensam begreppsbild är något man kan få genom erfarenhet.
Även detta resonemang diskuteras indirekt i kapitel 3.5.5, där det framgår att erfarenhet
bidrar till förståelse om det ämnet i vilken personen i fråga har erfarenhet (Tonnqusit
2008 s.77).
Genom att tillämpa denna tumregel och på så sätt erhålla högre kvalité på
situationsanpassningen som helhet minimeras också riskerna, precis som nämnts i
föregående tumregler vilket det även vad gäller situationsanpassningen till att
osäkerheterna minskar, se figur 24.
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Figur 23: Hur erfarenhet påverkar kvalitén på situationsanpassningen

Även i detta fall bidrar en god tillämpning av tumregeln till att det är större möjlighet att
nå de mål som försöker uppnås med situationsanpassning, framför allt är det även i detta
fall två mål som uppnås i första hand och som ett direkt resultat av en god
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situationsanpassning, nämligen att undvika onödigt arbete och optimering av de
tillgängliga resurserna vilket också framgår i figur 15.

5.3 Lärdomar från analysen
Som framgick av delkapitelkapitel 5.1 i så var huvudavsikten med detta analyskapitel att
producera tillräckligt med material för att besvara forskningsfråga ett. Det som också
framgick i detta inledande kapitel var att denna fråga skulle besvaras genom att
forskningsfråga fyra, fem och sex besvarades.
Forskningsfråga fyra, fem och sex har besvarats på ett tydligt och övertygande sätt i
denna analys. Dessa har besvarats med en stark och övertygande argumentation och som
framgår i analysen så är dessa resultat starkt förankrade i det empiriska materialet.
Förutom att dessa tre frågeställningar har besvarats genom denna analys så har också
forskningens huvudfråga besvarats i detta kapitel. Detta har gjorts genom att formulera
ett antal tumregler. I denna analys så framgår det också på ett tydligt sätt att resultatet
från denna huvudfråga är logiskt uppbyggd och starkt förankrad i dessa tre underliggande
frågeställningar, dvs. resultatet från fråga fyra, fem och sex i enlighet med figur 4.
Förutom detta så framgår det också att resultatet från forskningens huvudfråga är starkt
förankrad med den teoretiska data som framtagits i denna uppsats.
Sammanfattnings vis kan det sägas att forskningsfrågorna ett, fyra, fem och sex har
besvarats på ett logiskt, strukturerats och övertygande sätt i denna analys, i enlighet med
det som diskuterades i 5.1.
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6 Resultatdiskussion och Kunskapsbidrag
6.1 Situationsanpassning
Som framgått av från analysen så tillämpas situationsanpassning i bolaget, det finns ett
behov att anpassa den tillämpade metoden för att den skall kunna tillämpas i den unika
situationen. Detta resonemang känns igen från den teoretiska referensramen, även i denna
så presenterades det att det fanns behov av att anpassa metoderna för att passa den unika
situationen. Detta framgick under kapitel 3.5 situationsanpassning och systemutveckling,
i detta kapitel diskuterades metoder i aktion.
Detta behov av situationsanpassning av metoder känns också igen från VOLVO IT, även
denna organisation har uppfattat behovet av situationsanpassning av metoder för att på så
vis uppnå en bättre effektivitet av dessa. Under intervjun med en representant från
VOLVO IT så framgick det att även denna organisation anpassar sina metoder som
tillämpas i systemutvecklingsprojekt. Det framgick även att VOLVO IT gör detta av
samma anledning som tidigare anförts, nämligen för att anpassa metoderna till den unika
situationen i vilket projektet utförs i. Förutom detta så framgick det att inom ramen för
metoden som tillämpas på Volvo så finns det utrymme för att arbeta med olika typer av
utvecklingsmetoder, som exempelvis SCRUM. Detta stämmer bra överens med hur
arbetet inom metod ramverket utförs på Ericsson.
Sammanfattningsvis så kan denna del av resultatdiskussionen sammanfattas med insikten
om att det finns ett behov av att situationsanpassa metoder är genomgående och upplyft i
alla dessa. Detta är något som framgår av alla de olika källor som diskuterat detta
fenomen.

6.2 Tummregler
6.2.1 Relation sedan tidigare
Utifrån det som framgick i analysen så handlar denna tumregel om att förstå betydelsen
av att relationer kan innebära förenklingar då en situationsanpassning skall utföras och
sedan tillämpas i projektet. Denna tumregel handlar om förståelsen om att arbetet blir
lättare att utföra ifall intressenterna som är involverade i projektet har relationer till
varandra och känner varandra sedan tidigare. Anledningen till att detta är fallet har att
göra med att genom att personerna känner varandra sedan tidigare så ökar möjligheterna
till att de personer som är involverade i projektet förstår varandra, detta gäller både
begreppsmässigt men även personligt. Genom denna person kännedom ökar tilliten
mellan personerna i projektet vilket potentiellt leder i ett bättre arbetsklimat och ökad
effektivitet. De risker som kan beror på och skapas av relationsproblem mellan
människor minimeras också. Genom att minimera dessa risker både de som kopplas
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tillrelationer men även de som kopplas till förståelse mellan parterna bidrar till att öka
effektiviteten av situationsanpassningen, samt även möjligheten till att det blir en god
kvalité på situationsanpassningen som entitet.
Genom att tillämpa denna tumregel, dvs. att personerna bör har en relation sedan tidigare,
så undviks mycket av det jobb som behövs läggas ner för att skapa en effektiv
projektgrupp. Anledningen till detta har att göra med flera faktorer, genom att personerna
i gruppen känner varandra sedan tidigare så kan projektgruppen matchas så att den blir så
effektiv som möjligt. Riskerna med som kan kopplas till personkemikan också
minimeras, detta uppnås genom att kunskap finns om hur olika personer fungerar ihop
och denna kunskap kan sedan används för att undvika att personer som inte fungera ihop
hamnar i samma projekt. I vissa fall så måste så självklart dessa personer samarbeta, men
idén med denna tumregel är att försöka minimera risker.
Detta resonemang styrktes också till viss del av det som diskuterades under den
avslutande intervjun, dvs. intervjun som tog sin utgångspunkt i VOLVO IT arbetssätt.
Det som framgick här var att det är viktigt att tillämpa denna princip i anslutning till ett
utvecklingsprojekt, anledningen till detta var just det som nämndes och diskuterades
under analysen, nämligen att det går snabbare att arbeta, kommunikationen underlättas,
det går snabbare till beslut allt behöver inte förankras i organisationen och så vidare. Alla
dessa delar möjliggör också att en situationsanpassning blir bra, detta framgår bl.a. i
diskussionen angående snabbhet av beslut. Ifall något går fel så finns det möjlighet att
ändra detta på ett tidigt stadium vilket minimerar de skador som kan uppkomma.
Det framgick dock att det också finns negativa effekter som kan kopplas till denna
tumregel, det negativa med denna tumregel är att projektgruppen inte blir så nytänkande.
Det är lätt att arbeta på sätt som man gjort tidigare, det är också svårt för nya medlemmar
i projektgruppen att komma med nya åsikter då den tidigare gruppen är van att arbeta på
ett sätt och har som ett resultat av detta svårt att ta till sig nya idéer och tankesätt. Det
framgick dock att de positiva effekterna var större än de negativa effekterna detta
framgick på två sätt, det första var att det viktigaste är att ett resultat skapas så fort som
möjligt, och detta möjliggörs genom att personerna känner varandra. Den andra faktorn
som styrker detta påstående är att man försöker hålla ihop projektgrupperna på VOLVO
IT, precis som man också gör på Ericsson.
Sammanfattningsvis kan det sägas att denna tumregel styrks ifrån en hel mängd olika
källor. Även fast resonemanget i de olika källorna i vissa fall diskuterar olika områden,
exempelvis projektgruppen som diskuterades i teori delen (kapitel 3) och fokuseringen på
projektarbetet i Volvointervjun. Gemensamt så kan ändå dessa källor användas som bevis
för att det är viktigt att tillämpa denna tumregel för att där igenom uppnå bästa möjlig
kvalité på situationsanpassningen.
Sammanfattningsvis så kan denna del av resultatdiskussionen sammanfattas med insikten
om att det finns ett behov av att personerna som är involverade i projektet bör ha en
relation sedan tidigare. Som framgick av föregående stycke så finns det också problem då
denna tumregel tillämpas det framgick dock att de positiva effekterna övervägde de
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negativa. Genom att alla dessa olika källor har diskuterat detta fenomen så bör det
innebära att denna tumregel är viktig för att genomdriva en effektiv och bra
situationsanpassning.
6.2.2 Små och många situationsanpassningar
Som framgick av analysen så handlar denna tumregel handlar om att det är viktigt att
genomföra små men många situationsanpassningar övertid samtidigt som ett projekt
fortgår istället för större men färre situationsanpassningar. Anledningen till att detta är
fallet kan kopplas till riskminimering. Iakttagelsen är den att genom att tillämpa små
förändringar vid fler tillfällen så undviks de risker som kan uppkomma som ett resultat av
att stora förändringar görs vid få tillfällen. Genom att undvika stora förändringar så
undviks också potentiellt stora problem som kan skapas som ett resultat av att stora
förändringar genomförs. Riskerna försvinner inte, men de risker som uppstår är mindre
än de som kan uppstå av stora förändringar och är därför också lättare att åtgärda.
Detta var något som också framgick och styrktes i den avslutande intervjun som
genomfördes med en representant från VOLVO IT. I denna intervju så framgick det att
denna tumregel är viktig. Det framgick att små steg är viktiga för att det möjliggör att
skapa förståelse och överblick för vad som skall genomföras inom
systemutvecklingsprojektet. Det framgick också att små steg är viktiga i en
situationsanpassning av precis samma skäl, dvs. att det skapas förståelse för vad som
skall göras samt att det blir mer lättarbetat ifall man arbetar med mindre steg istället för
stora. Sammanfattningsvis så kan man säga att respondenten ansåg att det inte går att
genomdriva stora iterationer då detta innebär oerhört mycket mer arbete behöver läggas
för att nå målet oavsett vilket mål det rör sig om.
Ifall man väger ihop alla det som är nämnt i dessa källor så finns det starka indicier på att
denna tumregel stämmer. Detta kan kopplas till dels bevis som framgår av respektive
källa, men även till de bevis som skapas ifall man väger dessa bevis mot varandra. Då
man jämföra dessa källor mot varandra så framgår det tydligt att det finns ett behov av att
arbeta med små steg, dvs. tillämpa denna tumregel.
6.2.3 Tillräckliga resurser
I analysen så diskuterades denna tumregel djupgående och det resultat som kom fram av
denna analys är att i faderbolaget, dvs. Ericsson där den empiriska undersökningen vid
vissa tillfällen får otillräckliga resurser då ett projekt skall startas. Som ett resultat av
dessa resursbrister i projektet så finns det inte heller tillräckliga resurser för att
genomföra en ordentlig situationsanpassning. Detta påverkar situationsanpassningen
negativt då denna kan bli bristfälligt utförd som ett resultat av dessa resursbrister. Som
också framgick av analysen så kan dessa brister påverka projektet på längre sikt, det finns
en risk att det kommer att kosta pengar i framtiden som ett resultat av att viktiga delar
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fattas eller är bristfälligt utförda som ett resultat av att inte situationsanpassningen fick
tillräcklig med resurser initialt då denna anpassning utfördes.
Denna förståelse om att tillräckliga resurser är viktiga för att genomföra en
situationsanpassning styrktes också av den avslutande intervjun. I denna avslutande
intervju framgår det att detta ses som en viktig aspekt för att kunna lyckas med ett
systemutvecklingsprojekt och i förlängningen även att lyckas med en
situationsanpassning. Det framgick av intervjun att projektmodellen som tillämpas på
VOLVO IT just tar hänsyn till denna aspekt, denna modell är uppbyggd på så sätt att
mest resurser ges till projektet i början för att där efter avta allt eftersom. Detta tyder på
att det ses som en viktig sak att ett projekt får tillräckliga resurser i uppstartas faserna för
att det slutgiltiga resultatet av projektet skall bli önskvärt. Genom att arbeta på detta sätt
så uppstod inte problem med att kompletteringar var tvungna att göras i slutet av
projektet. Genom att Volvo inte uppfattade detta problem så tyder det på att de
situationsanpassningar som genomförs inom projektet görs efter samma filosofi, dvs. att
göra ett ordentligt jobb från början och som ett resultat av detta undvika att extra tid och
pengar måste läggas i slutet av projektet för att komplicera eventuella felaktigheter som
skapats av de situationsanpassningar som genomförts under systemutvecklingsprojektets
gång.
Avslutnings vis så framgår det av denna diskussion att det finns väldigt starka indicier om
att denna tumregel är viktig för att en situationsanpassning skall bli framgångsrik. Även
fast detta fenomen inte diskuteras direkt i den avslutande intervjun så diskuteras den
indirekt i denna diskussion, detta pekar på att det finns substans i denna tumregel och att
den är viktig för att få en hög kvalité på situationsanpassningen.
6.2.4 Erfarenhet ifrån liknande situationer
Ytterligare en tumregel som diskuterades och analyserades i analysen var att det är viktigt
att de personer som är involverade i projektet och situationsanpassningen har erfarenheter
ifrån liknande situationen. Den anledningen som lades fram och diskuterades i analysen
om varför detta är viktigt har att göra med att personer med erfarenhet har en förståelse
om vad som skall göras samt även vad saker heter. Detta leder till ett bättre flyt i arbetet
då personer blir mer självgående samt att kommunikationen inom projektet blir lättare då
personerna som är involverade förstår varandra. Detta leder till att risker som är kopplade
till kommunikations problem minimeras vilket i sin tur leder till en potentiellt högre
kvalité på situationsanpassningen, både vad gäller tillämpningen av denna anpassning
men även då den skapas underlättas genom att personerna i projektet har erfarenhet från
likande situationer.
Under den avslutande intervjun med VOLVO IT så framhölls erfarenhet som en av de
anledningar som bidrar till att en situationsanpassning kan genomföras på ett effektivt
och bra sätt. Anledningen till detta var att erfarenhet inom projektgruppen möjliggör att
snabba beslut kan tas, vilket skapar en flexibilitet i situationsanpassningen som möjliggör
att en effektiv anpassning av systemutvecklingsmetoden kan genomföras. Det framgick
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också av denna intervju att erfarenhet bidrar till att skapa bra projektteam, anledningen
till detta var att projektmedlemmarna som har lättare att förstå varandra som ett resultat
av att de har erfarenhet från liknade projekt. Det skall dock tilläggas att denna tumregel i
vissa fall kan ha en negativ påverkan på situationsanpassning och projektet i stort. Det
framgick i intervjun att det inte alltid är bra med erfarenhet, det är lätt att arbeta på
liknande sätt som man alltid har gjort, dvs. att det kan hämma nytänkandet i ett projekt.
För att lösa detta så bör projektmedlemmar med ny kunskap involveras i projekten,
exempelvis genom att involvera nyexaminerade personer i projekten. Dessa personer
bidrar med ny kunskap och möjliggör att nya alternativa lösningar kan tillämpas. Det
framgick dock att det alltid finns ett behov av att projektledaren har erfarenheter från
liknande situationer, det är viktigt att projektledaren har erfarenhet för att denna skall
förstå vad som skall göras i respektive del av projekt. Det samma gäller i en
situationsanpassningssituation.
Som framgår av samtliga av dessa källor så är denna tumregel viktig för att kunna
anpassa metoder till olika situationer. Det ligger också i sakens natur att erfarenhet måste
finnas för att kunna genomföra en effektiv situationsanpassning. Anledningen till detta är
att det är just erfarenhet ifrån liknande situationer som dikterar vad som skall genomföras
i en situationsanpassning det är bara erfarenhet som kan användas som källa då en metod
situationsanpassas då denna anpassas till en unik situation, det är så att säga okänd mark
som beträds varige gång en metod anpassa, man vet inte riktigt vilka konsekvenserna är
av denna anpassning man måste helt lita till sin erfarenhet och hoppas att man har tagit i
beaktning alla viktiga aspekter.

6.3 Kunskapsbidrag
Det finns totalt fyra olika individuella kunskapsbidrag som resultatet från denna uppsats,
gemensamt för dessa fyra olik delar är att dessa delar är kopplade till fenomenet
situationsanpassning.
De mest grundläggande och mest nyskapande kunskapsbidrag som har skapats utifrån
denna uppsats är de framgångsfaktorer och problem som påverkar en
situationsanpassningssituation. Av litteraturstudien så framgick denna typ av information
är bristfällig, det finns väldigt lite information om dessa företeelser och den information
är som bäst väldigt generell och översiktlig. För att få tillgång till denna typ av
information så är man tvungen att leta i alternativa källor som rör ämnet men som inte är
direkt kopplad till situationsanpassningsperspektivet.
Förutom detta kunskapsbidrag i form av faktorer som påverkar en
systemutvecklingssituation så framgick det även ett antal målsättningar som styr varför
en situationsanpassning genomförs. Denna information har även framgått i
litteraturstudien, skillnaden är den att i detta fall så framgick det en djupare och mer
utförlig diskussion om varför situationsanpassningar genomförs, dvs. de målsättningar
som styr att anpassningar genomförs. Baserat på den information som framkom i den
empiriska studien i form av de faktorer som påverkar en situationsanpassning, dvs.
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framgångsfaktorerna, problemen och mål så har ett antal tumregler formulerats. Dessa
tumregler står för det avslutande kunskapsbidraget i denna uppsats.
I följande under kapitel av detta delkapitel så kommer dessa fyra fenomen att diskuteras
mer djupgående, nivån kommer dock att vara på en generell nivå och ifall läsaren är
intresserad av ännu djupare analys och diskussion så hänvisas till kapite 5.
6.3.1 Framgångsfaktorer
En av de två primära kunskapsbidragen som denna uppsats har resulterat i är
framgångsfaktorer. Dessa representerar de positiva faktorer som påverkar
implementeringen och skapandet av en situationsanpassning positivt. Totalt var det sex
positiva faktorer, så kallade framgångsfaktorer som framkom av denna undersökning.
Dessa var små förändringar, känner varandra erfarenhet tillit gemensam begreppsbild och
slutligen hög kvalité. Framgångsfaktorn Små förändringar handlar om förståelsen om
att en situationsanpassning bör utföras i små steg för att möjliggöra en hög kvalité på
situationsanpassningen. Framgångsfaktorn Känner varandra handlar om att det är
viktigt att projektmedlemmarna har en relation tillvarandra. Erfarenhet innebär att
projektmedlemmarna bör ha erfarenhet ifrån liknande situationer för att möjliggöra bästa
möjliga kvalité på situationsanpassning. Faktorn Tillit innebär att projektmedlemmarna
bör ha tillit till varandra, samma resonemang gäller även Gemensam begreppsbild,
denna framgångsfaktor möjliggör att personerna i projektet förstår varandra. Avslutnings
vis så framkom framgångsfaktorn Hög kvalité som den av de faktorer som har en positiv
inverkan på situationsanpassningar. Denna faktor är den som alla de andra faktorerna
avslutas i, dvs. genom att tillämpa dessa faktorer så uppnås hög kvalité på
situationsanpassningen. Hur dessa framgångsfaktorer hänger ihop och påverkas av
varandra framgår av figur 25. För en närmare förklaring av framgångsfaktorerna
individuellt hänvisas till analys kapitlet.
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Figur 24: Framgångsfaktorer

6.3.2 Problem
Det andra av det två viktigaste och mest primära kunskapsbidragen var de faktorer som
lokaliserades att har en negativ påverkan på hur väl en situationsanpassning genomförs
och tillämpas, dvs. de problem som en situationsanpassning påverkas av. Även i detta fall
var det totalt sex faktorer som lokaliserades som hade en negativ påverkan på
situationsanpassning.
Dessa problem är, olika agendor, stora projekt, arbetar i flera projekt parallellt,
bristfälliga resurser, osäkerhet och kvalitetsproblem. Olika agendor, detta problem
handlar om att olika agendor inom situationsanpassningen kan skapa problem. Problemet
Stora projekt, handlar om att stora projekt kan påverka situationsanpassningar negativt
främst på grund av att det kan uppstå kommunikationsproblem i stora projekt. Arbetar i
flera projekt parallellt, detta problem handlar om att det kan uppstå problem ifall
personal inom projekt samtidigt arbetar i andra projekt samtidigt. Problemfaktorn
Bristfälliga resurser, diskuterar den negativa påverkan som bristfälliga resurser har på
kvalitén i situationsanpassningen. Osäkerhet, detta problem är av generell natur, det
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finns många osäkerheter som påverkar en situationsanpassning, detta problem skapas
också som ett resultat av de andra problem då dessa individuellt skapar osäkert genom att
dessa representerar risker. Det sista och avslutande problemet som lokaliserads var
Kvalitetsproblem, detta problem är det som alla underliggande problem avslutas i, detta
är det problem representerar den effekt som samtliga underliggande problem har på
situationsanpassning. Detta framgår även av figur 26, i denna figur så framgår det också
hur problemen hänger ihop och påverkas av varandra.
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Situationsanpassning

Problem

Kvalitetsproblem
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Osäkerhet
I2, R2

Olika agendor
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Stora projekt

Arbetar i flera
projekt parallellt

I2,R1,R2

I2,R2

Bristfälliga resurser
I2,R1,R2

Figur 25: Problem

6.3.3 Mål
Ett av de två kunskapsbidrag som är av mindre betydelse är Mål, anledningen till att detta
fenomen är av lägre betydelse har att göra med att det finns information att tillgå som är
likvärdig denna och som diskuteras ur ett situationsanpassningsperspektiv. Detta bidrag
utökar endast detta område med mer kunskap och information.
Det var totalt sex mål som framgick i empirin, tre av dessa karaktäriseras som strategiska
mål och tre karaktäriseras som situationsanpassningsmål. Skillnaden mellan dessa två är
att situationsanpassningsmål är sådana mål som är direkt kopplade till vad som försöker
uppnås genom att tillämpa en situationsanpassning. Strategiska mål handlar om den typen
av mål som organisationen försöker uppnå. De tre strategiska målen är, avkastning till
ägarna, konkurrenskraftigtbolag och tjäna pengar, de tre situationsanpassningsmålen är,
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kostnadseffektivt, optimering av resurser och inget onödigt arbete. Avkastning till
ägarna, detta mål handlar om att ägarna skall få avkastning på sina insatta pengar.
Konkurrenskraftigtbolag, detta mål handlar om att bolaget måste vara
konkurrenskraftigt för att kunna överleva och locka till sig aktieägare. Målet Tjäna
pengar handlar om att bolaget måste känna pengar för att vara konkurrenskraftigt och att
det skall kunna leverera avkastning till ägarna. Målet Kostnadseffektivt är det
övergripande mål som uppnås genom en situationsanpassning. Detta mål uppnås genom
att de två underliggande delmålen uppnås, dvs. Optimering av resurser och Inget
onödigt arbete. I figuren nedan så visas en figur som påvisar hur de olika målen hänger
ihop med varandra.
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Figur 26: Mål

6.3.4 Tumregler
Totalt är det fyra olika tummregler som har lokaliserats i detta arbete. Tanken med dessa
tummregler är att de skall tillämpas i en situationsanpassnings för att uppnå bästa möjlig
kvalité. Denna höga kvalité skall uppnås genom att de risker som påverkar en
situationsanpassning minimera som ett resultat av att dessa tummregler tillämpas, vilket
framgår av figur 28.
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Figur 27: Tummreglers påverkan på situationsanpassningskvalitén

Dessa tumregler är uppbyggda och utformade på så sätt att de minimerar de risker som
associeras till situationsanpassningen, dvs. de problem som diskuterats i kapitel 6.3.2
Problem. Samtidigt så maximeras den påverkan som de positiva effekterna har på en
situationsanpassning, dvs. de framgångsfaktorer som diskuterats i 6.3.1
Framgångsfaktorer. Detta resonemang framgår även av figur 29 (tummreglers
uppbyggnad).

Tumregel

-

Risk

+ Framgångsfaktor

Minimeras

Maximeras

Figur 28: Tumreglers uppbyggnad

Relationer sedan tidigare
Totalt var det fyra tumregler som lokaliserades i denna uppsats. Den första var framgångs
faktorn Relationer sedan tidigare. Denna tumregel minimerar riskerna som är kopplade
till problemen olika agendor, stora projekt och osäkerhet. Samtidigt som denna
tummregel maximerar de positiva effekter som är kopplade till framgångsfaktorerna
känner varandra, tillit, gemensam begreppsbild och hög kvalité
Risk
Olika agendor
Stora projekt
Osäkerhet
Minimeras

-

Relationer sedan tidigare

+

Framgångsfaktor
Känner varandra
Tillit
Gemensam begreppsbild
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Figur 29: Tumregeln Relationer sedan tidigare
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Små och många situationsanpassningar
Den andra tumregeln är Små och många situationsanpassningar, denna tumregel
minimerar effekterna som skapas av problemet osäkerhet och maximerar effekterna som
skapas av framgångsfaktorerna små förändringar och hög kvalité.
Risk
Osäkerhet

Små och många
situationsanpassningar

-

Framgångsfaktor

+

Små förändringar
Hög kvalité

Minimeras

Maximeras

Figur 30: Tumregeln Små och många situationsanpassningar

Tillräckliga resurser
Denna tumregel minimerar effekterna som skapas av problemet bristfälliga resurser,
arbetar i flera projekt samtidigt och osäkerhet. Samtidigt så maximeras maximerar
effekterna som skapas av framgångsfaktorn hög kvalité.
Risk
Osäkerhet
Bristfälliga resurser
Arbetar i flera projekt
samtidigt

-

Tillräckliga resurser

+

Framgångsfaktor
Hög Kvalité
Maximeras

Minimeras

Figur 31: Tumregeln Tillräckliga resurser

Erfarenhet från liknande situationer
Denna tumregel minimerar effekterna som skapas av problemet Osäkerhet. Samtidigt så
maximeras maximerar effekterna som skapas av framgångsfaktorerna Erfarenhet
Gemensam begreppsbild och Hög kvalité.
Risk
Osäkerhet
Minimeras

-

Erfarenhet från liknade
situationer

+

Framgångsfaktor
Erfarenhet
Gemensam begreppsbild
Hög kvalité
Maximeras

Figur 32: Tumregeln Erfarenhet från linkande situationer

- 82 -

7 Slutsats, Utvärdering och fortsatt forskning
7.1 Slutsats
I detta kapitel kommer resultatet fåran forskningens huvudfrågeställning att presenteras,
dvs. resultatet av “Vad bör projektledaren tänka på då han/hon situationsanpassar
systemutvecklingsmetoder under systemprojektets genomförande?”. För en mer
djupgående diskussion av resultatet och relationen mellan övriga forskningsfrågors
resultat och huvudfrågan se kapitel 5 (analys).
Totalt har fyra tumregler identifierats baserat på den data som denna uppsats bygger på,
dessa tumregler representerar det projektledaren bör tänka på. Dessa tumregler är
flöjlande:





Tumregel 1: Relationer sedan tidigare
Tumregel 2: Små och många situationsanpassningar
Tumregel 3: Tillräckliga resurser
Tumregel 4: Erfarenhet från liknande situationer

Relationer sedan tidigare
Denna tumregel diskuterar och handlar om behovet av att projektledaren i ett projekt där
situationsanpassningar av systemutvecklingsmetoden bör använda sig av personer som
har relationer sedan tidigare. Anledningen till detta är att då projektmedlemmarna känner
varandra så innebär detta att ett antal risker minimeras vilket i sin tur innebär att det är en
högre chans att den genomdrivna situationsanpassningen är av högre kvalité än den skulle
varit ifall projektmedlemmarna inte känner varandra sedan tidigare. För en närmare
diskussion av vilka risker som minimeras hänvisas läsaren till kapitel 5.2.1.
Små och många situationsanpassningar
Denna tumregel diskuterar behovet av att situationsanpassningar bör göras mindre och
fler iterationer istället för att göra få men stora situationsanpassningar. Också i detta fall
så bör denna tumregel tillämpas för att på så sätt minimera risker som i annat fall skulle
kunna påverka situationsanpassningen negativt. Anledningen till att detta är viktigt är att
genom att dessa risker minimeras så ökar också chansen att den situationsanpassnings
som genomförts är av högre kvalité och därigenom också mer effektiv än den potentiellt
skulle vara ifall denna tummregel inte tillämpades vid en situationsanpassnings situation.
För en närmare diskussion av vilka risker som minimeras hänvisas läsaren till kapitel
5.2.2.
Tillräckliga resurser
Denna tumregel diskuterar risker med att ett projekt tilldelas för få resurser och hur detta
påverkar situationsanpassningen som genomdrivs inom detta projekt som tilldelats för få
resurser. Denna tumregel handlar om att ett projekt bör tilldelas tillräckliga resurser i
form av personal, tid och pengar för att på så sätt minimera de risker som kopplas till
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dessa brister, för en närmare och mer detaljerad diskussion om vilka risker som kopplas
till denna tumregel hänvisas läsaren till kapitel 5.2.3. Genom att tillämpa denna tumregel
i ett systemutvecklingsprojekt så minimas de ovan diskuterade riskerna och därigenom
uppnås en potentiellt högre kvalité på situationsanpassningen.
Erfarenheter från liknade situationer
Denna avslutande tumregel och sista del i detta resultat som denna huvudfrågeställning
diskuterar handlar om att det är viktigt att personerna som ingår i projektet och skall
genomdriva en situationsanpassning bör ha erfarenhet ifrån liknande situationer.
Anledningen till att denna tumregel är viktig för att genomdriva en framgångsrik
situationsanpassning ligger i sakens natur, då en situationsanpassning genomdrivs så
finns det ingen mall, utan anpassningens framgång baseras helt på erfarenhet och
kunskap om vad som skall ingår i projektet och vilka delar som kan tas bort. Förutom
detta så möjliggör också erfarenhet att ett antal risker kan minimeras, se kapitel 5.2.4 och
på så sätt så är det en högre chans att situationsanpassningen blir framgångsrik, dvs. har
en högre kvalité.

7.2 Utvärdering av studien
I kapitel 2.6 så framgår det vilka utvärderingsmetoder som kommer att tillämpas och
användas i denna uppsats. I detta kapitel kommer följande kriterier att presenteras i
enlighet med det som framgår av kapitel 2.6.
Kvaliteter i framställningen som helhet:
 Perspektivmedvetenhet
 Intern logik


Etisktvärde

Kvaliteter i resultaten:
 Innebördsrikedom
 Struktur
 Teoritillskott
Validitetskriterier:
 Diskurskriteriet
 Heuristiskt värde
 Empirisk förankring
 Konsistens
 Det pragmatiska kriteriet
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7.2.1 Kvaliteter i framställningen som helhet
Perspektivmedvetenhet
Som framgår av kapitel 2.6 så handlar denna fråga om att forskaren skall förmedla de
perspektiv som denne tillämpar i sin forskning. I denna uppsats så framgår det tydligt att
det hermeneutiska synsättet har anammats som den huvudsakliga metoden för denna
uppsats. Insamlingsmetod och forskningsmetoder ligger i linje med vad detta
övergripande perspektiv dikterar, dvs. intervju och kvalitativ inriktad forskning. Det
framgår också tydligt en koppling mellan forskningsfrågorna och det övergripande
synsätt som tillämpats i denna uppsats se kapitel, 2.1. Denna uppsats har på ett tydligt sätt
påvisat vilket perspektiv som tillämpats i denna uppsats samt även påvisat de perspektiv
som forskaren anammar. Detta får till följd att detta kriterium kan anses vara uppfyllt.
Intern logik
I kapitel 2.6 så framgår det att detta kriterium handlar bl.a. om en logik mellan
forskningsfrågor, datainsamling och analys. Denna uppsats har tydligt följt detta
kriterium, det finns en tydlig röd tråd genom arbetet som helhet. Detta framgår inte minst
av kopplingen mellan forskningsfrågor, valt perspektiv, valt datainsamling och vald
analys. Kopplingen mellan dessa är klar och tydlig, se kapitel 2. Förutom detta så har
arbetet på ett bra och tydligt sätt följt denna metod och på så vis även i detta fall bidragit
till en röd tråd genom arbetet som helhet.
Etisktvärde
Detta kriterium handlar om den etiska aspekten i uppsatsen, här diskuteras bl.a.
sanningshalten och skyddet av de personer som deltagit i undersökningen, se kapitel 2.6.
I denna uppsats så har deltagarna skyddats genom att samtliga respondenter anonyma,
detta har valt för att inga respondenter skall kunna identifieras. Sanningshalten i denna
uppsats har säkerställts bl.a. genom att använda inspelningsutrustning under intervjuerna,
detta för att minimera risken att författaren påverkar och missuppfattar det empiririska
underlaget i en viss riktning. Det framgår också tydligt i analysen och därigenom det
slutgiltiga resultatet att det finns en stark förankring av detta i empirin, detta framgår
genom alla de citat och kopplingar som gjorts i detta analyskapitel. Sanningshalten styrks
även av att resultatet av denna studie stämmer överens med ett annat företag i samma
bransch, se kapitel 6. Genom att resultatet har en så pass stor överensstämmelse mellan
detta bolag och bolaget där den huvudsakliga empiriska undersökningen utfördes visar
detta på att de data som resultatet baseras har en hög sanningsgrad.
7.2.2 Kvaliteter i resultaten
Innebördsrikedom
Detta kriterium handlar om och diskuterar hur innebörden i det som presenteras, se
kapitel 2.6 för närmare beskrivning. I denna uppsats så har detta kriterium uppnåtts
genom att företagets ”verklighet” har presenterats på ett tydligt sätt i empiri kapitlet.
Genom att detta finns så möjliggör detta också att läsaren kan undersöka ifall uppsatsens
resultat är tillämpbart i dennes ”verklighet”.
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Förutom detta så har innebördsrikedomen också förmedlats genom analysen, här har det
tydligt framgått att forskningsresultatet har en djup och tydlig förankring i det empiriska
materialet, här påvisas tydligt hur delarna leder till en helhet i enlighet med detta
kriterium (Starrin 1994 s. 173).
Struktur
Struktur handlar i detta fal om att det bör vara en klar och tydlig struktur av arbetet som
helhet (Starrin 1994 s. 175). Strukturen av resultatet i denna uppsats är mycket god, den
är logiskt och tydligt uppbyggd vilket påvisar att strukturen är god. Det är lätt att ta till
sig vad resultatet är samt även hur denna är kopplad till den empiriska och teoretiska
rådata som denna bygger på. Som ett resultat av detta så anses strukturen i resultatet vara
god.
Teoritillskott
Som framgår av kapitel 2.6 så är essensen av detta kriterium att diskutera ifall
teoritillskottet som tagits fram genom denna uppsats har något värde för ormrådet i stort.
Som framgick av kapitel 1.2.1 så finns det väldigt begränsad forskning inom detta
område. I och med att denna uppsats då bidrar till nykunskap och nya teorier till detta
område så pekar detta mot att teoritillskottet har varit av hög vikt. Detta gäller både det
resultat som framgick av forskningens huvudfråga, men även de frågor som diskuterade
vilka framgångsfaktorer, problem och mål som påverkar en situationsanpassning, dvs.
resultatet från forskningsfråga, fyra, fem och sex.
7.2.3 Validitetskriterier
Diskurskriteriet
Detta kriterium handlar om hur övertygande den argumentation som ligger till grund för
resultatet är, för närmare diskussion se kapitel 2.6. I denna uppsats så är argumenten på
ett övertygande sätt uppbyggda på de diskussioner som framgick i den empiriska
undersökningen. Förutom detta så är resultat argumentationen också styrkt av tidigare
teorier och kunskap inom ämnet systemutveckling. I och med denna starka grundstomme
som detta resultat baseras på så pekar det mot att detta kriterium är uppnått och kan anses
vara hög.
Heuristiskt värde
Detta kriterium handlar om huruvida den kunskap som produceras kan beräknas som ny
för vidare diskussion se kapitel 2.6. Denna uppsats har genererat ny kunskap på så sätt att
den har tillfört kunskap som det fans lite eller ingen kunskap inom tidigare. Som
framgick av kapitel 1.2.3 så var detta ämne väldigt lite utforskat. Denna uppsats har
bidragit med ny kunskap på fyra punkter, dels så har den bidragit med kunskap i form av
att den identifierat vilka framgångsfaktorer, problem och mål som driver och påverkar en
situationsanpassning av systemutvecklingsmetoder. Utifrån dessa kunskaper har sedan
också den sista kunskapsbidraget formulerats och utformats, dvs. hjälpmedel som är till
hjälp då projektledaren genomföra en situationsanpassning av systemutvecklingsmetoder.
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Detta kunskapsbidrag visar på att ny kunskap är producerats genom denna uppsats vilket
visar på att detta kriterium är uppfyllt och kan anses som god.
Empirisk förankring
Detta kriterium handlar om att det skall vara en överensstämmelse mellan verklighet och
den torskning som gjorts. Detta kriterium har förankrats genom att triangulering har
tillämpats i denna uppsats, detta har bidragit till att alternativ information har kopplats till
de slutsatser som dragits av det empiriska materialet. Detta har på så vis hjälpt att
säkerställa att tolkningen är korrekt. Förutom detta så har även det empiriska materialet
spelats in vilket också bidrar till att minimera risken med att empirin misstolkas eller
förvrängs detta bidrar också till att säkerställa att trovärdigheten är tillförlitlig.
Konsistens
Som framgår av kapitel 2.6 så handlar detta kriterium om spelet mellan delarna och
helheten. I denna uppsats så framgår denna förankring på ett tydligt sätt då man
undersöker delfrågorna, dvs. fråga fyra, fem och sex och då hur dessa frågeställningar
gemensamt möjliggör att besvara huvudfrågeställningen, dvs. fråga ett. Det är ett tydligt
samspel mellan dessa underliggande frågor och det framgår också tydligt att dessa är
grunden som möjliggör att huvudfrågan besvaras, dvs. dessa underfrågor möjliggör att
den huvudsakliga forskningsfrågan kan besvaras. Som ett resultat av denna tydliga
koppling mellan forskningens mest centrala delar så pekar detta mot att detta kriterium är
uppnått.
Det pragmatiska kriteriet
Detta kriterium handlar om vilken betydelse forskningsresultatet har för praktiker, dvs. i
den verkliga världen. Detta kriterium är djupt förankrat i denna forsknings mest centrala
delar, det är till och med så att uppsatsens huvudfråga direkt kan kopplas till detta
kriterium se kapitel 1.3. Huvud uppgiften som denna forskning har var just kopplad till
att skapa data som kan tillämpas av praktiker, detta gjordes också. I och med att det dels
skapades ny data och att det fanns väldigt lite data tidigare så pekar detta mot att det finns
substans i påståendet att denna forskning har varit av betydelse för den ”verkliga
världen”.

7.3 Generaliserbarhet
Som framgåt av kapitel 2 så har denna uppsats som syfte att skapa en lokal teori för ett
speciellt fall. Detta har fått effekter på hur generellt resultat och uppsatsen kan sägas vars
i populationen i stort. Baserat på detta kan man inte säga att resultatet av uppsatsen är
tillämpbar i populationen som helhet. Som framgått i denna uppsats så har det dock
genomförts parallella undersökningar i under denna studie med uppgift att säkerställa att
resultatet är korrekt, kapitel 6. Förutom detta så har även den information och de
slutsatser som dragits av den empiriska undersökningen styrkts och kopplats till data från
tidigare forskning.
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Som framgår av ovanstående diskussion så är forskningen är inte enbart förankrad i en
studie utan att resultera också är förankrad både i tidigare forskning samt genom en
alternativ undersökning med avsikt att säkerställa trovärdigheten av resultatet. Detta får
till följd att generaliserbarhet en av resultatet pekar mot att det kan vara så att detta
resultat stämmer överens med populationen i stort. Detta kan dock inte sägas med
säkerhet, för att göra detta måste resultat testas mot populationen i stort och generera ett
resultat som anses vara statiskt säkert för att kunna säga detta. Det går dock att påstå att
resultatet pekar mot att det kan vara så att detta resultat kan tillämpas i populationen som
helhet.

7.4 Metod utvärdering
Syftet med denna metodutvärdering är att utvärdera de metoder som används i denna
uppsats, dvs. hur väl arbetssättet som tillämpats i denna uppsats stämmer överens med det
som diskuterades i metodkapitlet (kapitel 2). I detta kapitel så framgick det att uppsatsen
kommer att karaktäriseras av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta har också
tillämpats under arbetets gång, band annat framgår detta av de metoder som tillämpats för
att samla det empiriska materialet, intervju har används som främsta insamlings metod,
vilket stämmer överens med det hermeneutiska förhållningssättet. Huvuddelen av de
intervjuer som genomförts har genomförts med låg grad av standardisering och
strukturering, detta för att möjliggöra största möjlig bredd på materialet, även detta
stämmer överens med det hermeneutiska förhållningssättet.
Förutom detta så har även den hermeneutiska spiralen tillämpats genomgående i
uppsatsen vilket också framgick av metod kapitlet att den skull tillämpas. Denna spiral
har påverkat hela uppsatsen men framför allt analysen. Metoden har tillämpats på så sätt
att utifrån transkriberingarna har ny insikt funnits och utifrån denna insikt så har sedan ny
textproduktion genomförts. Detta framgår tydligt i forskningsfrågorna forsknings
frågorna har övertid förändrats efter hand som ny insikt om ämnet har skapats, detta har
fått till följd att inriktningen på uppsatsen som helhet har kontinuerligt förändrats och
förfinats från början ha huvudfrågeställningen, Hur bör projektledaren under en förstudie
situationsanpassa metoder i handling? till att idag ha frågeställningen, Vad bör
projektledaren tänka på då han/hon situationsanpassar systemutvecklingsmetoder under
systemprojektets genomförande? Denna förändring som påverkat uppsatsen över tid
kopplas starkt till användningen och implementeringen av den hermeneutiska spiralen i
denna uppsats. Detta styrker påståendet att uppsatsen har anammat och tillämpat det
hermeneutiska förhållningssättet under arbetets gång, då den hermeneutiska spiralen är
starkt kopplad till det hermeneutiska förhållningssättet.
I metodkapitlet så framgick det också att arbetet kommer att karaktäriseras av ett
induktivt och deduktivt tillvägagångssätt, kapitel 2.2. Detta är också något som följts i
uppsatsen, detta framgår tydligast utifrån de empiriska undersökningarna, dvs.
intervjuerna. De första två intervjuerna tillsammans med den inledande litteraturstudien
användes för att skapa underlaget för att kunna formulera en teori. I den avslutande

- 88 -

intervjun så testades denna teori i verkligheten. Som framgår här så är det tydligt att
arbetet har tillämpat induktion och deduktion under arbetets gång.

7.5 Arbetsprocess
Det empiriska arbetet i denna uppsats baseras till absolut största del på intervjuer. Totalt
genomfördes tre intervjuer, alla med olika syften. Den initiala intervjun var fokuseringen
mot att skaffa förståelse om de viktiga begreppen och om den lokala situationen. Denna
inledande intervju karaktäriserades av öppenhet, intervjun var begränsat styrd, både vad
gäller standardisering och strukturering, iden med denna inledande intervju var att förstå
företaget, förstå vilka respondenterna var och vad de arbetade med. Förutom detta var det
även av intresse att förstå hur arbetsprocesserna utförs och ifall situationsanpassning
tillämpas i bolaget. All denna information framgick av denna inledande intervju. Då
denna intervju hade genomförts så transkriberades materialet, utifrån detta material
formulerades sedan frågeställningarna inför intervju två.
Under denna intervju var fokuseringen på att förstå begreppet och fenomenet
situationsanpassning, särskilt intressant var det att förstå de mål, framgångsfaktorer och
problem som påverkar en situationsanpassning. Också denna intervju kännetecknades av
öppenhet, dvs. att intervjun inte var särskilt styrd både vad gäller standardisering och
strukturering. Den enda styrningen som utfördes var ämnesstyrning, fokuseringen var att
förstå fenomenet situationsanpassning. Även denna intervju transkriberades för att
möjliggöra bättre förståelse och kunna genomföra en bredare och djupare analys.
Utifrån detta material sammanställdes sedan allt underlag som baserades på empirin. När
detta material var sammanställt så var det tid att undersöka ifall de upptäckter och
slutsatser som framtagits i uppsatsen var tillämpbart i andra situationer, dvs. teorierna
skulle testas i verkligheten. Detta genomfördes i en avslutande intervjun. Denna intervju
skiljde sig från de övriga på så sätt att den var mycket mer styrd, framför allt var
struktureringen väldigt styrd, det var så att säga en fokuserad intervju där fokus var att få
svar på ifall upptäckterna och teorierna stämde. Även denna avslutande intervju
sammanställdes genom att materialet transkriberades, detta för att även i detta fall fånga
upp alla nyanser och på så sätt få ett bredare och djupare material. Resultatet från denna
avslutande intervju sammanställeds slutligen i resultatdiskussionen.

7.6 Idéer för fortsatt forskning
Under intervjuerna så framgick det att det finns två olika typer av situationsanpassningar,
den typen som genomförs över tid vilken också denna uppsats har tagit fasta på samt så
kallade metodarbeten. Metodarbeten är den typen som genomföras i början av ett projekt
och handlar om att anpassa den övergripande systemutvecklingsmetoden för att passa det
specifika systemutvecklingsprojektet. Det skulle vara intressant att undersöka
metodarbete ytterligare. Ur denna uppsats perspektiv så skulle det vara särskilt intressant
att undersöka ifall de tumregler som formulerats även är tillämpbara metodarbeten. Det
- 89 -

skulle även vara intressant att undersöka ifall de mål, framgångsfaktorer och problem
som tagits fram i denna uppsats är de samma i metodarbeten eller ifall dessa skiljer sig
från situationsanpassningar som sker över tid.
Den data som den empiriska studien är baserad på är i denna uppsats lokaliserad i ett fåtal
källor. Det huvudsakliga empiriska materialet baseras på insikter från ett bolag, dvs.
Ericsson. Förutom detta så har ytterligare en avslutande intervju genoförts för att testa de
teser, dvs. styrka resultatet genomförts. Det skulle vara intressant att undersöka ifall
resultatet i en större population än vad som genomförts i detta fall. Anledningen till detta
är att resultatet från denna uppsats inte kan sägas vara generellt då det är en allt för liten
urvalsgrupp som används för att kunna generalisera resultatet och upptäckterna som
gjorts i denna uppsats. Det skulle således vara intressant att se ifall resultatet och
upptäckterna i denna uppsats skulle kunna statistiskt säkerställas och därigenom kunna
säga att resultatet är generellt för hela populationen.
Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att forska vidare på är att undersöka hur
effektiva dessa situationsanpassningar verkligen är. Då effektivitet och målen med
situationsanpassningar diskuteras så diskuteras dessa ofta i väldigt generella ordalag, det
framgår att dessa anpassningar är viktiga. Det framgår dock väldigt sällan eller aldrig
riktigt hur viktiga dessa är. Det skulle vara intressant att undersöka effektiviteten av dessa
exempelvis genom att formulera modeller där kostnadsbesparingar räknas ut, dvs.
modeller som på ett tydligt sätt påvisar affärsnyttan med dessa anpassningar.
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9 Bilaga
9.1 Bilaga 1 (Frågor för intervjutillfälle 1)
Inledning
1.
2.

Vem är och vad gör personen som skall intervjuas?
Övergripande data om den organisatoriska enheten?
a. Allmän information om vad som görs, (ex här byggs nytt systemstorlek,
tid, pengar)
b. Personal, (Branch, Utbildning, erfarenhet)?!

3.

Hur går det till då ett systemutvecklingsprojekt skall initieras (alltså, hur startas
projektet upp)?
a. Är det kundbeställning eller egenutveckling?
b. Initieras systemutvecklings projekt i samråd med andra aktörer (Volvo,
Saab, räddningstjänsten, m.fl.)?
c. Vad utmärker systemutvecklings uppstarten, (vad är skillnaden mellan
egenutvecklade och kundbeställning)

4.

Genomförs en förstudie?
a. I vilken typ av projekt genomfors en förstudie, egenutvecklade,
kundbeställning eller båda?
b. Hur tänker man vad gäller förstudie, (är det ett separat projekt eller är
dessa sammanslagna med det övriga projektet)?
c. Används någon specifik metod då arbetet utförs i förstudien?

5.

Skulle du kunna förklara och berätta om en eller några förstudier som du varit
med om?
a. Hur tillämpas dessa metoder i olika situationer? (är metoderna
anpassningsbara eller statiska) varför?
b. Varför är det bra att använda en metod i en förstudie?
c. Är det någon skillnad på hur dessa metoder anpassas i hänsyn till specifika
situationer? (stora/ små projekt, skillnader mellan egenutvecklade projekt
och kundutvecklade) varför?
d. Vilka separata arbetsmoment utförs under en förstudie
e. Förändras de olika arbetsmomenten beroende på projekttyp? hur/varför?
f. Vilka risker och utmaningar finns det i en förstudie?
g. Är det skillnad på risker mellan olika projekt eller är dessa av generell
karaktär (förändras riskerna beroende på förutsättning)?
h. Varför är det bra att dela upp förstudien i mindre delar, vad är anledningen
till detta?
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9.2 Bilaga 2 (Frågor för intervjutillfälle 2)

Mål

Problem

Styrkor

Situationsanpassning

Figur 33: Ramverk för frågor

Situationsanpassning
1. Vi diskuterade metodarbete och situations anpassning av metoder vid förra
tillfället, skulle vi kunna diskutera lite mer om detta?
a. Hur går det till då en situationsanpassning genomförs?
b. Hur genomförs metodarbete?
c. På vilka nivåer tillämpas situationsanpassning, lokal strategisk?
d. När genomförs situationsarbete, sker det övertid (växande) eller är det
endats vid ett tillfälle?
e. Vilka delar av metoden PROPS situationsanpassas?
f. Hur utförligt är dessa situationsanpassningar?
Mål
2. Varför tillämpas situationsanpassning, vad försöker man uppnå genom detta
arbete (vad är målet)?
3. Vad händer ifall man inte situationsanpassar metoder?
4. Hur vet en projektledare när en metod behöver situationsanpassas?
Problem
5. Vilka svårigheter står projektledaren inför då han/hon situationsanpassar
metoden?
6. Vilka problem och risker finns det då ni situationsanpassar metoder idag?
7. Vilka problem uppstår vid situationsanpassning?
Styrkor
8. Vilka styrkor finns det i det arbetssätt ni använder idag?
9. Hur löser ni de problem som finns i dag då ni situationsanpassar metoder?
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration,
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision,
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bl.a. tar sig uttryck i
att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga
organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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